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  ؟ھل ا�س�م سبب تخلّف الشعوب المسلمة 

  بقلم محمد يوسف عدس
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ما أھمية ھذا السؤال حتى يُعنى على عزت بيجوفيتش بطرحه ويحاول ا�جابة  
 الدين فى الثقافة الغربية السائدة وعند فريق من  ؟..!عليه فى مقال طويل مفّصـل 

 وبھرتھم حضارته له مفھوم المثقفين الذين تعلموا فى الغرب أو تأثروا بثقافته
 أنه ضد الحضارة : فى العقل الغربي وتاريخ سيئ ثابت فى عقولھم وله سمعة سيئة
 وأن الحضارة الغربية لم يكن لھا لتبدأ لوU أن ثار وضد التقدم  العلمي والتكنولوجي

وتمّكنوا من فصله عن السياسة .. عليه الغربيون وأزاحوه من السيطرة على الحياة 
كان ا�قطاع المستبد والمؤسسة الدينية الكاثوليكة ..  له بين جدران الكنيسة وعز

 وفرض منظومات فكرية  ..التحكم فى عقولھمو فى إستغ�ل البشر .. صنوان 
 حجر عثرة فى  دائما وكانت المؤسسة الدينية..رغم إرادته وعقائدية على ا�نسان 
الطبيب الذى يمارس تيش تعاقب فقد كانت محاكم التف .. سبيل أى تقدم علمي 

 وأصبح ك�م  .. عند ما خلّفه أرسطو فى الكنيسةإنتھى العلم.. الجراحة مث� بالقتل 
وكاد جاليليو أن يعاقب ..  مقدسا يعاقب من يخرج عليه  جزّءا من الدينأرسطو

لوU تراجعه واعتذاره .. لرأي الكنيسة أن اfرض كروية ) خ�فا(بالحرق fنه قال 
 وكانت الكنيسة تحرم الكتابة والتأليف فى أى علم من العلوم وتصادر الكتب ..

وقد جعلت لھذه الكتب المصادرة والمحرمة سج� فى الكنيسة مشھورا .. وتحرقھا 
وھكذا إرتبط الدين فى العقل الغربي ..  CODEXفى التاريخ باسم كودكس 

ة التى كانت تقوم بھا محاكم بالتخلف وا�ستبداد والقھر وبممارسات التعذيب البشع
وتحرض .. التفتيش الكنسية على المخالفين فى العقيدة وتصمھم بالھرطقة الدينية 

U قتل المخالفين فى الدين فقط .. ھم طة والجماھير لقتلھم والتمثيل بجثثعليھم السل
كما فعلت فى أسبانيا مع المسلمين واليھود ولكن مع المسيحيين التابعين لكنائس 

  .. رى كالبروتستانت وغيرھم أخ

وأصبح فصل وھكذا إستقر الفكر الغربي على إستبعاد الدين كلية من الحياة العامة 
وظھرت .. الدين عن السياسة شعارا بل دينا جديدا يلقّنونه fبنائھم فى المدارس 

والدفاع عنه .. المؤسسة العلمانية للمحافظة على ھذا الدين الجديد والترويج له 
تجد أثر تطبيق ھذا فى عالم المسلمين بارزا صادما فى إنق�ب ..  وشراسة بقوة

وفى الجيش التركي الذى U يزال قائما على رعاية  .. أتاتورك على ا�س�م فى تركيا 
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وفقا fحكام الدستور التركي .  ،العلمانية قائما على حماية  ..تراث أتاتورك المقدس
طرا على العلمانية لدرجة سمحت للسلطات  لقد أعتبر الحجاب ا�س�مي خ..

العلمانية المستندة إلى قوة الجيش القمعية بطرد نائبة منتخبة من قبل الشعب fنھا 
ولم تجد .. ومنعت تحجب النساء فى الجامعات وفى الوظائف العامة .. محّجبة 

بھا السلطات العلمانية  فى ذلك ذرة من المخالفة لقوانين حقوق ا�نسان المعمول 
  ..حتى فى بعض الدول العلمانية المعتدلة فى الغرب 

  ح وھو يطر فى اعتبارهھذه ھى الخلفية التاريخية والفكرية التى أخذھا بيجوفيتش
؟؟ ت�حظ ھنا أننا ..ھل ا�س�م ھو سبب تخلّف المسلمين : سؤاله فى ھذه المقالة 

؟؟ و ھل .. متخلفون ھل المسلمون: ومنطوقھما ھو.. أمام سؤالين U سؤال واحد 
؟؟  بيجوفيتش U يجيب على السؤال اfول fنه من ..ا�س�م ھو سبب تخلّفھم 
فھذا ھو المشھد الذى يراه ويؤكد .. م بتخلف المسلمين سياق ك�مه نفھم أنه يسلّ 

أما السؤال الثانى فھو لب القضية التى يحاول .. وجوده فى عالم المسلمين اليوم 
  ...ا فى ھذا المقال بيجوفيتش معالجتھ
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فى ھذا المقال والمقاUت اfخرى التى سطرھا بيجوفيتش فى ستينات القرن 
 تتوھج من  تكاد ولكن كلماتھا..يكتب كعادته بلغة منطقھا قوي ه أنالماضى ن�حظ
كشف عن  فى محاولة لل يمّزق اfستار الكثيفة ھويفعل ذلك و .. هحرارة مشاعر

يضع يده على أسباب لو.. خية التى لحقت بالشعوب المسلمة أسباب الھزائم التاري
إنه يمسك بت�بيب اfوضاع .. التخلّف الذى يكبّل خطواتھا ويعوقھا عن ا�نط�ق 

المأساوية التى يرزح تحتھا عقل ھذه اfمة وروحھا التى أنھكتھا اfخطاء المتكررة 
شخيص المرض تشخيصا بتحلي�ته النافذة  تيقصد ..  المتراكمة عبر السنين و

ثم يرسم الطريق للخروج من ھذا المأزق ..  معوقات النھضة وتحديد.. صحيحا 
 معنى ھذا أن  ..الصحيح ھامن كبوتھا وتنطلق فى طريقاfمة  لتنھضالتاريخي 

لم يفقد للحظة واحدة التى ُمنيَْت بھا اfمة  الھزائم  إدراكه لفداحة بيجوفيتش رغم
fمة عن نفسھا ركام التخلف وتكسر كل قيودھا لتنطلق فى طموحه فى أن تنفض ا

  .. طريق النھضة 

       كان بيجوفيتش يتطلع فى يوم من اfيام أن تنھض دولة إس�ميه كبيرة مثل 
 من ِشأنه أن يدّعم الدول الصغيرة  القوية fن وجود ھذه الدولة ..باكستان أو مصر

 وأن يردع أعداءھا عن محاولة إقتنا صھم ..واfقليات المسلمة المنتشرة فى العالم 
 البوسنة فى عدوانھم على كل منأو إبادتھم كما حاول الصرب  .. وقھرھم 
ولكننا نرى فى كتاباته وتحلي�ته المبكرة أن باكستان التى خطط  لھا  .. وكوسوفا
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قد بلغت من ا�ضطراب واUنحراف  مؤّسسوھا أن تكون الدولة ا�س�مية النموذج
 ذى قيمة سواء  فّعالدوربأى لى درجة جعلتھا عاجزة عن أن تقوم إسالتھا  عن ر

 إنھا حتى لم تستطع أن تحتفظ بجناحھا الشرقى بل إنفصل ..فى داخلھا أو خارجھا 
وتشّكلت فيه دولة جديدة .. عنھا فى إنق�ب دموّي دّعمته الھند بالس�ح والمؤامرة 

.. شديدة الفقر .. ولكن شديدة الضعف .. نعم واسعة اfرجاء  ) .. بنج�ِدش(أسمھا  
، شأنھا فى ذلك شأن أختھا  وا�ضطرابات السياسية ..مبت�ة بالتّخلّف والفياضانات

  ...فى الجناح الغربي 

اعنى فى ( من نقد فى ذلك الوقت بيجوفيتش إلى باكستانمن ضمن ما وّجھه        
 أن قياداتھا الدينية  )لقرن العشرين فى النصف الثانى من أربعينات ابداية إنشائھا

ھل : [ وھى استنفذت طاقاتھمف بقضية تافھة رّكزوا عليھا  أنفسھمشغلواوفقھاءھا 
نبدأ فى تنفيذ أحكام الشريعة بقطع يد السارق ام نرجئ ھذا الحكم حتى يتم تربية 

 وبينما كان رجال الدين ] ؟ .. بنفس راضيةالناس على قبول اfحكام الشرعية
 فى نفس  الب�د عاركون على تنفيذ حكم الشريعة فى السرقات التافھة  كانتيت

بواسطة أموال الشعب الم�يين من سرق تُ و.. على نطاق واسع يتم نھبھا الوقت 
  باكستانف� تزال..  كان بيجوفيتش ثاقب النظر فى رأيه ونقده..قياداتھا السياسية 
والقيادات .. نشقاقات المتواصلة ة وا�من نفس المشك�ت المزمنحتى اليوم تعانى 

 تجد  قدوا�نق�بات العسكرية المت�حقة التى ..  على نھب الب�دالمتنازعةالسياسية 
التى U ھم لھا   ..مساندة وقتية من الجماھير اليائسة من النخب السياسية الفاسدة

   ...مشروعة كانت أوغيرمشروعة ل الوسائل  بكإU الوصول إلى السلطة

قّدر بيجوفيتش أن مصر بإمكاناتھا البشرية والعلمية والتعليمية  كذلك       
 يمكن أن تتولى وبتاريخھا فى صد العدوان المغولى والصليبي ،ومركزھا بين الدول

فقد نأت بنفسھا أيضا ولكن خاب أمله فيھا .. دور الراعى للدول ا�س�مية الصغيرة 
مت بھا القوات الصربية  ضد الشعبين المسلمين  كارثة التطھير العرقّي التى قاعن

 ١٩٩٤و عندما جاء بيجوفيتش إلى مصر سنة .. فى البوسنة وفى كوسوفا 
 ليعرض قضية شعبه العادلة على القيادة السياسية فيھا لم يحظ بلقاء رئيس الدولة

 التى ع�م� وسائل إ عبرصريمجماھير الشعب ال  أن يخاطب  ولم تتح له الدولة..
الذى لوU الدكتور عبد الوھاب المسيري و ..انت كلھا حكرا تملكه الحكومة وحدھا ك

وعة من كبار المثقفين فى القاھرة لخرج الرجل من مصر مجمله لقاء مع   رتّب
  ...  بٌخفّي ُحنين 
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 أن حالة التخلف التى أصابت العالم المسلم الممتّد على منطقة  بيجوفيتشيؤكد
ق غربا إلى إندونيسيا شرقا ليست حالة بسيطة وU طارئة شاسعة من جبل طار

ُ◌بات العميق  .. وإنما ھى شديدة التعقيد عميقة الجذور إنھا حالة من الركود والسُّ
ليل ا�س�م أو ( جعلت بعض المؤرخين  الغربيين يعتبرونھا ظاھرة ويطلقون عليھا 

إلى للھند وامتدت جليزي ويعتقدون أنھا بدأت مع ا�ستعمار ا�ن)  غروب ا�س�م 
ھذه الحالة  وبداية أن جذورولكن بيجوفيتش يرى ، نھاية الحرب العالمية اfولى

 الحقيقية تعود إلى ما ھو أبعد من ذلك ، كما أن آثارھا مازالت قائمة إلى ھاأسباب
  ...ا درجة كبيرة حتى يومنا ھذ

ائما معقدة ومتعددة  تكون دھا أو انحطاط أمة ماإن أسباب نھضة: يقول بيجوفيتش
خضع جانب منھا  ل�دراك والتحليل والمنطق وھو الجانب المتعلق ي ،اfبعاد

ل�دراك أو  غير خاضع  خافيا،  بينما يظل جانبھا ا�خرباfسباب الموضوعية 
وإن ..  وإراداتھم  يكمن فى قلوب البشر نه جانبذلك f.. التحليل أو المنطق 

اfسباب الكامنة التى جعلت ينابيع الحياة وا�رادة ھذه ا�نسان ليتساءل ھنا ماھى 
اليونان وروما والجزيرة العربية  فى  أرض مصر القديمة وفى تنبثقوالعلوم 

  فى ؟ .. كما نشھد اليوم..فى أوربا وأمريكا ثم ؟  ...والھند والصين والمكسيك
فى مناطق  ) ..الف�حين(أجيال U حصر لھا من فيه وتموت الوقت الذى تعيش 

وكل يوم يمر عليھا .. أمسھا كغدھا  ..  تكرر نفسھاشاسعة خارج ھذا النطاق اfول 
  ؟ ؟ ..،  لتستقر فى مجاھل التاريخنھا تدور فى حلقة مفرغةأ ك.. آخرمثل كل يوم

ما ھو :   فيتساءلإستفساره السابقتكامل  مع آخر يينتقل بيجوفيتش إلى استفسار 
 فتدب فى كيانه روح النشاط والحركة تشف ھويته فجأة  الذى يجعل شعبا يكالسبب

 اfِج�ّء  والرجال ز .الشجعانولعمالقة اfجيال  من  وتتحول أرضه إلى حاضنة 
..  وتغرب وفطاحل الشعراء ، بينما تظل شعوب أخرى تطلع عليھم الشمس نفسھا

غوص فى تبدو حياتھم راكدة آسنة  كانھا ت فى ظروف مشابھة ، ومع ذلك ونعيشوي
  ؟ا...!مستنقع U قاع له 

اfمور توضيح  ل دائماوتعليقا على ھذه اfوضاع يدور ك�م المعلقين والشارحين
إن العلة فى ذلك تعزى الى الحكام والمؤسسات ": على ھذا النحو واfسباب 

 إن :ويقول آخرون.. وما شابه ذلك والظروف اfقتصادية وأمية الشعوب ، 
، ولذلك تحتمل طغيان الحكام ؛ وھؤUء الحكام أنانيون ، الشعوب غير متعلمة 

انعكاس إنما ھى عليمية تالمؤسسات الأن و. .عليم شعوبھم  على تولذلك U يعملون
 بقولھم إن حالة التدھور فى  ويعترض آخرون .. مباشر لمستوى المجتمع الثقافى



 ٥

أين السبب وأين النتيجة ف  إذن !..عليهم النظام القائم إلى تحكّ التعليم وتخلّفه يرجع 
  "؟ ..
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 إن علم التاريخ ليس علما من العلوم التطبيقية ، كالرياضيات مث�: يقول بيجوفيتش
 العلوم قواعد  من نوع  أن للتاريخ قواعد وقوانين ، ولكنھا ليست وUشك . 

