نافذة على فكر علي عزت بيجوفيتش
محمد يوسف عدس
المحافظون ودعاة

الحداثة:

فكرة النهضة اإلسالمية تنظر إلى اإلسالم ال من حيث قدرته فقط على تهذيي اإلنسذ ن
الفرد وانم أيضذ علذى تنظذيم حي تذه اإلتتم عيذة فذى ذيا ال ذ لم  ،وسذوف نذر أن ذي الفكذرة
تصذذذطدم (فذذذى الذذذمالد المسذذذلمة دائمذذذ منذذذوعين مذذذن النذذذ س يمكذذذن أن نسذذذمى النذذذو ا و
م لمح ذ فظين الت مذذدين ونسذذمى النذذو ال ذ نى م ذدع ة الحدا ذذة  ..يتشذذمث المح ذ فظون م شذذك
القديمذذة ولذذو ك نذذن محنطذذة  ،ويتطلذذل دع ذ ة الحدا ذة إلذذى ا شذذك ا تنميذذة مهم ذ مل ذذن مذذن
السذف ة  ..يتذر ا ولذذون اإلسذالم إلذذى الذوراء نحذو الم ضذي  ..وم لذيان نحذذو عصذور الضذ ف
واإلنحط ذ ط ال ق ذ في  ،ويقحذذم اروذذرون اإلسذذالم ف ذي مت ذ ن ح ضذذر ومسذذتقم أتنم ذي مقطذذو
الصلة مت ريخ المسلمين وتطل تهم إلى حي ة أفض .
ال ري ذ أنذذه م ذرغم ذذيا اإلوذذتالف الش سذذل مذذين التذذوتهين ف ذ ن المح ذ فظين الت مذذدين
ودع ة الحدا ة مينهم شئ مشترك  ،فكال م ينظر إلى اإلسالم من زاوية ضيقة  ،حيث ال ير
فيه إال [ دينذ متذردا ] مذ لمفهوم ال رمذي لهذي ال مذ رة مم نذى أنذه عالقذة روحيذة مذين الفذرد
ورمه تقتصر ش ئر على تصفية النفس مذن ار ذ م والذينو والوذال

مذن الوطيئذة  ..ويذر

على عزن ميتوفيتش في يا الموقف قصو ار فذي فهذم ل ذة اإلسذالم ومنطقذه  ،مذ إوف قذ أكمذر
في فهم روح اإلسذالم ودور فذي التذ ريخ وفذي ال ذ لم  ..وقذد أد

ذيا القصذور إلذى سذوء فهذم

تسيم لإلسالم م وتزاله إلى متذرد [ ديذن مهذيا الم نذى ال رمذي ]  ،وتلذك فكذرة و طئذة تم مذ ..
نه تتن قض مل تو ر وروح اإلسالم  ..وتت ف عن الحق ئق ا س سية التى ت ء مه القذرنن
فيم يت لق مأص اإلنس ن ورس لته التى كلفه اهلل مه فى عم رة ا رض ...
فمقتر اإلسالم فى ي الن حية ( كم يؤكذد ميتذوفيتش

ذو مقتذر

متميذز حيذث

يدعو إلى التمل فى إطذ ر واحذد مذين اإليمذ ن وال لذم  ..مذين ا وذالق والسي سذية  ..مذين الم ذ
ال لي والمص لح  .يدعو اإلسالم إلى ضرورة االعتراف موتود ع لمين  :ال لم الطمي ي المرانذي
الظ ري وال لم الروحي التواني  ..وي لمن أن اإلنس ن متكوينه الفريد الي فطر اهلل عليه و
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اليي وص مذين ذيين ال ذ لمين  ..ومذدون ذيا التوحيذد مذين ال ذ لمين سذنتد الذدين يميذ إلذى
التولف (إي يرفض أي نو من أنوا الحي ة المنتتة  ..ونتد ال لم يمي إلى اإللح د ...
وانطالق من وتهة النظر التي تي

إلى أن اإلسذالم ديذن متذرد سذنر أن المحذ فظين

يستنتتون أن اإلسالم [ ال ينم ي لذه ] أن يسذ ى لتنظذيم ال ذ لم الوذ رتي ،ونذر دعذ ة الحدا ذة
يسذذتنتتون أن اإلسذذالم [ ال يسذذتطيل ] تنظذذيم ال ذ لم الو ذ رتي محتتذذين محذذديث منسذذو إلذذى
رسذو اهلل صذلى اهلل عليذذه وسذلم منطوقذذه ( أنذتم أعلذم مذذأمور دنيذ كم يسذذوقونه دائمذ مقطذذو
الصذذلة م لمن سذذمة التذذى يكذذر فيهذ فذذى إط ر ذ المحذذدد  ..ويمذ ل ون فذذى إطالقذذه وت ميمذذه محيذذث
يت لون من اإلسالم شيئ نور غير م ت ء مه القرءان وأكدته السذنة النمويذة ومذ

ذو م ذروف

من الدين م لضرورة  ..والمهم أن النتيتة ال ملية لك من وتهتذى النظذر المح فظذة والحدا يذة
فى ي النقطة ى نتيتة واحدة  [ :إستم د اإلسالم من الحي ة والمتتمل ] ...

المحافظون:

لقد أمتلين دائم مفئ ن من النذ س [ النسذميهم مأسذم ئهم وال نشذير إلذى مؤسسذ تهم أو

إنتم ءاتهم الفكرية أو الط ئفية ]  ..إنم نقو  :أن

ؤالء النذ س – والفذ للت ذ ليم الواضذحة

أنه ال كهنون في اإلسالم – قذد ت لذوا مذن أنفسذهم طمقذة منظمذة يمنذن علذى تفسذير اإلسذالم

ووض ن نفسه وسيط مين اإلنس ن والقرنن  .و نهذم ت لذوا مذن أنفسذهم طمقذة فقذد أصذمحوا [

ال وتيين ] متحترين في م تقداتهم  ..و ن اإلسالم في نظر م قد تنز وتم تفسذير مصذفة
نه ئية ف ن أفض شئ ممكن و أن نترك كذ ا مذور كمذ وصذلن إلينذ وتذم تحديذد

منذي ألذف

سذذنة مضذذن أو أك ذذر  ،ومهذذيا المنطذذق المتحتذذر أصذذمحوا أعذذداءا أشذذداء لك ذ تديذذد ( يصذذمونه
م لمدعة المنهي عنه

 ،فأي مح ولة لتطوير ا حك م الفقهيذة – مم نذى تطميذق ممذ دل القذرنن

والسنة على المواقف المستتدة التي م فتئن تظهر وال تطذور الحيذ ة – يواتههذ

م لرفض  ..م مذ لط ن فذي سذالمة إيمذ ن أصذح

ذؤالء أوال

ذي المحذ والن  ..إنهذم يفسذرون مذوقفهم

يا مأنه ح لإلسالم وغيرة عليه  ..ولكذن النظذرة التحليليذة ال ميقذة لهذيا الموقذف تكشذف لنذ

أنذذه ح ذ َم َرضذذي ش ذ ي
الممين ...

ن ذ س متولفذذين ضذذيقي ا فذذق  ..لقذذد إوتنذذق اإلسذذالم الحذذي م ن ذ قهم

ولكذذن قذذد يكذذون مذذن الوطذذأ االعتق ذ د مذذأن اإلسذذالم قذذد ظ ذ كت م ذ م لق ذ فذذي يذذد ذؤالء

"الال ذذوتيين"  ..حق ذ لقذذد ازداد إن الق ذ عذذن الم رفذذة المسذذتنيرة  ،ولكنذذه فذذي نفذذس الوقذذن إزداد
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انفت حذ علذذى الورافذ ن وال ذ دان القمليذذة والمحليذذة المورو ذذة  ..فقذذد سذذمحوا متذذدوين ك ذذرة مذذن
ا شي ء الالم قولة في ذيا الكتذ

 ..أشذي ء غريمذة تم مذ عذن الفكذر اإلسذالمي اشذتملن علذى

ورافذ ن محضذذة  ..إن كذ مذذن عذذرف طمي ذذة الال ذذون ي لذذم لذ َذم كذ ن عذ ت از عذذن الصذذمود أمذ م
إغ ذراء ا س ذ طير ..؟ م ذ أك ذذر مذذن ذذيا يذذر فيه ذ إ ذراء للفكذذر الذذديني  ..و كذذيا رأين ذ عقيذذدة

الوحدانية التي ت ء مه القرنن – و ي أنقذى وأكمذ ا فكذ ر الدينيذة التذي ظهذرن فذي التذ ريخ –
يضحى مهذ تذدريتي مينمذ ظهذرن فذي المم رسذة تتذ رة م يضذة فذي ال قيذدة  ..إن ذؤالء الذيين

يسمون أنفسهم شذراح ال قيذدة أو حراسذه قذد ت لذوا مذن ذيا وظيفذة مقمولذة ومرمحذة  ..ودون
ووز من ضمير وصلوا إلى وضل رضوا فيه م ستم د ال قيدة عن مت الن تطميقه في الحي ة

وارن وقد مدأن تميل الدالئ تشير إلى أن ال لم اإلسالمي يصحو من رقدته ف ن ي

الفئة أصمحن تم

الت مير عن كذ مذ

ذو كئيذ ومتصذل فذي ذيا ال ذ لم  ..لقذد مر نذن ذي

الفئة على عتز عن اتو ي أي نو من الوطوان اإليت مية لتذدعيم ال ذ لم المسذلم فذي مت مهذة
الوطو الف دحة التي تنز مه في ك يوم ...

أنص ر الحدا ة :

أم أولئذك الذيين يذدعون م لتقذدميين أو ال صذريين أو المسذت رمين إلذى غيذر يلذك ممذ

يسمون مه أنفسهم  ..ف نهم يم لذون فذي الحقيقذة سذوء حذظ ذي ا مذة المسذلمة  ..إنهذم ك ذرة

ك يرة  ..يان نفوي وتأ ير  ..إنهم يهيمنون مشك ملحوظ على الحكوم ن وعلى الت لذيم والحيذ ة

ال مة  ..و م يرون في فئة المح فظين أنهم وحذد م

ذم الفئذة التذى تم ذ اإلسذالم وتشوصذه

ويركزون عليهم فى إعالمهم وصحفهم  ..ويدعون ارورين إلى أن ينظروا نفذس النظذرة إلذى

ا سالم  ..متت لين اإلصالحيين وأنص ر الوسطية فى الدعوة اإلسالمية و م ك رة غ لمة ..

ولكذذذنهم م رضذذذون دائمذذذ ل مليذذذ ن إقصذذذ ء وتضذذذييق واضذذذطه د متواصذذذ  ..ومح ولذذذة مسذذذتمرة

لتشويه حرك تهم ومق صد م ...
و كيا إستط

دع ة الحدا ة مذن مذوق هم فذى السذلطة واإلعذالم أن ينشذئوا تمهذة ضذد

ك م تم لذه الفكذرة اإلسذالمية  ..ذم زعمذوا نفسذهم دور المصذلحين فذي الذمالد المسذلمة ..
ولكن ميتوفيتش يكشفهم لن ويضل لن مؤشران ت رفن مهم مذن وذال سذم تهم ووص ئصذهم ..
فيقو  :إنهم أنذ س يفوذرون ممذ كذ ن يتذ أن يوتلذوا منذه  ،ويوتلذون ممذ كذ ن يتذ أن

يفوذذروا مذذه ..إنهذذم "أمنذ ء نمذ ئهم" فقذذد ت لمذوا فذذي مذذالد ال ذذر

ذذم عذ دوا مذذن نذ ك مشذ ور

عميق م لدونية تت ال ذ لم ال رمذي المتقذدم ال نذي  ،وشذ ور م السذت الء علذى متتم ذ تهم التذي
ت ءوا منه وقد أح ط مه الفقر والتولف  ..لقد حرموا من الترميذة اإلسذالمية الصذحيحة وفقذدوا
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ك صلة روحية أو أوالقيذة مشذ ومهم ومذن ذم فقذدوا م ذ يير م ا ولذى وأصذمحوا يتويلذون أنهذم

متوري ا فك ر المحلية والتق ليد والم تقدان  ..ومتقديم أفك ر غريمذة سذيقيمون أمريكذ – التذي

يكنون له إعت م مم ل فيه – على أرض مالد م في يذوم وليلذة  ..إنهذم مذدال مذن ال مذ علذى

تطوير إمك ن ن مالد م الو صة ي موا ينفوون في شهوان الن س ويضومون رغم تهم الم دية ،

فأفسحوا ميلك الطريق أم م الفس د والفوضذى ا والقيذة  ،إنهذم لذم يسذتطي وا أن يفهمذوا أن قذوة

ال لم ال رمي ال تكمن في أسذلومحي ته  ،وانمذ فذي طريقتذه فذي ال مذ  ..وأن قوتذه ليسذن فذي

الموضة واإللح د وأوك ر اللي وتمرد الشم

على التق ليد  ،وانم تكمن في الكدح اليي ال م ي

له  ،وفي الم مرة وال لم والش ور م لمسئولية التي تتميز مه ش ومهم ...

