االسالم وصراع الحضارات
اصبح من الواضح جدا ان متطلبات نھ وض الحض ارة االس المية مص ابة بالض مور والھ زال فق د انقض ى اكث ر
من جيل من المسلمين يحلم بعودة الحضارة االسالمية لسبقھا في أي ميدان يكون فيه الحالم .
حاولت اجيال األمة االسالمية منذ ربيع النھضة العلمية المعاصرة ان تح افظ الحض ارة االس المية عل ى مج دھا
وعظيم سبقھا اال ان تلك المحاوالت تحولت الى جھد يقترب من ارشفة التراث دون الوصول الى فاعلية تفعي ل
التراث وبات من المؤسف والمحزن ان يرى الغيارى على حضارتھم ان الوھن الحضاري ق د انقل ب ال ى وھ ن
في الوسيلة بين يدي المسلمين انفسھم .
كثير من الدعاة وكثير من الناشطين تصدوا الى تفعيل الحض ارة االس المية فتص دى دع اة الكلم ة ال ى ض رورة
تنشيط الحضارة االسالمية واخرون نشطوا في انشطة حض ارية معاص رة بانش اء جمعي ات واح زاب ومس ارب
فكرية تنظيمية واخرون حملوا السالح من اجل حضارة اسالمية معاصرة..
كل تلك الجھود تشترك في قاسم مشترك اال وھ و افتق اد الم نھج )الوس يله( ف ي النھ وض الحض اري فاص بحت
وسيلة النھوض كل حسب طبيعة النقطة التي انطلق منھا للنھوض الحضاري
• المسلحون انطلقوا من نقطة سلطوية الدين على االرض )دار الس لم ودار الح رب( فاص بحت الوس يلة ھ ي
السالح وقد ساھم في غليان ھذا المبدأ ھو االحتالل المباشر لالرض االسالمية في فلسطين واستعرت ب ين
صفوف المسلمين الغيارى على دينھم منھجية )ما يؤخذ بالقوة يس ترد ب القوة( وتعال ت ص يحات حض ارية
في )عروب ة المب اديء واس الميتھا( كم ا نح ت مؤسس ات اخ رى ال ى )اس المية المب اديء وعروبتھ ا( ول م
تثبت تلك الوسيلة قدرتھا على الحسم او حتى قدرتھا على وقف الھجوم الحضاري المعاكس .
• السياسيون نشطوا في امتالك رقعة سياسية سرت فيھا كلمة حضارية عربية او سرت فيھا كلم ة اس المية
وھم االقل خطرا على الحض ارة المعاص رة رغ م طموح ات اھ ل السياس ة باحي اء ت راث االم ة االس المي او
العربي االسالمي  ...لكن الذي حدث ان تأقلمت تلك الكيانات السياس ية بح دود دول ة حديث ة وفش لت جھ ود
انتش ارھا وانتش ار مس احتھا وفش لت الوح دة العربي ة كم ا فش لت األلف ة االس المية ذات الط ابع ال دولي
المعاصر وتم القبول بادنى صيغ التقارب والتآلف من خالل مؤتمرات يطغى عليھا الجانب الدبلوماس ي م ع
ضياع تام لموضوعية التطور الحضاري المنشود تحت عناوين تلك الكيانات
• العقائديون وھم االقل صراعا واالكثر وداعة في الصراع الحضاري وال يمك ن اتھ امھم بص فة المتف رج ب ل
يمك ن وص فھم بص فة االكث ر وداع ة ازاء التط ور الحض اري ال ذي ك بح جم اح الحض ارة االس المية  ..ب ذل
الكثير من رجال العقيدة جھدا في زراعة الكلمة اال ان الكلمات التي زرع ت ھ ي ذات ص فات تعبدي ة تتعل ق
بعالقة االنسان بربه او عالقة المجتمع االسالمي بالخالق في تطبيق ات الحض ارة المعاص رة  ..نح ى رعي ل
اخر من العقائديين منحى الھجوم على الحضارة المعاصرة من خالل نق اط ض عف ف ي الحض ارة المعاص رة
كمحاربة الفكر الشيوعي او محاربة العلماني ة القديم ة )دول ة الالدي ن( او العلماني ة المس تحدثة )دول ة ك ل

االدي ان( وتل ك المح اوالت الھجومي ة ل ن تعي د الحض ارة االس المية ال ى س ابق عھ دھا او تض ع للحض ارة
االسالمية صدارة مع الحضارة القائمة
المسارب الثالث التي اوجزتھا اعاله ھي صرة فكري ة ال تعن ي بالض رورة كمالھ ا او ص الحيتھا لتك ون مرتك زا
فكريا ولكنھا وصف موجز متواضع لفيض فكري مرصود ف ي ص راع حض اري واض ح ك ان ض حيته الحض ارة
االسالمية كما ان تلك الصرة الفكرية لم تعالج اسباب ھوان الحضارة االسالمية ..
