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  المقدمــة

) يقــول فــرد بــوالك  The Image of The Futurيف كتابــة صــورة املســتقبل (

Fred Polak  إن احلضارات اليت متلـك صـورة للمسـتقبل متفائلـة بشـكل أسـاس بصـدد طبيعـة

بيــة إزاء مــا ميكــن أن يصــنعوه هــي حضــارات صــاعدة ، أمــا تلــك الــيت ال متلــك أي البشــر ، وإجيا

 عــرب الــزمن صــورة للمســتقبل وباألســاس متشــائمة إزاء طبيعــة البشــر ، وســلبية إزاء إمكانيــة التغيــري

بشـأن املسـتقبل فالتشـاؤم يف عرفهـا رذيلـة والطـرية مصـادمة ويبعـد التفـاؤل  فهي يف هبوط وتـدهور 

، ولكـــن الســـؤال الـــذي  ١إمث - كمـــا يقـــول حممـــد الغـــزايل –ان الثقـــة يف املســـتقبل للعقيـــدة وفقـــد

إطالقيـاً  بأصـوله وثقافتـه تفـاؤالً  سـالمهـل يـدعم اإل :سنعمل على معاجلته خالل هذه الدراسة هو

دون بيــان املعــايري وســوق  ســالمهــل ميكننــا القــول بــإطالق أن املســتقبل لإل ، مبعــىنبشــأن املســتقبل

  الشواهد؟

ي يتجـادل اجتاهـان بشـأن املسـتقبل األول تـارخيي ينظـر للمسـتقبل سالمالفكر اإل ى واقعٍ عل

حبسبانه امتدادا لتطورات احلدث التارخيي واجتاه ثان جيعل املستقبل ذاتـه موضـوعاً لـه، وتسـتهدف 

وذلـك يف هامـة  ابتدائيـةكخطـوة املختلفـة  ا مـهذه الدراسة استعراض إسـهامات االجتـاهني بتفريعا�

  ية كلية بشأن املستقبل .إسالمبيل بلورة رؤية س

ي قـد جـاء بـإمالء مـن حتـديات الواقـع سـالمقد يبدو ألول وهلـة أن التفكـري يف املسـتقبل اإل

الذي يعيشه عامل اليوم ، ذلك الواقع الذي صنعته معطيات تارخيية وحتفيزات معرفية ضعفت فيها 

ومسـتقبل العـامل  سـالمللرؤيـة الناجتـة عنـه مبسـتقبل اإلية ، وبالتـايل قـد يبـدو ربطنـا سالماملسامهة اإل

  ي ربط غري مريح ألصحاب التحفظ ودعاة التدقيق .سالماإل

ولكــن ميكــن هلــذا النــوع مــن النظــر املســتقبلي الصــادر عــن حتــديات وضــغوطات اآلخــر أن 

عرفـــة ي إذا أعملـــت فيـــه املضـــامني الكامنـــة يف مصـــادر املســـالميكتســـب داللـــة واقعيـــة يف العـــامل اإل

وإذا ما مت تفعيل املكونني يف إنتاج رؤية مستقبلية يكـون اهلـدف النهـائي الـذي تبتغيـه  . يةسالماإل

إن غايـة مـا تسـتطيع  يف هذه الصـفحات املعـدودةالدراسة قد حتقق وهو ما ال ندعي إننا سننجزه 

  على طريق هذه الغاية . ملعاملورسم عامة هو وضع إلشارات  حتقيقه هنا



 ٣

 ووجـود األمـة ووجـود األفـراد ، نساينيف املقصد الكلي واهلدف النهائي للوجود اإل إن النظر

دور الطليعـة وتعمــل  يسـتلزم أن تتجـرد لـه طائفـة علميـة مسـتقلة مبنـاهج أصـيله وأدوات فاعلـة متثـل 

وحيــاة  حيــاة األفــراد –ية ســالماإل–ية نســانمــآالت املتوقعــة ملســرية احليــاة اإلللســائل الستشــعار و ك

ــْومَ  اعــاتاجلم يِن َولُِينــِذُرواْ قـَ ــٌة لَِّيتَـَفقَُّهــوْا ِيف الــدِّ ــنـُْهْم طَآئَِف ــٍة مِّ ــْوَال نـََفــَر ِمــن ُكــلِّ ِفْرَق ُهْم ِإَذا َرَجُعــواْ {فـََل

  .١٢٢}التوبةِإلَْيِهمْ 
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(حــدث فــي مثــل هــذا يت تقــدم أحــداثاً جــرت يف الــزمن املاضــي يف أحـد الــربامج التلفزيونيــة الــ

ن أفضل األيام يوم مل تطلـع س املاضي واملستقبل جين احلاضر وإتقول املقدمة " احلاضر غر  اليوم )

 مشسه بعد وأفضل البحار حبر مل ترتده أشرعتنا بعد " .
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  الفصل  األول
 رؤیة تاریخیة مقارنة سالممستقبل اإل

  تمهيد :

نسيس فوكوياما ) هل يقـود التطـور التـارخيي املطـرد الغالبيـة العظمـى مـن البشـر اساءل ( فر يت

. نعــم . بينمــا حنــو النظــام الرأمســايل اللــربايل؟ ويــرد بــأن اإلجابــة الــيت متكــن مــن التوصــل إليهــا هــي .

كــد ىل إ�ــاء التــاريخ يف نقطــة مــا كــي يتجــدد التــاريخ يف نقطــة جديــدة ، ويؤ يــدعو مالــك بــن نــيب إ

بقوله " جيب أن يكـون هـذا مفهومـاً وخاصـة لـدى الشـباب " ومـن هنـا فـإن �ايـة التـاريخ يف نظـر 

صــاحبيها هــي حماولــة لصــياغة املســتقبل بشــكل متســق مــع الواقــع . أي اعتبــار الواقــع نقطــة انتهــاء 

ة مــن هنــا تــأيت نظرتنــا يف هــذا البحــث إىل �ايــو للتــاريخ والشــروع يف مســرية جديــدة هــي املســتقبل 

  التاريخ كمبحث يف دراسات املستقبل .

يات الفكر التـارخيي املعاصـر باالهتمـام ، فقـد أتـيح ى نظر تعترب نظرية �اية التاريخ من أحظ

مل حتـظ بـه أي أطروحـة تارخييـة مزامنـة هلـا إال أن تكـون فـرص الـدرس واملراجعـة والتـداول مـاهلا مـن 

  ة صدام احلضارات لصمويل هنتجتون .أطروح

مهيــة النظريــة يف أ�ــا أصــبحت واحــدة مــن الكتابــات املوجهــة واملصــادر امللهمــة حلركــة وتــأيت أ

ملســتقبل العــامل   طــرح نظــري يتجــانس االســتعمار اجلديــد بقيــادة الواليــات املتحــدة ، وبأ�ــا تقــدم 

  كما تراه احلضارة الغربية يف منوذجها األخري .

متاهيهـــا مـــع هـــذا النمـــوذج ســـبيًال  يف حـــني تـــرىوإذا كانـــت األمـــم األخـــرى توافـــق فوكويامـــا 

لبقائها ووسيلتها للحفاظ علـى وجودهـا فـإن احلـال بالنسـبة لألمـة املسـلمة خمتلـف بكـل تأكيـد أو 

ينبغي له أن يكون كذلك ، فوسطية األمـة إىل جانـب اقتضـائها احليـاد فإ�ـا يف وجـه مـن وجوههـا 

الــذي يــوفر علــى البشــرية عنــاء التمــادي يف تقتضــي اإلجيابيــة الداعيــة إىل التنبيــه إىل الطريــق األقــوم 

{وََكــَذِلَك َجَعْلنَــاُكْم أُمَّــًة َوَســـطاً لَِّتُكونُــوْا ُشــَهَداء َعلَــى النَّـــاِس دوائــر ال تنتهــي مــن التجربــة واخلطـــأ 

  . ١٤٣}البقرةالرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً  َوَيُكونَ 

احلـــاالت يف كثـــري مـــن  يومـــاً بعـــد يـــوميـــتم االعـــرتاف لـــه بـــه متيـــزاً إجيابيـــاً  ســـالملقـــد أثبـــت اإل

، فإن له متيـزا  أو السياسي االجتماعي والتشريعي أو االقتصادي واملايل منها القانويناملعرفية سواء 
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رصـنا يف صـوغ احلضـارة املعاصـرة  ، وإذا قللت معطيات الواقـع مـن فاملقررة على املستوي املعريف هت

  الشهود ويتحقق �ا األعذار .واجب ة اليت يقتضيها فإن ما يبقي متاحاً هو املسامهة املعرفي

وإىل جانــب مــا ســبق فــإن النظــر يف الطريقــة الــيت يعــاجل �ــا اآلخــر قضــية املســتقبل البشــري، 

مــن هــذا املســتقبل تظــل رهنــاً باملســلمني أنفســهم وقضــية ال ميكــن أن يقــرر فيهــا  ســالموموقــع اإل

  سواهم .

اريخ إال أننـا سـنبني خـالل الصـفحات القادمـة مـدي ومع ما يبدو من حداثة فكرة �ايـة التـ

  ي .. سالم باجتاهيه الغريب واإلنساينتغلغل هذه الفكرة يف أعماق الوعي اإل

ويقوم هذا الفصل على حتليل نظرية �اية التاريخ كرؤية استشراقية تتخذ من التاريخ منطلقـاً 

  للنظر باجتاه املستقبل .

  ید مالمح مستقبلنا ؟كیف تسھم رؤیتنا للتاریخ في تحد
كمــــا يعمــــل املؤرخــــون يف حقــــل تشــــكل األحــــداث مرتبطــــة بــــالزمن مادتــــه األساســــية وهــــي  

بدعياً يف الفكـر التـارخيي ومن مث مل يكن التنبؤ اجتاها كذلك املادة األساسية للمستقبل  سنالحظ 

  ملستقبل .للرؤية العلمية ا موثقةنا على الدوام ننظر إىل املؤرخني باعتبارهم مصادر فقد ك

وليـة وتأيت هذه الثقة من قناعـة يف أن احلـدث التـارخيي يسـتمر يف صـريورته ليشـكل املـادة األ

فإن املستقبل يتولد من التـاريخ وأحداثـه وبنـاء علـى هـذه  ذا املعىناليت يتأسس منها املستقبل . و�

إطـار التنبـؤ الرؤيـة قـدم عـدد مـن املـؤرخني مقـوالت ظلـت صـامدة لوقـت طويـل ميكـن تصـنيفها يف 

أشهر هؤالء ، وتتفق نظرة توينيب مـع رفوكويامـا ) تونيب ( أرنلوند باملستقبل ويعترب املؤرخ اإلجنليزي 

الـذي يعتـرب أن للمسـتقبل  ٢(كـارل بـوبر ) فلسـفة ، وهو مـا تعارضـه االمتهان الفوري للتاريخ يف 

 املاضي بينما يتولد املستقبل مـن بنية مستقلة عن التاريخ وأن التاريخ ال يعيد نفسه وإمنا ينتهي يف

  احلاضر ، ومن مث  فإن املستقبل كامن يف الواقع مما يعين أن أمكانية صنعه ملا تزل قائمة .

  ما هو التاريخ ؟

مــن املؤكــد أن احلــديث عــن املســتقبل دون بيــان موقــف حمــدد مــن التــاريخ ومعنــاه ومصــادره 

ال ميكــن أن يتحــدد موقفنــا مــن تقبل كمــا انــه واجتاهاتــه سيفضــي بنــاء إىل رؤيــة منقوصــة عــن املســ

التاريخ قضاياه بدايته ومنتهاه ما مل نسبقه باإلفصاح عن ما حنمله مـن معـين ملفهـوم التـاريخ نفسـه 
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وأتبـاع ذلـك مبناقشـة مصـادر املعرفـة لذا رأينـا أن نقـدم هلـذا الفصـل بـالتعريف بالتـاريخ كمفهـوم ...

  املعاصر. نسانالتارخيية لإل

عاصـرة ألن القـول تعيشـها املعرفـة التارخييـة امل التاريخ إشكالية فلسفية كربى معىنة تطرح فكر 

إىل اجلزم بوجود معرفة صحيحة للتاريخ  صاحبه بصورة مباشرة أو ضمنية  يسلم بأن للتاريخ معىن

  ككل أي للتاريخ الكوين وما يتضمنه من عوامل ذات تأثري متداخل ومتشابك .