المشكلة إين ليسن في أن مست رمين قد استودموا أس لي أتنمية  ،وانم في أنهذم لذم

ي رفذوا كيذذف يسذذتودمونه أو يضذ ونه فذذي موضذ ه الصذذحيح  ..وأنهذذم لذذم يفلحذوا فذذي تطذذوير

حس قو يكفي للتمييز مين م و صحيح وم و وطذأ  ،ومذن ذم أوفقذوا فذي اوتيذ ر المنذتَج
الحض ري المفيد واست روا لمتتم تهم مدال منه عرض مرضي من أعراض ذي الحضذ رة فكذ ن
منتت ض ار م ق تال ...

ومن مين السذلل المشذكوك فذي قيمتهذ – ممذ يتلمذه مسذت رمون م هذم إلذى أوطذ نهم –

أفك ر ( ورية موتلفة ومرامج إصالح  ،و( ميا
ف يا تأملن

إنق ي موصوفة ل الج تميل المشكالن ،

ملي نتد – لد شتن – نم يج ال يصدقه عق في قصر نظر وارتت له ...

وذذي لذذيلك م ذ ال "مصذذطفى كم ذ أت ذ تورك" الذذيي ك ذ ن ق ئذذدا عسذذكري أك ذذر منذذه مصذذلح
إتتم عيذذذ  ،والذذذيي ينم ذذذي وضذذذل ودم تذذذه لتركيذذذ فذذذي حتمهذذذ الصذذذحيح ؛ ففذذذي أحذذذد مرامتذذذه
اإلصالحية منل لمس الطرموش  ..وطم ظهر على الفذور أن ت ييذر غطذ ء الذرءوس ال ي نذى
ت يير م في ي الرءوس وال ت يير ع دان أصح مه ..
لقد واتهن أمم ك يرة و رج ال لم ال رمي – على مد قرن من الزمن – مشكلة :كيذف

تنتسذ إلذذى الحضذ رة ال رميذذة  ،ذ ترفضذذه كليذذة  ..أم توتذ ر منهذ محذذير  ..أم تأوذذي

كلهذ

موير وشر ..؟ ولقد تحددن عوام سذقوط ك يذرة مذن ذي ا مذم أو ارتف عهذ م لطريقذة التذي

أت من مه على يا السؤا المصذيري  ..فهنذ ك إصذالح ن ت كذس حكمذة أمذة مذ  ،واصذالح ن
تم

ودا أمة لنفسه  ،والم

على يلك ق ئم في نمويتين هما :الي م ن وتركي .

الي م ن وتركي :

فذذي أواوذذر القذذرن الت سذذل عشذذر وأوائذ القذذرن ال شذذرين يتذذد المتأم ذ أن كذذال الذذدولتين

تقَذذدم ن صذذورة شذذميهة تذذدا لذذدو أوذذر م يلذذة  ..فقذذد ك نذذن الذذدولت ن تم ذ الن إممراطذذوريتين
قديمتين ،ك منه له مالمحه ومك نته الت ريوية  ..كال م وتدن نفسذه علذى نفذس المسذتو
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من التطور  ..كال م يمتلك م ضي م ار  ..و يا يشير إلى االمتي ز ال ظيم والى ال

ء ال ظيم

في نفس الوقن  ..وفى كلمة واحذدة ك نذن فرصذتهم فذي المسذتقم – عنذد نقطذة م ينذة– تكذ د

تكون متس وية ..

م ت ءن اإلصالح ن المشهورة في ك من الدولتين  ..أم الي م ن – فلكي تسذتمر فذي

الحيذ ة مطريقتهذ الو صذذة ولذذيس مذذأي طريقذذة أوذذر – ح ولذذن أن توحذذد مذذين تق ليذذد

الو صذذة

ومذذين متطلم ذ ن التقذذدم  ..مينم ذ اتتذذه التقذذدميون دع ذ ة الحدا ذذة فذذي تركي ذ إلذذى سذذلوك الطريذذق
الم كس (فتولوا عن تق ليذد م وانذدف وا فذي طريذق الت ريذ

 ..فمذ يا ك نذن النتيتذة؟ أصذمحن

اليوم تركي دولة من الدرتة ال ل ة  ،مينم الي م ن ترتفل إلى القمة مين أمم ال لم ..

ويمدو االوتالف مذين فلسذفة اإلصذالح الي مذ ني وفلسذفة اإلصذالح التركذي أك ذر وضذوح

فذذي موقفهمذ الموتلذذف مذذن مسذذألة حذذروف الكت مذذة  :حيذذث ق مذذن تركيذ م ل ذ ء حذذروف الكت مذذة

ال رمية في حين أن ي الحروف لمس طته و نه تتألف من م نية وعشذرون حرفذ فقذط

–

ت تمر واحدة من أكم وأرقى حروف الكت مة وأك ر انتش ار في ال ذ لم  .أمذ الي مذ ن فقذد رفضذن
دعوة مست رميه في تمنى حروف الكت مة الالتينية وأصرن على االحتف ظ منظذ م كت متهذ الم قذد

اليي يحتو على " 880إيديوترام" (شكال صيني م إلض فة إلى  46حرف أور  ..ورغم يلك
فذذال يوتذذد اليذذوم فذذي الي م ذ ن أميذذة مينم ذ نتذذد تركي ذ م ذذد أرم ذذين سذذنة مذذن اسذذتودام الحذذروف

الالتينية تزيد ا مية فيه ومسين في الم ئة من ت داد السك ن الذيين يتهلذون القذراءة والكت مذة

 ..وتلك نتيتة تت

ا عمى يسترد مصر ..

وليس يا و ك شئ  ،فقد أصمح واضح أن القضية لم تكن مترد حروف كت مة ي

مترد وسيلة للتستي  ،ولكن ا سم

الحقيقية وم لت لي النت ئج التي ترتمن عليهذ ك نذن أك ذر

عمق ذ وأكمذذر وط ذ ار  ..فتذذو ر ك ذ حض ذ رة أو تقذذدم إنس ذ ني يكمذذن فذذي االسذذتمرارية ولذذيس فذذي

التوريذ والتنكذر للم ضذذي  ..إن طريقذة ا مذذة فذي الكت مذذة ذي الطريقذذة التذي تتذذيكر مهذ ا مذذة
وتستمر في وتود

الت ريوي  ..وعندم أل ذن تركيذ الحذروف ال رميذة فقذدن كذ

ذراء الم ضذي

اليي حفظته الكلمة المكتومة  ..ومهيا اإلتراء ال مي وحد وض ن ا مة على ح فة المرمرية ..
ومل سلسلة أوذر مذن اإلصذالح ن المم لذة وتذدن ا تيذ التركيذة نفسذه مذال دع مذة روحيذة

تقذذوم حي تهذ  ..وتذذدن نفسذذه فذذي فذ ار روحذذي م ذذد أن فقذذدن ياكرتهذ الم ضذذية  ..فمذذن الذذيي

إستف د مهيا الوضل المأس وي ..؟

إن دعذ ة الحدا ذذة فذي ال ذ لم المسذذلم حينذياك لذذم يكونذوا مذذن الحكمذ ء الذيين انم قذوا مذذن

صميم ش ومهم  ..ي رفون كيذف يطمقذون مطريقذة تديذدة ا فكذ ر والقذيم القديمذة علذى الظذروف

المت يذذرة  ،إنم ذ ن صذذموا ذذي القذذيم ال ذذداء  ..ف ل ذوا يلذذك مسذذورية م ذ ردة  ،ومقصذذر نظذذر ر ي ذ ،
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وسحقوا مأقدامهم ك م

ذو مقذدس عنذد النذ س  ،فذدمروا الحيذ ة  ،واسذتزرعوا مذدال منهذ حيذ ة

مصطن ة غير حقيقية  ..ونتيتة لهي المرمرية التي س دن في تركي كمذ سذ دن فذي كذ مكذ ن

ظهرن دو مزيفذة  ..أصذ مه االضذط ار الروحذي وفقذدن مالمحهذ ال ريقذة كمذ فقذدن ح سذة

االتت الصحيح  ..كذ شذئ فيهذ أصذمح سذطحي زائفذ  ،وفقذد اإلنسذ ن فيهذ القذوة والحم سذة،
و كذذيا أصذذمحن ا مذذة مسذذو مشذذو يشذذمه مذذدنه الحدي ذذة يان المريذذق المصذذطنل الذذيي يوفذذى

وراء م طن ورم ..

فه تستطيل دولة ال ت رف ويته وال ت رف أين تمتد تيور أن تكون لنفسه صورة

واضحة عن الموقل اليي تنتمي إليه  ،وا داف التي يت أن تس ى لتحقيقه  ..؟

قد يمدو النمويج اليي قدمه "أت تورك" مفت  ،ومل يلك ف نذه يم ذ الذنمط ال رمذي لفهذم

مشكالن ال لم المسلم كم يم

المشذذكالن  ..وقذذد أد منذ

الطريقذة التذي يفكذر مهذ ال رميذون والمسذت رمون إلصذالح ذي

ذذيا إلذذى مصذذير واحذذد :الت ريذ واالنسذذال والهذذرو مذذن مواتهذذة
م لن س أوالقيذ وت ليميذ  ..والتوتذه كليذة إلذى

المشكالن الحقيقية  ،ومن ال م الت د لالرتف

مرني والسطحي والمصطنل ...
ال ا

فم اليي ي نيه إستقال دولة مسلمة وق ن إدارة حي ته ال مة في أيدي يا النو من

الن س  ..؟ وم اليي إستف د الش
إن كذ دولذذة متقملهذ

من يا االستقال أوالحرية  ..؟

ذي الطريقذذة مذذن التفكيذر ا تنمذذي م تمذذدة علذى الذذدعم السي سذذي

ا تنمذي سذواء مذن الشذرق أو ال ذر – قذد أيعنذن لل موديذة مذن تديذد  ..و كذيا وتذدن أم منذ

نوعذ مذذن االسذذتقال ي تنذذق فلسذذفة أتنميذذة وطريقذذة أتنميذذة فذذي الحيذ ة  ..إسذذتقال يسذذتند إلذذى

المسذذذ عدان ا تنميذذذة ورءوس ا مذذذوا ا تنميذذذة  ..والذذذدعم ا تنمذذذي مصذذذفة ع مذذذة  ..ف لذذذيي

اكتسمته ي الدو – على وته الحقيقة – إنم
حريذذة حقيقيذذة  ،ن كذ حريذذة فذذي صذذميمه

و إستقال شكلي  ..ولكنهذ لذم تحصذ علذى

ذذى حريذذة روحيذذة  ..وأي إسذذتقال ال يحقذذق ذذيا

الشذذرط سذذرع ن م ذ يوتذذز إلذذى متذذرد [ سذذالم وطنذذي وعلذذم تديذذد ]  ،و م ذ عنص ذران ت فه ذ ن
م لنسذذمة لالسذذتقال الحقيقذذي  ..ومذذن ذذم ف ذ ن الته ذ د مذذن أت ذ االسذذتقال الحقيقذذي للش ذ و

المسلمة المد أن يمدأ من تديد ..