U تمنحنا القدرة إن قواعد التاريخ ..  ما التى تضمن لنا صحة افتراضالطبيعية 
 ، أو نتوقع  حدوث وقائع بعينھا ترتيبا على معرفتنا بمقدمات سابقة  على أن 

 إن التاريخ قصة حياة ، . . من أحداثما قد جرى فع�ً ل تنا  صحة تحلي� لناتضمن
 يظل  لذلك .. للحرية والعفوية وعدم الخضوع للتوقعات  إنبثاقفى جوھرھاوالحياة 

 إجابة – وU يمكن أن تقوم –لن تقوم  ثم ومن. . التعريف الحقيقى للحياة سرا 
  ؟ ...ما سبب تخلف أمة ما :  عن سؤال  محددةعلمية

  فيقول أنه ليس  ھذه المقالةه من غرض        يحدد بيجوفتش فى ھذه النقطة 
ولكنه سيعرض ، كلھا أسباب تخلف الشعوب اfس�مية بصدد  بحث أو إحصاء 

اfول خارجى :  فى تاريخ اfمة ا�س�مية  ا ثنين يبرزان أكثر من غيرھملسببين إ
 وھو التفسير الدينى  على العالم ا�س�مى ؛ واfخر داخلى وھو ھجوم المغول

 يدرك  غير قادر على أن ما زالا�نسانيأن الوعى  وھو يعتقد  . .المحض ل�س�م 
حدثنا عنھا  ا�ثار المدمرة لكارثة اUجتياح المغولى ، مھما كتبنا وتعمقإلى ا�ن 

لقد تم تدمير مئات المدن وكل ما صنعته يد اfنسان فى مساحة مترامية ! ...
  له شكل U مثيلب حدث ھذاس�م ، حيوية بالنسبة ل�ال أكثر المناطقفى . .اfطراف 

من قبيل المعجزات أن تنھض من جديد لإنه و! ...فى تاريخ البشرية القديم والحديث
   ؟ ...ھا جيوش المغول وأفنت بعضھا عن أخرهتلك الشعوب التى اجتاحت

س�م فى دائرة س�م ، الذى حصر ا�ومن جانب أخر كان التفسير الدينى المحض ل�
ف اعامل إضع تنظيم وتغيير العالم الخارجى،ى ومنكرا دوره فأرسالة دينية ، مھم� 

برية  اfمة اfس�مية ، وجعلھا غنيمة سھلة للجيوش البرمناعةداخلى لقوة و
  .. ربما تحتاج ھذه النقطة من فكر بيجوفيتش إلى بعض ا�ضاءة ...

أحب ھنا أن انبّه فقط إلى مفھوم بيجوفيتش اfساسي الذى أقام عليه فلسفته       
ھو ليس دينا مجردا كما يفھمه  .. ]أن ا�س�م وحدة ثُنائية القطب[ ا�س�مية وھو 

ة فردية أو ع�قة عنى أكثر من أنه تجربعندھم U ي] دين[ مصطلح ف.. الغربيون 
ھى ع�قة تعبّر عن نفسھا فقط فى مجموعة من المعتقدات .. شخصية با� 

وخارج  ..  بمعبد أوكنيسة من نًظرائهوالشعائر يؤديھا الفرد وحده أو فى جماعة
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ھذا النطاق تخضع حياته كلھا وسلوكه لقانون آخر وقيم أخرى U ع�قة لھا بھذا 
ليس دينا بھذا المعنى .. وا�س�م ليس ھكذا .. لذى يعتنقه أويمارس شعائره الدين ا

fنه ]  دينا مجردا[ ا�س�م أكثر من مجرد دين أو بتعبير بيجوفيتش المحدد ليس.. 
 كما يحلو )  ليس جزّءا من الحياة وU جزءا من الثقافة(..يحتوى الحياة كلھا 

اءھم عندما يتفضلون على مستمعيھم أو قُرّ لبعض المثقفين العلمانيين والملحدين 
  المسلم صحيح .. بأنھم U يستبعدون الدين كلّية من الحياة أو المجتمع ل�يھام

ا�يمان يصحبه دينه فى كل لحظة من لحظات حياته منذ استيقاظه فى الصباح حتى 
س ا�س�م مع المسلم فى كل موقف يتخذه من النا .. يأوى إلى فراشه فى المساء

إذا كان .. Uيستطيع أن يقف ساكنا ويقول مالى وما ل�خرين  .. ومن اfحداث
وإذا كان الموقف يدعو إلى .. الموقف يتطلب المعونة فھو مسئول عن تقديمھا  

وإذا كان الموقف موقف إسترداد حق .. نصرة المظلوم  وكف يد الظالم فھو مسئول 
ويبيت  شبعانا يبيت المسلمصح أن وU ي.. وعدالة مفقودة فھو مسئول امغصوب 

والعبادة فى ا�س�م تمتد على نطاق .. نظرة ا�س�م شاملة .. جاره يتضّور جوعا 
ليست عبادة هللا قاصرة على أداء الشعائر فى المسجد ..   نفسھاواسع سعة الحياة 

 ..إن الص�ة تنھى عن  الفحشاء والمنكر والبغى .. وفى خارج المسجد شأن آخر .. 
.. واfمر U يختلف فى كل الفرائض ا�س�مية .. ومن U تنھه ص�ته ف� ص�ة له 

U بد .. وكذلك الحج والزكاة  .. فمن لم ينھه الصوم عن قول الزور ف� صوم له 
وحديث الھجرة يردده حميع .. فيھما من إخ�ص النية � والحذر من الرياء والمّن 

 إلى دنيا يصيبھا أو إمرأة ينكحھا فھجرته إلى ومن كانت ھجرته( ... المسلمين 
الغربي المسيحي تنتھى ع�قته با� وبدينه عندما يترك الكنيسة )   .. ماھاجر إليه 

وU بأس من  .. فھنا عالم الصراع  والتنافس والمصالح .. ويخرج إلى الشارع 
وفى ھذين .. ن إستخدام اfساليب المكيافيلية طالما أنك U تقع تحت طائلة القانو

ولذلك .. الموقفين المتعارضين يتجلى ا�خت�ف بين ا�س�م وبين الدين المجرد 
  من النظر أساسيةيؤكد بيجوفيتش على أنه من الناحية النظرية ھناك ث�ث وجھات

 "والنظرة ا�س�مية النظرة الدينية والنظرة المادية " :  عن العالم ھى)متكاملة(
وستجد أن جميع .. المسيحية والمادية وا�س�م  : فىتتمثل على التوالى 

فى التحليل  اfيديولوجيات والفلسفات والتعاليم العقائدية من أقدم العصور إلى اليوم
النظرات الث�ثة العالمية اfساسية تأخذ يمكن إرجاعھا إلى واحدة من ھذه  النھائي

، والثالثةالوجود د المادةاfولى نقطة بدايتھا وجود الروح ، وتأخذ الثانية وجو
وا�س�م ھو الذى يُطلق على الوحدة بين  ..  معاةالمتزامن والمزدوج للروح والماد

الوحدة ثُنائية (وھذا ھو معنى  .. الروح والمادة، وھو الصيغةاfسمى ل�نسان نفسه
 fن ا�زدواجية تقتضى أن يقف.. فالثُّنائية ھنا ليس معناھا ا�زدواجية ).. القطب

فى  نا نرى ولكن..  عنصرا الروح والمادة كل منھما منفردا منعزU عن ا�خر 
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فى ا�نسان رغباته وحاجاته .. ا�نسان  يوجد العنصران متكام�ن متفاع�ن 
وU يمكن أن يستغني عن .. المادية وھو ھو نفسه فيه أشواقه وتطلّعاته الروحية 

يمكن أن يستغني بإشباع جانب على وU.. إشباع ھذين الجانبين المتعارضين معا 
إن الحياة ا�نسانية تكتمل فقط  :ولذلك يقول بيجوفيتش..  حساب الجانب ا�خر 

.. الحسية واfشواق الروحية للكائن البشرّي  عندما تشتمل على كل من الرغبات
 إنكار الدين ل�حتياجات البيولوجية وأن كل ا�خفاقات والمآسى ا�نسانية ترجع إلى

والسؤال .. أو �نكار المذھب المادّي لتطلّعات ا�نسان الروحية .. لحيوية ل�نسان ا
..  فذلك أمر مفروغ منه ؟..معا )حياتين(عند بيجوفيتش ليس ھو ما إذا كنا نحيا 

ففى ھذا   ؟!!فاھمين لحقيقة مانفعل كنا نفعل ذلك  ولكن السؤال الحقيقي ھو ما إذا
وقد .. الحياة بحكم تركيبتھا ا�َلھية فيھا ثنائيتھا ...! م يكمن المعنى النھائّي ل�س�

أصبح من المستحيل عمليا أن يحيا ا�نسان حياة واحدة منذ اللحظة التى توقّف فيھا 
منذ اللحظة الفارقة التى يصفھا بيجوفيتش بالدراما  ..أن يكون نباتا أو حيوانا 

يصور ھذا .. ھم وأخذ منھم ميثاقھم الكونية التى أشھد هللا فيھا ذرية آدم على أنفس
ك وإذ أخذ ربُّ { : يقول فيھا الرب عز وجل.. من سورة اfعراف ١٧٢المشھد ا�ية 

ألَْسُت بربكم ، قالوا بـلى : ، وأشھدھم على أنفسھميتھم  ُذرّ ھممن بنى آدم من ظھورِ 
" الفارقة فى ھذه اللحظة .. } شھدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن ھذا غافلين

مزّودا بجموعة .. مزودا بالحرية والمسئولية معا .. أُلقَِي با�نسان فى ھذا العالم 
نزل إلى ھذا العالم  .. ليميز بھا الخبيث من الطيب   الخالدةمن المعايير اfخ�قية

    }...يأيھا ا�نسان إنك كادح إلى ربك كدحـًا فم�قيه{ : وفى أذنيه دوّي كونيٌّ ھائل 

ھذه الجزئية من فكر على عزت بيجوفيتش وأعنى بھا فكرته  ُفُ◌ِھَمْت إذا 
وأنه .. وليس دينا مجردا ] وحدة ثنائية القطب [ المركزية عن ا�س�م باعتباره 

عندما يذكر  مصطلح دين دون ذكر ل�س�م  فإنه يعنى به الدين كما يفھمه 
وU أن يساويه أو يتوازى م الذى يستحيل أن يشمل ا�س�] الدين المجرد[الغربيون 

 فقد استطعت أن تھا فى إعتبارك وأنت تقرأ له إذا فھمت ھذه الجزئية وأخذ.. معه 
واستطعت أن تقطع نصف الطريق .. تمسك بمفتاح فكر ھذا المفكر ا�س�مى العظيم 

              ..إلى فكره 

  

)٥(  

ة استخ�ص اfجابة عن اfصلى من ھذا المقال ، وھو  محاولإذا رجعنا إلى الھدف 
باعتباره دينا وفكرا ونمط حياة ( ھل كان اfس�م : لهالسؤال الذى جعلناه عنوانا

   ؟...!ھم  أحد عوامل تخلفھو) ين البشر الذين يُسّمْون بالمسلمينلم�ي
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 ھناك حقيقة U يجب أن يمارى فيھا أحد وھى  أن الشعوب:   يقول بيجوفيتش
..  ملتزمة با�س�م فى الوقت الذٮكانت فيه فى الماضىمتخلفة س�مية لم تكن ا�

 متخلفة ، ولكنھا U تتبع اfس�م بالمفھوم العملى ال  معتبرة بين الشعوب اليومولكنھا
 قلته فى الشق اfول ، وأنا وأنتم ونحن جميعا على ما التاريخ شاھدى و..الصحيح 

  !...ننا أعي  اليوم ماث� أمامنراه الذى شھود على الشق الثانى 

إن اfس�م مجموعة تعاليم حواھا القرآن الكريم والحديث الشريف والمصادر       
ولكن اfس�م عنوان لظاھرة تاريخية فى العالم الواقعى ، . اfخرى المعروفة 

إن . .وعنوان للحركة التى أقامت نظام القضاء وأنشأت المدن والدول والحضارات 
  بكل قوة ظاھرة تاريخية ، ليرفضإعتبرناه سالة أو ه رنااfس�م سواء اعتبر

  ...الركود والتخلف 

.. " دين السيف"بأنه  من خصومه على مّر التاريخ ھم تُّ أُ ولنتذكر بأن اUس�م قد 
 السيطرة على  ھو وأن ھدفه.. الذين U يخشعون حتى فى ص�تھم ودين أولئك 

و أن الصوم فى اfس�م أقرب إلى  .. يةسانية للمملكة ا�لھ ، وليس تھيئة ا�نالعالم
نه دين أختلطت فيه القسوة بالرأفة وأ ..  خشوعالزھد والنظام صارم منه إلى 

  !..العبادة باUنغماس فى م�ذ الدنيوا

إن ھذا الھجوم بغض النظر عن بواعثه ، فيه جانب من الحق fن اfس�م يسعى 
تاريخى  عالم أخ�قى وعالم ، لم بّراني عالم ُجّواني وعا: دائما إلى تحقيق عالمين 

 التى ھى س�م بھذه الثنائيةلذلك يمكن تعريف ا�. ..ا�خرة عالم  ھذه الدنيا و عالم،
 يطالب باUمتثال � إنه . . التى يتفّرد بھا دون سائر اfديانوخصيصته اfساسية 

  وا�ستبدادبغىمجابھة الشر والالكبرٮتتمثّل فى وللعمل الصالح ، ولكن رسالته 
 ويمكن تلخيص ھذه الرسالة ..  والخرافة والقذارة واfعداء واfمراض والظلم

  ولذلك ليس غريبا أن يرى المفكر الفرنسي جاك ريسلر..ھى الجھاد بكلمة واحدة 
 يضيف الجھاد حيث– ة فقط وليس على خمس–نى على ستة أركان إلى أن اfس�م بُ 