ل عنـوان الـذي حيمـ ،) يف كتابـهEdward H. Carrرد كـار (وعـن السـؤال  جييـب ادوا

ــو التـــاريخ؟، فيقـــول "إ نـــه عمليـــة مســـتمرة بـــني املـــؤرخ ووقائعـــه وحـــوار ســـرمدي بـــني احلاضـــر مـــا هـ

  ١واملاضي"

عما إذا كانت هذه املعرفة (املعرفـة الكليـة  - على الصعيد االبستمولوجي –ميكن التساؤل 

) ته و�ـاوزة هـذا اإلشـكال يقـرتح (عبـد الـالوي ونسـبينسـايناإل للتاريخ ) ممكنة مع حمدودية العقـل

احملدود بالظروف والعوامـل التارخييـة يتحـرر  نسانربط التاريخ بفكرة التعايل واليت يري أ�ا جتعل اإل

مــن ثقــل احلاضــر ويتحــرر معرفيــاً مــن مــؤثرات املرحلــة ( التارخييــة ) ليصــل إىل معرفــة تارخيــه تتجــاوز 

للتاريخ . ويف هذا جتسـيد حلالـة التجـرد اجلـرئ الـيت نعنيهـا . ذلـك  له بإعطاء معىنته وتسمح نسبي

وعطـاًء لـيس أمـراً ذا  التجرد الغائـب عـن سـاحة التحقـق والشـهود فتفاعـل الواقـع مـع التـاريخ أخـذاً 

إىل باألســـاس يف صــناعة احليــاة يف نظــر الفلســـفات ذات النزعــة الدنيويــة الــيت �ــدف  كــربىأمهيــة  

لواقع أو تنظيمه باملفهوم األيدلوجي السياسي ، أو تقوميه بـاملفهوم الثيـوقراطي ، أو تسـخريه برجمة ا

  العرقي .و وإخضاعه باملفهوم اإلثين 

بشــكل مــداخل متعــددة متضــاربة لقــد قامــت منــاهج الــدرس التــارخيي علــى عــرض واعتمــاد 

ميكـــن مـــن وجـــه إذ وبالتـــايل أصـــبح للحقيقـــة الفلســـفية أكثـــر  –غـــري منهجـــي يف بعـــض األحيـــان 

مـثًال " أن تكـون ذات صـبغة إهليـة ( حسـب أفالطـون ) أو قائمـة علـى  لقوانني التاريخ �ذا املعىن

 وىأو علــى القـــ( كـــارل بــوبر : احليــاة بأســرها حلـــول ملشــاكل ) (حســب هيجــل )  نســانروح اإل

تـاريخ ومبـا أن املادية لإلنتاج .( حسـب مـاركس ) " و�ـذا املعـين يصـبح لكـل منـا تعريفـه اخلـاص لل

                                                 
، ١٩٧٦تاریخ؟، ترجمة ماھر كیالي وبیار عقل، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، الطبعة األولى، ادوارد كار، ما ھو ال ١

 ١٢وص ١١ص
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مثل هذا اإلميان املتشاكس الذي حيمل معـان متضـاربة ملفهـوم  تاحلق واحد ال يتعدد فإن مرت تبا

  واحد سيكون عنصر تشويه يف الرؤية العامة للتاريخ .

  حول مصادر المعرفة التاريخية :

وثقـــة  مـــن قائمـــة املصـــادر املنســـاينيســـقط املؤرخـــون املعاصـــرون األســـفار امللهمـــة للوجـــود اإل

للمعرفــة التارخييــة وهــم يف ذلــك ال مييــزون بــني األســاطري والكتــب الســماوية واملالحــم التارخييــة إىل 

رب أن التفكــري يف اصــل اخلليقــة لــيس تفكــرياً تارخييــاً تــجانــب ذلــك تقــوم مقدســة تارخييــة قاســية تع

ضــخم مــن أو اآلثــار . وتقضــي هــذه املقدســة بإمهــال مــرياث  نســانعلميــاً أنــه اختصــاص علــم اإل

أو شــهد�ا  نســاناملعــارف الــيت تتحــدث عــن إخبــار وأحــداث وقصــص وحقــائق ســبقت ظهــور اإل

قــدر   نســانالبشــرية أيــام وجودهــا األويل علــى ظهــر الكوكــب األرضــي والــدعوة إىل أن يتجاهــل اإل

كبــري مــن مرياثــه املعــريف يف ســبيل أهــداف قيمــة ومعــان جمــردة دعــوة قدميــة ، ارتبطــت علــى الــدوام 

ودعوتــه لتجــاوز الواقــع  نســانالرســالة ســواء كانــت حركــة دينيــة أو فلســفية جــاءت لتحريــر اإلحبركــة 

لتجاوز املاضـي والتخلص من عقد املاضي عرب صحوة الروح أو يقظة العقل ، إال أن هلذه الدعوة 

وجهـــاً آخـــر مبـــين علـــى مصـــادرة الـــوعي اجلمـــاعي وجتبـــريه ملصـــلحة املركـــز أو الســـلطة أو والـــرتاث 

لتتشكل حول الفكرة بؤر للقهر والعلو واالستبداد لعـل حـديث تـوبنيب عـن أن اختـانون   الكهنوت

ذلك النمط مـن الفرعونيـة الـذي يتحـدث لذاتية للكون واحلياة تلفتنا إىل كان مولعاً بفرض رؤيته ا

وتبــدو حالــة مــن  .٢٩افرغــ }يُكْم ِإالَّ َســِبيَل الرََّشــادِ {َمــا أُرِيُكــْم ِإالَّ َمــا أََرى َوَمــا أَْهــدِ  عنــه القــرآن 

"هيــو ســلفر مــان " والــيت  ةالتشــاكس تســم حمــاوالت النــبش يف األصــول يعكســها حــديث الــدكتور 

تقول يف نربة أكادميية فرنسية مثلت موضوعة األصول مصدر إزعاج للتـاريخ واملؤرخـون منـذ عصـر 

لـذاكرة قبـل بـدء سحيق ، وحنن هنا نشري بالعصر السحيق إىل ما قبل الذاكرة فماذا ميكن تكـون ا

لقـديس ية وقد كان لإنسانأن تكون ذاكرة  الزمن ؟ ال ميكن لتلك الذاكرة اليت تقع قبل بدء الزمن

أوغسطني نظرة للذاكرة اإلهلية تتلخص بكو�ا ذاكرة مكونة قبـل الـزمن وهـي خـارج الـزمن وخمتلفـة 

ذي يقــع قبــل الــذاكرة عنــه ولكــن مــا هــو كنــه ذلــك الــزمن الــذي يقــع " قبــل الــذاكرة " أي الــزمن الــ

ية وقبل الزمن وهل هنالك الكثري من مثل هذه األزمان األصلية أم هنالك زمن واحد فقط نساناإل

؟ وهل  هنالك أي غاية من احلديث عن أصل يسم بداية الزمن نفسه ؟ أم هنالـك أزمـان خمتلفـة 



 ٩

- ١٧٩٨كومــت   ذات أصــول خمتلفــة ؟ .. وهنالــك تارخييــة اجيابيــة مندجمــة مــع فلســفة ( أوغســط

) الــذي كــان يــؤمن بــأن منــاهج العلــوم الطبيعيــة هــي املنهــاج الوحيــدة القــادرة علــى تأســيس ١٨٧٥

أ�ـا حـديث املعرفة وقد أثرت مثالية العلم احليادي اخلايل من القيمـة كثـرياً علـى الدراسـة التارخييـة .

  سلفر مان .

اهرة من خملفات منظومة العوملـة الظفيعترب سعامل الدراسات االسرتاتيجية الفرنسي مريل  أما

حني يقـول " وميكـن أن نضـيف إىل قائمـة املتناقضـات (الـيت جلبتهـا العوملـة ) واحـدة أخـري تضـع 

عبــادة العقــل يف مواجهــة الظمــأ الــدائم للعاطفــة وخفقــان القلــب . ورمبــا تســاعدنا مطالعــة العهــد 

ورة أفضـل السـمات الدائمـة للطبيعـة القدمي أو دراسة األساطري اليونانية القدميـة علـى أن نفهـم بصـ

البشـرية وعلـى حتصـيننا ضـد العـار الـذي حنسـه وحنـن نـري شـعوب البوسـنة أو روانـدا تـذبح بعضــها 

بعضــاً والــيت تبــدو صــراعا�ا اليــوم غــري مفهومــه لنــا مثلمــا كانــت الصــراعات الــيت دارت قــدمياً بــني 

  ني أو بني األرمانيك والبورجينييون .ياجللف واجلبل

أن التـــاريخ يقـــرتب كثـــرياً مـــن الـــدين يف  مـــع استشـــعار يبـــدو كـــالم ميلـــر أكثـــر وضـــوحاً وقـــد 

ـــاة البشـــرية وتصـــوير مالمـــح اإلتمباحثـــه امل ـــة التـــاريخ ومســـتقبل احلي ، ألنـــه  اخلـــامت نســـانعلقـــة بنهاي

ولكـن هـذا ال يعـين  ببساطة يقـوم بعمليـة تنبـؤ مبـين علـى معطيـات خـارج نطـاق الـتحكم التجـرييب

  اهج التاريخ بكليا�ا يف أحضان الكتب الدينية دون منهج ناقد أو توثيق أو ضبط .لقي منأن ت

لنقار�ــا مبالحظــة ميلــر فالكتــاب  هــو أنســب املواضــعمــثًال والــذي ســفر التكــوين فبالنســبة ل

بالقصص التارخييـة وأحـوال  يءالذي ميثل أهم املرجعيات التارخيية لليهود واملسيحيني (الغربيني) مل

ر مـارك مثـل  (الـدكتو يانات والـدعلمـاء الالهـوت إال انه يف نظر القائمني عليه مـن يامهم األمم وأ

ن وال يعرف تارخيه ويعود تاريخ األنبياء إىل أوائل األلفية الثانية ممؤلف حمدد  له  يوث) "ال يوجد

ص رواة القصـــم) ومتــت  .ليــه املــواد حــىت القـــرن الثــاين (قم) وقــد أضـــيفت ع .(ق العهــد املشــرتك

اهرة التنبــؤ مبحثــاً تارخييــاً ظــ ولكــن مــع ذلــك تبقــى دراســة ١"شــفوياً قبــل تــاريخ طويــل مــن كتابتهــا 

وتعلقهـا باملعرفـة  الظـاهرة التبـاسضرورياً الرفد دراسات املستقبل ، وإذا كان العلم العلماين جيد يف 

ــربراً للزهــــد يف التحقــــق منهــــا فــــإن ذلــــك  يــــةالدين ي ســــالميخ اإلس التــــار يعــــد حمفــــزاص اكــــرب لــــدار مــ

  لإلهتمام �ذه الظاهرة والنظر فيها .
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(الظــاهرة القرآنيــة) القيــام بدراســة غــري تقليديــة للنبــوة   كتابــهلقــد حــاول مالــك بــن نــيب يف    

كظــاهرة تارخييـــة مقارنـــاً بـــني نبـــوة أرميـــاء ونبـــوة حممـــد (عليـــه الصـــالة والســـالم) مـــن ناحيـــة وحمـــاوًال 

سـف عليــه السـالم ليقــدم نتــائج ودراســات التـاريخ لقصــة يو مقارنـة توثيــق الكتـاب املقــدس والقـرآن 

املوثقـــة تبـــني أن الروايـــة القرآنيـــة كانـــت مطابقـــة تقريبـــاً لنتـــائج البحـــث التـــارخيي واآلثـــاري  مـــذهلها

  للحقبة التارخيية اليت عاش فيها سيدنا يوسف عليه السالم .

املســاحة احلــرة املتاحــة هلــذا ســعة ية لدراســة التــاريخ ســيفاجئنا ســالموبــالنظر إىل املنــاهج اإل  

دون حتفــظ يف عهــودهم املعرفــة التارخييــة املتاحــة معظــم ق بتوثيــ ســالماإلاملــؤرخ ، لقــد قــام مؤرخــوا 

ية حـــول تـــاريخ حيـــاة نســـانفقـــدموا جملـــدات ضـــخمة توثـــق للمعرفـــة اإل، علـــى مـــوارد تلـــك املعرفـــة 

مت موســـوعات ، فقـــد وحـــىت االزمـــان الـــيت عايشـــوهاعلـــى ظهـــر االرض منـــذ خلـــق آدم  نســـاناإل

شــامًال للفكــر  اً حصــر كثــري   مثــل الطــربي وابــن األثــري وابــنســلمون التــاريخ الــيت خلفهــا مؤرخــون م

ومـن مث تــوفري املـادة التارخييـة األساســية الـيت عمـل مــن خالهلـا أبــن ، التـارخيي املتـاح يف تلــك الفـرتة 

ان قــوانني االجتمــاع يــخلــدون ومــن جــاء مــن بعــده مــن فالســفة التــاريخ علــى اســتخراج الســنن وب

مـن قبـل مـؤرخني مثـل لتلك املعرفة التارخييـة  املتنـاثرة علـى يـد ستيعاب  ، ولقد مت عملية انسايناإل

شھرتھ كمنظم ومنسق وجامع ألطراف الم�ادة التاریخی�ة حت�ى نھای�ة الق�رن الثال�ث الذي اكتسب  الطربي

ممن قدموا مؤلفات وغريهم  املقريزي و وابن كثري(الكامل يف التاريخ) صاحب  وابن األثري الھجري

متتاز بالشمول والدقة على حنو مستغرب إذا ما وضع يف االعتبـار القـدر احملتـاج  )التاريخ العام(يف 

مقـدمات البـد منهـا للقفـزات الكبـرية الـيت حققهـا علـم التـاريخ  اإليه مـن املراجـع واخلـربات إلجنازهـ

  . على يد ابن خلدون

ك الرعيـــل مقـــدار اجلهـــد املبـــذول يف جتميـــع احلقـــائق وتصـــنيفها يف عمـــل ذلـــ بفـــاجئمـــا �إ

لقـد  والتثبت منها بدقة وحذر ، ذلك احلذر املتأسس على الوعي املنهجـي أصـول الروايـة التارخييـة 

رئيسـاً يف ظهـور القدح فيها وقد صاغ ابن خلدون عددا من العوامـل رأى أ�ـا لعبـت دوراً   كانت

  ا: الوضع والكذب يف األخبار منه

  التشييع آلراء املذاهب  - ١

 والثقة بالناقلني  - ٢



 ١١

 والذهول عن املقاصد  - ٣

 وتوهم الصدق  - ٤

 .يف العمران  واجلهل بطبائع األحوال - ٥

 وتقرب الناس ألصحاب السلطان وأهل الرتب . - ٦

 على الوقائع . يق األحوالواجلهل بتطب - ٧

علـى تقصـي  تساعده م املؤرخ من العلوم واملعارف اليتوالغفلة وعدم اإلحاطة مبا يلز  - ٨

 احلقائق .