جذور العجز:

هذذذان النوعذذان مذذن النذذا
ا وضذ

 :المح ذ فظون ودع ذ ة الحدا ذذة يم ذ الن المفت ذ ح لفهذذم

ال ار نذذة للشذ و المسذذلمة .إنهمذ وان لذذم يكونذ السذذم الوحيذذد لهذذي ا وضذ

كذذال مذذن الذذوتهين ي تمذذر المظهذذر الو ذ رتي لسذذم أعمذذق  ..أال
اإلسالمي من ن حية ورفض يا الفكر من ن حية أور ...
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إال أن

وهذذو :الحذذط مذذن قذذدر الفكذذر

يالحظ ميتوفيتش أن ت ريخ الشذ و المسذلمة لذيس ذو فقذط تذ ريخ التأكيذد المتصذ
لإلسذذالم فذذي الحي ذ ة ال مليذذة  ،م ذ إنذذه مذذنفس الدرتذذة قصذذة ته ذ وا م ذ
ووي نة للفكر اإلسالمي  ..وليلك ف ن ت ريخ ك ش

وسذذوء إس ذتودام م ذ

مسذلم ذو ق ئمذة مذن المنتذزان ال مقريذة

واالنتص ران  ..ولكنه في نفس الوقن و ق ئمذة ا وطذ ء الف حشذة والهذزائم المزلزلذة  ..ويؤكذد
أن ك نت ح تن واوف ق تن ( من الن حيتين ا والقية والسي سذية

ذى متذرد إن ك سذ ن لفهمنذ

نحن المسلمين لإلسالم  ..وللكيفية التي طمقن مه في حي تن  ..و كذ ن ضذ ف تذأ ير اإلسذالم
فذذذي حيذذذ ة المسذذذلمين ال مليذذذة مصذذذحوم دائمذذذ م نحطذذذ طهم وانحطذذذ ط مؤسسذذذ تهم السي سذذذية
واالتتم عية  ...وت ريخ اإلسالم كله مني مدايته إلذى يومنذ

ذيا يؤكذد ذيا التطذ مق  ،كذأن ذيا

التط مق و المصير اليي ال مفر منه م لنس للش و المسلمة وأحد قوانين الت ريخ اإلسالمي
نفسذذذه  ..فهنذذذ ك لحظتذذذ ن متميزتذذذ ن فذذذي متذذذر التذذذ ريخ اإلسذذذالمي  ،إحذذذدا م لحظذذذة ازد ذذذ ر
وا ور لحظة إنحط ط  ،و م يصوران ي الحقيقة أصدق تصوير ...
لقد توفى محمد (صذلى اهلل عليذه وسذلم سذنة 632م  ،وفذي أقذ مذن م ئذة عذ م م ذد
وف ته إنتشرن القوة الروحية والسي سية لرس لته على مق ة

ئلة من الكرة ا رضذية ممتذدة مذن

المحيط ا طلسي إلى الصين ومن محيرة ن ار إلى من مل الني ...
فتحذذن سذذوري سذذنة 634م وسذذقطن "دمشذذق" أم ذ م التذذيش اإلسذذالمي سذذنة 635م،
ووص ذ اإلسذذالم إلذذى مصذذر والهنذذد سذذنة 641م  ،والذذى شذذم أفريقي ذ سذذنة 647م  ،والذذى
سمرقند فى نسي الوسطى سذنة 647م  ..وأصذمح المسذلمون علذى أمذوا القسذطنطينية سذنة
717م  ..وفي سنة 720م ك نوا فذي تنذو فرنسذ  ،وكذ ن نذ ك مسذ تد فذي شذ نتونج سذنة
700م وحوالي سنة 830م وص اإلسالم إلى تزيرة ت و ...
يا التوسل الفريد اليي ال يق رن مأي توسل نور قمله أو م د قد وفر مس حة لتطذوير

الحض رة اإلسالمية فذي ال ذة عذوالم :فذي أسذم ني والشذرق ا وسذط والهنذد  ،ويلذك علذى مذد

حقمة من الزمن تملغ حوالي ألف ع م ...

إلى أ مد نحن ارن مسلمون ..؟

ذذيا السذذؤا يمكذذن وضذذ ه مطريقذذة أوذذر  :مذذ الذذيي يم لذذه المسذذلمون فذذي ال ذذ لم

الم صر  ..؟ ير ميتوفيتش أن اإلجابة على هذين السؤالين واحدة وهى :

()7

أوال نحن مستبعدون أو مه ّمشون  :ففي نقطة م ينة مذن التذ ريخ الحذديث ذي سذنة 1919م
لم تكن توتد دولة مسلمة واحدة مسذتقلة  ..ولذم تت يذر ا وضذ
ت ي ار تو ري

.

م ذد ذي النقطذة

ثانيا نحن غير متعلمين :ففي الفترة مذ مذين الحذرمين ال ذ لميتين لذم توتذد دولذة مسذلمة واحذدة

مل ن نسمة القراءة والكت مة فيه أك ر من  %50وعنذد االسذتقال وتذد أن %75

من ش

الم كسذت ن و %80مذن التزائذريين و %90مذن النيتذريين ي ذ نون مذن

ا ميذة المتفشذية  .وايا ق رنذ

ذذيا الوضذل ممذ يكذذر "درامذر"  Draperعذن أسذذم ني

المسلمة )ا ندلس( وذال القذرن الحذ دي عشذر المذيالدي لتملكنذ ال تذ  ،فقذد
أكد "درامر" أنه لم يكن يوتد في أسم ني حينياك فرد واحد يته القراءة والكت مة ..

[ و يا من تتلي ن الحض رة اإلسالمية التى ك نن مزد رة ننياك ] ...

ثالثا نحذن فرذرا  :فقذد كذ ن متوسذط الذدو الفذردي فذي إيذران سذنة  1966يملذغ  220دوال ار
أمريكي ذ

 ،وفذذي تركي ذ  240دوال ار ،وفذذي م ليزي ذ  250دوال ار  ،وفذذي م كسذذت ن

 90دوال ار  ،وفذذي أف نسذذت ن  85دوال ار ،وفذذي أندونسذذي  70دوال ار  ،مق رنذذة مذذذ
 3000دوالر متوسذذط دوذ الفذذرد فذذي الواليذ ن المتحذذدة فذذي نفذذس السذذنة  .وكذ ن

إسه م الصن عة في الدو القومي للدو المسلمة يتفذ ون مذن  %10إلذى %20
 ،وك ن نصي الفرد من الس ران الحرارية في وتم ن ال ياء اليومية يملغ 2000
وحدة في المتوسط مق رنة مذ  3000إلى  3500وحدة في أوروم ال رمية ...

رابعا نحن مجتمعات ممزقة :فمدال من الحف ظ على متتمل واحد و

من الفقر الك فر والتذرف

السفيه  ،تحولن المتتم ن المسلمة إلى عكس ي الصورة  ،من قضذة فذي يلذك

لت ليم القرنن التي تحو دون تركيز ال روة في يد فئة قليلة من النذ س دون مقيذة
أفراد المتتمل َ ك ْي ال َي ُكونَ دُولَ ًة َب ْينَ ْاْلَ ْغنِ َيا ِ ِم ْن ُك ْم ف لملكية تنتق تدريتي إلى
يد ا قلية ال نية  [ ..اال تنطمق ي المالحظة على ا وض

فى مالد المسلمين ..؟ ]

يقو على عزن ميتوفيتش :

يا و ح

المسلمين التي سم

الق ئمذة إلذى اليذوم

الم ض محق (ليذ اإلسذالم

المظلم  ،والحقيقة أن يا اللي قد مدأ أوال م رو في قلومن  ..وك م حدث لن
وم يحدث لن اليوم إنم و صد وتكرار لم حدث من قم في داولن َ  :ذلِذ ََ ِبذنَن
َّللا لَ ْم َي َُ ُم َغ ِّي ًرا ن ِْعم ًة أَ ْن َع َم َها َعلَى َق ْو ٍم َحتى ُي َغ ِّي ُروا َما ِبن َ ْن ُفسِ ِه ْم ] اْلنفال آية 53
َ
 ..والعبرة المستخلصة من هذا الموقف كما يراها بيجوفيتش هى إننذ لذو كنذ قذد
استمسكن م سالمن إستمس ك حقيقيذ لمذ أمكذن إسذتم دن أو إيق عنذ فذي الته لذة
أو تتهيلن أو تمزيق وحدتن  ..لقد ت ءن ك
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زائمن إمتداء من غزوة أحذد حتذى

زيمتن في سين ء لتؤكد ي الحقيقة التى المراء فيه و ى أنن عندم نتولى عن

اإلسالم يتولى النصر عن م لضرورة ...

وتتتلى ظ رة التولي عن اإلسالم أو تر موضوح في مح والن قمل الفكذر اإلسذالمي

واستم د من الحيذ ة النشذطة المتو مذة  ،كمذ تمذدو فذي تحتذيم اإلسذالم إلذى ح لذة مذن السذلمية

والتسطيح  .ويمكن مالحظة يا مأكمر قذدر مذن الوضذوح فذي طريقذة تن ولنذ اليذوم للقذرنن  ..و

القرنن و الفكرة المركزية في ا يديولوتية اإلسالمية والمم رسة اإلسالمية ...

والمذد نذ مذن اإلشذ رة إلذى أن كذ تقذذدم حذدث فذذي الشذ و اإلسذذالمية وكذ عصذذر مذذن

عصور اإل زد ر قد مدأ م لتأكيد على القرنن  ..لذم يكذن امتذداد الفذتح اإلسذالمي – الذيي ألمحنذ

إلى مسلكه ال مقري ننف واليي إستط

وال تيلين أن يص إلى شذواطئ ا طلسذي فذي ال ذر

والى أعم ق الصين في الشذرق – لذم يكذن ذيا المذد ذو الم ذ ا وحذد مذ الم ذ ا عظذم لهذي

الحقيقة  ..وك التحوالن الكمر في ت ريخ اإلسالم تؤكد ي الحقيقة ...

 فم يا ك ن وضل القرنن في الفترة الس مقة على عصر التمود والتقهقر؟
إن اإلوال

للكت

لم يتوقف  ..ولكنه فقد وصوصيته الف علذة ..فقذد إسذتمقى النذ س

في أفئذدتهم مذن القذرنن مذ أشذيل حولذه مذن تصذوف وال عقالنيذة  ..ومهذيا فقذد القذرنن سذلط نه
كق نون وكمنهج حي ة واكتس قداسته [ كشيئ ] ...
وفي دراسة القرنن وتفسذير إستسذلمن الحكمذة للمم حكذ ن اللفظيذة  ،واستسذلم التذو ر
للشك  ،وعظمة الفكذر للمهذ رة والحفذظ  ..وتحذن التذأ ير المسذتمر للشذكلية الدينيذة قلذن قذراءة
الق ذرنن وك ذذر االسذذتم

إلذذى تالوتذذه مصذذون غن ذ ئي  ،أم ذ م ذ يحذذث عليذذه الق ذرنن [ مذذن ته ذ د

واستق مة وتضحية م لنفس والم
يا وتالشذى فذي ضذم

 ،و ي أمور شذ قة م يضذة إلذى النفذوس الوا نذة ] كذ يلذك

الصذون التميذ لذتالوة القذرنن وحفظذه عذذن ظهذر قلذ دون تأمذ فذذى

م نيه  ..ي الح لة الش ية قد أصمحن ارن مقمولة كنمذويج سذ ئد مذين الشذ و المسذلمة ..
نه تتن س مل أعداد متزايدة من المسذلمين ال يسذتطي ون مف رقذة القذرنن ولكذنهم مذن ن حيذة
أور ال يملكون القوة أو اإلرادة على تنظيم حي تهم وفق منه ته...
ول

التفسير النفسذي لهذي المم ل ذة التذي يول هذ النذ س علذى الذتالوة المن ةمذة للقذرنن

يكمن في ي الحقيقة  ..ف لقرنن يتلذى ذم يفسذر ويتلذى  ..ذم يذدرس ويتلذى مذرة أوذر  .و كذيا
تتكرر ارية ألف مرة ومرة حتى ال نطمقه في حي تن مرة واحدة  ..لقذد أنشذئ علذم كميذر لتحذري

الدقة المتن ية في تالوة القرنن حتى نتتن قضية كيف نمذ رس القذرنن فذي حي تنذ اليوميذة ..

و كيا تحو القرنن (عندن إلى صون مترد من الوعي ضم مي الم نى ...
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إن واقذذل ال ذ لم المسذذلم مك ذ تن قض ذ ته  ،وك ذ م ذ فيذذه مذذن فص ذ م مذذين الكلمذذة والف ذ ،

وانحرافذذه عذذن الوات ذ  ،وشذذيو الفس ذ د والظلذذم والتذذمن  ،ومس ذ تد الو ليذذة وافتق ذ ر إلذذى الم ذ

ال لي والقدوة والى الشذت عة  ،وانتشذ ر الشذ ران اإلسذالمية الم يذرة والتشذدد المتنطذل فذي أداء
التكذذ ليف الدينيذذة  ،واالعتقذذ د مذذدون إيمذذ ن حقيقذذي ف ذذ
للتن قض ا س سي اليي أحطن مه القرنن واليي يتم

ذذيا لذذيس إال ان ك سذذ مرانيذذذ

– كذذ

في الحم س المشت

واإل م الك م لمم دئه في المم رسة ال ملية من ن حية أور ...
إن وضل القرنن مينن م لصورة السلمية التى و عليه

للكتذ

مذن ن حيذة

و السم ا و وا كمذر أ ميذة

للتولذذف وال تذذز الذذيي ت نيذذه الشذ و المسذذلمة  ..و ن لذذك سذذم نوذذر يو أ ميذذة ع مذذة و ذذو

الت ليم الق ئم أو م حر نظ م الترمية والت ليم مأوسل م نيه ...