.. المضيئة  ر روح اfس�م ھم المسلمون فى القرون وUشك فى أن أوثق من فس. ..
 أدركوا أن ا�س�م يفرض سنعرض لھا أن المسلمين قدستوضح الحقائق التى و

  ...للمصير و  للواقع ستس�م ليس دعوة إلى ا�ه ، وأنهوتغييرالعالم  تحرير يھم عل

  كانت الشعوب التى بين قبائل جاھلية بعيدا عن حواضر٦١٠ظھر اfس�م سنة 
إلى الرفيق )   صلى هللا عليه وسلم(آنذاك ، وانتقل النبى قائمة ال  الحضاراتتملك

 علىس�مية ئة سنة فقط وقفت الجيوش ا�اولكن بعد مرور م م،٦٣٢اfعلى سنة 
 ا�س�مية الذى م فلنتأمل بركان الحياة ٧٣٢ سنة أسوار باريس فى معركة بويتير
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ئة عام افى غضون محدثت   التى العم�قةذه الوثبةتفّجر ولننظر إلى ما جرى فى ھ
  . ..فقط 

 و ..   التى عرفھا العالم قبل ا�س�م الحضاراتلكل كاملة مغايرة إنبثقت حضارةلقد 
الحركة ب إتسمت  .. ئة عاماعلى مدى م المتفّردة أسسھا إستطاعت أن تضع 

قعة  ھذه الرالدؤوب والھدم والبناء ، وتم احتواء شعوب متحضرة كاملة فى
   !...وليس بقوة السيف كما يفترى المفترون  .. طالشاسعة بقوة الدين والعلم فق

م ٦٤١ومصر سنة  الھند وفتحتم ٦٣٥تحت دمشق م وفُ ٦٣٤تحت سوريا سنة فُ 
وقفت وت، م  ٧١٠  سنةم واfندلس٦٧٦ م وسمرقند سنة ٦٤٧وقرطاجنة 

دعاة المسلمون إلى الصين ووصل ال. .م ٧٢٠الجيوش اfس�مية فى فرنسا سنة 
 وحصلوا على إذن ، )شونغتاٮ(وا رسالة الخليفة إلى القيصر م وسلم٦٢٩سنة 

 أقدم عدّ يُ وھو  ’قاموا مسجدا فى مقاطعة كانتون مازال قائما ل�نأ ثم ،س�مبنشر ا�
     ...مسجد فى ھذا الجزء من العالم 

رةھذه النھضة   لم يحدث  للقدرات البشرية ئلة  كانت بمثابة عملية تحرير ھاالمتفجِّ
بأنھا سوف لر جبنيصفھا الفيلسوف شْ .. مثلھا وU قريبا منھا فى أى بقعة من العالم 

 .H.G ز ويل. ج. ھـ"ويقول عنھا .. ريدة من نوعھا فى تاريخ البشرية تظل ف
Welsس�مية بحرية البيزنطيين فى : "به تاريخ العالم فى كتاfھزمت البحرية ا

أين حصل العرب  م، ويظل إلى اfن غير واضح من٦٥٥ب ال�ذقية سنة معركة قر
ويحاصر معاوية ابن أبى سفيان مدينة القسطنطينية سنة   "؟ ...على تلك السفن

م ، بينما تمتد الخ�فة اfس�مية فى عھد الخليفة عبد الملك وابنه ٦٦٧و٦٦٢
وفى ظاھرة غير .  .من جبال بيرينى غربا حتى الصين شرقا) م٧١٥-م٦٨٥(الوليد 

 فى اfندلس والشرق اfوسط والھند ،  مزدھرة  الدول اfس�ميةتستمر  مسبوقة
وفى بعضھا ظلـت ممتدة .. لمئات السنين مع مراكزھا فى قرطبة وبغداد ودلھى 

 من أكثر أخذ اfس�م يتراجع من اfندلس التى حكمھا لقد !  .. ألف عامfكثر من
 الكنسية مخلّفا وراءه  التفتيشلمحاكملضربات الموجعة  اتحت  منسحبا  عام٧٠٠

أعظم حضارة شھدتھا أوربا فى عصورھا  الوسطي التى يطلقون عليھا عصور 
ولكن تجد ھذه الحضارة العظيمة طريقھا مرة أخرى إلى أوربا من ناحية .. الظ�م 

�م   جديدة من حضارة ال�س ينابيعإنبثقت بھا الشرق عبر آسيا الوسطى التى 
   ... ر البلقان عبْ ثم تفيض إلى أوربا    القسطنطينيةلتغمر

، ) عام ٣٠٠أى قبل نحو ( م ١٦٨٢حاصر العثمانيون مدينة فينا أخر مرة سنة 
صف بأنه عام ، بعد عھد وُ ٢٥٠بينما سقط الحكم اfس�مى فى الھند قبل نحو 
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، أى فى )ويلز.  ج. ھـ "( وفق تعبيرأجمل وأزھر عھد عاشته الھند فى تاريخھا"
    . ..)م١٧٠٧- ١٥٢٦(عھد أسرة المغول العظام من 

: " ويتمھل بيجوفيتش عند النقطة قلي� ليطلعنا على مزيد من التفاصيل حيث يقول
 كان فقد .. إلى أfذھان بعض الحقائق التاريخية لتقريب الصورةأحاول ھنا أن أورد ُ

بل د أكبر عظماء ملوك الھند، أحو" –أحد ملوك أسرة المغول العظام –أكبر شاه 
 ة متميّزة شامخة بين عظماء الُحّكامقد تبوأ مكانالمنصفين  إنه فى تقدير المؤرخين 

. الذين كانوا عظماء بالمعنى التام للكلمة أولئك الحكام ..   كلھا فى تاريخ اfنسانية
 المؤرخون ذكر.. اليوم أغلب جوانب النظام الذى أقامه فى الھند مازال قائما إلى ف

ن ك ھى أقرب إلى اfساطير لوU أنھا موثّقة فى وثائق U يم عنه قصصا وم�حم
مجرد  أن يحقق كان أشجع الشجعان فى القتال ولكن بقالوا عنه أنه .. إنكارھا 

فى معاملة اfسرى النصرعلى أعدائه تتجلّى خصائصه ا�نسانية الرحيمة 
ر قوته fعمال سخّ . ان الظلم والوحشية كان عدوا لدودا لجميع ألو.. المھزومين 

فلم تْخل مدينة صغيرة أو  .. عظام وقت السلم ، وأقام المدارس فى أنحاء الھند
" تاريخ العالم " ولذلك يعترف الدكتور  ْشميت فى كتابه .. كبيرة إU وبھا مدرسة 

 اfنجليز بقدر ما أدركه ما أنجز لب�ده من تقّدم لم يدرك أھمية لعله : " حيث يقول
 م ب�ده وتقدالذين قضوا على حكمه فى الھند ، إU أنه عمل أكثر بكثير منھم لسعادة 

 )زيبجأوران(حفيد أكبر شاه  ھذا اfسطورة ا�س�مية ھو كان " ...   "  هشعب
 وعاش عمرا قصيرا لم يبلغ الخمسين عاما الذى حكم شبه الجزيرة الھندية كلھا 

وھوتاريخ ليس بالبعيد عن عصرنا   ..)م١٧٠٧-١٦٥٨(بين فقد ولد ومات 
  ... " الحاضر 

 اfمة يلفت بيجوفيتش نظرنا بقوة إلى ظاھرة نادرة فى تاريخ اfمم عندما تشرع
 فعلھا المغول فى الزمن القديم  ..اfمة المغلوبة الغالبة فى  تدمير كل شيئ بأرض

 وتفعلھا  ..لعراق وأفغانستانوفعلھا ا�نجليز واfمريكيون وU يزالون يفعلونھا فى ا
فھذه القوى البربرية .. إسرائيل كل يوم فى فلسطين المحتلة على مدى ستين عاما 

ولكنھا U تملك مثقال ذرة .. الغاشمة لديھا القدرة التكنولوجية الفائقة على الھدم 
 وU تحقق شيئا مما  ..من القدرة  أو ا�رادة على إعادة البناء كما تزعم دائما

فقد وعدت أمريكا بإعادة بناء .. والواقع أكبر شھادة على ذلك .. وعدت به أبدا 
وقد مرت اليوم أربعة عشرة سنة على وقف .. مادمره الصرب فى حرب البوسنه 

الحرب وتوقيع اfطراف المتحاربة على إتفاقية دايتون للس�م ولم تِف أمريكا بُعشر 
.. ولن تعيد بناء العراق وU أفغانستان .. ا ماوعدت به U فى البوسنة وU فى كوسوف

وإنما تظل قضية إعادة البناء ھذه معلّقة أبدا كورقة  أمريكية ل�بتزاز وفرض 
أمريكا ت ولست أستثنى من ھذا تبرعا.. الشروط وا�م�ءات والقھر وا�ذUل 
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خل إنما ھى رشوة مقنّعة ستد.. �عادة بناء مادمرته إسرائيل فى غزة كما تزعم 
جيوب رجال السلطة ليبقوا تحت السيطرة اfمريكية ا�سرائيلية وفى خدمة 

وأراھن أن ھذه اfموال لن يصل منھا إلى غزة إU .. أراھن على ذلك .. مخططاتھا 
  ) ....!!  وبشروطھا المِذلّة ُمَؤّجلة( الفُتات 

)٦(  

كانت ما ننتقل مع على عزت بيجوفيتش لنتابع الصورة المشرقة للمسلمين عند
يھدم المسلمون شيئا من اfراضى الخاضعة لم  : " يقول .. الّراجحةكفّتھم ھى 

  الشعوب  العلوم التى ازدھرت بين إنصرف جھدھم Uستيعابلسلطانھم ، بل 
وU شك . .نقلوھا الى الشعوب اfخرى الواقعة تحت حكمھم فأتقنوھا وطّوروھا  ثم 

 وتعاليم  ا�س�م يعود إلى روحإنما مبھرالسلوك ا�نساني الأن الفضل فى ھذا 
 المسلم الذى القائد"   من قياصرة بيزنطة لم ينقطع عجبه منحدوھذا وا ..اfس�م 
 يضمن  فى إتفاقية الس�م بينھما أن على إدخال بند �صراره" .. الھمجىوصفه ب

 الھمجى الموصوف بوكان ھذا القائد . " .حق شراء المخطوطات اليونانية"له 
متعطّشا إلى العلم يبحث عنه فى كل ركن من أركان الدنيا fن  .. قائدا عربيا مسلما

قرآنه يحثه  بل يأمره باكتساب العلم والمعرفة وعمارة الدنيا على أفضل وأبھى 
الحكمة :  " ھو القائل)  صلى هللا عليه وسلم(يعلم أن نبيه محمد و .. مايستطيع

ويعلم أنه قد جعل طلب العلم فريضة على " لى بھا ضالّة المؤمن أنّا وجدھا فھو أو
  ...  كل مسلم ومسلمة 

 الفينيقين فى مجال ات ابداعالمسلمون لقد استوعب :        يقول بيجوفيتش
 التى ورثوھا من أقدم  النسيج نونمن المصريين ف أخذوا معالجة الزجاج ، و
 القطن ،  معالجة  مجال فى  خبرة السوريين من استفادوا ، والعصور التاريخية 

 لقد كان نسيج ":"ريسلر"ل  يقووفى ھذا. .ومن الفرس فى مجال الحرير
 تطاعإس البيزنطيين واfقباط والساسانيين ذائع الصيت فى ذلك الوقت ، ولكن

وھناك نماذج من  .. ." الحفاظ على مستوى روعتهإستيعابه وإتقانه و  نوالمسلم
المتحف فى فرنسا وبلوفر ال   فى متحفمحفوظة اfقمشة المصنوعة فى ذلك الوقت

لم يدرك أحد حتى ا�ن مھارة وھندسة العرب فى معالجة . اليابان .بالقيصرى 
وU زلنا نشاھد حتى اليوم ضمن مايحتفظ به متحف اللوفر  والمتحف . .الزجاج 

 من  ُجمعت من روائع المصنوعات الزجاجيةا قطعإس�مية، تحف البريطانّي من 
 وكان الكيميائيون العرب أول من أخترع الصابون وأقاموا ..راء والفسطاط سام

 فى إنشاء مصنع السبقنتاجه ، وكان للوزير الفضل البرمكى قصب مصانع �
تطورت قد  فى الصين التى بدأت صناعة الورق وھكذأ رأينا الورق فى بغداد ، 
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 أنحاء أوربا، بينما كلإلى وانتقلت بسرعة فائقة عن طريق المسلمين فى اfندلس 
  .ظلت مدينة سمرقند تنتج أجود أنواع الورق فى العالم مدة طويلة من الزمن

)   قصص ألف ليلة وليلةاحرة كما تعكسھاالمدينة الس(اختط العرب مدينة بغداد  
 وعندما حكمھا الخليفة ھارون الرشيد لم يكن قد مر على ..بعد أن فتحوا العراق 
ن خمسين سنة ، ولكنھا كانت حاضرة العالم فى الثقافة تأسيس بغداد أكثر م

وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد سكان بغداد فى القرن الحادى عشر  ..والرخاء 
وعند حديثه . بلغ أكثر من مليونين ، وكانت أكبر مدينة فى العالم فى ذلك الوقت 

ت عظمته تجذب كان: " عن ھارون الرشيد راعى الحضارة ا�س�مية ، يقول ريسلر
ن من طيس ، فجمع حوله برلمانا غير مألوف تكوّ انوابغ الراجال إليه مثل المغن

الشعراء والفقھاء واfطباء واللغويين والموسيقيين والفنانين ، ولم يسجل التاريخ 
 مثلما حصل ھذا العدد من العلماء الفطاحل ، مثل  اجتمع فيه  قدأن قصر حاكم ما

 أّخاذ تسامح  عھد  fن عھده كان عھد حضارة راقية وفى عھد ھارون الرشيد 
  ..!!يا حسرة على بغداد الجميلة فى العھد اfمريكي الھمجّي   "...