ب مــن القصــص والروايــات يف كتــ واســتناداً علــى ذلــك املــنهج الواضــح رفــض ابــن خلــدون العديــد

دون أن يـدخل يف أمـام ذلـك املـنهج الـذي وضـعه لنقـد الروايـات  تهـاالتفسري والتاريخ والسري لتهاف

  . صدامات أو يتعرض للحجر واحلظر من قبل السلطة الدينية

، ومـن مث فـإن رصـد حركـة ت الفعل التارخيي هو يف املنتهى حبـث باجتـاه تنبـوئي إلن النظر يف مآال

  ميكــن أن يكــون لــه داللــة علميــة عميقــة يف الدراســات انســاينالنبـوة والرســالة وأثرهــا يف التــاريخ اإل

وال  لبعد الديين كرافد معريف هام ،ذا ملستقبلية القد خسرت مناهج التاريخ الغربية كثرياً  بإمهاهلا هل

ية مـن تلـك الرؤيـة املضـيقة إسـالمتتحرج مناهج التحـديث املاثلـة حـىت مـا يعمـل منهـا يف نطاقـات 

ي للعلــم واحليــاة ، وليصــبح الــدين بعــد إخراجــه مــن ســالمحلركــة الــدين مبــا ال يتوافــق مــع التصــور اإل

كثــرياً حــىت نطاقــات التفكــري العلمــي خارجــاً عــن دائــرة الفعــل التــارخيي املــؤثر ، وال خيتلــف الوضــع  

حني يرى أن النيب صلى من الرؤية الدينية مثل (أرنلوند توينيب)  أكثر املأرخني املعاصرين قرباً لدى 

اغــب يف حــدود النبــوة يــوم أن بــدأ يف تأســيس دولــة املدينــة ، وال يتصــور لر اهللا عليــه وســلم جتــاوز 

أن يزهــد ذ بعثتــه األوىل ، وهــو مــا صــرح بــه النــيب منــ-ة ينســانإلاإلســهام يف مســرية التــاريخ الكلــي ل

وإذا كانــت هــذه هــي النظـــرة لــدى تــوينيب بشــأن حممــد فمــاذا هــو قائـــل إصــالح الواقــع السياســي 

الــذي قــاد ثــورة سياســية عارمــة يف مواجهــة اســتعباد الفراعنيــة املصــريني لبــين   موســىنبــوة بالنســبة ل

  .إسرائيل 

لنهايـة تـوهم علـى غـرار كيـف ا الفرضيات ويقول أن كل فرضـية يف هـذهويغوص توينيب يف   

 ةفالــدار ونيــ ؟  نســانت احليــاة اجلــوهر؟ كيـف ظهــر اإل؟ كيــف بــدأ اخللـق ؟ كيــف بــدأ بـدأ الكــون
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الضـــعيف وبقـــاء القـــوي  وفنـــاءتكمـــن يف نظريـــة االنتخـــاب الطبيعـــي   اإلجابـــةمـــثًال تتـــوهم  بـــأن 

ودور الشــيطان يف دعــة واألديــان تــتكلم عــن عالقــة بــني اهللا جــل جاللــه والشــيطان واالســتجابة املب

ت أمهيتهـــا يف قــدر�ا علـــى ، أو اهلــدف مـــن اخللــق وتكتســب هـــذه التومهــاحتقيــق املقصــود اإلهلـــي 

  .نقيها للمستقبل بأبعاده املختلفةولعب دور هام يف صياغة رؤية معت جتاوز نطاقا�ا

لدراســـة كـــر واللف رحبـــاً مل يـــزل جمـــاالً  اومعناهـــإن فضـــاءات البحـــث عـــن أصـــول األشـــياء وكنههـــا 

مـا عـرف بقفــل بـاب االجتهـاد يف الفقـه هــو أهـم مـربرات االحنطـاط الفقهــي الفلسـفية ، وإذا كـان 

ية واالختيـارات نسـانحـول املفـاهيم اإل داالجتهافإن قفل باب  سالماإلللعصور املتاخرة من تاريخ 

ل أصـــل احلضـــارية والفكـــر والفلســـفة هـــو ســـبب التـــدين والتشـــاكس يف الرؤيـــة الغربيـــة البائســـة حـــو 

  .ومالمح املستقبل البشري وبداية التاريخ ومناهج توثيق املعرفة  نساناإل
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  نھایة التاریخ كرؤیة استشرافیة

  ل فكرة نهاية التاريخ :و أص

 قد مر بلحظة توقف واحدة، لقد كان الكدح نساينمل يوجد يف سجالت التاريخ أن الفكر اإل

ىل جانب ذلك فقد كان التفكري يف نقطة انتهاء هذا باجتاه تطوري أزليًا ومطردًا ومستمراً. إ

  جداً . الكدح قدمياً كذلك

يف أثينا تلك الصيحة "أين سينتهي هذا التاريخ"  مسرحية هيبوليتسفمنذ أن مسع مجهور 

 .وصدى الفكرة يرتدد يف مداوالت الفكر ،وإبداعات الثقافة 

لدينيــة والكتــب الســماوية الــيت تســجل لنــا أن وفكـرة �ايــة التــاريخ أكثــر عراقــة وعمقــاً يف األســفار ا

  .نسايناحلديث عن �اية العامل تولد مع األيام األول للوجود اإل

حنـو  نسـانباإلائرة حول بداية احلياة واملصري النهـائي للبشـرية ات احلدفعت االستفهاملقد   

الستشــراف مآال�ــا لقــد ا والتطلــع حنــو املســتقبل والتوثيــق هلــ يةنســاناإلوالتجربــة االهتمــام بالتــاريخ 

املســرح اإلغريقـــي (أوربيــدس ) صــيحته علــى لســـان إحــدى بطالتــه إيــن ســـينتهي  فيلســوفأطلــق 

  .(قبل امليالد) ٤٢٨؟رمبا كان ذلك يف العام التاريخ

البدايـــة ( كتابـــه يف التـــاريخ مســـاه  )كثـــري  (ابـــني عنـــدما وضـــع العالمـــة ســـالمويف العـــامل  اإل 

اوبيـدس وابـن كثـري يف النطـاق الـذي ينتمـي لـه فممـا ال شـك فيـه أن وقد أثر كل من  ..)والنهاية 

أوربيــدس بســؤاله ذاك قــد أثــر أوربيــدس يف الفكــر اإلغريقــي ومتداداتــه يف الثقافــة الغربيــة .بينمــا مل 

لــذلك ســنحاول يف الســطور ي عنــد ابــن كثــري ســالميتوقــف التفكــري يف �ايــة التــاريخ يف النظــاق اإل

  ي .سالمادات فكرة �اية التاريخ يف الفكرين الغريب واإلالتالية البحث يف امتد

  نهاية التاريخ في الفكر الغربي :

مل يــدّع فوكومايــا أن �ايــة التــاريخ مــن بنــات أفكــاره، فهــو يعلــم أ�ــا فكــرة عريقــة    

إىل زمـــن الشـــرائح  احملتـــد يف ســـجالت الفكـــر والفســـلفة واألدب، منـــذ عهـــد الكهـــف والصـــخرة،

  السليكونية. 

حـــني يقـــول "إنـــين  األملانيـــةمـــن الفلســـفة  همســـتوحاصـــرح فوكويامـــا أن الفكـــرة التارخييـــة لديـــه د قـــو 

ادية جلي املاركسي، أي النشوء التطوري للمؤسسات السياسية واالقتصياستخدام التاريخ مبعناه اهل
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وف س يتســاءل " أيــن ينتهــي التــاريخ؟" فــإن الســؤال الــذي يعــين الفيلســالبشــرية". وإذا كــان أوربيــد

  األملاين هيجل هو كيف ميكننا أن جند �اية للتاريخ؟. 

  مالمح الفكرة لدى هيجل: 

ن التـاريخ ينتهـي يف نقطـة إجنـاز حريـة الـروح، حيـث ينظـر هيجـل للتـاريخ هليجل فـإ بالنسبة 

وإىل دور  - يةنســــانالتعبــــري العقلــــي عــــن احلريــــة اإل -ية نســــانبوصــــفه اســــتكماًال لــــذات الــــروح اإل

ريخ العظماء، وأبطاله الذين تتضمن غايتهم اجلزئية اخلاصة تلك املسائل الكربى اليت رجاالت التا

  .٢هي إرادة روح العامل

إن التــاريخ هــو تطــور (الــروح) مــع الــزمن. إن أحــداثاً حمــددة ووقــائع ملموســة يف العمــوم هــي 

 تركـــز علـــى) و  رؤيـــة هيجـــل الديالكتيكيـــة للتـــاريخ (روح التـــاريخ الطلقـــة) والضـــخمة . (جـــزء مـــن 

ية هي مستبدلة مبرحلة أعلى تشمل ما قد نسانالتغري والتطور. فكل مرحلة من مراحل احلضارة اإل

مـا  صبح بدورها مادة، حتاول العمل علـىمت إبطاله (نفيه) من املرحلة السابقة كل مرحلة متعاقبة ت

  السابقة. تقوم برفعه بذا�ا إىل مرتبة جديدة. فاملرحلة اجلديدة تدمج مجيع املراحل 

  حــىت إذا مت نفـــي كــل تنـــاقض ففــي الغالـــب لــن يكـــون املاضــي وحـــده مــا قـــد انتهــى ولكـــن ذلـــك

للحيــاة إذا مت إجنــاز الرؤيــة اخلامتــة ومل  ســيتبقىمــاذا  مــن أي تطــورات أخــرى ســيحرم حــىت املســتقبل

  يعد مثة شئ يقف بإزاء الواقع املاثل. 

  :فوكومايا ونهاية التاريخ 

". ترجـع [3]فيقـول األخـري نسـانه يف مقدمـة كتابـه "�ايـة التـاريخ واإللخص فوكومايـا فكرتـي

فكـرة هـذا الكتـاب إىل مقـال محـل نفـس العنــوان، أي �ايـة التـاريخ كنـت قـد كتبتـه يف صـيف عــام 

يف النظــام الرأمســايل اللــربايل كنظــام حكــم بــدأ يزحــف علــى  م، عاجلــت فيــه التوافــق الكــامن١٩٨٩

ـــة األخـــرية، وكيـــف تأكـــد هـــذا بانتصـــاراته املتتاليـــة علـــى األيـــدلوجيات  ـــة أجـــزاء العـــامل يف اآلون بقي

األخرى، كامللكية الوراثية والفاشية وأخريا الشيوعية، كما طرحت يف نفس املقال فكـرة مؤداهـا أن 

اللـــربايل) لرمبـــا شـــكل املرحلـــة النهائيـــة يف التطـــور العقائـــدي للجـــنس  نفـــس هـــذا النظـــام (الرأمســـايل
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الوصــول إىل هــذا النظــام هــو   البشــري، وبالتــايل يصــبح هــو نظــام احلكــم األمثــل. مبعــىن آخــر فــإن

(�ايـــة التـــاريخ). وقـــد آثـــار هـــذا املقـــال العديـــد مـــن التعليقـــات واملناقشـــات يف الواليـــات املتحـــدة 

أخرى كفرنسا وإجنلرتا وإيطاليا واالحتاد السوفييت وغريهـا، وقـد تأكـد يل مـن األمريكية، مث يف دول 

متابعة هذه التعليقات واالنتقادات أن أغلبها قام على فهم خاطئ باستعمال لفظ التاريخ. وفهـم 

التـاريخ بالشــكل التقليـدي علــى أنـه (حــدث حيـدث) جعــل الكثـريين حيــاولون إثبـات خطــأ الفكــرة 

تتــايل األحــداث الــيت اعتربوهــا أحــداثاً تارخييــة، كســقوط حــائط بــرلني وغــزو الــيت طرحتهــا بســبب 

كمــا قلــت. إال أن مــا طرحتــه مل   ينتهــين التــاريخ مســتمر ومل العــراق للكويــت وغــريه، وانتهــوا إىل أ

  يكن املقصود به توقف استمرارية تواتر األحداث حىت الضخم أو املروع منها وإمنا توقف التاريخ. 

هــو مفهــوم لــدّي ولــدى الكثــريين غــريي أنــه جتربــة بشــرية تتطــور بشــكل متصــل  التــاريخ كمــا

الفيلســوف األملــاين العظــيم  بق إىل حــد كبــري مــع تصــورومتماســك، وأعتقــد أن هــذا املفهــوم يتطــا

(هيجل) للتـاريخ، والـذي حتـول إىل جـزء مـن حياتنـا حينمـا اسـتعاره كـارل مـاركس مـن هيجـل ... 