التعليم :

ك نن ش ومن – عمر قرون ك يذرة مضذن – محرومذة مذن وتذود أنذ س مت لمذين ت ليمذ

صذذحيح ف ذ ال  ..ومذذدال مذذن يلذذك تذذوفر لهذذي الش ذ و نوع ذ ن نو ذران مذذن الن ذ س كال م ذ غيذذر
مرغذذو فيذذه :الته ذ

والمت لمذذون ت ليم ذ و طئ ذ

 .فذذال يوتذذد فذذي دولذذة مسذذلمة واحذذدة نظ ذ م

ت ليمذذي م َذذد إعذذدادا من سذذم قذ د ار علذذى التتذ و مذذل الفهذذم ا والقذذي لإلسذذالم أو التتذ و مذذل
احتي ت ن الن س ز .فأصح السلطة عندن إم أنهم قد أ ملوا ي المؤسسة م ل ة الحس سية
فذذي أي متتمذذل  ،أو تركو ذ نهم ذ لأت ن ذ يتصذذرفون فيه ذ وفذذق موطط ذ تهم .ف لمذذدارس التذذي

يموله ا ت ن متمرع تهم ويوفرون له الم لمين والمذديرين الذيين يتلمذون م هذم ا يديولوتيذة
ة
والمن ج م هم  ،ي المدارس ال ت لةم الن س ليكونوا مسلمين وال حتى ليكونوا وطنيين  ..إنمذ
يحقن النشء فيه (مفض ئ

الط عة والوضو واالنمه ر متقذدم المتتم ذ ن ا تنميذة وسذطوته

و رائه ذ  ..وفيه ذ يرمذذون فذذي الن ومذذة عقليذذة التم يذذة نهذذم ي لمذذون أن ذذي النومذذة سذذتح

مك ذ نهم فذذي المسذذتقم منت ذ ح م ذ ر  ،مذذن ن ذ يش ذ ر أعض ذ ء ذذي النومذذة مذذأنهم أت ن ذ فذذي

مالد م ويتصرفون على يا ا س س  ،وم ةمذ لذه داللذة ك شذفة تلذك الك ذرة الك يذرة مذن المذدارس

التي يذدير ا ت نذ مطريقذة مم شذرة أو غيذر مم شذرة  ..والمذد أن نتأمذ فذي أسذم

ال تي  ،وأن نتفح

ذيا الكذرم

من ج ي المدارس ونحل محتوا ذ تولذيال تيذدا  ،وأن نتنمذه إلذى عذدم

إشتم له على موضوع ن م ينه  .حينئي سيتضح لن تم م أن القضية الحقيقية ليسن ي مذ

إيا ك ن أعض ء النومة عندن يرغمون في أن يتدوا طريق للوصو إلى شذ ومهم والت ذرف علذى
طموح ته ومص لحه الحقيقية  ،ولكن القضية ي أنهم وقد تشكلوا على يا النحو (الت ريمي

ال يمكن أن يهتدوا إلى يا الطريق على اإلطالق والسم يرتل إلى تلك القيم والم ذ المتلومذة

التي نشأن عليه

ي النومة  ،والى تلك الفتوة النفسية التي أقيمن مينهم ومين ش ومهم .
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و كذذيا لذذم ي ذذد اإلسذذت م ر ا تنمذذي مح تذذة إلذذى السالسذ الحديديذذة التذذى إسذذتودمه فذذى

ش ومن  ،ف ن الويوط الحريرية للت ليم ا تنمي له نفس القذوة فذى اإلوصذ

الم ضى إلوض

 ..يلك إلنه تش عقو المت لمين وتش إرادتهم  ..ومهيا الوضل الت ليمي ف ن ا ت ن من
أصح

النفذوي وأتمذ عهم مذن أمنذ ء الذمالد المسذلمة لذيس عنذد م مذ يوشذونه علذى مراكذز م ..

فمدال من أن يكون الت ليم مصد ار للتمرد ومق ومة الهيمنة ا تنمية يصمح أكمر حليذف لأت نذ

وأتم عهم [

يفسر لن

يا حر

الذدو ال رميذة علذى نشذر مدارسذهم علذى أوسذل نطذ ق فذى

مالد المسذلمين ؟ و ذ يفسذر ظذ رة التوسذل الملحذوظ اليذوم فذى الت م ذ ن ا مريكيةالقديمذة ،

وفذذى إنش ذ ء ت م ذ ن تديذذدة مريط نيذذة وألم نيذذة وايط ليذذة وغير ذ مم ذ
المهم ن

...؟ ]

ذذو ق ذ دم علذذى الطريذذق

و مذ يذود علذى عذزن ميتذوفيتش تأكيذد والتنميذه إلذى وطورتذه  ،و ذو أن

ي الفتوة المأس وية مين النو ومين الش و في المالد المسلمة ذى مذن أسذوأ ارفذ ن التذى
امتلين مه المتتم ن المسلمة ومن أمرز عوام تفككه واع قة النهضة مه  ..لقد ترسخ فى
وعى التم ير المسلمة شذ ور مضذ د وريمذة تتذ

ذي الم

ذد الت ليميذة ا تنميذة فرفضذو

رفض غريزي  ..ومن ن أصمح النفور متم دال  ..وقذد فسذر ال رميذون وأعضذ ء النوذ الت م ذة
لهذم نفذذور المسذذلمين مذذن المذدارس ا تنميذذة تفسذذي ار و طئذ إي اعتمذرو نفذذور أنذ س متولفذذين
مطم هم كس لى وغيرن ا واعين مأ مية الت ليم  ..ولكن الحقيقذة كمذ ي ار ذ ميتذوفيتش ذى أن
نفذذور المسذذلمين مذذن الت لذذيم ا تنمذذي راتذذل إلدراكهذذم أن ذذيا الت لذذيم يفتقذذد ك ذ صذذلة روحيذذة
م إلسالم وم لش و المسلمة  ..وأنه ي م على تحطيم ك م ي تز مه المسلمون من قيم وم
علي فى ق فتهم اإلسالمية وت ريخ حض رتهم ...

ال مباالة الجماهير المسلمة:
م ت ء مه دع ة الحدا ة إلى عدد من المالد المسذلمة ي تمذر كق عذدة ع مذة (إتت ذ ال
ديني  ..يقود م في يا ش ران م ينة تن د مفص الدين عن الحي ة السي سية واالتتم عيذة
 ..يا االتت يستدعى إلى الياكرة قصة الص ار اليي نش مين الدو القوميذة ومذين الكنيسذة
ا ورومية في مسته ال صذر الحذديث  .لكذن يلذك الذيي كذ ن ي نذى تقذدم ومتفقذ مذل ا وضذ
الت ريوية في ال ر ك ن م لنسمة لل لم اإلسالمي عمليذة غيذر طمي يذة  ،ت تذز عذن إحذداث أي
ت يير إيت مي في حيذ ة شذ و

ذيا ال ذ لم  .ف لقوميذ ن  ..وكذمح سذلط ن الذدين والكنيسذة الذيي
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ك ن ي نى ك شئ في ت ريخ ال ر الحديث ال ي نى شيئ على اإلطالق في ت ريخ ال لم المسلم
،ون

تين الفكرتين (القومية وعز الدين عذن الحيذ ة ال مذة فكرتذ ن غريمتذ ن فذي أصذلهم

وتكوينه  ،وك نن ان ك س تهم فذي ال ذ لم المسذلم عقمذ روحيذ ع مذ  .وم سذتزراعهم فذي أرض
المسلمين إرتفل الست ر عن الفص ا وير في مأس ة ال لم المسلم.
يقذذو علذذى عذذزن  " :إيا تصذذورن ال الق ذة المزدوتذذة أو التوافذذق الذذداولي مذذين عن صذذر
الفكذر والقيذ دة فذي المتتمذل مذن ن حيذة ومذذين التمذ ير مذن ن حيذة أوذر ( حيذث تم ذ النومذذة
الق ئذذدة الفكذذر واإلرادة مينم ذ تم ذ تم ذ ير الش ذ

القل ذ الذذدافل والذذدم المتذذدفق نسذذتطيل أن

نتصور أنهم مت ونهم م متحقذق الشذرط ا و

ي إنتذ ز عظذيم  ..ومذدون ذيا الت ذ ون أو

على ا ق مدون رض ء التم ير تمقى ا عم
ن

مصطن ة مفتقرة إلى القوة الض رمة  .والمشذكلة

ى أن النوذ المتحكمذة والح كمذة فذى مذالد المسذلمين ال تفهذم أنذه قذد يمكذن الت لذ علذى

سلمية التم ير وركود

إيا ك ن يلك مترد نتيتة للمق ومذة الطمي يذة لل مذ الشذ ق أو الهذر

من مو طر الكفذ ح  ..ولكذن يسذتحي الت لذ علذى ذي السذلمية إيا ك نذن تم ذ رفضذ

ذداف

الكف ح نفسه  ،يلك ن التم ير فى ي الح لة تر وتؤمن مأن ي ا ذداف مت رضذة مذل
أعز رغم ته ومش عر الحميمة ...
ي الح لة ا ويرة التي نشهد

اليوم – مدرت ن متف وتة – في تميل المالد المسلمة،

حيث يح و أدعي ء الحدا ة تنفيي مرامتهم الدويلة فت ار م يلتأون إلى من فقذة التمذ ير أحي نذ
والى التهديد أحي ن أوذر  ..يذداف ون عنهذ ويح ذون علذى ا وذي مهذ  ..ينشذئون تنظيمذ ن ذم
يهترونه ذ إلذذى تنظيم ذ ن أوذذر  ..ي ي ذرون ا سذذم ء والشوصذذي ن  ..و ذذم فذذى ك ذ يلذذك إنم ذ
يضرمون مرؤوسهم دائم في صورة الرفض ال نيد والالمم الة الدفينة من ت ن الن س المسذط ء
اليين يشكلون ال لمية ال ظمى لأمة  ..ولتوضذيح الفكذرة نذ يضذر ميتذوفيتش م ذ ال مواحذد
من ق دة النومة المت رمة و " الحميذ مورقيمذة " كنمذويج التتذ شذ ئل فذي مذالد المسذلمين ،
فيقو  :ك ن "مورقيمة يلمس المالمس ا ورومية ويتكلم الفرنسية في ميته  ،وك ن حريص على
أن ي ز تونس ال عن ال ذ لم اإلسذالمي فقذط مذ عذن ال ذ لم ال رمذي أيضذ  ..ي نذى سذلوه مذن
ويته ذ اإلس ذ مية وال رميذذة  ..ومذذن ذذم ح صذذر الت لذذيم الذذديني وق ةيذذد وأل ذذى ت م ذذة الزيتونذذة
وح ر وريتيه  ..وك ن يدعو إلل ء الصوم في رمض ن ن الصي م كم زعم ( يقل اإلنتذ ج
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 ،ولكذذذي يت ذذذ مذذذن نفسذذذه قذذذدوة من سذذذمة قذذذ م مشذذذر عصذذذير مرتقذذذ عالنيذذذة (علذذذى ش شذذذة
التليفزيون في نه ر رمض ن  .وم ذد كذ

ذيا يت تذ "مورقيمذة" مذن سذلمية وان ذدام التأييذد مذن

ت ن التمذ ير التونسذية المسذلمة [ إلصذالح ته التقدميذة  ] ..حقذ إن أدعيذ ء الحدا ذة لذو لذم
يكونوا مهيا ال مى لمط عتمهم. ..
أود أن أضيف ن مالحظة فى صميم الموضو :
ففى مقال نشر باألهرام في  19يناير  1994للدكتور فؤاد زكرياا ههاو د اد دة ادع النل ان ا
ينجب لحق ق هيقرر ق ق دخرى :فهو يقرر ( مص با ً ) دن النل ان ن قاد دههادها دنفماه
ماان الماالم هلماان د ااداً إ يماات ن مل ا ه كااعنه يعااا بون بن ااه بن ااا  ..هينجااب ماان دن
النل ان قد د طت بمل صف س ئ بدهن ههه ق  ،هنحن إ نرد ةل ه فقد تمفال باكلأ د.د.
يوسف القرضاهى في كتابه ( :اإلسلم هالنل ان ههها ً لوهه ) ث نح ل القارئ ملاى كتاا
آخاار لل متشااار ااارر البشاارى بننااوان ( مشااملتان هقاارايع ف ه ااا ) يقااول ف ااه  :يؤكااد لنااا
التاريخ ال ناصر دن النعب هالفصاالل النل ان ا قاد م ات بنفماها دهاياي كن ارع مان بلدناا
هشاينت معتلف األنظ هالدكتاتوريات النممري هالحيب همنحتها رضاها هتعي دها ههى
تنمال بالج اااه ر  ..هب جاارد دن إ م ت ااال هصااول اإلساالم ن ملااى الماالط ةباار صااناديق
اإنتعااا هقفاات هااكا الفصااالل صاارا ضااد الدي قرا ا ههااب بن ااه يمااتندس الماالطات
الديمتاتوري هاألقل اات البول ما إ ةلاى اإلسالم ن فحماب بال ةلاى األما كلهاا بال منها
يمتنفرهن األقل ات النرق هالدين ضد الغالب ال مل  [ ...فهل بقى من ةجب ةند قادع
النل ان !؟ ] .
يقو ميتوفيتش :

إن الش و المسلمة لذن ترضذى مذأي شذئ يوذ لف اإلسذالم  ..ن اإلسذالم لذيس متذرد

متموعة من ا فك ر والقواعد والقذوانين  ،وانمذ يتتذ وز ذيا كلذه ليصذ ( فذي أعمذ ق اإلنسذ ن

المسلم إلى مك من حمه وأعز مش عر  ..وليلك ف ن ك من ينهض ضد يا الذدين لذن يتنذى
من عمله سو الك ار ية والمق ومة ...