   إستمع معى إلى على عزت بيجوفيتش يتدفق حماسا وشاعرية  وھو يعدد شواھد 
دامغة على سماحة الحضارة ا�س�مية واحتضانھا لكل أنواع البشر ورعايتھا لكل 

 فى أنحاء الخ�فة ُوجدفى عھد الخليفة المأمون : " إنه يقول باعتزاز.. fديان ا
د ومعاببل .. ا�س�مية أكثر من أحد عشر ألف كنيسة ، ومئات المعابد اليھودية 

بعته م نموذجا أتّ ١٠٦٥ وأصبحت الجامعة النظامية التى أسست سنة ،عبدة النار
 وكانت تدرس علوم القرآن والحديث ،كز العلمية فى كبرى مدن الخ�فة المرا

 وعلم اللغة واfدب والتاريخ وعلم – خاصة فقه المذھب الشافعى –والفقه 
يات والكمياء والفزياء والموسيقى ات الشعوب وا�ثار والفلك والرياضحضار

صرية ستنست فى بغداد الجامعة المسّ بعد قيام النظامية بمدة وجيزة أُ و ..والھندسة 
علوم الفقه والعلوم التطبيقية تُدّرس فيھا  .. س�مىركز العالم ا�كانت بحق مف

نفس  تدريس العلوم ھو الفريدة فى المنظومة ه ھذ..واfدب والفنون وغيرھا 
  ...فى جامعة باريس الغرب بعد ذلك ادھ قلّ التى ا ذاتھالمنظومة

اUبتدائية  أو ما يعرف اليوم بالمدارس (كانت الدراسة فى المراحل اUبتدائية  
ومن أجل السماع من أع�م عصرھم واfخذ . .لجميع الناس  بالمّجان ) والثانوية

 .. طلبة العلم إلى مكة والمدينة والقاھرة ودمشق وبغداد  منUفا�عنھم رحل 
 فى  تُقّدم للط�ب طوال رحلتھم   مجانا والطعام والدراسة ا�قامة  وكانت خدمات

كما فى الب�د التى استقروا بھا لتحصيل العلم  ..  بھانرومي  كانواجميع المدن التى
إننا نرى فى العالم : وبعبارة أخرى يمكن أن نستخلص مما ذكرنا  . على السواء
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س�مى فى القرنين العاشر والحادى عشر ظاھرة لم نسمع بھا قط فى أى حضارة ا�
أصوات أفصح ع  وتسممت وجھك ترى الشغف بالكتاب والعلم ، أينما يمّ ف: أخرى 

تعج قصور الحكام واfمراء بحلقات الشعراء وفى آUف المساجد ،  تدّوٮالعلماء 
م و العلفىتقابل فى الطرقات علماء جغرافيا وتاريخ وشريعة يبحثون ووالف�سفة ، 

 على ."حل فى تاريخ الفكر اfس�مىامر   ال أھموكانت ھذه  الفترة ھى.. المختلفة 
  . ..)رلْسـر(حد قول 

بمحض تفوقه الحضارى )م ١٢٠٠- ٧٠٠من (  اfس�م العالم خمسمائة سنة حكم
كان الخليفة الناصر فى مدينة مراكش يتباحث مع  "حيث.. على اfمم اfخرى 

الفليسوف ابن رشد فى فكر أرسطو وأف�طون ، فى وقت كان أمراء ونب�ء الدول 
كان الخليفة الحاكم  و."..ابة لقراءة أو الكتاالغربية يتفاخرون بأنھم U يعرفون 

 ملك فرنسا بينما رأينا مجلد ،  ألف ٤٠٠تضم ّبين جنباتھا  اfموى يمتلك مكتبة 
 التى هيفتخر بعد ذلك بأربعمائة سنة بمكتبت" المعلم"كارلو الخامس الملقب ب 

 م أكثر ٨٩١ويذكر اليعقوبى أنه أحصى سنة   ..   فقط  ألف مجلدتألّفت من  نحو
 أحد من أغنياء يكنلم  " :  قائ�سلرويضيف  ر. مكتبة فى بغداد وحدھا  من مائة

 وتزويد ." على إمساك ماله عن اfنفاق فى العلم واfدب والفنون ليقوىالمسلمين
خزانة مكتبة مدينة النجف الصغيرة بالكتب حتى قيل أن   والخاصةالمكتبات العامة

كتبة أبى احتوت مو.. ف مجلد  أل٤٠ عن ما يزيد  كانت تحتوى علىفى العراق
 فى ألف مجلد ، ومكتبة المؤيد ٧٠ على أحد اfمراء اfكراد من حماة وھوالفداء 

 ألف ٤٠٠ على ومكتبة مراغة ، ألف مجلد١٠٠جنوب الجزيرة العربية أكثر من 
ى مدونة فى عشر  الكتب الموجودة فى مكتبة مدينة الرِّ عناوينمجلد ، وكانت 

 اك فقد وقتذعلى ا�ط�ق فى العالم أكبر مكتبة أما... الضخمة  من الفھارس سج�ت
 مليون وستمائة ألف تحتوى على  ت كانحيثمدينة القاھرة بكانت مكتبة العزيز 

مجلد ١,٨٠٠ و  وحدھا مجلد فى الرياضيات٦,٥٠٠مجلد ، منھا  ) ١,٦٠٠,٠٠٠(
ھير ابن سينا خارى فقد وصفھا الفليسوف الشوأما مكتبة مدينة بُ : فى الفلسفة 

وفى معرض ذكره للحاكم  !"...العالم برأيت كتبا U وجود لھا فى أى مكان :"بقوله 
العظيم فى اfندلس ا�س�مية عبد الرحمن اfول  ومحاولته جمع العلماء من 

 العرب والبربر من(ا�س�مية مختلف اfجناس فى الجزء الغربى من الخ�فة 
إن ھذا الھدف كان فى حقيقة أمره :"لر ول  ريسْ يقف) والمرابطين واfندلسيين 

 النھوض باfندلس اfس�مية إلى ذروة ال�حقةحركة استطاعت عبر القرون 
م كانت ٧٨٨وعند وفاة الخليفة عبد الرحمن اfول سنة .  ..الحضارة البشرية 
 الشعر والفنون الھندسيةوعلوم ال أضاءت عالم الغرب بأنوار  قداfندلس اfس�مية

".  
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 كانوا يحسنون ويذكر العالم الھولندى دوزى أن جميع سكان اfندلس ا�س�مية
 فى أوربا حكرا على عدد من رجال الكنيسة فى وقت كانت الكتابةالقراءة والكتابة 

زدھرة رجال الكنيسة وعامة الناس فى لملقد جذبت ھذه الحضارة ا:" يضيف ثم
قرطبة وإشبيلية بجامعات  ة ليلتحقوا بكل حريفتقاطروا عليھا الغرب النصرانى 

 ھذه محاضرات مشاھير العلماء المسلمين فى وليشھدوا ويتعلموا من وطليطلة 
  .".. العريقة الجامعات اfس�مية 

)٧(  

ھل كان ا�س�م سببا فى :   بيجوفيتش وھو يرّد على تساؤله نتابع فيما يلى         
رة إقتران ا�س�م بالتخلف فى  إنه يرفض بقّوة فك؟ ..!تخلّف المسلمين

مجاUت الفكر والواقع جميعا  مستندا فى ذلك إلى اfدلّة التاريخية الموثّقة ، 
مؤرخين وعلماء :  مستدعيا حشدا من شھادات الشھود من غير المسلمين

أُِخذوا بمسلك الحضارة ا�س�مية وانبھروا بھا إلى درجة جعلت مفكرا 
ام ا�س�م بأمور الدنيا وإص�حھا بالعدل والعلم فرنسيا مثل ريسلر يرى إھتم

وغير ذلك مما يقع فى دائرة .. ومحاربة الظلم والجور والقذارة والخرافة
 U الجھاد بمعناه الشامل ، يعتقد تبعا لھذا الفھم أن أركان ا�س�م  ستة

وقد عزز ھذا الفھم عنده أن ..إذ يرى أن الجھاد واحد منھا .. خمسة فقط  
 هللا صلى هللا عليه وسلم فى حديث له وصف الجھاد بأنه  ذروة سنام رسول

  .. ا�س�م 

 وحسبوه من ك�م أحب أن اصحح خطأ وقع فى ذھن بعض القراء من ك�م ريسلر
 ينبغى أن نفھم ما يقال فى سياقه الصحيح فھذا ك�م ريسلر : أقول.. بيجوفيتش

 إننا  نفھم ريسلر ونسوق شھادته .  وليس ك�م عزت بيجوفيتش وU ك�م الكاتب 
فى سياق التدليل على أن ا�س�م لم يكن سببا فى تخلّف المسلمين بل كان باعث 

ف� نحاسبه  ..  يُشكرعليھا  غير مسلموھى شھادة  من عالم أجنبي.. حضارة وتقدم 
فھو U يشّرع .. بأحكامنا الفقھية على فھمه الذى أنصف فيه الحضارة ا�س�مية 

 يحتمل استنتاجات من ھذا وU السياق الذى طرحنا  فيه  ھذه ا�راء واfفكار..  لنا
نفعل ..  سوء فھم  لنتيجة  فإن مثل ھذه اٍ�ستنتاجات إنما ھى  وبالتأكيد ..القبيل 

 جاّدين ومنصفين  بينما نلوذ بالصمت ونحن نسمع  أجانبھذا ببساطة مع علماء 
.. لكتاب المنتسبين إلى ا�س�م وھو برئ منھم ونقرأ إفتراءات وجھاUت من بعض ا

ولكنه إعتاد أن يكتب فى مقاله .. يزعم شاعرمشھور منھم  U يھمنى ذكر إسمه 
 ألوان وھو ا�ن رئيس تحرير مجلة تنشر .. اfسبوعى نصف صفحة فى اfھرام

فى أننا نعلّم ا�رھاب لت�ميذنا : يقول  فى برنامج متلفز  ..   الشعر الھابطمن
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: " ؟ قال.. !!رى ماذا كانت إجابة العبقري ـ تُ ؟؟ ..كيف: ويسأله المذيع.. المدرسة  
من رأى منكم منكرا :  إننا  ندّرس للت�ميذ فى مدارسنا حديثا للرسول يقول فيه

ھذه ھى السفاھة ...!!" ومن ھنا جاء ا�رھاب ) .. إلى آخر الحديث.. فليغيره بيده  
لفت  النظر وتستحق منا أن نتوقف عندھا طوي� ونتساءل  الفاقعة التى يجب أن ت

؟ حيث جعلوا ..!!من أي مستنقع جلب مثل ھؤUء أفكارھم وأحكامھم على ا�س�م 
من حديث نبوي ھو من أقوى اfحاديث وأعظمھا  أثرا فى الحفاظ على س�مة 

و .. دين يته من إنحراف المنحرفين وطغيان المستببنْ  س�مة المجتمع ا�س�مي و
) بزعمھم وجھلھم (جعلوا منه ... صونه من خرافات المخّرفين واغتيال المخربين 

  ..!! الداسةو من ثم يطلبون حذفه من مقّررات ..  دعوة إلى ا�رھاب

؟ .. !؟ من التعليم البائس ..!من أين  جاء الخلل فى ثقافتنا : حرّي بنا أن نتساءل
على حد ) فقر الفكر و فكر الفقر( ؟ من .. بالية من اfسرة اfمية أو ال�ھية ال�م

؟؟ من السلطة المستبدة التى ترى فى الحركة ا�س�مية ..تعبير يوسف إدريس
 يُخشى منھا  خطرةأو معارضة سياسية..  استئصالهالوسطية المعتدلة عدّوا يجب 

وإذا ؟؟ .. على  تأبيد السلطة فى الحزب الحاكم أو فى شخص واحد أو أسرة واحدة 
كان ھذا ھو موقف بعض المنتسبين إلى عالم المسلمين با�سم  ، فھل نلوم رج� 

 الذى صرح مرة بقوله إن  كولين باول وزير خارجية أمريكا اfسبق غبيّا مثل
يُسمع خارج  ن ل اليوم برفع اfذاالمسلمين ينتھكون حقوق ا�نسان خمس مرات فى

وكأن أجراس الكنائس  تَُدق سرا ف� .. ن  وفى ھذا انتھاك لحقوق ا�خري ھممساجد
  ...!!يسمعھا أحد خارج الكنائس 

 أذكر أن وزير داخلية فرنسا اfسبق حضر إلى مصر   أيضا        وفى ھذا السياق
ھل عندكم إس�ميون : فى إطار حملته على ا�رھاب فسأل بعض المثقفين العلمانيين

.. ريدونه أن يتحدث إU معھم ھم فقط  وfنھم U ي..!! معتدلون لكى نتحدث معھم 
وأن يأخذ معلوماته عن المسلمين والتيارات ا�س�مية الجارية منھم ھم ومن 

والتى  عادة ما تدّعم رؤية السلطة وموقفھا على إنحيازھا (وجھة نظرھم فقط  
كلھم متطّرفون ... Uيوجد عندنا إس�ميون معتدلون : كانت إجابتھم)  وفسادھا 

؟ وكأن الوزير الفرنسي قد حضر إلى مصرU ليستمع ..! للحضارة  والتقّدم  معادون
ربما  لتعزيز فكرته  ومواقفه  ..( إلى الحقيقة إنما ليستمع إلى مايحّب ھو ويشتھى  

إكتفى بما حّصل من معلومات ) .. العنصرية المتعّصبة تجاه المسلمين فى فرنسا 
ل فى رأسه إفتراءات وأضاليل عن ا�س�م عاد وھو يحم.. كاذبة وعاد إلى ب�ده 

الذين يھيمنون على عندنا فھم والمسلمين تطّوع بھا المثقفون العلمانيون 
  ... مؤسساتنات الثقافية والصحفية وا�ع�مية 
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على أى حال ليس كل من فى الغرب بھذا الغباء،  أوعلى ھذا العداء ل�س�م 
تاب ومؤرخون منصفون مثل ريسلر وغيره فھناك مفكرون وك.. وحضارة ا�س�م 

عبّروا عن ھذا العشق بقوة .. وھناك عّشاق حقيقيون للحضارة ا�س�مية .. 
ا�س�م واكتشاف (وصراحة فى كتب لھم قّدمُت بعضا منھا   فى مقاUت لى منھا  

    .) ..الحرية 

ادنا نتجاوزھا لنحيا  فى قصص أمج..  قصص تروى أطرافا من حياتنا البائسة 
حتى U تصاب أرواحنا بالتكلّس أو يفترس قلوبنا  ..!  نھرب إليھا نعم .. الغابرة 

أو تنصرف عزائمنا عن السعي إلى  مستقبل أفضل من حاضرنا .. اليأس والقنوط 
ماضويّين ونتخلف فى كھوف [ نلجأ إلى قصص ماضينا المشرق U لكي نصبح .. 