الوھن والضمور في طموحات النھوض اصبحت تمتلك ال وان فس فورية تجب ر الن اظرين عل ى رؤيتھ ا ف االمس
القري ب افغانس تان واالم س االق رب الع راق والي وم غ زه  ...الل ون الفس فوري االكث ر لمعان ا وال ذي يض ع
للطمحوات وصفا صعبا في الوھن والضمور ان ردود الفعل من كل الحالمين بع ودة الحض ارة االس المية كان ت
في الكثير من البكاء والنواح واالسى والحسرات دون ان تظھر في االفق بارقة امل جديدة .
عندما تريد سطور مع دودة ان تس طر الوص ف الحض اري والص راع الحض اري ف ان س طر الحل ول ال يمك ن ان
تحدھا سطور مقال مكتوب في صحيفة يومية سرعان ما تتحول الى قمامه !!..
الحلول ال تحتاج الى كاتب يكتب  ..ولكنھا تحتاج الى وعي امة كام ل  ...ذل ك ال وعي ان حص ل ف رادى فص وت
الفرد ال يسمعه الجميع فكل واحد من عناصر االمة يدندن بلحنه الخاص في مذھبه ووطنيته وحزبه  ..ال يوجد
مكب ر ص وت يخت رق ك ل االذان  ...اذن فليس مع م ن يس مع رغ م قل ة الس امعين  ...ان ه العل م  ...م ا اض عف
حضارتنا ھو العلم  ...به وھنت حضارة واخرجت من حلبة التسابق  ...ب العلم تع ود  ...واي عل م ...؟ بعل ومھم
..؟؟ كال  ...الن علومھم في حيازتھم وقد احكموا حيازتھا  ...ما نحوزه من علومھم  ...ھ و مس تھلك عن دھم ..
انھم يمتلكون من العلوم ف وق م ا نعل م  ...فص راع حض ارتنا ال يتط اول م ع حض ارتھم بعل ومھم  ...العل م ال ذي
يمكن ان يكون مفتاحا للحل ھو علم بمواصفة عظيمة
انه علم ال يعرفونه  ...ھو فوق علموھم  ...ھو في حيازتنا  ..نحن عنه غافلون  ...انه علم ق رءان ﷲ  ...بقي ة
ﷲ في االرض  ...انه قل ب حض ارة االس الم  ...ب ل ان ه ب ؤرة حض ارة االس الم  ...بعل وم الق رءان نعي د حض ارة
االس الم ال ى رفعتھ ا  ...نحق ق االح الم  ...ف ي جيلن ا  ..ف ي جي ل اوالدن ا  ...ان ه الحل م الخطي ر  ..خطورت ه ف ي
صدور اللذين امنوا  ...لو ان قرءانا سيرت ب ه الجب ال او قطع ت ب ه االرض او كل م ب ه الم وتى )الرع د(  ...ب ال
سالح  ..بال احزاب  ...بال تنظيم  ...علم قرءاني  ...مودع في ) ما ان تمسكتم به لن تظلوا بعد رسول ﷲ اب دا(
 ..انه بال ريب  ...كتاب احكمت اياته  ...الحاج عبود الخالدي