وفى موضل نور يقو  :لقد ولق دع ة الحدا ة ح لة من الصذ ار الذداولي واالضذط ار

في المتتم ن المسلمة محيث أصمح ك مرن مج (إصالحي سواء أك ن إسالمي أم أتنميذ غيذر

ق م للتطميق  .ف لتم ير تتطلل إلى مشذرو إسذالمي ولكذنهم ال يسذتطي ون القيذ م مذه وحذد م

مدون نومة تقود م  ..والنومة من ن حية أور تفرض على التم ير مرامج أتنميذة ولكنهذ ال

تتد من ذي التمذ ير إسذت دادا لكذي يسذهموا م ذرقهم ودمذ ئهم وحم سذهم لتنفيذي ذي المذرامج

المسذذت رمة فتمقذذى أمذذدا حم ذ ار علذذى ورق  ..و كذذيا تظ ذ القوت ذ ن فذذي تص ذ دم  ،تل ذذى إحذذدا م
ا ور  ..وتمقى على الس حة ح لة من الشل وال تز ...
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والحق أن ي الس حة (الت يسة يمكن أن تشذهد نظ مذ حيذ وازد ذ ار وتقذدم  ..ولكذن
لذذن يكذذون ذذيا النظذ م أو االزد ذ ر والتقذذدم أوروميذ أو أمريكيذ  ..كذذال  ..فذ ن سذذلمية التمذ ير
المسلمة ليسن سلمية مطلقة وانم

ي فذي حقيقتهذ الطريقذة التذي يذدافل مهذ اإلسذالم الشذ مي

عن نفسه ضد الهتم ن الو رتية ا تنمية  ..ولكن م أن يظهر إحتم لته د إسالمي حقيقي
ف ن المسلم المسيط يمر ن على إسذت داد للتهذ د والم نذ ة مذ التضذحية محي تذه  ..وتوتذد فذي
الت ريخ الحديث أم لة ك يرة على ذيا الموقذف رأين ذ فذي تركيذ عنذدم

مذن للنضذ التحريذري

ضد اليون ن م د الهزيمة التي لحقن مه وال الحر ال لميذة ا ولذى  ،ورأين ذ فذي المق ومذة
المطولية للش

الليمي ضد االحتال اإليط لي  ،ورأين

في تهذ د الفذدائيين ضذد اإلنتليذز فذي

قن ة السويس  ،وفي حر التحرير التزائرية  ،وفي تحرير إندونيسي  ..وفي فلسطين  ..وفى
كذذذ مكذذذ ن ذذذ فيذذذه المسذذذلمون لمق ومذذذة المسذذذت مر ا تنمذذذي .وحي مذذذ يذذذراد إسذذذت رة حمذذذ س
التمذ ير ك نذذن ترفذذل الشذ ران اإلسذذالمية حتذذى وان ك نذذن مؤقتذذة أو غيذذر مولصذذة  ...و كذذيا
أينم وتد اإلسالم توتفي السلمية والالمم الة ...
يتذ مل ميتذذوفيتش ليؤكذذد أن المشذ عر القويذذة عنذذد التمذ ير المسذذلمة تحتذ ج إلذذى فكذذرة

تحفز وتوتهه  ..ولكن لن تكون ي مترد أي فكرة  ،وانم يت أن تكون فكرة تتت و مذل

أعم ق المش عر اإلسالمية ومن ةم المد أن تكون فكرة إسالمية فى صميمه وتو ر ..
ولكذذذن لأسذذذف الشذذذديد ال نذذذر فذذذي ا وضذذذ

ال ار نذذذة إمك نيذذذة حذذذدوث أي توافذذذق مذذذين

التمذ ير المسذذلمة ومذذين الم قفذذين والمفكذذرين والسي سذذيين المسذذت رمين فذذال أحذذد مذذن التذ نمين
لديه االست داد لكي يتولى عذن موقفذه مهمذ ط لذن ح لذة التوقذل والحيذرة  ..ولكذن نذ ك طريقذ

واحدا للوروج من ا زمة و و تكوين نومة تديذدة تفكذر وتشذ ر إسذالمي  ..ذي النومذة عنذدم

يتم نضته سترفل راية المنظومذة اإلسذالمية مذل التمذ ير المسذلمة وتتوذي الوطذوان ال مليذة

لتطميقه فى الواقل ...

الدين والرانون:
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"النظ م اإلسالمي"  ..تر م اليي ن ينه مهي ال م رة إيا التزمنذ م لل ذة التذي يفكذر مهذ

التي الح لي ويتحدث ويش ر مه ..؟ أك ر الت ريف ن للنظ م اإلسذالمي إيتذ از ذي الوحذدة مذين
الذذذدين والقذذذ نون  ..مذذذين الترميذذذة والسذذذلطة  ..مذذذين الم ذذذ ا علذذذى والمصذذذلحة  .مذذذين التم عذذذة

الروحية والدولة  ..مين اإلرادة والقوة  ..والنظ م اإلسالمي م عتمذ ر المركذ مذن ذي المكونذ ن

تمي يفترض فرضين أساسذيين :متتم ذ إسذالمي وحكمذ إسذالمي  ..اْلول ذو مذ دة النظذ م
والثذذاني ذذو شذذك

ذذيا النظذ م  ،فذ لمتتمل اإلسذذالمي مذذدون السذذلطة اإلسذذالمية متتمذذل نذ ق

مفتقر إلى القوة  ..والحكم اإلسالمي مذدون متتمذل إسذالمي إمذ أن يكذون "طوميذ " وي ليذة وامذ

عنف وقه ار ...

مفرد  ،ف يا أراد أن يحي وأن يسذتمر فذي المقذ ء

ومصفة ع مة ال يوتد المسلم كشو

كمسلم عليه أن يولق ميئته  ..أن يقيم تم عة ونظ م

 .ف لمسلم مين ويذ رين ال لذث لهمذ :

إم أن ي ير ال لم وام أن يستسلم و للت يير  ..ولم يحدث في الت ريخ ظهور حركذة إسذالمية
حقيقية ص دقة مل نفسه لم تكن في نفس الوقن حركة سي سذية  ..يلذك ن اإلسذالم مطمي تذه

وان ك ن دين إال أنه في نفس الوقن فلسفة حي ة  ..كم أنه نظ م أوالقذي  ،وتنظذيم وأسذلو ،
ومن

 ..إنه – في كلمة واحدة – طريقة حيذ ة متك ملذة وال يسذتطيل اإلنسذ ن أن يكذون مؤمنذ

الح

المتن فرة تورث النف ق (نحمذد اهلل ون نذى عليذه فذي المسذتد ونو دعذه وذ رج المسذتد ..

م إلسالم م يتصرف ويت م مل الن س ويستمتل موقته أو يحكم مطريقة غير إسالمية  ..فهي

إنه ح لة تنتج أن س تمزقن نفوسذهم م لصذراع ن المهلكذة  ..فهذم ال يسذتطي ون التنكذر للقذرنن
من ن حية  ،وال يتدون في أنفسهم القدرة على الته د لت يير الظروف التذي ي يشذون فيهذ مذن
ن حيذذة أوذذر  ..أو تنذذتج أن سذ ك لر مذ ن (ينسذذحمون مذذن الذذدني

و نذ ك نذذو

ن الذذدني ليسذذن إسذذالمية ..

لذذث مذذن النذ س ش ذ روا مذذأن الم ضذذلة تطذذوقهم مذذن أقط ذ ر م فذ نفكوا عذذن اإلسذذالم

وتقملذذوا الحيذذذ ة وال ذذ لم كمذذذ وتذذدو م  ..أو مذذذ حر كمذذ صذذذن هم لهذذذم اروذذرون  ..النظااام
اإلساايم – علااع ع ااك لا – مجتماام متحاانن ماان صا ا ال اناعا
يجد المسلم فيه نفسه علع اتَّساق مم بيئته ...

 ،فهااو ارااان ماان العي ااا

فإذا سنل سذالل :مذ المتتذل المسذلم ..؟ نرذول إنذه المتتمذل المؤلذف مذن المسذلمين،

ون تقد أنن مهي ال م رة نتي على السؤا إت مة ك ملة أو قريمة من الكم ..

وي نى يا الت ريف أنه ال يوتد نظ م مؤسس ن وعالقذ ن وقذوانين منفصذال عذن النذ س

اليين م ذدف ذيا النظذ م ذم يقذ إن ذيا نظذ م إسذالمي  ،فذال يوتذد نظذ م إسذالمي وال غيذر

إسالمي ق ئم مياته  ..وانم يكون النظذ م إسذالمي أو غيذر إسذالمي فقذط م لنذ س الذيين يؤلفذون
يا النظ م ...
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يذذؤمن ا ورومذذي مأنذذه فذذذي اإلمكذذ ن تنظذذيم المتتمذذل مقذذذوة القذذ نون  .فمنذذي تمهوريذذذة

أفالطون ومذ تال ذ مذن أفكذ ر طوم ويذة ممذ فذي يلذك االشذتراكية الم ركسذية  ..منذي يلذك الذزمن
الم يد إلى ارن والروح ا ورومية دائمة المحث عن نمويج واحد يمكن مواسطته ت ييذر ال القذ ن
مين الن س والتم ع ن إليت د متتمل م لي ..

أم القرنن ف نه يشتم على عدد قلي من القوانين (ا حكذ م مينمذ ينصذ فذي م ظمذه

على ال قيدة ومم دل الدين  ،مل حفز للمؤمنين على أن يتوذيوا مذن اإلتذراءان ال مليذة إلق مذة
حي تهم ومتتم هم على أس س من ي المم دل ..
ويالحظ ميتوفيتش ن مالحظة

مة عن ظ رة وطيرة  :مف د

متتمل م وتش مه وتض رمه اليد علذى صذحة المتتمذل وانمذ

أن ك رة القذوانين فذي

ذو عالمذة مؤكذدة علذى وتذود

شئ ف سد في يا المتتمل  ..ولم لتة ي الح لة ينصح متذوفيتش مضذرورة

التوقذف عذن

إصدار مزيد من القوانين والمدء في ت ليم الن س وترميتهم  ..ف ندم يتت وز الفس د في ميئة م

حذذدا م ين ذ يصذذمح الق ذ نون عقيم ذ  ..يسذذقط فذذي يذذد فئذذة ف سذذدة مذذن منفذذيي ال دالذذة و يصذذمح
و ض ذ للتح ي ذ الظ ذ ر و الوفذذي  ..ويفقذذد قيمتذذه وأ ذذر واحترامذذه مذذين الن ذ س [ ومذذن أمذذرز

المؤشران الدالذة علذى يلذك عذدم تنفيذي ا حكذ م القضذ ئية  ..وت طيذ القذوانين الم تذ دة مقذوانين
إست ن ئية م

ق نون الطوارل  ..وتهميش الق ضى الطمي ى لصذ لح القضذ ء ال سذكري الذي ال

يودم ال دالة وانم يودم إمالاءان السلطة الس سية ] ...