 ولكن عفى عليھا الزمن قوالب أيديولوجية  عبارات مصبوبة فى] ..اfزمان الغابرة
  يسخرون من ماضى اfمة  إنھم.. فى مجالسھم  يتشّدقوا بھاU يزال اصحابھا 

نمل من عرض قصص ماضينا المجيدة  لعلھا تحفز  U ولكننا رغما عنھم.. الزاھر 
.. لعلھا تفتح علينا آفاقا جديدة للنھضة أو للثورة أو ا�ص�ح .. عزائمنا من جديد 

وجرينا .. لعلھا تحرك ھمم شبابنا ليصلحوا ما أفسدناه نحن بتقاعسنا واستس�منا 
لنا الكنوز وأھم.. وراء سراب اfيديولوجيات المستوردة من الشرق ومن الغرب 

  ...التى بين أيدينا 

 اليوم يتحدث  قادة الغرب عن نظام عالمي إقتصادي جديد fن النظام الذى سموه 
وأصبح الذين كانوا باfمس .. ليبرالي يتھاوى أمام أعينھم وU يعرفون له ع�جا 

أبطال الليبرالية والعولمة وإقتصاد السوق ھم  اليوم المجرمون الذين يُنظر إليھم 
ساركوزى الذى كان يفخر بأنه خادم الرأسمالية والشركات .. بغضب واشمئزاز   

وكان من أنصار تقليص دور الدولة فى إدارة  ا�قتصاد وترك ..  العم�قة 
ھو نفسه الذى يقول اليوم .. المؤسسات المالية والشركات تدير شئونھا بنفسھا  
وU بد من فرض .. ى الخرابUيجب أن نترك ھذه المؤسسات السفيھة تجرفنا إل

لو كنا نحن المسلمون قد وعينا و.. وتصرفاتھا .. رقابة الدولة على سلوكھا 
وحافظنا على فكرنا ا�س�مي فى المال وا�قتصاد وأعطينا fصحابه ورواده 
الفرصة للتجريب والتطوير وا�تقان لكان الحل الحقيقى ل�قتصاد العالمي المنھار 

نظام مالى برئ من الديون والفوائد الربوية نقدمه خدمة للبشرية : فى أيدينا اليوم 
ھذه .. وعلى اfخص الطبقات الكادحة .. التى تئن وتتوقع اfسوأ فى قادم اfيام 

الطبقات المذعورة من شبح المستقبل المظلم الذى U يحمل فى طياته إU المزيد من 
وتقذف خارجھا  بأعداد .. بھا حيث تغلق المصانع والشركات أبوا.. ضيق العيش 
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إنھم الغالبية .. ھائلة من العاطلين المطرودين من وظائفھم وأعمالھم كل يوم 
  ...   العظمى من البشر فى كل ب�د العالم  الذين U تأبه بھم النخب الحاكمة 

  

وعلى أى ..  انفض إجتماع  قمة الدول العشرين الكبرى فى لندن على غير اتفاق 
؟ وU حتى مجرد رؤية ..!!ن وھم U يملكون ح� وU حياة وU نشورا شيئ يتفقو

لقد وصل ھذا النظام  .. خارج إطار ھذا النظام ا�قتصادي العالمى الفاسد المتھّرئ
.. وU يملك صندوق النقد الدولى وU البنك الدولي  .. فى النھاية إلى طريق مسدود  

 ع�جا ناجعا لھذا النظام الذى إنتھت مّدة وU كل سدنة المال وا�قتصاد فى العالم
ھم ] كما يظن بابا الفاتيكان نفسه[لكن الذين يملكون الحل الصحيح ... ص�حيته 

لكننا حاربناه ... إنه  النظام القائم على مبادئ ا�س�م واfخ�ق .. المسلمون 
طرح كل فلن... وسخرنا منه و سخرنا من أصحابه وبعثنا بھم إلى غيابات السجون 

ھذا جانبا  ولننظر ماذا يقدمه لنا اليوم على عزت بيجوفيتش أحد أكبر رواد النھضة 
  ...ا�س�مية فى العصر الحديث 
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لقد بلغت : من تجليات ھذه النھضة ا�س�مية فى مجال الزراعة يقول بيجوفيتش
ارس طبقا الزراعة مستوى عاليا من التقدم فى أرجاء ب�د الخ�فة fنھا كانت تُم

لتوجيھات العلم الزراعي  وعلمائه ولن نسترسل كثيرا فى ھذا المجال ، وإنما نذكر 
عن شبكة الرى فى أوU عينت الدولة موظفا مس:  "فقط  بعض الحقائق الھامة

وظھرت بحوث علمية فى مدينة إشبيلية تناولت .. جميع أقاليم الدولة ا�س�مية 
كما تناولت بالتفصيل .. نوعا من الفواكه تفاصيل زراعة ما يزيد عن خمسين 

وكان إنتاج الحرير فى ب�د فارس قد ارتقى .. أمراض النباتات وأساليب ع�جھا 
إلى مستويات عالية وفق الحقائق العلمية ، لذلك استطاعت فارس تغطية احتياجات 

  ...اfسواق اfوربية من الحرير لمدة تزيد على مائة سنة 

 عقارا من العقاقير المستخدمة فى صناعة  ٣٦٠فا دقيقا  ويصف ا�دريسى وص
( اfدوية ، بينما قام ابن العباس من إشبيلية بإجراء أبحاث على نباتات البحار 
.. اليابان  ا�ن تجرى بحوثا وتجارب على تحّمل النباتات لمياه البحرالمالحة 

�فاق قبل اليابانيين والمسلمون أfقدمون سبقوا بعبقريتھم وإبداعاتھم وطرقوا ھذه 
U بإس�منا  تخلّفنا ولكن بتغييب .. ولكن المتخلفون اليوم ھم نحن .. بألف عام 

كان ا�س�م حافز تقدم وباعث نھضة وحضارة،  ولكننا .. إس�منا  من حياتنا 
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ورّكزت النخب الحاكمة كل جھودھا على .. حاصرناه فى زنزانة الشعائر والشكليات 
وجاءت النخب .. م من منظومة الحياة العامة والحياة السياسية إستبعاد ا�س�

لتكريس ھذا التوّجه ولتجعل رزقھا فى معاداة  فى الصحافة وا�ع�م المثقفة 
  ... )... وتسويغ طغيانھم واستبدادھم .. ا�س�م ومنافقة الحكام 

ارة يمضى على عزت بيجوفيتش ليكشف لنا أبعاد التقدم الزراعي فى إطار الحض
كتاب "بمؤلَّفه )  من إشبيلية(م اشتھر ابن العوام ١١٩٠فى سنة : ا�س�مية فيقول

، وصف فيه أنواعا من نباتات وفواكه وذكر أنواعا رئيسية من اfسمدة " الف�حة 
ويرى بيجوفيتش أن ھذا التطور الكبير فى علوم الزراعة يعد أحد المنافع .. 

  . ...انيا الحديثة من حضارة المسلمينالمستمرة التى استفادتھا دولة إسب

كما .. كانت حالة الرخاء قد عّمت أودية دجلة والفرات والنيل :        يقول ريسلر
عمت سكان ھضاب الفرس وسوريا بقدر ما  شملت الحواضر والموانئ على 

ويعلق بيجوفيتش .. ووصل الطب والصحة الى مراحل متقدمة جدا .. سواحل البحار
 - بدون شك- fن ھذا الجانب .. ھذا ما يھمنا بشكل خاص  : نقطة قائ�على ھذه ال

فاfحاديث التى تتحدث .. يدخل ضمن النتائج المباشرة fوامر ا�س�م  وفروضه 
" الطب النبوى"عن الطب والصحة  تزيدعن ث�ثمائة حديث ، ُجمعت فى كتب 

ضعت يوما ما للسلطة والنتيجة المباشرة لھذا أننا نجد فى كافة المناطق التى خ
وھذه من صميم .. اfس�مية عناية خاصة بشبكة المياه والحمامات والمستشفيات

نجد  فى ھذا ا�طارأربعة وث�ثين مستشفى ..   الوظيفة العامة للحكومة ا�س�مية 
دمشق يُدار ) بيمارستان(كان مستشفى .. م ٨٥٠فى أنحاء الدولة ا�س�مية سنة 

دولة ، وكان مجھزا تجھيزا فائقا ومفتوحا أمام اfغنياء بنفقات سخية من ال
.. ويديره فريق مكون من أربعة وعشرين طبيبا متّخًصصا .. والفقراء على السواء 

 –إن جميع الرحالة  فى القرون الوسطى : " يقول نيوبيرجر  أستاذ تاريخ الطب 
قد سجلوا و..  متفقون فى إعجابھم بمستشفيات الشرق –وكانو عددا كبيرا 

شھاداتھم التى أجمعوا فيھا على أن  تنظيم وإدارة المستشفيات فى دمشق  يمثل 
  ."أحد أروع منجزات الحضارة ا�س�مية

و ..   سنة ١٤٨لقد أقيمت شبكة المياه فى سراييفو قبل لندن بـ : يقول على عزت
 وخاصية من كما كانت الحمامات العامة ظاھرة مألوفة... !!   سنة ٣٧٨قبل فيينّا بـ

وكان اfھتمام بالنظافة الشخصية شيئا إعتياديا فى بيوت .. خصائص اfس�م 
تدل على ذلك .. يتساوى فى ذلك  أغنياؤھم وفقراؤھم على حد سواء ..  المسلمين 

  ..  المسلمين بيوت داخل وجود حمامات فى غرف مستقلة 
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لمجرد :  فيقولويتابع بيجوفيتش حديثه بمقارنات مذھلة من العصر الحديث
المقارنة نضرب مث� لصورة واقعية عن حى ھارلم المخصص للسود فى نيويورك 

 U زلنا نسمع أن شوارعه تنتشر فيھا – ففى النصف الثانى من القرن العشرين –
ولنأخذ .. الروائح الكريھة والقمامة وروائح أنواع الخمر الرخيصة وبيوت الدعارة 

" كورييرا دي� سيرا"نما أنقل ھنا ما ذكرته صحيفة وأنا إ.. حالة مدينة باريس 
وترتفع (من مساكن باريس % ٦٦إن : "م١٩٦٥ا�يطالية عن مدينة باريس سنة 

بينما .. U يوجد فيھا حمامات إط�قا ) فى قلب المدينة %٨٠ھذه النسبة لتصل إلى 
متوفى ال(من سكان باريس لتحقيق أمنية الفليسوف الفرنسي  فولتير % ١٠ينتظر 
  !!." ...أن تمتد شبكة المياه العذبة إلى جميع سكان باريس ) ١٧٧٨سنة 

وU زلت أذكر أن المذيعة المشھورة آمال فھمى ذھبت لزيارة باريس فى  [ 
فعندما سألت أصحاب   :وعادت تحكى قصة عجيبة.. ن القرن الماضى الستينات م

 فقالوا لھا U توجد لدينا أين حمامات الفندق ؟؟: الفندق الذى كانت تقيم فيه 
وU تنسْي أن تأخذى .. ويمكن الذھاب إلى أحد الحمامات العامة باfجر .. حمامات 

  ...!!] فاسألوھا  وھى U تزال حية تُرزقوالعھدة على الراوية.. ليفتك معك 

 )٩ (  

 م   بترجمة كتب علم الفلك التى أُلّفَْت حوالى سنة ٧٧٣أمرالخليفة المنصور سنة 
جدول "وكان إبراھيم الزركلى قد وضع ...  قبل المي�د باللغة الساسانية ٤٢٥

ومّھد البيرونى الطريق أمام كوبرنيكوس بدحض نظرية انحراف " .. طليطلة
وتمكن ..  الكواكب عن مركزھا التى وضعھا بطليموس فى تفسير دوران الكواكب  

من وضع تقويم أدق ) مه المشھور فى الغرب بشعره أكثر من علو( الخيام  بنعمر
fن ھذا التقويم  يخطئ .. اليوم يزال مستخدما إلى ھذا  Uمن التقويم الغربى الذى 

  ...فى حساب يوم  واحد كل ث�ثة آUف وث�ثمائة سنة 

فى علم البصريات أساسا )  من اfندلس(وكانت كتب ابن الھيثم العالم المسلم  
( بينما قال عالم الرياضيات شاسليس .. ير لبحوث علماء أوربا  مثل بيكون وكابل

إنھا كانت أساس وجوھر ما : "عن بحوث ابن الھيثم ) فى القرن التاسع عشر 
وھكذا تتوالى شھادات علماء أوربيون " .. توصلنا إليه فى مجال علم البصريات

يعترفون بسبق العلماء المسلمين وريادتھم فى كل فروع المعرفة العلمية ، التى 
  ...ھا أوربا عنھم  فيما بعد أخذت
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ملحمة "فإذا إنتقلنا إلى مجاUت الشعر واfدب نجد أثر الشعر العربى واضحا فى 
و ) .. م تقريبا١٠٨٠كتبت سنة ( وھى أول ملحمة كبيرة فى اfدب الغربى " رونالد

بوشاكو وشانسير و : فى شعراء أوربا من أمثال U ينكر أحد تأثير الشعر العربى 
وكان الشاعر ا�يطالى دانتى أليجييرى  صاحب الكوميديا . ..ن و براونينج تنيسو

فقد حفلت فصول ھذه الملحمة .. ا�لھية واقعا تحت تأثير قوة الشعر ا�س�مى 
الرائعة بأوصاف عربية أصيلة لرحلة فى أسرار ملكوت السماء وفى اعماق الجحيم 

لر أن تأثير كتابات  الفيلسوف ابن ويعتقد ريس.. على حد قول أحد نقاد اfدب  .. 
ھى اfكثر تأثيرا فى الشاعر ) وھو من من القرن الثالث عشر(عربى بصفة خاصة  

  ...ا�يطالي دانتى أليجيرى 

بل .. مستوحاة من أصول عربية ) دون كيشوت(الفكرة التى بُنيت عليھا رواية و 
.. أوU باللغة العربية إن كاتبھا ميجل سرفانتس قد اعترف بأنه كتب روايته ھذه 