ن هــذا التطــور املطــرد يف ا�تمعــات البشــرية ال يســري إىل مــا ال�ايــة، وقــد آمــن كــال الفيلســوفني بــأ

إىل شكل حمدد �تمعه يرضي احتياجاتـه األساسـية، وعنـدما يـتم  نسانوإمنا هو حمكوم بتوصل اإل

التوصل إىل هذا الشكل يتوقف التطور، أو مبعين آخر يتوقف التـاريخ. وبينمـا يتبلـور هـذا الشـكل 

د (هيجــل) يف النظــام الرأمســايل اللــربايل، جنــده عنــد (مــاركس) يتبلــور يف النظــام املثــايل للمجتمــع عنــ

االشــــرتاكي، وال يعــــين هــــذا إطالقــــاً أي توقــــف لألحــــداث فاحليــــاة ستســــتمر.. وتفجــــر األحــــداث 

سيســتمر.. ويهــدف هــذا الكتــاب إىل إعــادة طــرح الســؤال القــدمي جمــدداً وهــو : هــل يقــود التطــور 

ية العظمي مـن البشـر حنـو النظـام الرأمسـايل اللـربايل؟ واإلجابـة الـيت متكنـت مـن التارخيي املطرد الغالب

٣التوصل إليها هي ... نعم"
   

وقد حظي كتاب (�اية التاريخ) بعد صدوره بكثـري مـن االهتمـام واملراجعـة. ومـن مقدمـة الكتـاب 

رق بـــني �ايـــة يتبـــني لنـــا أن فوكومايـــا قـــد تعـــرض لعواصـــف مـــن النقـــد. فقـــد مت ا�امـــه بأنـــه ال يفـــ

ــــاريخ بأ�ــــا بســــيطة إىل حــــد  ــــه حــــول �ايــــة الت ــــاريخ. وآخــــرون وصــــفوا فكرت ــــة الت األيــــدلوجيا و�اي

                                                 
 م.١٩٩٣فرنسيس فوكومايا: �اية التاريخ، ترمجة: د. حسني الشيخ ، دار العلوم بريوت ، ط أوىل  ٣
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أصـدر  ١٩٩٣السذاجة. وأشار البعض إىل التناقض الداخلي احلاد الـذي يسـم الفكـرة. ويف عـام 

الفيلســــوف الفرنســــي جــــاك دريــــدا كتــــاب بعنــــوان (أشــــباح مــــاركس) هــــاجم فيــــه نظريــــة فرانســــيس 

كومايــا عــن (�ايــة التــاريخ) وقــال بــأن الدميقراطيــة الليرباليــة مل تنتصــر يف كــل بلــدان العــامل لكــي فو 

نقول بأن التاريخ قد انتهى. مث بشكل أخص فإ�ا مل جتد حال ملشكلة الفقر والبـؤس االجتمـاعي 

للتـاريخ؟  حىت داخل ا�تمعـات الغربيـة نفسـها، وبالتـايل فكيـف ميكـن القـول بأ�ـا الصـيغة النهائيـة

ال ريب يف أن هلا مزاياها وحسنا�ا، ولكن هلا نواقصها أيضاً. أما صاحب النظرية الشقيقة لنهايـة 

التــاريخ صــمويل هنتنجتــون فقــد قــال دون أن يــذكر اســم فوكومايــا : "إن التــاريخ مل ينتــه، والعــامل 

  ليس واحداً".

يــر الــدعوة الــيت ســاقها إىل الــرتاث اســتناده يف ترب القــول ان فوكويامــا متيــز يف  وميكنــا إمجــاالً 

النظري للمادية اجلدلية القائمة على الفلسفة اهليجلية املاركسية وتفسريها العلمي للتـاريخ، أي أنـه 

، وهنـا يقـول فوكومايـا "إنـين ٤برر الصعود الليربايل بذات املنطق الـذي انبـىن عليـه الفكـر االشـرتاكي

، أي النشوء التطوري للمؤسسـات السياسـية واالقتصـادية استخدم التاريخ مبعناه اهليجلي املاركسي

البشرية"، وهي معاجلة على ما فيها من الغرابة إال أننـا هنـا سـنعتربها مـن عالمـات التميـز يف فكـرة 

للنظـام العـاملي اجلديـد ووجهتـه، تلـك الفكـرة ملـا وفرتـه مـن تفسـري نظـري �اية التاريخ، هذا إضـافة 

  وجديدة.اليت كانت يف حينها غامضة 

ن اللرباليــة هــي النهايــة الســعيدة أتقــول اخلالصــة اجلوهريــة الــيت تنتهــي إليهــا نظريــة فوكومايــا 

ن (اجلــدل الــذي غــذى احلــروب والتطــور املنفصــل ملختلــف أجــزاء العــامل عــرب أ، و نســاينللتــاريخ اإل

التاريخ ال تعـين التاريخ، قد بلغ �ايته األخرية، حيث يعدم اخلصوم والتناحرات). ولديه فإن �اية 

�ايــة احلــوادث؛ بــل تعــين �ايــة الصــراعات األيديولوجيــة، ألن الدميقراطيــة الليرباليــة أصــبحت متثــل 

. وهو بذلك ال خيتلف كثرياً عمـن يعتـربون اإلمجـاع البشـري نساينالفكر السياسي اإلمنتهى تطور 

سلســلة الــرتاكم التــارخيي للخـــربة  علــى النظــام احلــر يف احليــاة انتصــاراً لرباليــاً أو رأمساليــا، مســقطني

اىل  ية والتجارب املتوالية منذ عهود بعيدة من مجهورية أفالطون إىل عقد جان جـاك روسـونساناإل

تلــك  أسســتها كثــري مــن ا�تمعــات بنــاء علــى رؤاهــا وثقافا�ــا احملليــة لحكــم الراشــدمنــاذج متباينــة ل

                                                 
 م٢٠٠٤مارس  - ینایر  أفكـــار جــــدیـــدة ، مجلة )نھایة التاریخ بین فوكایاما ومالك بن نبيلتفصیل أكثر راجع مقالنا ( ٤
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ف النــــاس علــــى تســــمية طائفــــة منهــــا الــــيت شــــكلت يف جمملهــــا نســــيج القــــيم الــــيت تعــــار التجــــارب 

 بالدميوقراطية.

وأن ، نســـان�ايـــة طبيعيــة للفكــرة واخلـــربة التارخييــة لإلهــو وجيــزم فوكومايــا أن هـــذا اإلمجــاع 

ســـوف تتخـــذ ذات املســـار لـــتخلص يف �ايـــة املطـــاف إىل قاعـــدة  املختلفـــةا�تمعـــات مراحـــل منـــو 

احلكـــم الفـــردي التســـلطي، وأن اقتصـــاد مفادهـــا أن نـــواتج حكـــم األمـــة لـــذا�ا أجـــدى مـــن نـــواتج 

السوق هو الصورة املثلى للتعامـل االقتصـادي دوليـاً وداخليـاً، وأن حريـة ال متناهيـة للفـرد هـي مسـة 

من مسات التحضر يف جمتمع ما بعد احلداثـة، وهـي نقـاط يقـل اخلـالف حوهلـا بسـبب مـا حظيـت 

كبـــري كمحطـــة أوىل يف طريـــق صـــاحلة إىل حـــد  وإن كانـــت وهـــي بـــه مـــن اهتمـــام علمـــي وإعالمـــي، 

  ولكنها كما سيتبني ليست �اية املطاف. ،والكون واحلياة  نسانالفهم الرشيد لإل

  :المعاصري سالمنهاية التاريخ في الفكر اإل

لقــد متــت أكثــر مــن معاجلــة لفكــرة �ايــة التــاريخ ولعــل مــا يعنينــا منهــا املعاجلــات الــيت متــت 

ي. حيـث جنـد سالمذي نصدر عنه، أي يف العامل العريب اإلهلذه الفكرة داخل اإلطار احلضاري ال

(�ايـة التـاريخ) موضـوع  ان اثنني من مفكري القرن العشرين قد سبقا األكادميي األمريكيي ملعاجلة

وقـد كـان هلمـا مـوقفني  )نـيب مالك بـن(واملفكر اجلزائري  )املسرييعبد الوهاب (مها املفكر املصري 

  .فكرة المتباينني من 

 ،كيف ينهي كـل مـن هيجـل وفوكومايـا التـاريخ ومهـا يعيشـان يف تـاريخ   : املسريي ءليتسا

  ؟ فنظريتهما حول التاريخ يف جوهرها ظاهرة تارخيية

املسريي هو أحد الرواد الذين عاجلوا موضوع �ايـة التـاريخ ، لقـد اسـتخدم مصـطلح �ايـة 

(وولـــت  ياألمريكـــعـــن الشـــاعر نمـــا كتـــب رســـالته للـــدكتوراة يم ح١٩٦٥التـــاريخ ألول مـــرة عـــام 

داء للتــاريخ يتضــح يف حماولتــه طلــق بالطبيعــة يـرتجم نفســه إىل عــذاكــراً أن اميــان ويتمــان املويتمـان )

ردوســي لــيت يــرى أن أمريكــا هــي منوذجهــا الفاالوصــول إىل �ايــة التــاريخ وإىل اليوتوبيــا التكنولوجيــة 

ـــا الـــيت ســـتخدم التـــاريخ وت أصـــدر  ١٩٧٢علـــن �ايتـــه . ، ويف عـــام فهـــي دولـــة العلـــم والتكنولوجي

  ١٩٧٩املسريي كتابه �اية التـاريخ لوصـف ذلـك النـوع مـن النمـاذج احللوليـة الواحديـة ..ويف عـام 

ن التـــارخيي مبينـــاً أ نســـانواإل يالطبيعـــ نســـاناإلمميـــزاً بـــني  ) األرضـــيالفـــردوس ( حتـــدث يف كتابـــه 
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 إنســـانالتـــارخيي  نســـانتارخييـــة ، بينمـــا اإلال حـــدود لـــه يـــرفض احلـــدود ال إنســـانالطبيعـــي  نســـاناإل

  . اإلشارةبعد تلقي  إال كيتحر ، ال إىل كائن معملي ال باطن له  منقسم حتول أخرياً 

نفسـه  نسـانلإليعتـرب معـاد  نسـايناإللفكرة �اية التـاريخ كـاحنراف يف الفكـر  املسرييينظر 

إن النظــام العـاملي الــذي يقـول  حــنيمبـا حيدثـه عليــه مـن تعــديالت ومبـا ميارســه ضـده مــن تضـليل ، 

ـــة التـــاريخ وصـــراع احلضـــارات ومـــا بعـــد احلداثـــة هـــو نظـــام معـــاٍد لإل تنتجـــه  نســـانأفكـــار مثـــل �اي

  وللتاريخ .

 نهاية التاريخ لدى مالك بن نبي 

قد يتساءل البعض ملاذا اخرتنا مالك بن نـيب بالـذات مـا دام املوضـوع قـد مت تناولـه مـن أكثـر مـن  

  ي ؟إسالممفكر 

ر وســعة علميــاً اتســم بــالعمق واجلــدة واالبتكــا لقــد قــدم الفيلســوف اجلزائــري خــالل حياتــه انتاجــاً 

ي احلــديث ، ورغــم أن بــن نــيب قــد  ســالمبشــكل مباشــر يف صــياغة العقــل اإل التــأثري ، كمــا أســهم

كتــب جــل اعمالــه بالفرنســية إال ان روح ذلــك املفكــر ودأبــه ومثابرتــه علــى نشــر حمتواهــا الفكــري 

شــاراً إىل جهــود النجبــاء مــن تالميــذه ومــا اتاحتــه لـه اقامتــه بالقــاهرة قــد حققــت العمالــه انت إضـافة

العــامل بعــد ان ترمجــت كتاباتــه إىل عــدد مــن الغــات احليــة  إرجــاءبقيــة ي و ســالمواســعاً يف الشــرق اإل

  وباألخص منها كتاب (الظاهرة القرآنية).

يب وهو يشخص مسببات الداء ويرسم معامل لقد كانت قضية املستقبل حمورية يف فكر مالك بن ن

ية فكــان كــل نســاني يف جممــل كتاباتــه الــيت كرســها ملعاجلــة إشــكاالت احلضــارة اإلســالمالنهــوض اإل

  انتاجه مندرجاً حتت اسم (مشكالت احلضارة)

نظريـة فوكويامـا حـول بـه قابـل مالـك بـن نـيب كنمـوذج ن ألطروحـةنـا ر تيالكل ذلـك جـاء اخ

ض فكرتــه حــول �ايــة التــاريخ أن كــل منهمــا يعــار ا فضــًال عــن ا�مــا يتفقــان يف ، هــذ�ايــة التــاريخ 

  بانتصار اخليار احلضاري الذي ميثله . اً باعتبارها إيذان

فوكومايا إىل التنويـه بفكـرة �ايـة التـاريخ وكـان ذلـك قبـل أكثـر   سبق املفكر اجلزائري مالك بن نيب

العشــرين، ولكــن رمبــا بســبب أن الســياق التــارخيي عامــاً، أي منــذ بدايــة ســبعينيات القــرن  ١٦مــن 

واحلضـاري الـذي قـام فيـه ال يشـاكل البيئـة الـيت احتفـت بـاألول، وصـعدت بـه وبأطروحتـه إىل هــذا 
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القـــدر، بقيـــت مدارســـة مالـــك بـــن نـــيب ودعوتـــه إىل إعـــالن �ايـــة للتـــاريخ جمـــرد إضـــبارة منســـية بـــني 

  ي. سالماضابري الفكر التارخيي يف العامل اإل

خــذ مالــك بــن نــيب موقفــاً خمالفــاً ملوقــف مــن ســبقوه حــني يــدعو مــن جانبــه إلجيــاد �ايــة للتــاريخ يت

ية، قدم املفكر اجلزائري أطروحته تلك يف حماضـرة بعنـوان سالمتتوافق واملنطلقات الفكرية لألمة اإل

ة يف (رسالة املسلم يف الربع األخري من القرن العشرين) أمام طالب جامعـة دمشـق. جـاءت الفكـر 

حـــني  ١٩٧٢إطــار صــورة افرتاضـــية للتطــور املتوقــع للتـــاريخ السياســي الــدويل، كـــان ذلــك يف عــام 