لقد ك نن الومر والميسر والش وية ريائ متفشية وعميقة التيور فذي مذالد ال ذر أيذ م

الت ليذذة  ،فلم ذ تذ ء اإلسذذالم قضذذى عليهذ الق ذرنن مأيذذة واحذذدة  :أن اهلل قذذد حذذرم ذذي الريائ ذ

ذاج َتنِ ُبوهُ}  ..ولكذن
ان َف ْ
ص ُ
تمي {إِن َما ا ْل َخ ْم ُر َوا ْل َم ْيسِ ُر َواْلَ ْن َ
اب َواْلَ ْزال ُم ِر ْج م مِنْ َع َم ِل الشذ ْي َن ِ
م أن ض ف الدين حتى ع دن ي الريائ مك م قوته  ..ولذم ي ذق تف قمهذ إرتفذ المسذتو
ال ق في الذيي حققتذه ذي المتتم ذ ن كمذ لذم يفلذح قذ نون تحذريم الومذر ا مريكذي الذيي أعلذن

م سم ال لم الحديث واليي ق مذن علذى تنفيذي  -مكذ قوتهذ – متتم ذ ن علذى أكمذر درتذة مذن

التنظيم في ال لم ( ى الوالايذ ن المتحذدة ا مريكيذة نفسذه  ،ولكنهذ أتمذرن فذي النه يذة علذى

التولي عذن ذي القذوانين فذي ا رم ينيذ ن مذن القذرن (ال شذرين م ذد محذ والن ال تذدو منهذ

ك نن ح فلة م ل نف والترائم  ..ولقد ترن مح ولة م يلة لتحريم الومر في الذدو اإلسذكندن وية

إنتهن ي أيض م لفش اليريل ...
ك

يا يؤكد لن موضوح أن المتتمل ال يمكن إصالحه إال م سذم اهلل وعذن طريذق ت لذيم

اإلنس ن وترميته  ،وعلين أن نسلك الطريق اليي يؤد من إلى ي ال ية ...
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إن اإلسذذالم رغذذم أنذذه يؤكذذد علذذى المذذدو الروحذذي الت ذواني فذذي ك ذ ت ليمذذه إال أنذذه لذذم

يتوقف عند ي النقطة  ..وانم إتته إلى تحطيم السالح اليي يمسك مه الشيط ن  ..وفى ذيا
يقذذو ميتذذوفيتش  :إن اإلسذذالم إيا لذذم يمذذدأ م إلنس ذ ن فذذي ا مذذور التذذي تت لذذق م القذذة اإلنس ذ ن

م ل لم ف نه ال يكون دين  ..ولكن أن يقف عند حدود ي النقطة فقط ف نذه يصذمح دينذ متذردا

 ..أو يكذذون متذذرد تك ذرار أو إع ذ دة لت ذ ليم عيسذذى عليذذه السذذالم  ..التذذي تركذذز علذذى الت ن ذ

الم ذ لي والو لذذد فذذي الكذ ئن اإلنسذ ني  ..مذذل طذذرح أمذذور الذذدني ت نمذ [ إعذذط م لقيصذذر لقيصذذر
وم هلل هلل ]  ..فهن ك فص ك م مين شئون الروح وشذئون المذ دة  ..ولكذن اإلسذالم تمذل فذي

عمليذ فذذي شوصذذية الرسذذو (
وط مذذه مذذين اإلنسذ ن الحذذي المتك مذ كمذ صذذورة القذرنن وتم ذ
ًّ

صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم

ومذذين الطمي ذذة أو ال ذ لم الوذ رتي  ..فكذ ن مذذيلك ت ميذ ار عذذن اإلنسذ ن

الك مذ وعذذن الحيذ ة مذذن تميذل توانمهذ  ..وفذذي ذيا اإلطذ ر توحذد اإليمذ ن مذل القذ نون وتوحذذد

الت ليم والترمية مل السلطة  ،و كيا أصمح اإلسالم نظ م ...

لي

مجرد
اإلسالم
ّ
يم

ا دي ن والميا

تتطل ذ

دين:

اإلسالم في ت ريخ تطور ا دي ن تحوال ال تدا فيه  ،فهو يوتلذف عذن غيذر مذن
والفلسف ن تمي

 ،لقد ت ء اإلسالم ممدو ي كس فلسفة تديدة ك التدة.

ذذي الفلسذذفة مذذن اإلنس ذ ن أن يح ذ – فذذي وقذذن واحذذد – حي تذذه التوانيذذة والمراني ذة ..

الحي ة ا والقية والحي ة االتتم عية  ..الحي ة الروحية والم دية م  ..ومدقة أك ر تقتضي ي

الفلسفة من اإلنس ن أن يتقم موعي ك م وارادة ك ملة تميل توانذ
تحقق إنس نيته وتؤكد الم نى الحقيقي لحي ته في ي الدني :

ذي الحيذ ة م عتمذ ر أنهذ

{ َيذا َبنِذذي آدَ َم ُخذ ُذوا ِزي َنذ َت ُك ْم عِ ْنذذدَ ُكذل ِّ َم ْسذ ِج ٍد َو ُكلُذذوا َوا ْ
شذ َذر ُبوا َوال ُت ْسذ ِذر ُفوا إِنذ ُ ال ُي ِحذذب
ا ْل ُم ْس ِرفِينَ قُلْ َمنْ َحر َم ِزي َن َة َّللاِ التِي أَ ْخ َر َج لِ ِع َبا ِد ِه َوالن ِّي َبا ِ
ِذي لِلذذِينَ آ َم ُنذوا
الر ْز ِق قُذلْ ه َ
ت مِنَ ِّ
صل ُ ْاْليا ِ
ِص ًة َي ْو َم ا ْلرِ َيا َم ِة َك َذلِ ََ ُن َف ِّ
فِي ا ْل َح َيا ِة الد ْن َيا َخال َ
ت لِ َر ْو ٍم َي ْعلَ ُمونَ } َ { ،وا ْب َت ِغ فِي َما آ َتا ََ َّللاُ
سذذادَ فِذذي
سذذنَ َّللاُ إِلَ ْي ذ ََ َوال َت ْبذ ِذغ ا ْل َف َ
ار ْاْل ِخذ َذر َة َوال َت ذ ْن َ َنصِ ذذي َب ََ ِمذذنَ الذذد ْن َيا َوأَََ ْحسِ ذذنْ َك َمذذا أَ ْح َ
الذذد َ
ْ
َّللا ال ُيحِب ا ْل ُمفسِ دِين } ..
ْاْلَ ْر ِ
ض إِن َ
ومترتمة يا إلى ل ة الحي ة اليومية يمكن أن نرذول :إن الذيي يذؤمن مذأن الحيذ ة يتذ
تنظيمه – لذيس م إليمذ ن والصذالة فحسذ ولكذن أيضذ – مذ ل لم وال مذ  ،والذيي تتسذل رؤيتذه

لل ذ لم محيذذث يسذتوع مذ يذذدعو إلذى قيذ م المسذذتد والمصذنل تنمذ إلذذى تنذ  ،والذذيي يذذر أن

الش و ال يكفى إط مه وت ليمه فقط وانم يت أيض تيسير حي ته والمس عدة على سمو

الروحي  ،وأنه ال يوتد ممرر للتضحية مأحد ي ا داف في سمي ارور ،يا اإلنس ن ينتمي
حق إلى اإلسالم ...
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ف يا أضفن إلى يلك "اإليم ن م هلل" تم لن أم من الرس لة ا س سذية للقذرنن التذي تنطذوي

على اإلسالم في تملته  ،وم عدا يلك إنم

و تفصي للمتم ومي ن له ...

يا "السين ريو" اإلسذالمي – إلذى ت نذ إشذتم له علذى ممذدأ النظذ م اإلسذالمي – يذؤد

إقتران الدين والسي سة فيه على نت ئج أور م رزة يان أ مية ممدئية وعملية كمر .

أو وأ م ي النت ئج ي م لتأكيد تن فر اإلسالم مل أي نظم "ال إسالمية" فال يمكذن أن

يوتد سالم أو ت يش مين الدين اإلسالمي ومين المؤسس ن االتتم عية والسي سية الالإسالمية

[ أ التذذى تتن ذ فى مذذل مم ذ دل اإلسذذالم وقيمذذه وندامذذه وأوالقذذه ] ول ذ اإلضذذطرم ن واإلنقالم ذ ن

ال سكرمة التى سذ دن فذى الذمالد المسذلمة وذال

فتذرة م ينذة مذن التذ ريخ الم صذر

ك نذن

على ا غل نتيتذة لمت ف تهذ لذروح اإلسذالم الذيي يشذك أعمذق المشذ عر وأك ر ذ أصذ لة عنذد
الش و في ي المالد ...

يقو على عزن ميتوفيتش  :إن اإلسذالم و ذو يؤكذد حقذه فذي تنظذيم ديذ ر منفسذه مذن

الواضح أنه يستم د أي أيديولوتية أتنمية تح و ال م في مت لذه الحيذوي الوذ

مذه  .ومذن

م فال مك ن لل لم نية في س حة اإلسالم  ..وعلى الدو (المسلمة أن تلتزم ممفذ يم ا وذالق

الدينية وأن تقوم مت زيز ...

تلك ي أو نتيتة لفهم اإلسذالم كنظذ م متك مذ  ،أمذ النتذ ئج الذ الث الم قيذة التذي قذد

تس ويه في ا مية وان ك نن أق درتة في حصر فنلخصها فيما يلى:

أولا :عندم توته اإلسالم إلى ي الدني أمرن متنظيمه على أحسن طراز ممكن من التنظذيم،
فال شئ يمكن أن يت

الدني أفض حي ة م يرفضه المسلم مدعو أنه غير إسالمي ..

ثاني اا ا :أن تنفذذتح علذذى الطمي ذذة م نذ أن تنفذذتح علذذى ال لذذم والم رفذذة  ،ولكااي يكااوح ل ا
إسالميا ا لبد أح يت قق فيه شرطاح  :أن يكون على أكمر درتة من الكفذ ءة وعلذى

أقصى درتة من اإلنس نية في نفس الوقن  ،ومذن ذم المذد أن ي كذس توافقذ علذى أعلذى
مستو مين ال لم والدين ..

ثالثااا ا :إن اإلسذذالم ممذذ تنطذذوي عليذذه طمي تذذه مذذن تذذزاوج مذذين الذذدين وال لذذم  ..مذذين ا وذذالق
والسي سذذة  ..مذذين الفذذرد والمتتمذذل  ..مذذين الروحذذي والمذ دي (وتلذذك ذذي القضذ ي التذذي
تشذذطر ال ذ لم مذذال رحمذذة إلذذى شذذطرين متص ذ رعين – ذذيا اإلسذذالم يسذذت يد دور كفكذذر
وسط مين ا فك ر المتن زعة ويسذت يد ال ذ لم اإلسذالمي دور كأمذة وسذط فذي ذيا ال ذ لم
المنقسذم علذى نفسذه  ..إن اإلسذذالم و ذو الذيي يمشذر مذذدين يولذو مذن ا سذ طير وم لذذم
يولو من اإللح د يمكن أن يكون م ر ا تم م الن س تمي من ك لون وتنس ...
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إشكاليات النظام اإلسالمي في الوقت الراهن:
يقو على عزن ميتوفيتش  :توتد ممذ دل إسذالمية ال تت يذر ذي التذي تحذدد ال القذة
مذذين اإلنس ذ ن واإلنسذ ن ومذذين اإلنس ذ ن والتم عذذة  ،ولكذذن ال توتذذد نظذذم إسذذالمية اقتص ذ دية أو
اتتم عيذذة أو سي سذذية منزلذذة  ،ف لمصذ در اإلسذذالمية ال تحتذذو علذذى أي وصذذف لهذذي الذذنظم .
وسذذتوتلف الطريقذذة التذذي سذذيدير مهذ المسذذلمون اقتصذ د م وينظمذذون مهذ متذذتم هم ويذذدمرون
شئون الحكم في المستقم عن الطريقة التي أداروا مه االقتص د ونظمذوا المتتمذل وحكمذوا فذي
الم ضي  ..فمهمة ك تي في كذ عصذر أن يسذتحدث مذن الطذرق والوسذ ئ لتطميذق الممذ دل
ا س سية لإلسالم التي ال تت يذر فذي عذ لم ال ولذود فيذه مذ و ضذل للصذيرورة الدائمذة  ..وعلذى
تيلن أن يتقم المو طرة وأن يقوم م لمح ولة ...
و نني على وعذى مقصذور الت ريفذ ن المت لقذة مهذي الممذ دل لذيلك أحصذر مهمتذي فذي
إط ر عرض للمم دل التي تمدو ارن يان أ مية كمر م لترتي الت لي:

 )1اإلنسان الفرد والجماعة:
المتتمل اإلسالمي تم عة منظمة من المؤمنين  .وليس مة وال
والمتتمذذل م سذذم ال لذذم أو ال ذذورة أو االشذذتراكية  .فذذأي وذذال

وذ رتي لإلنسذ ن

ال يتضذذمن تحذذوال نحذذو حي تذذه

التوانية واع دة تشكي اإلنس ن وتتديد حي ته الروحية و وال

مزيف ..

المتتمل اإلسالمي ال يمكن إق مته على أسذ س مذن المصذ لح االقتصذ دية واالتتم عيذة

فحس وال على أي أس س و رتي تقنى نور  ..يلك ن يا المتتمل يتضمن فذي منيتذه علذى
عنصر دينذي ووتذداني لالنتمذ ء  ..ويمذدو ذيا ال نصذر أك ذر مذ يكذون وضذوح فذي "التم عذة"

الروحية م عتم ر النواة ا س سية في من ء المتتمل اإلسالمي ..

ف لذذى وذذالف المتتمذذل التتريذذدي الذذيي يذذرتمط ا عض ذ ء فيذذه م الق ذ ن مرانيذذة نتذذد أن

التم عة (اإلسالمية متتمذل تذواني حقيقذي يقذوم علذى أسذ س مذن ال ضذوية الروحيذة  ،حيذث
ال القة فيه مين الن س ي عالقة تألف شوصي مم شر  ،فهذي عالقذة إنسذ ن م نسذ ن وليسذن

عالقذذة عضذذو متهذذو فذذي متتمذذل تتذ عضذذو نوذذر مسذ و لذذه فذذي المتهوليذذة  ..إن التم عذذة

(كوسيلة للت رف والتق ر مين الن س تسهم فذي توحيذد المتتمذل واشذ عة ا لفذة فيذه  ..كمذ

تس عد على تمديد الش ور م ل زلة واالغت ار الن تج من التوسل في اسذتودام التطميقذ ن التقنيذة

والحي ة الحضرية المتن مية ..