حيث تمكن من تعلّم اللغة العربية فأتقنھا .. fنه عاش أسيرا فى الجزائر زمنا طوي� 
) روبنسون كروزو(كذلك استلھم دانيال ديفو فكرة روايته الشھيرة .. حديثا وكتابة 

  ..للفيلسوف العربي إبن طُفيل ) حْي بن يقظان (بمن كتا

ى ھذا المقام من اfعتذار إلى القارئ الكريم fننى Uبد لى ف:  يقول بيجوفيتش
أمطرته بوابل من الحقائق التى U مفر من إيرادھا  حتى أُفسح أمامه مجاU لكى 

ھل يمكن أن يكون ا�س�م سببا : يجيب بنفسه وأمام ضميره عن السؤال 
نا قبول ؟ وھل يمكن...!!؟؟ ھل ا�س�م يخّدر ويثبّط قوة وإرادة شعب ما ..للتخلّف

رأى يرى أن ا�س�م الذى كان مصدر إلھام وحركة إبداعية أقامت مدنا ودوU فى 
عھوده السالفة  يأتى اليوم  أو فى أى زمان مستقبلي  بتائج مختلفة إخت�فا كلّـيًّا 

  ؟..!!لما كان عليه فى السابق 

عرض يجب أن أنبه ھنا إلى أن ھذا العرض لبعض معطيات الحضارة اfس�مية ھو 
فلم أحاول ھنا أن أشير ولو مجرد إشارة إلى شيئ من ..  مقتضب وغير كامل 

إن .. وإْن حّق لھا أن تفتخر بعشرات اfسماء ال�معة  .. روائع الفلسفة ا�س�مية 
كما ..  يقع  فى عّدة مجلدات   أشد العروض إيجازا لتاريخ الفلسفة ا�س�مية   

ولم .. للغة الفرنسية الذى جاء فى عشر مجلدات با" مفكرو ا�س�م"نرى فى كتاب 
نعرض لفن العمارة ا�س�مية التى U يمثل تاج محل فى الھند وقصر الحمراء  فى 

شاھدا .. اfندلس إU لمحة إبداعية واحدة من آUف النماذج المنتشرة حول العالم 
لمحدد الذى وسعيا وراء تحقيق الھدف ا.. . على عبقرية ھذه الحضارة ا�س�مية 

لقد إغترفنا غرفة واحدة من بحر الحقائق المرتبطة .. وضعناه فى بداية المقال 
لقد مررنا مرور " .. الحضارة ا�س�مية"بظاھرة ُعـرفت فى تاريخ العالم باسم 
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شأننا فى ھذا  شأن .. الكرام على بعض الحقائق المعروضة ب� نظام وU إستقصاء 
 حفنة من رمل أو حصى ليبنى عليھا تصوره عن عالم الجيولوجيا الذى يقبض

  ...تركيبة الجبال الشامخة الممتدة أمامه على مرمى البصر 

)١٠(  

مع وجود كل ھذه الحقائق :  [يحق للبعض منا أن يتساءل:  يقول بيجوفيتش
التاريخية  كيف أمكن إستمرار  المزاعم واfساطير التى تقّدم ا�س�م فى صورة 

: ؟ ويجيب بيجوفيتش على تساؤله قائ�...!!ف والجھل والطغيان  التطر قوامهدين
بكل ھذا ا�صرار .. إن التشبث بھذه الصورة الكاذبة المغرضة عن ا�س�م  "

كان وما يزال إلى .. والتعّصب الذى تجّذر فى ثقافة أوربا  خ�ل القرون الوسطى 
ھذه اUتجاھات .. با  اليوم من أولويات مصالح واتجاھات فكرية وسياسية  فى أور

رغم كل ما بينھا من خ�ف دائم ومستميت فى جميع المسائل اfخرى متفقة تماما  
إذا أحتاج اfمر إلى النيل من ا�س�م والمسلمين :[ فيما بينھا على شيئ واحد 

وسوف ] .. فإنھم يسارعون جميعا بتقديم ھذه الصورة إلى شعوبھم وإلى العالم 
فالعناصر التى تّدعى الليبرالية والتقدمية : ھم  مصلحة معينةنجد أن لكل طرف من

والدول اUستعمارية  لھا أھداف أخرى،   .. والكنيسة لھا أھدافھا  .. لھا أھدافھا 
وكلھا أھداف مضمرة وليست معلنة فقد بّررت الدول ا�ستعمارية حروبھا  ضد ب�د 

وتلك من اfھداف المعلنة .. الشرق بنشر رسالة الرجل اfبيض تجاه ھذه الب�د 
أما اfھداف الحقيقية المضمرة فكلھا تدور فى نطاق  النھب والسلب .. الظاھرة 

ومن اfھداف الظاھرة  صورة ..  والسرقة والقرصنة  واستباحة ب�د المسلمين 
وقد ساعد ھذا الزعم  ." .. إرساليات التنوير بين الشعوب الھمجية والبربرية"

 اإضافة إلى أن أوضاع.. المسلمين المتعاقبة لحقائق التاريخ الثابتة جھل أجيال من 
.. مستشرية من الفقر المدقع وقلة النظافة فى العالم اfس�مى فى عصر اUنحطاط 

  ...كل ذلك جعل ھذه الصورة المزّورة تترسخ أكثر فى اfذھان 

ھنا ث نراه حي..  ولعلى عزت بيجوفيتش فى ھذا المجال أفكار وم�حظات ھامة 
إن :  عنھاغاية فى الدقة  للوصول إلى أھدافھم يقولينبّه إلى أن ل�عداء وسائل 

أعداء ا�س�م والمسلمين يحققون  النتائج نفسھا باستخدام أسلوب مجّرب فى 
ويكمن سر قوة ھذا اfسلوب فى الرصد المنتظم المتقن .. تقديم أنصاف الحقائق 

م تكرارھا على اfسماع واfبصار  بصورة مستمرة ،  ث... لجميع السلبيات الظاھرة 
مع الصمت المطبق والمتعمد عن كل المنجزات والمظاھر ا�يجابية فى تاريخ 

ويضرب بيجوفيتش  مثاU واحدا على ھذا الصمت الذى ... وحاضر العالم اfس�مى 
امات الصمت عن  إسھ" .. مؤامرة الصمت"يقرنه بالمؤامرة fنه متعّمد  فيسميه 
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Uيمكن  أبدا تصّور التطور التاريخى : المسلمين فى تقّدم العلوم وازدھارھا فيقول
ومع .. فى علم الرياضيات بدون معرفة إسھامات  الملسلمين  فى مجال ھذا العلم 

" المؤرخين اfوربيين المھرة فى تزوير تاريخ العلوم"ذلك فقد انبرى عدد من 
يث نراھم وھم يعرضون  تاريخ علم الرياضيات ح.. لتحقيق ھذا الھدف المستحيل 

قبل ٢٧٥مات سنة (يقفزون بكل سھولة ووقاحة من إقليدس  اليوناني الذى 
متجاھلين بذلك فترة تمتد ألف سنة .. إلى بدايات علم الرياضيات فى أوربا ) المي�د

تت من تاريخ ھذا العلم وتطّوره على يد علماء المسلمين،  وكأن الرياضيات  قد ما
وتم تحنيطھا وتكفينھا و دفنھا  حتى جاء اfوربيون بعد ألف سنة ليفكوا عنھا 

  ...!!الرموز السرية ويستخرجوھا من اfكفان 
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علم الرياضيات من إقليدس للقفزة الھائلة فى التأريخ الغربي ل عرضنا فيما سلق 
ين بذلك مدة ألف  إلى بدايات علم الرياضيات فى أوربا الحديثة ، متجاھلا�غريقي

القفزة " لن ي�حظ القارئ العادي ھذه : يقول بيجوفيتش..سنة من تاريخ ھذا العلم 
ذلك  fن ذھنه مسكون .. ،  وحتى لو انتبه للخدعة فإنه لن يعبأ  بھا " القاتلة

وU يعرف القارئ ".. بالقرون الوسطى"مسبقا بفكرة  الفراغ التاريخى المسمى  
 القرون الوسطى لم يكن لھا وجود فى المناطق ا�س�مية بأن عصور الظ�م فى

وھكذا حاولوا أن يطمسوا من .. الشاسعة  التى كانت تمتد من اfندلس إلى الھند 
  .. سج�ت التاريخ  قرونا من التطور وا�زدھار فى علم الرياضيات عند المسلمين 

مسلم ابن أحمد رقم فى ھذه القرون ا�س�مية الزاھرة اخترع عالم الرياضيات ال
؛  فإذا كان علماء "مفاتيح العلوم"واقترح استخدامه فى كتابه الشھير " الصفر"

الرياضة فى السابق قد أدركوا أھمية   ھذا ا�كتشاف العبقري  واعتبروه   قفزة 
حقيقية فى  تطّورعلم الرياضيات،  فإن خبراء علوم الحاسبات ا�لية فى عصرنا 

فى بناء المنطق اfساسي اfولي ) ھذا الرقم السحري(الصفر الراھن يدركون قيمة 
لو وكان من المستحيل التفكير فى أي تطور فى ھذا المجال .. للغة الحاسب اUلي 

ھى المھيمنة وحدھا فھي نظام غبي من الترقيم ) Uتينيةا(كانت اfرقام الرومانية أو 
يات جمع وطرح غاية فى ويتم بناء أعداده على عمل.. والعّذ يخلو من الصفر 

  .. السذاجة 

فى القرن الثانى عشر للمي�د كتاب محمد بن موسى  )جيرارد دى كريمونى(ترجم 
وظل ھذا الكتاب مرجعا .. إلى اللغة ال�تينية" حساب الدوائر والمعادUت"بن شاكر 
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  بنولقد عرفنا أن عمر.. أساسيا فى الجامعات الغربية حتى القرن السادس عشر 
واعتبر العلماء ) .. نسبة إلى إقليدس(يام كتب فى نقد علم الھندسة ا�قليدية الخ

التى وضعھا ھى أعلى ذروة لعلم الرياضيات ) المعادلة التكعيبية(اfوربيون نظرية 
  ...فى العصور الوسطى على ا�ط�ق 

ھو واضع علم حساب المثلثات ) القرن العاشر ( ويُعدُّ محمد بن جابر البتانى 
.. و القواعد التى أرساھا وقتئذ ما زالت معموU بھا إلى وقتنا الحاضر .. حديث ال

    وظل الزاوية Cosine  ومنحنى جيب التمام Sineفمصطلحات جيب الزاوية 
Tangent وظل التمام Cotangent  ..  ونظام ث�ثى التماثل System   

Trigonometric ..  حسن المراكشى أضاف إليھا.. كلھا مصطلحات إس�مية 
و  ...  ) Trigonometric  Tables ( م أول جداول النسب المثلثية١٢٢٩سنة 

لم يكن :"ريسلر حيث يقول  وھذا ما يؤكده.. كلھا كانت من وضع المسلمين العرب 
بل كان من وضع العرب الذين يُعّدون بحق أساتذة .. كل ذلك من وضع اليونانيين 

ھذا مجرد مثال بين أمثلة U حصر لھا  ."...   بيةالرياضيات فى عصر النھضة الغر
  ...  تكاد تكون متطابقة بالنسبة لكافة العلوم اfخرى 

أليس لنا الحق :    يعقّب على عزت بيجوفيتش بتساؤUت عميقة المعنى إذ يقول
؟ أU يجب أن نشق الطريق .. !إذن أن نعرف وأن نحافظ على ماضينا  وأن نفخر به 

؟  أليس ھذا ھو الطريق الصحيح لكى ..!فحاته ونمعن التأمل فيھا إليه ونفتح ص
؟ وإلى أين يتعين علينا أن نستأنف ..!؟ ومن أين ننحدر !نعلم علم اليقين من نحن 

من  المنظور (؟  أU ينبغى لنا أن ننظر بأعيننا  لنتحقق بأنفسنا ..!مسيرتنا 
فيھا المسلمون  إسھاما فعاU كم كانت طويلة عھود التاريخ التى أسھم ) التاريخى

وكم تتضاءل أمامھا ..  ورائعا   فى تقدم  البشرية السياسى والعلمي والحضاري 
  ؟  ...!عصور تخلفنا المشين 

 يحّدد بيجوفيتش وضع المسلمين  عند أعمق نقطة ترّدى إليھا العالم المسلم 
فى .. اع الھاوية ويعنى بھا  اللحظة المأساوية التى تمثل ق.. م ١٩١٨بخريف عام 

لقد  إنطوت : "ثم يقول..   دولة إس�مية واحدة مستقلة توجدھذه اللحظة  لم تكن  
ھذه اللحظة  فى الماضى السحيق  ونأمل أن يكون قد إنطوى معھا ذلك اfعتقاد 

الذل واUحتقار "بأن كلمات [ الذى ظل معلقا على رأس العالم المسلم زمنا طوي� 
  "] ...ا�س�م والمسلمين"مت�زمة مع ذكر كلمة " جھلوالفقر والبؤس وال

إننا لنرى اfن فى كافة أنحاء العالم ا�س�مى ع�مات صحوة وانبعاٍث �رادة جديدة 
وأن ھذا الشئ الذى تحرك U يمكن fحد أن .. وU نشك أن ثمة  شيئا ما قد تحرك .. 

ر أن ھذه ھى النھضة الحقيقية ولكن U ينبغى أن نخدع أنفسنا  فنتصوّ !! يوقفه أبدا 
 .. U .. كان السؤال :" ثم يتابع بقوله ...!! إنما ھو وعد مؤّكد بقدوم تلك النھضة

" ھل ا�س�م سبب تخلف الشعوب المسلمة ؟"المطروح فى مفتتح مقالنا ھذا ھو
إذ يحّق لنا .. ا�ن نرى أنه  قد أصبح لزاما علينا أن نقلب السؤال رأسا على عقب 



 ٢٤

أليس غياب ا�س�م عن الفرد والمجتمع :  " نسأل ا�ن بكثير من الثقة فنقول أن 
؟   ھذا ھو السؤال  ..!المسلم ھو السبب المباشر للتخلف الذى نتحدث عنه 

الذٮيقودنا مباشرة  إلى أن نسلّط الضوء على الشرط الثانى الذى أشرنا إليه ُمتضّمنًا 
  "  ؟ ..!س�م حقا وفع� ھل يتبع المسلمون ا�: فى ھذا السؤال
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يتابع على عزت بيجوفيتش فى ھذا الشوط من مقالته ا�جابة على ھذا السؤال 
إن ا�س�م يطالبنا بالشجاعة ومدافعة الظلم كما نفھم من ا�ية : الخطير فيقول

والذين إذا أصابھم البغى ھم ينتصرون { : التاسعة والث�ثين من سورة الشورى
نستنتج أن من يستسلم للظلم U يتّبع ا�س�م اتّباعا صحيحا ، وھذا ومن ھنا } ...