قّســم مالــك بــن نــيب يف تلــك احملاضــرة مركــز الفكــر العــاملي إىل حمــورين، حمــور أمســاه (كمــا يشــري يف 

م جاكرتــا)، حمــور القــوة حمــور العلــ –واشــنطن) وحمــور (طنجــة  –الكثــري مــن كتبــه) حمــور (موســكو 

حمـــور احلضـــارة .. وعـــن ذلـــك احملـــور يقـــول : إن األجيـــال يف هـــذا ا�تمـــع املتحضـــر عاشـــت علـــى 

رصيد ثقايف ورثته من األجيال السابقة، أعين أ�ـا عاشـت علـى رصـيد املـربرات الـيت دفعـت عجلـة 

خاصـة -التاريخ يف القرون املاضية وخصوصاً يف القرن التاسع عشر والقرن العشرين. والـذي يبـدو 

ن هــذا الرصــيد مــن املــربرات الضــرورية لتحمــل أ -رتة مــا بعــد احلــربني العــامليتنيذا مــا رجعنــا إىل فــإ

الشـعوب -واشـنطن)  –أعباء احلياة بدأ يـَنـَْفد، وبـدأت الشـعوب الـيت تعـيش علـى حمـور (موسـكو 

 تشـــعر مجيعهـــا بنفـــاذ رصـــيدها الثقـــايف، رصـــيد مـــربرات حيا�ـــا التقليديـــة املوروثـــة عـــن -املتحضـــرة

أ�ـا ميكـن أن  -يف ذلـك الوقـت-أجدادها، وقد قدم بن نيب إشارة مبكرة إىل األسـباب الـيت رأى 

ن رتاكي، وعلى أمهية املالحظة إال أتؤدي إىل حتلل االحتاد السوفييت النموذج املاثل للمجتمع االش

ل الذي ساد ادعاء املقام يدعونا لتعديها لنتيجة مباشرة حنو حتليله للحياة األمريكية النموذج املقاب

أنه نسخ االشرتاكية وفك منظومتها، لنستمع إليه وهو يقول : "إذا مضينا قليًال يف  ١٩٨٩عقب 

حتليــل األزمــة خصوصــاً يف أمريكــا يبــدو لنــا أن ا�تمــع األمريكــي يعــاين ظــاهرة تضــخم مــن ناحيــة 

أي تنـاقض بـني ل اإلرادة احلضـارية، خرى، تضخم اإلمكان احلضـاري وتضـاؤ وتناقض من ناحية أ

  اإلرادة احلضارية واالمكان احلضاري. 

ـــه نســـايناقـــع الطبيعـــي اإلإذا أردنـــا توضـــيحاً أكثـــر، نقـــول إن اهلـــوة تتســـع بـــني الو  وورث  الـــذي ورث

  مربراته التقليدية وواقعه الثقايف اليوم. 
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بـني فكـرة ال يسـتطيع الـتخلص  –خصوصـاً الشـباب–أصـبح يتمـزق  نسـانفاهلوة بدأت تتسع واإل

 وبــني واقــع ثقــايف ال بشــرية، تلــك الطينــة الــيت كرمهــا اهللانهــا متامــاً أل�ــا فكــرة مســجلة يف طينتــه الم

  يقدم له مربرات، وال يعطيه بديًال عن مربراته التقليدية املفقودة. 

هذه هي الصورة اليت نستطيع تقـدميها يف خطـوط عريضـة، عـن احليـاة يف ا�تمـع املتحضـر، وعلـى 

موسـكو). وإذا تسـاءلنا اآلن هـل ظـاهرة التـدهور واالحنـالل هـذه فاقـدة للمعـىن  –حمور (واشـنطن 

  بالنسبة للمؤرخ الذي يريد أن يفيد حىت من التجارب الشاذة املؤملة؟ 

ـــاً، فنقـــول لعـــل اهللا يريـــد شـــيئاً مـــن وراء هـــذا كلـــه، كأمنـــا هـــذا  نســـتطيع أن نقـــدم افرتاضـــاً احتمالي

تمع املتحضر إىل طريق حيث تنتهي فيه أخطاؤه ليفسح جمـاًال استدراج تسوق األقدار فيه هذا ا�

لتجربــة أخــرى بعــد فشــل التجــارب الســابقة، فــنحن نــرى فعــًال التجــارب األساســية يف التــاريخ لــن 

جيب أن ينتهي التاريخ .  تبدأ حىت تفشل قبلها كل التجارب السابقة اليت فقدت أسسها التارخيية

 ىجيــب أن يكــون هــذا مفهومــاً وخاصــة لــد.  نقطــة جديــدة يف نقطــة مــا كــي يتجــدد التــاريخ يف

، جيب أن يفشـل التـاريخ، جيـب أن يفلـس التـاريخ. وأحيانـا جيـب أن نعلـن اإلفـالس كـي  الشباب

. إىل هـــذه النقطـــة يبـــدو ٥بـــأن هـــذا اإلفـــالس طريـــق البدايـــة" -وخصوصـــاً الشـــباب-نشـــعر النـــاس 

ة حمددة لتلـك النهايـة، ويقـرر ابتـداًء أن رأيـه ال مالك متفقاً مع رأي فوكومايا، ولكنه ال حيدد نقط

يعدو عن كونه فرضية، ويف هذا إشارة إىل جانب هام وهو أنه يقدم شاهداً على نظريته باعتبارها 

احتمــال. فنجــد أدوات التقريــب (لعــل ، رمبــا) تتخلــل عباراتــه حــني يقــول "فلعــل الــذي نــراه علــى 

ُهــَو الَّــِذي أَْرَســَل َرُســوَلُه بِاْهلـُـَدى َوِديــِن (ة الكرميــة عنــه: ذلــك احملــور اســتدراج لشــيء رمبــا تعــرب اآليــ

يِن ُكلِّهِ  رمبـا هـذا هـو القطـب الـذي يتجـه إليـه جمـرى  ٩سـورة الصـف، اآليـة  )احلَْقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

س التاريخ يف هذا الثلث األخري من القرن العشرين، وعلينـا أن نتأكـد بقـدر إمكاننـا مـن هـذا، ولـي

لنا أن نقرر ونَِبّت يف شئ قبل انقضائه. فلكم أنتم أيها الشباب بعـد ثالثـني سـنة أن تـروا احلقيقـة 

ســافرة كمــا هــي. أمــا حنــن يف جيلنــا هــذا فــال نــرى إال توقعــات، وحنــاول أن نــرى مــن خــالل هــذه 

  ية. نسانالتوقعات جانباً من مصري اإل

                                                 
 جاء ذلك يف حماضرة مقدمة لطالب جامعة دمشق. ٥
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ريطــة (األيدلوجيــة) أو خريطــة األديــان  جيــب علينــا أن نقــوم بعمليتــني: أن نرســم خريطــة، اخل

كمــا نقــول حنــن يف العصــر الــذي تنزلــت فيــه هــذه اآليــة. وهــذه اآليــة فيمــا أظــن مكيــة، أعــين يف 

لوضـعنا  –تنزيـل اآليـة–البداية، يف نقطة الصفر. لو كان لنا أن نرسم اخلريطة فعًال يف وقت تنزهلا 

يف العــامل وهــي مكــة، فنلو�ــا بلــون مــا،  المســعلــى اخلريطــة نقطــة مــن لــون معــني يعــرب عــن رقعــة اإل

ي ال يعـدو أن يكـون نقطـة يف الكـون... بينمـا تنـزل هـذه اآليـة كأ�ـا حتـٍد هلـذا سـالمهذا اللون اإل

الواقع ال يتصوره العقل، حبيث لو كنا حنن معشـر عبـاد القـرن العشـرين، بعقالنيتنـا وعلميتنـا نعـيش 

هـــذه اخلرافـــة؟ إن هـــذه اآليـــة تتحـــدى اإلمرباطـــوريتني  يف وقـــت التنزيـــل لقلنـــا هـــذه خرافـــة. مـــا هـــي

واحلضارتني القدميتني الكبريتني؛ إمرباطورية وحضارة فارس من ناحيـة، وإمرباطوريـة وحضـارة بيزنطـة 

والبحــر األبــيض علــى العمـــوم مــن ناحيــة أخـــرى. هــذا التحــدي هــو مـــن أقصــى معجــزات القـــرآن 

قت التنزيل، ألننا إذا رمسنا اخلريطة األيدلوجية آنذاك الكرمي يف احلقيقة. وذلك عندما نتصوره يف و 

فماذا جند عليها؟ إننا جنـد عليهـا لـون ا�وسـية، أو لـون الديانـة الفارسـية، أو لـون البوذيـة، أو لـون 

أو لـون املسـيحية أو لـون اليهوديـة، ... ونقطـة مغمـورة  -كمـا يقولـون-الربمهية، أو لون اهلندوكيـة 

. فلـو أردنــا وحنـن يف ذؤابـة القـرن العشـرين (الثلـث األخـري منــه) سـالمة اإليف الكـون هـي مكـة نقطـ

فمــاذا جنـد؟ جنـد أن البوذيــة قـد شـطب عليهــا  ١٩٧٢رسـم خريطـة جديـدة لألديــان اليـوم يف عـام 

فمحاهـا مـن الوجـود. أمـا ا�وسـية فقـد حماهـا عمـر رضـي اهللا عنـه يـوم  )ماوتسي تونـغ(قلم السيد 

تبقى إىل ية فقـد حمتهـا ظروفهـا اخلاصـة كـدين ال كثقافـة، فهـي كـرتاث ثقـايف سـالقادسية، أما الربامه

أما كدين فقد انتهت وانتهـى دورهـا، لقـد فشـلت يف أبسـط مهما�ـا خاصـة  أجل ال ندري مداه،

أ�ــا ســوف  ١٩٤٨بعــد اســتقالل اهلنــد، فقــد ســجلت اهلنــد يف الســطور األوىل مــن دســتورها عــام 

أي مهامتـا -ن مـن سـجل هـذا إمنـا سـجله حتـت إمـالء الـروح الكبـري تقضي على حالـة املنبـوذ، وكـا

وقد سجل هذا البند يف أحسن ظروف تطبيقه بعد التخلص من حمنة االستعمار، وبعـد  -غاندي

فرج االسـتقالل وفرحـة االسـتقالل. واليـوم إذا راجـع اهلنـدوكي أو راجعنـا حنـن القضـية بعـد عشـرين 

وهـــي قضــية ال تتصـــل مبصــري عشـــرة آالف مــثًال، بـــل تتصـــل ســنة نراهـــا قــد فشـــلت فشــًال ذريعـــاً، 

مليون من البشر تقريباً، وهذا ليس بالشـيء اهلـني. لقـد فشـلت أل�ـا مل تسـتطع حـل  ٨٠٠مبصري 

  املشكالت االجتماعية، وهذا يعين أ�ا قد قدمت استقالتها من التاريخ. 
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غريبـة عـرب عنهـا ذلـك ا�مـع أما املسـيحية فقـد حـدثت هلـا أيضـاً يف الفـرتة األخـرية تطـورات 

املســـكوين األخـــري ،وقبلـــه جممـــع الفاتيكـــان الثـــاين. لقـــد أصـــبحت تعـــاين مـــن مشـــكالت تعـــرب عـــن 

ظـــروف خطـــرية جـــداً تواجههـــا املســـيحية اليـــوم. فـــاملربرات املســـيحية بـــدأت تفقـــد تأثريهـــا فعـــًال يف 

خاصــــة يف أمريكــــا - احليــــاة املســــيحية. حــــدث أن بــــدأت دور التعلــــيم العــــايل املســــيحي يف العــــامل

تغلــــق أبوا�ــــا الواحــــدة بعــــد األخـــرى، مث تبعتهــــا األديــــرة. فــــإذا رجعنــــا إذن إىل اخلريطــــة  -الالتينيـــة

املرسومة أمامنا جند أن اللون املسيحي أيضاً يعاين، فهو كأمنا �ت أو شحب. ونرى على اخلريطة 

يكتســحان  –ديانــة جديــدة هــو لــون –ي ولونــا آخــر جديــدا ســالمشــيئاً غريبــاً وهــو أن اللــون اإل

ي اليوم يغطـي مسـاحة مـن الـدنيا تعـادل نصـفها تقريبـاً وعدتـه البشـرية تبلـغ سالمالعامل. فاللون اإل

مليون)، حصلنا على هذا الرقم من إحصائيات أخرية حتت إشراف األمم املتحدة، ولكي  ٨٠٠(

 عـدد مـن السـنني. إنـين نعطي هذا العدد االعتبار الصحيح جيب أن تكون لدينا فكرة عن منوه يف

ســـنة كـــان توزيـــع أتبـــاع  ١٣أو  ١٢حينمـــا قـــرأت أول مـــرة مـــا يســـمي اجلغرافيـــا البشـــرية وأنـــا ابـــن 

 ٤٠٠مليـون)، وللربمهيـة ( ٥٠٠مليـون)، والبوذيـة ( ٦٠٠األديان كما يلـي: املسـيحية فيمـا أظـن (

العـامل أي أن عـدة  مليون). ففي األول كان هذا كل عدد املسـلمني يف ٢٥٠( سالممليون)، ولإل

مليون) فها حنن يف مدى نصف قرن جند العدد قـد تصـاعد ٢٥٠ي البشرية كانت (سالمالعامل اإل

. إذن حنـن نـرى طـرفني يف القضـية وعلـى خطـني متـوازيني، نـرى أن ٦إىل ما يقـارب اآلن مـن املليـار

علميــة والتكنولوجيــة مــن ســري التــاريخ كأمنــا يســتدرج العــامل إىل فشــل جتاربــه وخيبــة أملــه يف جتاربــه ال

ي كمـاً وكيفـاً، كمـاً مـن حيـث ازديـاد السـكان، وكيفـاً سـالمناحية، ومن ناحية أخرى منو العامل اإل

باكتســــاب جتــــارب جديــــدة ولــــو كانــــت ســــلبية. ونــــرى يف اخلــــط املــــوازي كأمنــــا اهللا يهيــــئ القاعــــدة 

َل َرُســوَلُه بِاْهلـُـَدى َوِديــِن اْحلَــقِّ لُِيْظِهــَرُه ُهــَو الَّــِذي أَْرَســ(  :التارخييــة االجتماعيــة لتحقيــق اآليــة الكرميــة

يِن ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ    }.٣٣{الصف/ )َعَلى الدِّ

وجيب أن نتذكر هنا أن مالك بن نيب حسب ما توضح كتاباته من الذين يؤمنـون أن العـامل 

ســرية التــاريخ البشــري، بســبب ي يعــيش خــارج التــاريخ، أي إنــه خــارج دائــرة التــأثري علــى مســالماإل

                                                 
 . ن الواضح أن اإلحصاءات لم تكن دقیقة في ذلك الوقتم ٦
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ولكنـه انقطاع تأثريه من حيث هو كيان له خصائصه التارخييـة واحلضـارية املميـزة لـه بـني اآلخـرين. 