وفضذذال عذذن يلذذك تولذذق التم عذذة نوعذ مذذن الذرأي ال ذ م ي مذ دون اللتذذوء إلذذى ال نذذف

(ولكذذن مف عليذذة ضذذد مذذن تحد ذذه نفسذذه الوذذروج علذذى الم ذ يير االتتم عيذذة وا والقيذذة  ..فذذي
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التم عة ال يوتد أحد ممفرد  ،وهذه حريرة ذات معنيين :ف إلنس ن ليس وحد يف

مذ يحلذو

له  ،وال و وحد محروم من المؤازرة الم دية والم نوية  ..ف يا لم يش ر مسلم مأنه قري من
ارورين فيلك ي نى أن المتتمل المسلم قد أوفق (في تحقيق ا ووة اإلسالمية ..

يريذذد اإلسذذالم أن يمذذد اإلنسذ ن يذذد ال ذذون إلذذى أويذذه اإلنسذ ن مطريقذذة عفويذذة مولصذذة.

والى أن يتحقق يا ال يصح أن ن تمر أنفسن قد كسذمن شذيئ فذي إسذالمن علذى وتذه الحقيقذة.
إن اإلسالم ال يتالءم مل موقف يتوت فيذه علذى الدولذة أن تتذدو ( مصذفة دائمذة مسذلطته
لحم ية الن س م ضهم من م ذض  ،فذيلك وضذل قذد يقملذه اإلسذالم مصذفة مؤقتذة وتحذن ظذروف
م نيذذة  ..ف لسذذلطة والقذ نون أداتذ ن لل دالذذة  ،أمذ ال دالذذة نفسذذه ففذذي قلذ اإلنسذ ن  ،فذ يا لذذم
توتد فيه فال وتود له على اإلطالق ...

 )2المساواة بين النا :
قرر القرنن حقيقتذين علذى درتذة قصذو مذن ا ميذة مذ وحدانيذة اهلل والمسذ واة مذين
الن س  ..قرر القرنن

تين الحقيقتين موضوح وصراحة ال لمس فيهم محيث ال يمكن تفسير م

إال تفسذذي ار حرفي ذ واحذذدا :ذذو ال إلذذه إال اهلل  ..وأنذذه ال يوتذذد ش ذ

موت ذ ر أو تذذنس أو طمقذذة

متميزة ف لن س تمي سواسية ...
إن اإلسذذالم ال يقم ذ تقسذذيم الن ذ س أو تصذذنيفهم طمق ذ لمواصذذف ن و رتيذذة موضذذوعية

ك لطمقذة مذ ال  ..ف إلسذالم م عتمذ ر حركذذة دينيذة أوالقيذذة يذر أنذذه مذذن غيذر المقمذذو وتذذود أي
تمييز مين النذ س ال ينطذوي علذى م يذ ر أوالقذي ز .فذ يا كذ ن النذ س موتلفذين حقذ ف نذه يتذ

التمييز مينهم على أس س من م على وته الحقيقة  ..أعنى التمييذز ميذنهم مذن حيذث قيمذتهم
الروحية وا والقية فقط { َيا أَي َها النا ُ إِنذا َخلَ ْر َنذا ُك ْم مِذنْ َذ َك ٍذر َوأ ُ ْن َثذى َو َج َع ْل َنذا ُك ْم ُ
شذ ُعوبا ً َو َق َبالِذل َ
َّللا َعلِي مم َخ ِبير} فتميل الن س المستقيمين مصرف النظر
لِ َت َع َ
ارفُوا إِن أَ ْك َر َم ُك ْم عِ ْندَ َّللاِ أَ ْت َرا ُك ْم إِن َ

عن الطريقة التي يكسمون مهذ قذوتهم اليذومي ينتمذون إلذى تم عذة واحذدة  ،كمذ ينتمذي تميذل
ا شرار والف سدين إلى فئة واحدة مصرف النظر عن انتم ءاتهم السي سية أو مواق هم في ال م

...

تبرر الوسيلة:
الغاية ال ّ

يتذذوز فذذي الته ذ د مذذن أت ذ إق مذذة نظ ذ م إسذذالمي إ سذذتودام تميذذل الوس ذ ئ فيم ذ عذذدا

وسيلة واحدة أال و ي التريمة ...
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فال أحد يملك الحق لتشويه وته اإلسالم وال اإلس ءة إلى يا التهذ د م سذت م ال نذف

الت مح واإلسراف في استودام القوة  ..وعلى المتتمل اإلسالمي أن يؤكد مذن تديذد أن ال دالذة

ى أحد أسسه الراسذوة  ..إن القذرنن لذم يأمرنذ محذ أعذدائن  ،ولكنذه يأمرنذ مطريقذة صذريحة
ق ط ة مأن ن د م هم م أن ن فو ونصفح عنهمَ { :يا أَي َها الذِينَ آ َم ُنوا ُكو ُنوا َقوامِينَ ِبا ْلر ِْسنِ
ُ
ّلِل َولَ ْو َعلَى أَ ْنفُسِ ُك ْم أَ ِو ا ْل َوالِذدَ ْي ِن َو ْاْلَ ْق َذر ِبينَ إِنْ َي ُكذنْ َغنِ ّيذا ً أَ ْو َفرِيذراً َفذاّلِلُ أَ ْو َلذى ِب ِه َمذا َفذال
ش َهدَا َ ِ ِ
ضوا َفإِن َّللاَ َكانَ بِ َما َت ْع َملُونَ َخبِيراً} َ { ..وإِنْ َعا َق ْب ُت ْم
َتتبِ ُعوا ا ْل َه َوى أَنْ َت ْع ِدلُوا َوإِنْ َت ْل ُووا أَ ْو ُت ْع ِر ُ
ص َب ْر ُت ْم َل ُه َو َخ ْي مر لِلصا ِب ِرينَ } ف ستودام القوة يت أن يوضل
َف َعاقِ ُبوا ِب ِم ْث ِل َما ُعوقِ ْب ُت ْم ِب ِ َو َللِنْ َ

لهي المم دل ...
أي ننذذ

لقد أد ممدأ (ال ية تمرر الوسيلة إلى تذرائم ال حصذر لهذ  ..وينم ذى أن يترسذخ فذى
ذذي الحقيقذذة  :أن ال يذذة النميلذذة ال يمكذذن الوصذذو إليهذذ موسذذ ئ دنيئذذة  ..كمذذذ أن

إستودام الوس ئ الدنيئة من شأنه أن يحط من قيمة أي غ ية وي رضه للوطر  ..وكلم قوَين
أوالقن كلم قلن ح تتن إلى استودام ال نف  ..ف ل نف (فذي متذ

ال قيذدة سذالح يلتذأ إليذه

الض ف ء ال ا قوي ء  ..وم ال يمكن تحقيقه م لقوة يمكن تحقيقه م لكرم وال مذ ن والشذت عة{ :

ت َف ّظا ً َغل َ
ت َل ُه ْم َو َل ْو ُك ْن َ
َف ِب َما َر ْح َم ٍة مِنَ َّللاِ لِ ْن َ
ِيظ ا ْل َر ْل ِ
اس َت ْغف ِْر
ف َع ْن ُه ْم َو ْ
اع ُ
ب ال ْنفضوا مِنْ َح ْولِ ََ َف ْ
لَ ُه ْم َو َ
او ْر ُه ْم فِي ْاْلَ ْم ِر َفإِ َذا َع َز ْم َ
يل
ت َف َت َوكلْ َعلَى ِ
َّللا ُيحِب ا ْل ُم َت َو ِّكلِينَ } { ..ادْ ُع إِلَى َ
س ِب ِ
َّللا إِن َ
ش ِ
ضذل َعذنْ
سذنُ إِن َربذ ََ ه َُذو أَ ْعلَذ ُم بِ َمذنْ َ
ِذي أَ ْح َ
سذ َن ِة َو َجذا ِد ْل ُه ْم بِذالتِي ه َ
َر ِّب ََ بِا ْلح ِْك َم ِة َوا ْل َم ْوعِ َظ ِة ا ْل َح َ
س ِبيلِ ِ َوه َُو أَ ْعلَ ُم ِبا ْل ُم ْه َتدِينَ ...
َ

الوحدة مين المسلمين :

يالحذذذظ ميتذذذوفيتش أن المذذذرامج والمشذذذروع ن فذذذي متذذذ الن الت لذذذيم والمحذذذث ال لمذذذي

واالقتص د والدف

تتكلف أرق م فلكية  ،فهي تتطل حشدا من القذو المشذرية وتتميذل المذوارد

مم ذ ال قم ذ لأمذذم الكمذذر مهذذ ن يذذك عذذن ا مذذم المتوسذذطة أو الصذذ ر  ،إنه ذ ال تتذذوافر إال

لتتم ن من ا مم  ..إن دولة ال تسذتطيل حشذد مذ ئتي مليذون نسذمة مذن السذك ن وأن تحقذق
م ئتي ملي ر من الدوالران في دوله القومي ال يمكذن أن تواصذ التقذدم وطذوة واحذدة  ،وعليهذ

أن تقنل ممركز متواضل في يا ال لم  ..إنه ال تستطيل أن تحكم نفسه ن يك محكم غير ذ .

ولم ت د م دالن النمو ع مال ح سم فذي تقيذيم ا مذم فقذد حلذن مك نهذ تلذك ا رقذ م التذي أشذرن

إليه  ..فال شك أن التنميذة الصذينية أقذ مك يذر مذن التنميذة فذي فرنسذ وانتلتذ ار ولكنهذ مفضذ
الحشد اله ئ من المشر والموارد تمد في مت

المن فسة ال ار نذة تفوقذ ملحوظذ [وقذد تحققذن

ارن توق ن ميتوفيتش رغم أنه صرح مه مني أك ذر مذن ال ذين ع مذ ]  ..ذيا الوضذل ي نذى
أن ن لذذك فرصذذة أمذذ م ال ذذ لم المسذذلم – و ذذو عذذ لم متولذذف – ولكنذذه فسذذيح ا رتذذ ء يفذذيض
م ل روان الطمي ية ...
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و ن ك أمر نور يتطل تهودا ع تلة مك فة في المالد المسلمة  .فذ لتولف االقتصذ دي
والفكري في ي المالد يزداد يوم م د يوم نتيتة للزي دة المطردة في ت داد السذك ن  .فمذ ال فذي
مصذذر وم كسذذت ن أكمذذر م ذذدالن الزي ذ دة السذذك نية فذذي ال ذ لم اليذذوم  .وطمق ذ لذذم ض التقذذديران
يستقم ال لم المسلم ك ع م عشرين مليون مولود تديد ف يا استمر النمو السك ني م لم دالن
ال ار نة ف ن ال لم المسلم سيتض عف عدد داو حدود الح ليذة فذي نه يذة القذرن ال شذرين ..
فه نستطيل حينئي أن نسذتقم  ،ونط ذم ونذوفر أمذ كن فذي المذدارس  ،ونذوفر أعمذ ال ووظذ ئف
لهي الماليين التي نتوقل والدته ..؟ ذيا النمذو الذدرامي للسذك ن إيا لذم يصذحمه – علذى نفذس
المستو من السرعة – تقدم اقتص دي واتتم عي ف نه ينطوي على مو طر ك يرة ال ي لم مدا
إال اهلل  .لقد امتلل يا التضوم السك ني ك زي دة في اإلنت ج محيذث أصذمح الذدو القذومي فذي
أك ر المالد المسلمة اليوم أدنذى ممذ كذ ن عليذه منذي عقذدين سذ مقين .ومذدال مذن أن تكذون ذي
الزيذ دة السذذك نية عنصذذر قذذوة فذذي عذ لم إسذذالمي متحذذد ،أصذذمحن مصذذدر مذذالء وأزمذ ن ومذذدع ة
لليأس في ع لم مقطل ا وص ..
ومذذن الواضذذح أن الذذمالد المسذذلمة ك ذ واحذذدة ممفرد ذ ال تسذذتطيل أن تت لذ علذذى ذذي
المشكلة  ..ولكنن نستطيل أن نواته يا الوضل – وفي نفس الوقن – ن وض سنوان التولف
والتمود من وال نو تديد من الوحدة  .فم ال يقدر على حله ال ر أو ا تراك أو اإليرانيذون
أو الم كست نيون وحد م يستطيل المسلمون تمي م حله متهد مشترك موحد.
ك ذ دولذذة مسذذلمة ال يمكنه ذ أن تمنذذى رو ء ذ وحريته ذ إال إيا ك نذذن مف له ذ ذذيا تمنذذى
أيض رو ء وحرية تميل المسلمين  ..ف لكوين وليمي – و م دولت ن غنيتذ ن – ال يمكنهمذ أن
يمقي تزيرتين من الرو ء في محر من المؤس والشق ء  ..ف يا لم تمر ن الدولت ن علذى رغمتهمذ
فذذي التضذذذ من اإلسذذالمي وعلذذذى إرادتهذذ مسذذذ عدة تيرانهمذذ مذذذن الذذمالد المسذذذلمة ا وذذذر  ،وايا
سيطرن عليهم مدال من يلك ا ذرة وا ن نيذة  ..أال يكذون ذيا دعذوة ن تحذيو حذيو م الذدو
المسلمة ا ور ..؟ مم يؤد إلى الك ار ية واالضط ار اليي يطمل فيه ا عذداء ..؟ إن الذدو
المسلمة ال نية عنذدم تقذوم مواتمهذ اإلسذالمي ف نهذ مذيلك إنمذ تتصذرف ممذ يحقذق مصذ لحه
الو صة على أحسن وته ...
المدي اليي ال مفذر منذه أمذ م كذ دولذة مسذلمة واضذح :ف مذ أن تتحذد مذل غير ذ مذن