ورغم .. وتؤكده آUف اfمثلة عبر التاريخ اfس�مى .. ھو الذى يستنكره القرآن 
ذلك كله  فأن المجتمعات المسلمة مليئة باfذUء والجبناء والمنافقين والمتزلّفين 

ريخنا  إن ا�Uف من سكان بغداد توجھوا  ومن ابرز اfدلة على ذلك فى تا.. للحكام 
فھل يبقى أمامنا  ..!  إلى سلخانات المغول – مثل قطيع الغنم –بمنتھى اUستس�م 

بعد ذلك مجال ل�دعاء بأنھم كانوا فى تلك اللحظة  من أتباع ا�س�م على وجھه 
  ؟ ..الصحيح 

راق وأفغانستان ھم أن الذين يقاومون الغزو اfمريكى اليوم فى الع:   وأضيف [
وكذلك الذين يقاومون ا�حت�ل  ا�سرائيلى اليوم .. أتباع ا�س�م على وجه الحقيقة 

.. فى فلسطين وفى غزة على وجه الخصوص ھم الذين يتبعون ا�س�م حقا وصدقا 
  ...!! ]  أما المستسلمون ف� 

 إU وفيھا خمر إن ا�س�م يحرم شرب الخمر  ولكننا U نكاد نجد دولة إس�مية"
مخلّفة بذلك الدمار .. ُتُ◌صنع فى معاملھا وتُقـُدم فى فنادقھا وتُشرب فى أنديتھا 

و قد جعل ا�س�م اfخوة بين المسلمين ... والكوارث فى حياة اfسرة والمجتمع 
... ولكن Uيزال المسلمون يختلفون ويقتتلون لصالح المستعمر اfجنبى .. فرضا 

مرأة مكانة رفيعة من ا�حترام وجعل لھا قدرا كبيرا من اUستق�ل وأعطى ا�س�م ال
ألم .. وجعلھا متساوية مع الرجل فى الحقوق والواجبات فى كثير من النواحى .. 

يكن النساء يرافقن أزواجھن فى الغزوات فى صدر ا�س�م  ويشجعنھم على ا�قدام 
؟ إن أحدى أقدم .. م ٦٣٤نة كما وقع فى معركة اليرموك س.. بالتكبير واfشعار 

جامعات العالم  وأعنى بھا جامعة القيروان بمدينة فاس فى المغرب التى احتفلت 
 بمرور ألف ومائة سنة عن تأسيسھا ، ھى من وقف امرأتين مسلمتين ١٩٦٠عام 
وعلى نقيض ذلك نرى وضع المرأة المسلمة فى بعض الدول ا�س�مية نموذجا ..! 

  .. لب حقوقھا Uستعباد المرأة وس
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لقد حارب ا�س�م الفقر وأّكـد على المساواة  بين الناس وعلى حقوق جميع 
و على حقھم فى وسيلة مواص�ت .. المواطنين فى المسكن والمطعم والملبس 

ولكننا  نرى أقلية من اfثرياء وأصحاب السلطان  فى .. ينتقلون بھا لشئون حياتھم 
ثروة اfمة واستحوذوا على غالبية اfراضى  فيھا ب�د المسلمين وقد  سطوا  على 

وم�يين الف�حين  الذين يزرعون اfرض .. بينما م�يين  الفقراء يتضورون جوعا 
  ..!U يملكون شبرا من ھذه اfرض التى يقومون بزراعتھا 

 م على ھذا ١٩٥٨كانت اfحوال فى العراق قبل إع�ن ا�ص�حات الزراعية سنة 
 ١٨قطاعيون وعددھم حوالى ث�ثة أUف وستمائة شخص كانو يملكون ا�: النحو 

..  مليون فدان من اfراضى العراقية الصالحة للزراعة ٢٢مليون فدان من مجموع 
منھا، بينما كان مليون ونصف مليون ف�ح عراقى U يملكون % ٨٢أى  ما يعادل 

ين مشابھة لوضع وكانت اfوضاع فى أغلب دول المسلم..! شيئا على ا�ط�ق 
ولكننا نعلم علم اليقيين أن )  إنما المؤمنون أخوة (يقرر ا�س�م مبدأ ... العراق 

و قرر ا�س�م وجود حق للفقراء فى أموال اfغنياء  .. ا�قطاعي ليس أخا للف�ح  
ولو طبق ھذا المبدأ fدى بكل تأكيد إلى إزالة الفوارق اUجتماعية فى مجتمعات 

 ولكننا نجد فى مدن كثيرة مظاھر الثراء المفرط والفقر المدقع جنبا إلى ..المسلمين 
  ؟..!!فھل ھذا من ا�س�م فى شيئ ..!  جنب 

ولكن ا�حصائيات تشير ) U يؤمن من بات شبعانا وجاره جائع(ويقرر ا�س�م أنه 
إلى أن نسبة المسلمين الذين يعانون من سوء التغذية تصل فى بعض الدول 

أخوانھم فى "فى الوقت نفسه ينام .. من مجموع سكانھا % ٢٠ية إلى ا�س�م
 وخز – على اfقل –على حرير وقطيفة واستبرق  من غير أن يؤرق نومھم " الدين

  ..! أى جيرانھم –الضمير من أجل أحوال إخوانھم 

فحاولوا أن "! ملك الملوك"ولكن الخليفة انقلب إلى .. وضع ا�س�م نظام الخ�فة  
) رضى هللا عنھما( صوروا بأى حكم يمكن أن يحاكم أبو بكر وعمر بن الخطاب تت

خلف " الحريم والخدم"الذين يلھون فى قصورھم بـ.. على ورثتھما فى الخ�فة 
وبدU من رفع راية جھاد اfعداء يخططون للمداھمات والقرصنة .. أسوار منيعة 

U ينبغى أن يغيب عن : " قائ�ھنا  ينبّھنا بيجوفيتش...  وحروب السلب والنھب 
فإذا ) .. كما تكونون يَُولّى عليكم(لتى تذھب إلى القول بأنه اأذھاننا تلك الحكمة 

وأن جميع صنوف .. تبيّـن لنا ان نظام حكم ما قد تطرق إليه ا�ستبدد وتمّكن منه 
) ا شديداتعفن  تعفّن(ف� بد أن نفھم  أن شيئا ما قد ..  الفساد قد عّششت فى أركانه 

داخل الشعب نفسه، فمن حق الشعوب  الصالحة الطاھرة وحدھا أن تنعم بالحّكام 
أَنْھلُك : وقد ُسئِل الرسول صلى هللا عليه وسلم  فى سياق حديث طويل... الصالحين 
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ويبدو أن ...! إذا كثر الخبث .. نعم : ؟ فقال الرسول..وفينا الصالحون يارسول هللا
أو تخلّفوا عن المواجھة  .. ببھا أنھم قّصروا فى النصيحة عقوبة الصالحين ھنا س

  ...!!"حتى تكاثر الخبث واستشرى

كذلك يذكرنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  أن القضاء العادل ھو الذى يضمن 
وھو الذى يصون .. إسترداد الحقوق fصحابھا الضعفاء من مغتصبيھا اfقوياء 

وأن الحكم العام .. ة وبين المجتمع المستضعف التوازن بين قوة السلطة الطاغي
وليس ) .. قاٍضٍ◌ فى الجنّة و قاضيان فى النار(على أى نظام للقضاء ھوأن ھناك 

ھناك شىء يمكنه مقاومة فساد الحكم وتاثيره التدميرى على الشعوب  كا�يمان 
عب أن لذلك يجب على الش.. با� وا�حياء المتواصل ل�خ�ق ا�س�مية الرفيعة 

يملك قوة الوعي  ووسائل المعرفة والتمييز ليفك عن نفسه اUغ�ل التى تقيد 
  ..!!  حركته ويضرب على يد القاضيين الّذْين ھما من أھل النار

لقد أقام ا�س�م حربا على الشرك وقضى عليه بحركة واحدة بدأت فى جزيرة 
وfن .. الم آنذاك العرب ثم امتدت خارجھا لتشمل مناطق شاسعة فسيحة من الع

لذلك كان حاسما  قاطعا فى وضع حد .. ا�س�م يعتبر الشرك والخرافة صنوان 
ولكن الخرافات فى عصور متأخرة عادت لتجد لھا .. فاصل بين ا�يمان والخرافة 

خرافات إتخذت العديد من .. مْرتًعا خصبا فى قلوب كثير من المسلمين وبيوتھم 
.. التمائم والط�سم وقصص الجن التى تتلبس الناس فظھرت فى صورة :  اfشكال

لتمھد الطريق ..  وطغت العادات القبلية والوثنية  الموروثة متّشحة بعباءة الدين 
ذلك fننا لم نتنبّه  إلى المبدأ .. لتجارة رابحة بھذا الدين المظلوم بجھل أھله  

ومنطوق ھذا المبدأ .. ة الجوھري فى الع�قة التاريخية الطاردة بين الدين والخراف
إذا لم يقض الدين على الخرافة قضت : " على حد تعبير على عزت بيجوفيتش

و لذلك كان النبى محمد  صلى هللا عليه وسلم  بالغ .."  الخرافة على الدين 
ا�ھتمام  بتعليم المسلمين حتى فى أيام الحرب الضروس، إذ جعل تعليم عشرة من 

.. مواجھة عسكرية ناجحة  من المشركين فى أول ن أسرالمسلمين فدية ل�سير مم
  ".وأعنى بھا معركة بدر الكبرى

لم يكن من قبيل الصدفة إذن أن نجد المسلمين اfوائل يبذلون جھودا عظيمة متصلة 
لترجمة مكتبات كاملة من الللغتين اليونانية وال�تينية ، دونما خوف من كون ھذه 

رات وثنية ، فقد كانت  قاعدتھم فى ذلك ھى الحديث الكتب قد أُلّـفت فى إطار حضا
يقول ) .. الحكمة ضالة المؤمن،  أينما وجدھا فھو أولى بھا: (النبوي الشريف

رغم علمنا بوجود ھذا التوجيه النبوي الواضح  ينادى أحد حكام : بيجوفيتش
 ..بوضع  حدود  على تعليم شعبه ..!  المسلمين فى ھذا العصر وباسم ا�س�م 
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وكأنھما يريدان خدمة ا�س�م .. ويرفض حاكم آخر تعليم البنات باسم الدين أيضا 
  ؟..!بنشر الجھل بين أبنائه وبناته 

يتابع عزت بيجوفيتش فى ھذا المجال تفاصيل مزرية عن أوضاع التعليم فى ب�د 
% ١إن أغلب الدول المسلمة U تنفق على التعليم أكثر من : " المسلمين حيث يقول

 من تقرير منظمة اليونسكو وقد إستقى بيجوفيتش ھذه المعلومة" ن ميزانياتھام
ويضيف ..   عن حالة التعليم فى  الب�د التى تسكنھا أكثرية مسلمة ١٩٦٤لسنة  

إن الدول التى تسعى بحق إلى مجرد  القضاء على أمية شعوبھا فى زمن  : "قائ�
ه النسبة من دخلھا الوطني ، U  تخصص لھذه المھمة أضعاف ھذ.. معقول ومحّدد 

تقل عن خمسة أضعاف النسبة التى تخصصا الدول المسلمة ل�نفاق على التعليم 
  ...العام فيھا  

ينتقل بيجوفيتش ليكشف عن حقيقة إس�مية أخرى طرحھا المسلمون جانبا فزاد 
تضامنة يھدف ا�س�م إلى إقامة جماعة م:  " يقول.. بعدھم عن ا�س�م أكثر فأكثر 
مثل ا�يمان با� والص�ة والصوم والزكاة والحج .. من خ�ل العبادات المفروضة 

أمة واحدة يسعى بزمتھم أدناھم  .. ليؤكد فى قلوب المسلمين أنھم جماعة واحدة .. 
أمة  يتقاسم أبناؤھا فيما بينھم ..  وھم فى رد العدوان يد واحدة على من سواھم .. 

سمون اfفراح واfتراح ، وليكون تحقيق اfخوة بين جميع روح الجھاد كما يتقا
الناس ھدفا دائما يسعون إليه ، ولكننا على النقيض من ذلك نشھد اليوم   صورة 

نشاھد اليوم .. تعيسة أبعد ماتكون عن روح ا�س�م وتعاليمه الواضحة الصريحة 
ن فقراء أن أغلب مجتمعات الدول المسلمة مزيج مضطرب  من كثرة غالبة م

ونشاھد مجموعات .. وقلة من اfغنياء الذين يكتنزون ثروات فاحشة .. الف�حين 
من المثقفين المستغربين الغرباء عن ثقافة مجتمعاتھم ا�س�مية يعيشون فيھا 

ومجموعة أخرى ..!  كأنھم أجانب فى شلل معزولة عن ثقافة شعوبھم وأوطانھم 
U يحسن ..  يحسن فھم الدين من أئمة المساجد ورجال دين أكثرھم U وإن فعل فإنه

fنه U يحسن فھم الواقع الذى يدور من حوله بأبعاده .. تقديمه بطريقة مقنعة  
إن الف�ح الجاھل الفقير يحب ا�س�م ...!  ا�جتماعية وا�قتصادية والسياسية 

 المثقف ، والغنى يُظھر وUءه ل�س�م نفاقا  للجماھير، ويظل) وقد U يفھمه (
: ( حين قال)  صلى هللا عليه وسلم( ولقد صدق النبى .. معاديا له أو غير مباٍل به 

  ) ..."إن أخوف ما أخاف على أمتى عابد جاھل وعالم فاجر 

وحتى غير .. نعم ھناك بين المسلمين أمور كثيرة تقشعر لھا القلوب والجلود 
لوثروب ( من ھؤUء .. اتھم  المسلمين قد أدركوا  وUحظوا ذلك وسّجلوه فى كتاب

من قبره ورأى كم بّدل ] صلى هللا عليه وسلم [ لو قام محمد : "إذ يقول) ْشتودارد
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إقرأ "  .. [ أتباعه دينه ، Uحمّر وجھه غضبا ولعن كل من شارك فى تلك البدع
الذى نشر غداة " حاضر العالم ا�س�مى" فى كتابه Lothrop Stoddardكتاب 

  ]  ...ة الثانيةالحرب العالمي

تشكلت فى البرلمان الباكستانى  قبل عدة سنوات لجنة خاصة : "يقول بيجوفيتش
لدراسة التدابيرالتى تھدف إلى ع�ج المجتمع من اfمراض اUجتماعية التى يعانى 
منھا شعب الباكستان وأوصت اللجنة بمحاربة الخمور وبيوت الدعارة والربا 

ذه اfوبئة تفتك بالمجتمع وتعود عليه بأضرار وبعض العادات الجاھلية fن ھ
ثم نشرت وسائل ا�ع�م أن أصحاب بيوت الدعارة .. اقتصادية وأخ�قية بالغة 

نظموا مظاھرات فى مدينة كراتشى احتجاجا على توصيات اللجنة ، مطالبين 
؟؟ فى دولة تعلن عزمھا على تطبيق الشريعة ا�س�مية ..أين " بحرية العمل"

  ؟؟..!!