  يتحدث عن إمكانية النهوض من جديد .

والفــرق بــني فوكويامــا ومالــك بــن نــيب أن األخــري اســتدل علــى اال�يــار الشــيوعي قبــل وقوعــه 

الرأمساليــة الغربيــة ذات  بفكرتــه إىل أن التــاريح ســيجري علــى دىمســتخدماً ذات الفكــرة وهــو يتعــ

السّنة اليت أجراها علـى الشـيوعية. يف حـني جيـزم فوكويامـا بـأن التـاريخ قـد بلـغ منتهـاه ويقـدم فكـرة 

تحدث عن الغيب بلغة اليقني والتوكيد وجتـزم أن النظـام اللـربايل تميكن اعتبارها ميتافيزيقا حداثية، 

وبالتايل مل يعـد هنـاك جمـال لتطـور آخـر، فقـد أجنـز التـاريخ علـى النحـو األكمـل.  قد عدم النقيض

 نســانويــراهن فوكويامــا مــن بعــد ذلــك علــى التكنولوجيــا احليويــة الــيت يلقــي عليهــا عــبء إنتــاج اإل

قـد أكمـل إجنازاتـه ويعلـن بعـد ذلـك انتهـاء  نسـانمـا بعـد البشـرية. وهنـا يكـون اإل إنسـاناخلامت أو 

وت اإللــه. إ�ــا ببســاطة ميتافيزيقــا حداثيــة، أو خرافيــة علميــة، قــد تكــون مصــدر إهلــام التــاريخ ومــ

املفطـور. ال معـىن للحـديث مــن بعـد ذلـك عـن أن كــًال  نســانللسـاعني باالجتـاه املعـاكس حلركـة اإل

يف املنظومة الثقافية خاص حيمل الروح السارية  – سيناريو –من مالك وفوكوياما يقدم منوذجاً أو 

  إليها.  ينتمي اليت

  سبتمبر أول التحديات:  ١١

سبتمرب كتحدي أول وسريع ألطروحـة فوكومايـا. وعلـى غـري توقـع ودون ١١جاءت أحداث 

إرادة وجد العامل نفسه أمام مقابلة بـني الشـرق والغـرب، مقابلـة بـني منـوذج فوكويامـا ومنـوذج مالـك 

ارة العـاملي بنيويـورك قـال النـاس إن نظريـة بن نيب. فعندما انطلقت الطائرات خمرتقة أبراج مركز التج

فوكويامــا قــد ماتــت. يعلــق الصــحفي األمريكــي فريــد زكريــا "الــذي ال شــك فيــه أن مــا حــدث فيــه 

ـــــ (�ايــــة التــــاريخ) تلــــك الفكــــرة الــــيت تقــــول إنــــه بعــــد احلــــروب البــــاردة انتهــــت الصــــراعات  �ايــــة ل

قتصـاد واخلـوف مـن النزعـة االسـتهالكية"، األيدلوجية والسياسية، وأن احلياة سترتكز حول إدارة اال

  جديدة.  اً بو لقد تولد الصراع األيدلوجي من جديد ودخل العامل حر 

تتبـىن أطروحـات  - وعلى رأسها الواليـات املتحـدة -إذا كان ما يقال عن أن الدول الغربية 

السري حنو إ�ـاء مثل �اية التاريخ وصدام احلضارات فإن أهم النتائج تكون قد ظهرت لنا باكراً، ف

التاريخ أو إيقاف ديالكتيك اجلدل التارخيي هو سري قاصد ال تـداعي عفـوي لألحـداث. إذا كـان 
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فوكوياما يستنجد يف تصويره ملرحلة ما بعد التاريخ بنظريات تبدو من نسيج اخليال العلمي، فماذا 

  عن ما بعد التاريخ املنتهي لدى مالك بن نيب.

  : الت نظرية مالك بن نبيآم

عـــام  - كمــا ذكرنــا آنفــاً  -اليــوم وبعــد ثالثــني ســنة متامــاً مــن حــديث بـــن نــيب الــذي وافــق 

أن نقف ونتساءل: هل تبدو احلقيقة سافرة بعد مـرور العقـود  - ورمبا ينبغي لنا -، ميكننا ١٩٧٢

الثالثــة الــيت حــددها؟ وأيــن ميكــن أن جنــد توقعــات مالــك بــن نــيب علــى خارطــة الواقــع؟ هــل "فشــل 

ــــن اإلفــــالس كــــي نشــــعر النــــاس التــــاري وخصوصــــاً -خ أم أفلــــس؟ هــــل مــــا زال مــــن واجبنــــا أن نعل

بــأن هــذا اإلفــالس طريقــة البدايــة كمــا يقــول؟ هــل ميكــن أن يتحقــق مــا متنــاه مالــك بــن  -الشــباب

  ي سيناريو خاص إل�اء التاريخ لصاحله؟ سالمنيب؟ هل أصبح لدى العامل اإل

يدلوجيــة) أو خريطــة األديــان، ونرصــد التغيــريات الــيت طــرأت علينــا أن نعيــد النظــر إىل اخلريطــة (األ

  عليها منذ حديث بن نيب إىل هذه اللحظة: 

   -على محور موسكو وواشنطن سنالحظ اآلتي:

حتقـــق مـــا توقعـــه بـــن نـــيب فيمـــا خيـــتص بالنظـــام الشـــيوعي، الـــذي قـــدم آخـــر رئـــيس لالحتـــاد 

بعملية إعادة البناء (الربوسرتويكا) السوفييت وهو ميخائيل جورباتشوف كشف حسابه فيما عرف 

  م.١٩٩٠معلناً �اية االحتاد وتفكك املنظومة الشيوعية يف العام 

يف اجلزء الشمايل من اخلارطة سنالحظ ظهور صـحوة مسـيحية جديـدة خاصـة يف الواليـات 

ت يف املتحــدة تشــبه الصــحوة الربوتســتانية األوىل يف املظــاهر والعقائــد واألصــولية، ويف دراســة أجريــ

% أجــابوا أ�ــم متـدينون (بــالفهم األمريكــي ٩٥ نينيـات عــن نسـبة التــدين يف أمريكــا جنـد أن الثما

% يذهبون إىل الكنيسة بشـكل ٦٥أن % يف السويد، و ٤٣% يف فرنسا، و٥٩للتدين)، مقارنة بـ

  % خيدمون الكنيسة. ٢٣منتظم، 

  محور طنجة جاكرتا تبرز ظاهرتان:  ىوعل

"خــالل اخلمســني ســنة املاضــية ا�ــارت كــل  ميــديا مونيتــور يقــوليــر لشــبكة تقر  يعــرب عنهــا األوىل

الثقافات أمام هذه القوة (العوملة واألمركة) باستثناء الثقافات اليت تضرب جبذورها يف العامل العـريب 
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٧يســالماإل
ي مــن ناحيــة الكــم والعــدد؛ إذ ســالمفســنالحظ علــى هــذا احملــور تضــخم الوجــود اإل .

ني مـن حيـث الكـم والعـدد علـى حسـاب الـديانات األخـرى الـيت واصـلت حركـة تزايد عدد املسلم

منــواً رأســياً وأفقيــاً. فالعــدد املعلــن  ســالمالتــداعي والغيــاب داخــل دوائرهــا اجلغرافيــة، بينمــا حقــق اإل

ـــار ومئتـــا مليـــون نســـمة ( )، بينمـــا بعمليـــة حســـابية ١.٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠اآلن للمســـلمني هـــو ملي

   .٨)١.٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠كرب من هذا التقدير (ما يقارب بسيطة نكتشف أن العدد أ

ية ثقافياً وعسكرياً، فقد أفضت حركة مقاومة االستعمار اليت عـايش بـن نـيب سالماحنسار القوة اإل

طرفــاً منهــا إىل واقــع ال جيســـد الطموحــات واآلمــال الشــعبية الـــيت كانــت وقــوداً للمقاومــة، وأمثـــرت 

الـــيت مثلـــت العنصـــر األســـاس يف القضـــاء علـــى -ية ســـالماإلاســـتقالًال شـــكلياً، كمـــا فشـــلت القـــوة 

يف اســـتثمار انتصـــارها واحلفـــاظ عليـــه يف هيئـــة تكـــوين واضـــح املالمـــح، ســـهل  -االحتـــاد الســـوفييت

إىل  -رأس الــرمح يف اإلجهــاز علــى الشــيوعية-ياً، لقــد انتهــت أفغانســتان إســالمالتعريــف دوليــاً و 

  ي على حد سواء.سالموا�تمع اإل دولة عجزت عن التأقلم مع ا�تمع الدويل

ي، حيـث تضـاعف العـدد سـالمإذن فقد حدث شئ مما توقعه (بن نيب) يف جانب منـو الوجـود اإل

إىل مخـس أضـعاف علـى األقـل، بينمـا حـدث غـري )  صـحيحاً  اإلحصـاءإذا كـان ( ألف ٢٥٠من 

ليمـــني السياســـي ذلـــك فيمـــا توقعـــه بشـــأن اجلانـــب الرأمســـايل (الواليـــات املتحـــدة) بعـــد أن تـــآلف ا

احلاكم (احلزب اجلمهوري) واليمني املسيحي ذو اجلـذور الربوتسـتانتية واالرتباطـات الصـهيونية ومـا 

. وبــــذلك يتصــــاعد احتمــــال حتقــــق ســــيناريو الصــــهيوينمــــن ار�ــــان جلماعــــات الضــــغط  تبــــع ذلــــك

ي العقـدي، املواجهة، ويف ذلك تأكيد على �ـاوي افـرتاض فوكومايـا فيمـا يتعلـق بالصـراع األيـدلوج

ويعزز من ناحية أخرى رؤية صمويل هنتنجتون الذي بشر العامل بصدام وشيك بني أتباع ديانات 

  العامل املختلفة. 

  :نهاية التاريخ فكرة الموجه لنقد ال

                                                 
 .٢٠٥١، العدد ٢/٥/٢٠٠٣ة أمحد حسن حممد صاحل، الرأي العام، اجلمعة مارك قلني معلقة يف شبكة ميديا مونيتور، ترمج ٧
ية وإعداد األقليات املسلمة املوزعة علي سالمقمنا بعملية معاجلة أولية للعدد اعتمادا على اإلحصائيات املعلنة لتعداد السكان يف الدول اإل ٨

ما يستحقه من    مبكتب الربوفيسور حسن مكي على أمل أن جيد املوضوعقارات العامل اخلمس، وخلصنا إىل هذا العدد التقرييب. كان ذلك 

 .االهتمام البحثي
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نتحــدث عــن �ايــة التــاريخ إمنــا نتحــدث عــن املســتقبل فالتــاريخ مســتمر يف صــريورته  اننــا عنــدما

يف هــذا االجتــاه يتجــه لرتشــيد رؤيتنــا يف استشــراف  لغــد ، ومــا دام البحــثحنــو ا،إىل اليــوم  ،مــسمــن األ

حـــول أمهيتـــه ، أمـــا إن كـــان اهلـــدف مـــن هـــذه املســـتقبل وضـــبط حركـــة التنبـــؤات ومنهجتهـــا فـــال خـــالف 

ف املســتقبل يف هيئــة ســيناريوهات يــتم تنمــيط الواقــع عليهــا مــن أجــل يلتــأل الــتحكم والســعياجلهــود هــو 

، فمــن املؤكـد أن نـاتج مثـل هــذا و شـعب أو مجاعــة علـى حسـاب األمـم األخـرى توظيفـه ملصـلحة أمـة أ

  مصلحة البشرية بعمومها .العمل لن يصب يف 

لقد هومجت نظرية �ابة التاريخ بعنف من قبل عدد كبري من الباحثني واملفكـرين وكـان أهـم مـا   

نظرات للتـاريخ هـي تلـك انتقدت به هو أ�ا تسعى إلجهاض مستقبالت حضارات كاملة ألن "أسوأ ال

بــل ألن هنــاك مــن الــيت تعتــربه قــد توقــف وهــي نظــرة خطــرية لــبس بســبب مــا حتملــه مــن تشــاؤم فحســب 

مشــروعه هــذا حتــت اســم العامليــة وهكــذا يتبــني جبــالء زيــف  ضــع جــوهرعامليــاً ويتــه يرغــب يف تعمــيم حلظ

عــن احلاضــر إال يف تفاصــيل تلــك العامليــة املزعومــة ولســان حــال أولئــك يقــول بــأن املســتقبل ال خيتلــف 

جمــودة ضــمناً يف نتــاج هــي كمــا يقــول املســريي وهــي ليســت نظــرة جديــدة بــالطبع ف" متفرقــة هنــا أو هنــاك

  ٩املستوى الثقايف مع العلم أن ذلك ال يشمل كل املنتوج الفكري الغريب .  على األورويبالتمركز 

على نظرية �اية التاريخ هو ا�ا تتعامل  ما ميكن ان تنتقد به الرؤية االستشرافية املتأسسة إن أهم

كالعب أوحـد ومـتحكم مطلـق مبجريـات حياتـه بأبعادهـا الزمانيـة تبعـاً لتحكمـه يف أبعادهـا   نسانمع اإل

  املكانية ..