الذذدو المسذذلمة ا وذذر فتضذذمن مهذذيا االتح ذ د مق ء ذ وتقذذدمه وقوته ذ فذذي مواتهذذة مط ذ مل

ا عذذداء  ،وام ذ أن يذذزداد تولفهذ يوم ذ م ذذد يذذوم ذذم ينتهذذي مهذ المصذذير إلذذى السذذقوط فذذي ذذوة
التم ية تحذن رحمذة الذدو ا تنميذة ال نيذة  [ ..توقذل نوذر لميتذوفيتش وتحييرمنذه تحقذق ارن
فقد سقط التميل تحن وطأة الهيمنة ا مريكيذة والقواعذد ال سذكرية ا مريكيذة المنتشذرة فذى كذ

مك ن .. ] ...

يت مل ميتوفيتش الكشف عن أ مية الوحذدة مذين المسذلمين فيقذو  :اللحظذة الت ريويذة

ال ار نذذة ت طذذى لهذذي الوحذذدة م ذذدا تديذذدا  ..ف لوحذذدة لذذم ت ذذد متذذرد أمنيذذة طيمذذة تذذداع وي ذ
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منه  ،م أصمحن ق نون للمقذ ء وشذرط

الم ليين والح لمين  ،وانم أصمحن ضرورة ال من

الحترام اليان في ع لمنذ الم صذر  ،وأمذ الذيين يكرسذون التشذريم الذ ار ن مذين الذدو المسذلمة
ي سم أو دافل ف نهم يقفون ممق صد م وأ دافهم في صفوف ا عداء ...

خالصــة :
عرضن لم ض ا فكذ ر الرئيسذية وم ذض المشذكالن التو ريذة للنهضذة اإلسذالمية و ذي
التي تستولي على عقو النذ س مصذفة متزايذدة م عتم ر ذ تحذوال ع مذ للشذ و المسذلمة ولقيذ
و ق فيذذذ وسي سذذذي  .ففذذذي وسذذذط الهذذذزائم المتالحقذذذة واإلحم طذذذ ن المطمقذذذة تذذذأتي فكذذذرة النهضذذذة
اإلسالمية لتشيل ا م من تديد وتفتح طريق إلنق ي منطقة فسيحة ا رت ء من يا ال لم ..
وال يوتد مسلم يش ر (مأن إرتم طه م إلسالم ليس مترد صدفة م ارتم ط منهج والتزام
م يرفض ي الرؤية  ..إال أن ك ي ار من المسلمين الحي ر سوف يتساءلوح :أين لن م لقوة
التي تحقق ي الرؤية ...؟
ولإلت مة عن يا السؤا يشير ميتوفيتش إلى ا تي
الشم

المسلمة الن شئة  ..إلى ؤالء

اليين سرع ن م أن يشموا عن الطوق  ..ذي ا تيذ التذي تشذك مذ يقذر مذن م ئذة

مليون فتى وفت ة أو يزيدون  ..ولدوا في رح

اإلسالم ونشأوا على مرارة الهزائم واالمتهذ ن ..

وتوحدوا على الوطنية اإلسالمية  ..ؤالء الشم

سوف يرفضون ال يش علذى أمتذ د الم ضذي

وعلى الم ون ن ا تنمية  ،وسوف يتتم ون حو أ داف يتحقق فيه الصدق والحيذ ة والكرامذة
 ..وسيحملون في قلومهم القذوة القذ درة علذى تحقيذق ذي المهمذة ال سذيرة وعلذى التصذدي لكذ
التحذذدي ن  [ ..الحذذظ أن ميتذذوفيتش شذذديد اإليم ذ ن م لشذذم
لمستقم

المسذذلم وم ذ يمكذذنهم أن يحققذذو

ي ا مة ]..
لم يكن ممكن أن يظهر م

يا التي من قم  ،فقد ك ن علين أن ن يش عصر الو م

وا وط ء حتى نه يته  ..حتى ينكشف لن متالء عتز ارلهة الزائفة وعتز الزعمذ ء ا وحذدين
 ..وارم ء السي سيين ..وعتذز أدعيذ ء اإلنقذ ي الذوطنى واإلصذالح اإلتتمذ عي ..وعتذز الملذوك
و"المهدي المنتظر  ..ف لى يد ؤالء تمي تترعن مرارة الهزيمة في سين ء ،و م اليين وض وا
إندونيسي في مه ا وط ر  ،و م اليين ت لذوا م كسذت ن دائمذة االضذط ار  ..لقذد تحذد وا إلينذ
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ك ي ار عن الحرية والرو ء والتقدم  ..ولكنن لم نلق على أيديهم سو الط ي ن والفقر والفسذ د ..
ك ن يا كله ضروري لكي نص إلى لحظة الصحوة  ..ك ن يا كله ضروري لميالد تيذ تديذد
 ،يذذر موضذذوح أن كذ

ذذيا لذذم يكذذن سذذو تيذذه وضذذال ال تذذدو فيذذه  ..وأن مذذة طريقذ واحذذدا

لوروج ال ذ لم المسذم ممذ يتوذمط فيذه  :أن ي ذود إلذى من م ذه الروحيذة والم ديذة الو صذة مذه أال
و ي اإلسالم والمسلمون ...
ال لم المسلم اليذوم ولذيط عتيذ مذن أتنذ س وشذ و وقذوانين وسذلط ن شذتى ،ولكذن
يوتذذد شذذئ واحذذد فذذي ك ذ ركذذن مذذن أرك ذ ن ذذيا ال ذ لم يتقملذذه تميذذل المسذذلمين مذذنفس االحتذذرام
واإلوال

أال و و القرنن  ..إنه نفس الش ور تتد في تزيرة تذ و كمذ تتذد فذي الهنذد وفذي

التزائر وفي نيتيري  ..ش ور م النتم ء مة إسالمية واحدة  ..يا الشذ ور الفطذري م النتمذ ء
إلى القرنن والى ا مة اإلسالمية ك من في قلذو ماليذين ك يذرة مذن ع مذة النذ س  ..إنذه شذ ور
يمتلك موزون

حقيقذة واحذدة فذي أنحذ ء ال ذ لم المسذلم اليذوم

ئال من الط قة الك منة  ..ويم

 ..ولذذيلك فذ ن ال ذ لم المسذذلم ي تمذذر تم عذذة روحيذذة يان أم ذ د ع لميذذة  ..ول لهذ

ذذي التم عذذة

الروحية الوحيدة مت ددة القومي ن التي ال ت از حية في ال لم إلى يا اليوم (مصرف النظر عن
كونه لم تحظ م د مأي قدر من التنظيم ...
وكتذذزء متك م ذ مذذل ذذي المش ذ عر  ..ونتيتذذة لتذذأ ير ا وذذالق اإلسذذالمية علذذى مذذد
القرون – تص دفن على صورة حكمة ش مية – أفك ر حيذة تت لذق م لمسذ واة اإلنسذ نية وال دالذة
االتتم عيذذة والتسذ مح والرحمذذة واإلحسذ ن والرفذذق متميذذل المولوقذ ن  ..ذذي الحقذ ئق فذذي حذذد
ياته ال ت نى وتود ع لم أفض وأك ر إنس نية (متحقذق م لف ذ

ولكنهذ ت نذى وعذودا م ذ لم مذن

يا القمي ...
ي المش عر تد على أن ال لم المسذلم لذم يمذن وانمذ ال يذ از حيذ ينذمض م لحيذ ة ..
فحيث يوتد الح والش ور م ووة الروحية ال يوتذد مذون مذ حيذ ة  ..إن ال ذ لم المسذلم لذيس
صحراء مقفرة وانم

و ترمة عيراء في انتظذ ر يذد الذزار  ..ومفضذ

تصمح واق ية ق ملة للتحقيق  ..إن مهمتن تتم
ف لذذذة ومذذذؤ رة  ..فذذذ إلوال

في تحوي

ذي الحقذ ئق فذ ن مهمتنذ

ذي المشذ عر (الك منذة إلذى قذو

للقذذذرنن المذذذد أن يتحذذذو إلذذذى تصذذذميم علذذذى تطميقذذذه ،وأن تتحذذذو

التم عذذذة اإلسذذذالمية الممينذذذة علذذذى الوتذذذدان إلذذذى تم عذذذة واعيذذذة منظمذذذة  ،وأن يتحذذذو حذذذ
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اإلنس نية إلى أفك ر واضحة لتصمح ذي المحتذو ا والقذي واالتتمذ عي للقذوانين والمؤسسذ ن
(في المتتمل اإلسالمي الن ض ..
 فمن اليي سيقوم مهيا الت يير وكيف يمكن تحقيقه ..؟
إن ك عم يراد مه التأ ير على ا حداث المد أن يكذون عمذال إتتم عيذ  ..وكذ نضذ
ن تح المد أن يكون نض ال مشترك منظم  ..ولن يكون التي التديد ق د ار علذى القيذ م ممهمتذه
في الت يير إال إيا وضل طموح ته وم ليته في ق ل حركة منظمذة يقتذرن فيهذ الحمذ س والقذيم
الشوصذذية لأف ذراد مأس ذ لي ال ق ذ المنس ذق المشذذترك وتأسذذيس م ذ

ذذي الحركذذة مهذذدف واحذذد

ومرن مج واحد و شرط ونقطة إنطالق للنهضة في ك دولة مسلمة ...
علذى ذي الحركذة أن تحشذذد فذي إطذ ر واحذد مذ قذد تذم منذ ؤ م لف ذ وترفذل منذ ء مذ لذذم
يكتم ذ مني نذذه  ..عليه ذ أن تذذدعو الن ذ س وأن تسذذتنهض الهمذذم  ..وأن تحذذدد ا ذذداف وتذذوفر
الوس ئ لتحقيقه  ..إنه ستمث الحي ة والفكر وروح ال م في ك مكذ ن  ..وستصذمح الضذمير
واإلرادة ل لم يصحو من نوم طوي عميق ...
يقو على عزن ميتذوفيتش وكأنذه يطلذق صذيحته ا ويذرة إلذى أمتذه اإلسذالمية قمذ أن
ينتق إلى ع لم الصمن  :إنن ونحن نم ث مهي الرس لة إلى تميل المسلمين في أنح ء ال ذ لم
نذذود أن نؤكذذد مك ذ وضذذوح أنذذه ال يوتذذد أرض مي ذ د وال ص ذ ن و م ت ذزان وال مهذذدي منتظذذر ..
فليس أم من سو طريق واحد فحس  ..و طريق ال م والتهذ د والتضذحية  ..وال ينبغذي –
ونحن في لحظات الشدة – أن ننسى أمرين :أنن نستمد ال ذون والمركذة مذن اهلل  ،والتأييذد مذن
إتم

أمتن ورض

...

رحمذذة اهلل عليذذك أيه ذ المت ذذد المول ذ

والمفكذذر اإلسذذالمى ال ظذذيم والح ذ كم ال از ذذد ..

قضذذين أك ذذر سذذنوان حي تذذك وشذذم مك فذذى سذذتون وم ذذتقالن الط ذذ ة  ..ورغذذم ك ذ التهديذذدان
والم ري ن والمو طر مقين قوي شت ع صلم التنكسر  ..لم ت رك القوة والسلطة أن تنتقم ممن
ظلموك م صفحن عذنهم  ..وورتذن مذن الذدني نظيذف اليذد نظيذف القلذ  ..وسذتمقى صذيحتك
الو لدة تدو فى أسذم

المسذلمين وقلذومهم حتذى يذأين اهلل متحقيذق رؤيتذك فذى نهضذة ا مذة

وانتص ر ...
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