قد U تكون شاملة ، ولكنھا قاتمة .. ھذه بعض صور من واقع الشعوب المسلمة 
ويمكننا سرد  الكثير من ھذه المظاھر المحزنة ، التى .. وصادمة بما فيه الكفاية 

تستصرخ من ينھض ليھدمھا بمعاول ا�ص�ح ،  ومع ذلك فإن الملسمين 
م ليس نتيجة لتطبيق ا�س�م المخلصين يجدون السلوى فى إداكھم بأن الوضع القائ

ليس .. بل بالعكس ، إنه نتيجة لرفضه وإستبعاده من حياة المسلمين وواقعھم .. 
  ... !نتيجة حضوره ، بل نتيجة غيابه 

إذا كان قد ترتب على غياب ا�س�م : إن ھذه السلوى قائمة على المنطق التالى 
ل عودة ا�س�م تعنى مرحلة تعيسة طويلة من التخلف والفوضى والفساد ، فھ

  [؟ ...!!إشراق روح جديدة وبداية عھد زاھر فى حياة الشعوب المسلمة 

 U حظ أن بيجوفيتش U يطلق أبدا وصف ا�س�م على الدول والشعوب التى تنتسب 
]  إس�مية[ فقط وليست ] مسلمة [ فھى فى كتاباته ِشعوب أو دول.. إلى ا�س�م 

ذلك fنھا .. شائعة فى أدبياتنا ا�ع�مية والصحفية كما جرت العادة الخاطئه ال
وھذا .. شعوب ودول لم يتحقق لھا الشروط الواجبة التى تؤّھلھا لھذا ا�سم 

  ...]موضوع آخر يطول شرحه 

كلما طرحنا ھذا السؤال ، نُواَجه على الفور بسؤال إعتراضي : "  يقول بيجوفيتش
معاصر على إلھام حياة اfنسان وتوجيھه عن ص�حية  ا�س�م وقدرته فى الزمن ال

لقد كان : إننا كثيرا ما نسمع إعتراضات من قبيل..!! فى ظروف جديدة ومتغيرة 
عامل تطور و ربما كان م�ئما للعصور القديمة التى اصبحت ) أو ربما كان(ا�س�م 

.. م إلى آخر ھذا الك�.. ولكننا نعيش ا�ن عصر الذرة .. فى حكم الماضى المندسر 
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ھذا قد بات حجة دامغة فى الحديث عن ص�حية ا�س�م )  عصرالذرة(كأن ظھور 
  ...!! للحياة أو عدم ص�حيته 

)١٣(  

إن الحديث عن :  "يقول على عزت فى تفنيد ھذه التوّجھات ال�عق�نية فى النقاش
بل ذلك fنه ق.. ص�حية ا�س�م لعصرنا الحاضر U يمكن إجراءه بعمومه وإط�قه 

الحديث عن  ص�حية ا�س�م أو عدم ص�حيته يجب أن نتحدث أوU عن اfمور 
ھل نْھُي ا�س�م :  ومن أمثلة ذلك قد نتساءل ببساطة.. التى يأمر بھا أو ينھى عنھا 

عن شرب الخمر وأْمـُر المسلم بالحفاظ على طھارة البدن ونظافته صالح أو غير 
ت أركان ا�س�م خارجة أوبعيدة عن التوجه ھل كان: ؟ أو ...صالح لھذا العصر 

  "؟ ...!الحضارى الذى يحدد  اليوم اتجاه تطور ا�نسانية 

وإذا تطّرقنا إلى أھم وأبرز ما ُعرف عن ا�س�م  فى أشھر عباداته وأثرھا على "
حياة المسلم و حياة مجتمعه، فإن الذھن ينصرف تلقائيا إلى أوامره الخمسة 

فتعالوا بنا نبحث فى إيجاز عن ص�حية أركان " .. ان اfس�مأرك"المعروفة باسم 
  "...:عصر الذرة"ا�س�م الخمسة  ومدى تواؤھما مع ھذا الذي يسمى بـ

إن أي طفل من أطفال المسلمين وكل مبتدئ فى إعتناق الدين ا�س�مي يعرف  " 
فھل يمكننا ) ولشھادة أن U إله إU هللا وأن محمدا رس: (أن ركن ا�س�م اfول  ھو

وغيرھا مما يم� .. أن نلفت نظر دعاة التنوير والمتشدقين بالحداثة والليبرالية 
ھل يمكننا أن نلفت نظر .. قاموسھم من مصطلحات وشعارات تافھة وغامضة 

بأن أعظم رائد نھضة فى )  عصر الذرة(ھؤUء الذين يشككون فى مستقبل الدين فى 
 الذى أدخل العالم فى عصر Albert Einstein العصر الحديث  ألبرت أينشتين

وأنه كان يرى أن إيمانه .. الذرة ھو نفسه الذى أعلن مرارا وتكرارا أنه  يؤمن با� 
رغم كل ما تعنيه .. با� U يتعارض أبدا مع ما توصل إليه من علم الفيزياء والفلك 

ه أينشتين  فى ھذه المسألة فلننظر إذن  بتمّعن فيما  يرا.. ھذه العلوم لحياة اfنسان 
إن أساس اfديان يكمن  فى المعرفة : " إنه يقول ب� غموض أو التباس .. 

وجودا يتصف بأكمل .. والشعور بأن ما U يمكنك إداركه وا�حاطة به موجود بالفعل 
ولكن حواسنا .. حكمة وأبھى جمال وأعظم ج�ل يمكن أن يصل إليه خيال ا�نسان 

لذلك فأنا متدين جـّدا .. دة U تقوى على إدراكه إU فى أبسط صورة الضعيفة المحدو
وبمعرفة وتخيّل ھذه الھندسة البديعة .. إن قلبى يرتضى بقبول سّر الحياة الخالدة .. 

ومن ثّم فإننى أحاول متذلّ� ضارعا إلى الخ�ّق العظيم أن يساعدنى على  .. للكون 
أن  أستوعب شيئا  من قدرته .. لكون إدارك ولو بجزء صغير من علمه بھذا ا

  ..." المبدعة   التى تتجلى فى كل ذرة من ذّرات الطبيعة 
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إذن ليس الدين كما يزعمون فى دراساتھم اfنثروبيولوجية  : " يقول بيجوفيتش
أوسمة Uزمة تدمغ عقلية الشعوب .. خاصية من خصائص بدايات التاريخ ا�نسانى 

...!!  التخلف الذى قضى عليه عصر العلوم الحديثة ھذا ..  البدائية بالتخلف 
أن ا�لحاد وإنكار الدين واfلوھية  ليسا بالضرورة خاصية من : وبالمثل نقول

لقد كان الدين .. وU العصر الحديث كله قبل الذرة وبعدھا) .. عصر الذرة(خصائص 
 اfرض وا�لحاد دائما فى صراع متصل  عبر جميع عصور ا�نسانية منذ خلق هللا

  ..."حتى يرثھا 

 فى آخر شْوط من مقالته يلخص بيجوفيتش فى لمحات سريعة أركان ا�س�م 
اfربعة الباقية ليرى القارئ إذا ماكانت تتواءم حقا أو U تتواءم مع العصر الحديث 

  :فيقول 

إنھا كانت ويجب أن تكون من جديد .. ليست الص�ة ا�س�مية عبادة محضة "
لقد اطلع .. الص�ة طھارة وعمل ومشاركة .. ضباط والتآخى والتضامن مدرسة ل�ن

قائد جيوش الفرس الوثنية على صفوف المسلمين المتراصة أثناء أداء الص�ة قبل 
  !" ھذا جيش عمر فى حصة التدريبات العسكرية :" معركة القادسية  فصاح 

تسعى لتحقيق ھو تربية شاقة ) إضافة إلى كونه عبادة مفروضة(والصوم "  
إنه يُْحيى معاٍن تربوية وصحية .. أھداف متنوعة فى حيات الفرد والمجتمع 

لذلك لم تكن المجتمعات ا�س�مية ترى فى الصوم مجرد مسألة .. واجتماعية كثيرة 
.. خاصة بالفرد ، بل كانت تثور ثائرتھا أمام كل مجاھرة بانتھاك حرمة ھذه العبادة 

.. ھجوما سافرا على تماسكھا الداخلى الذى يبنيه الصوم  fنھا كانت ترى فى ذلك 
إن الصوم تھيئة نفسية لفريضة الزكاة تعاطفا مع الفقراء ، fن كل المسلمين 
يعلمون جيدا معنى الجوع ، ولكن كثيرا منھم إذا لم يمارس الصوم  يعيش ويموت 

  ...!!"دون أن يشعر بوطأته 

ى أشبه بضريبة ، أو إلزام بإخراج جزء من والزكاة ا�س�مية ليست صدقة بل ھ" 
و مؤسسة الزكاة فى ا�س�م تتضمن مقومات راسخة .. المال لصالح المحتاجين 

إن الزكاة من .. ليس لمحاربة الفقر فقط بل لمحاربة البخل وُشح اfنفس أيضا  
 فى شأنھا تنمية شعور التفاھم وا�حترام فى المجتمع المسلم الذى يعيش ھذه اfيام 

  ..."أزمة  خواء بسبب إنعدام ھذه القيم والمبادئ 

و بناء على معلومات رسمية عن ..و الحج أكبر تجمع معروف يشھده العالم " 
 حاج قادمين ١,١٨٥,٩٤٨م ، لقد وقف فى صعيد عرفات ١٩٦٢موسم الحج لعام 

وU يكاد المسلمون  اليوم يستفيدون  من اfمكانات الروحية ..  دولة ٦٨من 



 ٣١

fن الحج يجب أن يتحول إلى أقوى .. السياسية لھذا الملتقى الفريد من نوعه و
إن الجو .. عامل لتقارب الشعوب المسلمة وتعارفھا فى زمن ھذه الفرقة المحزنة 

مرتدين م�بس ) الرجال(حيث يقف م�يين الحجاج .. العام فى الحج ھو المساواة 
ينھم جميع الفوارق ، وھذا مشھد U وقد ت�شت ب.. يحركھم فكر واحد .. واحدة 

وستظل ھذه  الصورة التى U يوجد .. يمكن  وجوده فى أى مكان آخر فى ھذا العالم 
صورة المساواة واfخوة المطلقة، ستظل حدا فاص� بين ..  مثلھا أو قريب منھا 

  ..." .الواقع والحلم

الشھيرة أثناء حجة فى خطبته )  صلى هللا عليه وسلم( إستمع إلى رسول هللا "  
U .. أيھا الناس ، كلكم من آدم وآدم من تراب : (الوداع  حيث يقول موّدعا أمته

إن أكرمكم عند هللا ... وU فضل fبيض على أسود ..  فضل لعربى على عجمى 
فھل ھناك أفضل مكان وأعظم لحظة من ذلك المكان و تلك اللحظة التى !) ... أتقاكم 

ليوجه ھذه الكلمات العظيمة إلى أمته )  صلى هللا عليه وسلم ( اختارھما رسول هللا
؟ ھذه الكلمات التى ھى أبسط وأخلص وأروع ما قيل فى حقوق ومساواة ...!

إنھا الكلمات التى مازالت غاية منشودة  يتطلع إليھا البشر U فى النصف .. ا�نسان 
؟ .... العصور بل فى كل القرون وكل.. الثانى من القرن العشرين  فحسب 

 Uفْليوفـّرالحداثيون واللبراليون والتنويريون  جھدھم فالمسلمون الحقيقيون ا�ن و
.. فى أي عصر قادم يمكن أن يغيّروا إيمانھم الراسخ بھذه الرسالة النبوية الخالدة 

ولن يخطر ببالھم فى يوم من اfيام أن يتبنّوا مزاعمكم الكاذبة بأن ھذه الرسالة قد 
أن الشعوب بحاجة : ذلك fن واقع الحال يقول عكس ذلك تماما .. يھا الزمن عفا عل

  ...!"  إلى ھذه الرسالة اليوم بقدر ما أحتاجتھا باfمس 

إننا لنشھد  اليوم ظھور حركة جديدة وإرادة جديدة فى ب�د العالم المسلم كلھا ، " 
 من عوامل الحيرة بغض النظر عما يعتريھا.. حالتنا اليوم ھى حالة حركة وبحث 

أواUنحراف والھزائم والعوارض الناجمة عن طول عھد اfزمة والركود .. المؤقتة
إن ھذه ا�رادة .. إن ھذه المرحلة قد تشبه كل شىء ما عدا النوم والسكون .. 

وسوف تعززھا الخيرات الطبيعية التى .. الجديدة للفكر ا�س�مى سيقوى عودھا 
ھذه ا�رادة قادرة على أن تبھر العالم من جديد بالنھضة  ..   يزخر بھا العالم المسلم

وكل مسلم  فى ھذا العالم مطالب بأن يكون عنصرا  .. ا�س�مية فى اfيام القادمة 
  ...! "    فّعـاU فى ھذه النھضة  
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