 احلـادث يف احلاضـر ومـن نسـاين�ا تتصـور وقـائع احلـدث املسـتقبلي باعتبارهـا مـآالت للفعـل اإلإو 

فــة املتحصـــلة  تارخييــاً تــرى مســتقبل البشـــرية كنتــاج فعلــي ملــآالت األحـــداث مث فإ�ــا واســتناداً علــى املعر 

  اجلارية يف واقع احلياة اليومية .

وإذا اعتربنــا أن الواقــع هــو املعــزز الوحيــد للرؤيــة املســتقبلية فكيــف لنــا ان جنــزم ان مــا لــدينا مــن   

لــة واملــؤثرة يف املســتقبل معــارف حــول هــذا الواقــع هــي مــن الشــمول حبيــث تســتوعبه بكــل متغرياتــه الفاع

  املنشود .

ــع  مبنـــــاظرةكمـــــا أن تلـــــك الرؤيـــــة وإن تكاملـــــت جوانبهـــــا ســـــتظل ناقصـــــة مـــــا مل نقـــــم  ـــك الواقـــ ذلــ

بواقــع مســتقل عنــه ســبق حتقيقــه يف التــاريخ ، حبضــور معلــن للنمــوذج املعيــاري الــذي (االفرتاضــي أصــًال) 

                                                 
 المسیري : الصھیونیة ونھایة التاریخ  ٩
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 ، �ـذه الطريقـة مـن النظـر نسـاينيف التـاريخ اإلمن أن تكون له جتلياته  بدتتم مبوجبه املقايسة والذي ال 

املبشر املستقبل الواقع ومن مث الشامل يتحقق تعامل إجيايب مع التاريخ ميكننا من توظيفه من أجل تعزيز 

  به مبربرات إضافية للبزوغ .

خييـة مؤكـداً معرفيًا يندد املنهج القرآين بتلك الرؤية اليت أشرنا إليها والقائمة على وحدة الـوترية التار 

تواتر احلدث التارخيي حسب قوانني السببية ال ميكن أن فان ذلك املنهج ال يؤدي إال إىل معرفة ظنية ، 

يفسر الطبيعة املتوقعة للحدث النهائي للحياة فهذا النـوع مـن األحـداث الصـغرى ال يشـاكل يف طبيعتـه 

وطوفــان نــوح و�ايــة  نســانق اإلضــخامة ومشوليــة األحــداث القدريــة الكــربى مــن مثــل نشــأة الكــون وخلــ

اد حالعامل ، هذا من ناحية  ومن ناحية أخرى فإن األدوات  املعرفية احملدودة باالبعاد الظرفية احمليطة بآ

ــتيعاب مقــــدار املعــــارف الضــــرورية الالزمــــة لفهــــم  ــي الســ ــر أو حــــىت أجيــــال مــــنهم ال تكفــ ــدثني البشــ احلــ

لالتسـاع اهلائـل يف املـدى الـزمين الفاصـل بينهمـا والنظـاق نهمـا واملقايسة بيالكبريين (بداية و�اية العامل) 

مل حيـدث (�ايـة التـاريخ  أ�ـا حماولـة لالسـتدالل علـى حـدث ، الواسع للمدى املكاين الواقع فيه احلدث

  حدثت قد تكون مغايرة له يف (الطبيعة واحلجم ) . -أو جمموعة من األحداث –) حبدث 

ختالفاً عميقاً بني مفهوم �ايـة التـاريخ (احللـويل الـدنيوي ) ومفهـوم مثة ا أنوجيب ابتداًء مالحظة 

، يف اآلخـــرة وهـــو يعـــين أن الزمـــان القيامـــة هـــو نقطـــة تقـــع خـــارج الـــزمن يـــوم القيامـــة (التوحيـــدي ) فيـــوم 

أمــا �ايــة التــاريخ فتتحقــق داخــل م خاليــاً مــن الصــراع والتــدافع .. التــارخيي لــن يصــبح يف يــوم مــن األيــا

ــان  ــايناإلالزمــ ــان وعلــــى األرض ، حيــــث يؤســــس اإلنســ ــة املســــيح   -الفــــردوس ( صــــهيون   نســ  -مملكــ

  .١٠اليوتوبيا التكنولوجية ) على األرض وداخل الزمان فهو فردوس ارضي  - املهدي املنتظر

يعــرض املشــهد املســتقبلي الــذي يشــكله هــذا املــدخل األحــداث وكأ�ــا يف حالــة تناســخ دائــم ، 

تشــكله هــذه الرؤيــة علــى أنقــاض الواقــع الــذي ســيتم نســخة وتغييبــه ممــا يتضــمن ويــأيت املســتقبل الــذي 

يف هذا املشهد جتعل إجناز نسخ املاضي يف الصورة اليت يبدو �ا إن ية نسانللرؤية اإلعنصر إفقار عظيم 

  خارج نطاق اإلمكان . اً املستقبل امر 

  -ي :سالممآالت األوضاع المشابهة في التاريخ اإل
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ي بشـهادة عـدد مــن سـالمسـبق هـو أن �ايـة التـاريخ ال تكــاد تصـدق يف العـامل اإلان خالصـة مـا 

ي بـأكثر مـن جتربـة حتـول ومواجهـة وصـراع سالملقد مر العامل اإل)وشهادة التاريخ نفسه ،  ١١املفكرين (

فائــدة للمستشــرف ملــآالت الصــراع املواجهــات ويف االســتهداء بتــاريخ تلــك حضــارية مناوئــة لــه ى مــع قــو 

ولعــل  وإســرائيلوالعــامل املســيحي ممــثًال يف الواليــات املتحــدة   –بــني الغــرب املســيحي / اليهــودي  القــائم

وا�وسية   سالمني اإلي ، واملقابلة احلضارية بسالمتجارب الغزو الترتي املغويل للعامل اإلمن أهم تلك ال

يت تفـــوق  يف أمهيتهـــا  للعـــامل مثلتهـــا  احلـــروب الصـــليبية  الـــوالـــيت ، وآخـــر املواجهـــات  الكـــربي  الفارســـية

  ي  احلربني العامليتني على عظمهما .سالماإل

  على حنو ما سنبينه :وقد تباينت  نواتج تلك االلتحامات 

 : ية وتخومها سالمالمغولي لقلب الحضارة اإلتجربة الغزو التتري  - 

قيــادة حركــة د وقـت وجيــز بالصــراع بــان خيتـار الغــزاة رســالة األمـة الــيت جــاءوا يغزو�ـا ليضــطلعوا بعــ ىانتهـ

القطيع  قائد جيش التتار لبعد التحول الكبري الذي مر به اجليش الغازي بانتقا ية وذلكسالمالفتح اإل

أن بعــد إ�ــا خامتــة غــري متوقعــة ملشــهد مهيــب بــدأ  ســالماإل الذهيب(أحــد قباتئــل التتــار ) مــن الوثنيــة إىل

الـيت مل تبـد أي مقاومـة  علـى بغـداد عاصـمة اخلالفـة ية وانقضـواسالمأحكم الترت سيطر�م على آسيا اإل

مث اجتهـوا حـق بالثقافـة وابنيتهـا يلل جتاوز السيطرة علـى االفـراد واملـوارد ر كبريادماألمر الذي انتها �ا إىل 

ذلــك يف يــوم اخلــامس والعشــرين مــن شــهر رمضــان مــن ســنة ( مثــان ومخســني وســتمائة) و  ،ناحيــة الشــام 

املسلمة على موعد مع معركة مـن معـارك العقيـدة أال وهـي معركـة عـني جـالوت ،  األمة فيه كانتالذي  

 يقـول املقريـزي : ( التقـى اجلمعـان ، ويف قلـوب املسـلمني وهـم عظـيم مـن التـرت ، وذلـك بعـد ويف ذلـك

اضــطرب  طلــوع الشــمس ، وقــد امــتأل الــوادي وكثــر صــياح أهــل القــرى ... وعنــدما اصــطدم العســكران

، األرض ن ، وانـتقض طـرف منـه ، فـألقى السـلطان قطـز عنـد ذلـك خوذتـه علـىجنـاح عسـكر السـلطا

 .اهللا بنصره اه ! ، ومحل بنفسه ، ومبن معه محله صادقة ، فأيدهإسالموصرخ بأعلى صوت : وا

، وقتـــل أكــابرهم، وكـــان قـــد تزلـــزل  مث رجــع التـــرت وصـــفوا مصــافاً ثانيـــاً أعظـــم مـــن األول ، فهــزمهم اهللا

اه إسـالم، مسعه معظم العسـكر وهـو يقـول : وا شديداً ، فصرخ السلطان صرخة عظيمةاملسلمون زلزاًال 

التتـار ، فلمـا انكسـر التتـار الكسـرة الثانيـة نـزل السـلطان  ! ثالث مرات ، يا اهللا انصر عبدك قطز علـى

  .) األرض وقبلها ، وصلى ركعتني شكراً هللا تعاىل ، مث ركب عن فرسه ، ومرغ وجهه على
                                                 

 ) یقول مارك توین  " خالل الخمسین  الماضیة  انھارت كل الثقافات أمام ھذه القوة (العولمة واألمركة) باستثناء الثقافات التي تضرب ١١
  ي وسالمبجذورھا  في العالم العربي اإل
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 املعركــة احنســار املــد املغــويل عــن بــالد الشــام ، واكتفــاء املغــول بــالعراق وإيــران ، وقــد نــتج عــن تلــك

املغوليـة املركزيـة  وتأسيسهم للدولة اإلخلانيـة يف العـراق وإيـران بزعامـة هوالكـو بعـد اسـتقالله عـن احلكومـة

، بعد سلسـلة مـن ة اليت قبلهاالسن يف الصني، وقد يف سنة (أربع وستني وستمائة) تويف هوالكو وقيل يف

اجلـيش املغـويل يف  خلفتـه مـن خسـائر فادحـة يف صـفوفجـالوت ، ومـا  اهلزائم كـان أوهلـا يف معركـة عـني

 الفذ كتبغا ، مث ما تال ذلك من مواجهات بينه وبني عمه (بركا خان) زعيم القبيلة الشام مبا فيهم قائده

هوالكــو وعمــه ممــا أســفر عــن عــدة  ار الوضــع بــني(بركــا خــان) إىل انفجــ إســالمالذهبيــة ، حيــث أدى 

 ، فمـات �ـذه العلـة غمـاً وكمـداً  بعلـة الصـرع مواجهات بني الطـرفني ، انتهـت �زميـة هوالكـو ، وإصـابته

.      
إكمال خمططه يف احتالل الديار الشامية واملصرية لكنهم عجزوا عن ذلك ،  وقد حاول خلفاء هوالكو

أحفـاد  إىل السلطان املغويل أيب سعيد يف سنة (سبع عشرة وسبعمائة) أحـدالنوبة يف احلكم  وملا جاءت

، وبــذلك  ســالماملغــول التــابعني لــه يف اإل ه ممــا أدى إىل دخــول معظــمإســالمهوالكــو ، أســلم وحســن 

  . أهل الديار اليت جاءوا يغزو�ادخلت تلك األمة الغازية يف دين 

 يةسالمالمقابلة الفارسية اإل - 

ـــّروُم األرض وهـــم مـــن بعـــد غلـــبهم والـــيت يوثـــق قرآ ـــِت ال ـــة الثانيـــة مـــن ســـورة الـــروم (ُغِلَب نيـــاً لبـــدايتها باآلي

وتـــذكر كتـــب الســـرية أن كســـري (حـــاكم الفـــرس ) مل يطـــق االعـــرتاف باملســـلمني   ٢-ســـيغلبون ) الـــروم 

جهـة ككيان ورسالة ، فمزق اخلطاب الرمسي املوجه له من النيب ( صـلي اهللا عليـه وسـلم ) وتطـورت املوا

لتصــبح م  ٦٣٦ســنة  ي لفــارسســالمحـىت بلغــت ذرو�ــا يف معركـة القادســية  ، وانتهــي احلــوار بـالفتح اإل

 ية . سالماآلن رمزاً متميزاً يف اخلارطة اإل

 :  الحروب الصليبية - 

يف  سـالمالقـرن اخلـامس عشـر ، ومـا تعرضـت لـه صـورة اإل وما أفضت إليه من نتـائج وحتـوالت تعـود إىل

العسف والتشوية والتحريف لعقائده و قيمـة وشخصـياته  ، وال سـيما شخصـية صـالح  تلك احلقبة من

الــدين ، والبــد أنــه كــان لــذلك االلتحــام الكثــري مــن اجلوانــب غــري املرئيــة خاصــة فيمــا يتعلــق باخلصوصــية 

 ي واملتمثلة يف استعصاء احتوائه او إقصائه .سالماحلضارية للشرق اإل

طروحة بن نيب حمض �ومية صوفية أو إشراقة فلسفية، ولكنهـا اسـتدعاء وبالتايل ال ميكن اعتبار أ "

 ي الذي حتكمه قوانينه اخلاصة، سالملسنة ظلت تالزم حركة املد اإل
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سيما أن ذلك جاء يف " بان الدين لن ينشىء بذاته جمتمعات حرة  "فوكوياما  قولومن مث هل يصدق 

  ؟ سالمحديث عن اإل

ال قائمة، خاصـة إذا مـا أخـذنا يف االعتبـار أن البحـث عـن الدميقرطيـة أن كل اخليارات ال تز احلق 

والدميقراطيــة افــرتاض مل يــتم  ســالموالــدعوة هلــا أمــر تشــرتك فيــه كــل األمــم، كمــا إن املقابلــة بــني اإل

اختباره والتدليل عليه تارخيياً، والواضـح مـن خـالل الـدعوة واملمارسـة أن جـل التيـارات الداعيـة إىل 

ي، ولكــــن ســــالمتــــؤمن دائمــــاً أن الدميقراطيــــة هــــي املنــــاخ األمثــــل لتقــــدمي الطــــرح اإل ذلــــك البــــديل

تــأيت مــن حيــث أن الكيانــات احلاميــة للدميقراطيــة يف العــامل (الــدول واملنظمــات الدوليــة)   املواجهــة

للســلطة ولــو عــرب صــناديق االقــرتاع خطــر علــى الدميقراطيــة وأمــر ينبغــي  ســالمتعتــرب أن وصــول اإل

 منه وجتنبه بكل السبل. االحرتاز 

بـه إمجال ما سبق يف القـول بـأن حماولـة إ�ـاء التـاريخ علـى النحـو الـذي عرضـه   إذن ميكنا

حــدة مــن تــداعيات املواجهــة املتوقعــة بــني النمــوذجني، وهــو الواقــع افوكويامــا ال ختــرج عــن كو�ــا و 

  لنظام الدويل. على ساحة ااملاثل حالياً 

باعتبــاره عــدوا حقيقيــاً  ســالمريس صــورة منطيــة ســالبة تصــور اإليف تكــ  لقــد أســهم هــذا الواقــع

 ي مـن حيـفسـالمم لكل مـا يلحـق بالعـامل اإلئاراطية، وكان مؤداها إجياد مربر دللتحديث والدميق

ريوهات مثل اليت حدثت وظلم، وإذا جردنا نظرتنا من حمتواها العقدي والعاطفة الدينية، فإن سينا

ال يســعفنا أي مــربر   و وإندونيســيا تبقــى عصــية علــى الفهــم، حيــثواهلرســك وكوســوف يف البوســنة

 أطروحــــة فوكويامــــا أنظارنــــا عنــــه.صــــرف ت ســــريها. إن املواجهــــة املتوقعــــة هــــي مــــا ميكــــنلتف تــــارخيي

مبســتوى واحــد،   يســالمالطــرفني، الغــريب واإل ســتولد تلــك املواجهــة مدركــة مــن كــالواحلقيقــة الــيت 

الل اخلمسـني سـنة املاضـية ا�ـارت كـل الثقافـات أمـام هـذه وهي تقول على لسان مارك تـوين "خـ

ي".  ســالمالقــوة (العوملــة واألمركــة) .. باســتثناء الثقافــات الــيت تضــرب جبــذورها يف العــامل العــريب واإل

-اجلهادي يف عملية اإلجهاز على االشرتاكية يف أفغانسـتان  سالمكما إن الدور الذي قام به اإل

تعـــزز  -السياســـي يومـــاً بيـــوم وســـاعة بســـاعة ســـالماللرباليـــة الغربيـــة واإلتلـــك التجربـــة الـــيت عاشـــتها 

ـ  والسياسيبوجهه الديين واحلضاري  سالماالعتقاد بان آخر النقائض املمثلة للنظام اللربايل هو اإل

  . د تنبه أخرياً هلذا املعىنقولعل قوكوياما 
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ـــرب   ية للتخفيــــف مــــن وقــــع هــــذه احلقيقــــةســــالمومــــع احملــــاوالت اإل ــــة، الكـ ى علــــى الســــاحة الدولي

التقليـل مـن اخلطـر  -فوكويامـا  حسب  طرح �اية التاريخ  ومن بينها-املدارس الغربية   وحماوالت

األقـدار التارخييـة تسـري علـى مـا   علـى واقـع النظـام الـدويل، إال أن سـالمالذي ميكن أن يشكله اإل

اً وقـــدراً نافـــذاً . ويكفينـــا أن قضـــاًء حمتومـــ  يف اجتاهـــات سياســـية أو عســـكرية " قـــد غـــدت  يبـــدو

  عشــر مــن ســبتمرب،  نظريــة فوكويامــا: حــروب البلقــان، واحلــادي  نتــذكر األحــداث الــيت أعقبــت

 "وصربيا، وأفغانستان، واحتالل العراق .

ال بــه فوكويامــا  التــاريخ علــى النحــو الــذي عرضــه حماولــة إ�ــاء ميكنــا إمجــال ماســبق يف القــول بــانإذا 

  .  تقبله عيات العلو الغريب غرب املتفق علىحدة من تداوا خترج عن كو�ا

اضي الـيت ختلصـت مـن غلب مواطين األر أأن " التاريخ الذي غالباً ما يكون مورداً قد يصبح لعنة ف 

يعــانون وطــأة لعنــات التــاريخ مــن حيــث أن الــذاكرة التارخييــة ومعــارف معينــة هــي  واملســلمون االســتعمار

لالجئـني اشـتات سـكان جنـوب آسـيا وتـدفقات  هم ومـع ذلـك فقـد أقـاميفهم  ألنفسـاليت حـددت  تعـر 

اعتبــار الــوطن مكانــاً  فقــل )الــوطن( عالقــة جديـدة مبثــال  علــى الغــرب املسـلمني وعمــال املعرفــة والســياح

ــاً وفئــــه بــــد وذات قــــدرة جغرافيــــة معينــــة علــــى حتديــــد هويــــة األســــيويني اجلنــــوبيني جغرافيــــة معطــــاه لأل ثابتــ

معـارف ) أقـل أمهيـة وأصـبحت  /ثـورات/أسـطورية (تقسـيم  ما كان يعد أحداثا قومية وأصبح واملسلمني

  ال جمرد أحداث بل أصبحت اجتاهاً اجيابياً يدفعنا خارج الذاكرة التارخيية واحلالية . 

ومن مث أصبح املستقبل مكاناً حقيقياً  وإذ أنه ملـئ  باإلمكانـات فقـد أصـبح هـذا املكـان يعـد وطنـاً  " 
)١٢(  

مهيـة بأ يف االعتقاد ن يتفقانايريمتغ جنيذمنو  يقدمان كوياما ومالك بن نيبف من صة القول أن كالً وخال

إ�اء  خر أمهيةري اآليبينما بدي ، أنهي التاريخ لتمديد الواقع كقدر يود أن األول ي إ�اء التاريخ ولكن

  التاريخ من اجل الشروع يف املستقبل .

   
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ٩١) عنایة هللا مصدر سابق  ص ١٢
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  لثانيالفصل ا 
  

 
 
 
 
 
  جدیدة نحو منھجیة

  سالمستشراف مستقبل اإلال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
حق نفسها  تكب نوعاً من اإلبادة اجلماعية يف"إن على البشرية أن ختتار بني بديلني متطرفني إما أن تر 

  أو أن تتعلم من اآلن فصاعداً كيف تعيش كأسرة واحدة "

  أرنلوند توينيب                      

 اهللا نـــدإن أكـــرمكم ع االنـــاس إنـــا خلقنـــاكم مـــن ذكـــر وأنثـــى وجعلنـــاكم شـــعوباً وقبائـــل لتعـــارفو "يـــا أيهـــا 

  أتقاكم "
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  الثاني فصلال

 نحو منهجية جديدة 

  سالمالستشراف مستقبل اإل

  

  

  تمهيد :

ا إال ال ختلو فلسفة من الفلسفات او عقيدة من العقائد او ديانة من الديانات وال تبلغ منتهاه

والكــون وقصــة اخللــق  نســانواضــحة فيمــا  يتعلــق بلحظــة البــدء واصــل اإل مــا تقدمــه مــن إجابــاتمبقــدار 

وال قــد ظــل طــ نســانال حصــر هلــا علــى أن اإل عتنا ســوق شــواهدللوجــود . ومــن مث فــإن باســتطا األوىل

 إىل أو اسـتناداً  صيد حكمتـه  واستبصـاره يف الواقـعأيامه انطالقاً من ر  حياته يقدم سيناريوهات ملستقبل

املسـمى امـر جديـد نفـس كمبحـث قـائم  بذاتـه  وحتـت   معارفه الدينية صحيح أن التعامـل مـع املسـتقبل

 نســـاننســـبياً إال أن اســـتبار األحـــداث واستشـــراف  مآال�ـــا واحـــد مـــن األهـــداف املعتـــربة يف مشـــروع اإل

  .بامتداداته العميقة يف الوجود 

للوجـــود وام يف تلـــك األعمـــاق التأسيســـية الـــدمبعنـــاه الشـــامل حاضـــراً  علـــى  ســـالموقـــد ظـــل اإل

عــرب كــل االبعــاد  نســانبــل لريســم معــامل الطريــق لإل ال ليعــرض نفســه كحقيقــة تارخييــة فحســب نســايناإل

يف كل مـا  ليس كامناً  فقط يف ماضية إمنا كقوة حية  سالماإلف" الزمانية حلياته على ظهر هذا الكوكب 

   ١٣"البشرية الذي يتعرض مصريه  مستقبل.. ميكن ان يقدمه لصاحل املستقبل 

ي شـــامل إســالممـــن عــدم وجــود أي فكــر اســرتاتيجي  شــكوى ي نــربةســالمربز يف الفكــر اإلوتــ

 نسـانالغريب ومنوذجه وأحالمـه حـول مسـتقبل اإل نساناإل ) ومن أن مقوالت ١٤يتعامل مع  املستقبل (

ــديثمــــن الع املعاصــــر ــات  وملــــة والنظــــام العــــاملي قــــد تــــدويلها كاناجيــــل للتحــ يف كــــل  ا�تمعــــات والثقافــ

ية  وهو ما يهدد بان تفقد البشرية باجتاهها حنو التماثل  أهم مميزا�ا وهو االختالف والتنـوع  . نساناإل

ــدف هــــذا اجلــــزء مــــن  الدراســــة إىلي ــ هــ ــرج يف دروب املعرفــــةق ممــــا إالتحقــ لرســــم ســــيناريو  ذا كــــان مثــــة خمــ

وذلـــك عــرب التعريـــف بعلـــم املســـتقبليات ية ســـالمإلي  او وضـــع مشــروع للمســـتقبليات اإســـالممســتقبلي 

مؤكــداً علــى أمهيــة دراســة املســتقبل وأهــم االجتاهــات املعاصــرة لدراســات املســتقبل ومفاهيمــه األساســية  
                                                 

 ودي : مرجع سابقجار ١٣
  .العدد (الثامن ) - فكار جدیدة أللمؤلف : لواء   أ . ج . دكتور / فوزي محمد طایل  ،  -  كیف نفكر استراتیجیاً  .. مة ادني : عرض كتاب نھضة  أیمن  الف) أ ١٤
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القائمة علـى أمهيـة املسـتقبل كبعـد زمـاين أسـاس يف أي رؤيـة حضـارية أيـاً كـان مصـدرها ، كمـا سـنعرض 

ي ، ومن مث للمحاوالت املنهجية لتكييـف دراسـات املسـتقبل سالمألهم اجتاهات البحث املستقبلي اإل

ية ، وخيتتم الفصل بشرح املعطيات االساسية  الالزمة إلجناز املستقبل وفق رؤية سالميف إطار املعرفة اإل

 ية مستقلة . إسالم

  مدخل مفاهيمي : 

وليـدة  ا �ا اآلن الطريقة اليت نستخدمه ) هو Futureال يعيبنا أن نقول أن كلمة مستقبل (  

ــــتقبالنية   ــــم املســـ ــذا االســـ ـــــي �ـــــ ــــة علـــــــم أو مبحـــــــث علمــ ــــــنيفاتنا املعرفيـــ ـــيس يف تصـ ــــة فلــــ ـــارة الغربيـــ احلضــــ

Futurology  التينيـة األوىل كلمتـني مـن   ة(وهـي مركبـFuturcem   الثانيـة و  ،مسـتقبل وتعـين

  .  )وتعين مبحث / نظرية  / علم  / مجلة من التصورات   Logosيونانية 

" علـى ا�ـا  " دراسـة تبحـث  Futurology  "ويبسـرت كلمـة  -ف  قـاموس  مرييـام ويعـر  

  ."١٥) اجلارية Trendsيف االحتماالت املستقبلية  على أساس االجتاهات (

نهج باملستقبل وخاصة من منطق  ماملوجز فيعرفها على ا�ا " التكهن امل كسفوردأ قاموس" أما 

  االجتاهات اجلارية يف ا�تمع  " .

صــر الصــادر عــن دار أصــحاب املعجــم  الفلســفي املخت علــى الضــفة الشــرقية مــن الســاحة يــرى

لعلمي القائم على منهجية مع التنبؤ ا كافة  أشكاهلا واجتاها�ا تتناقصموسكو أن املستقبالنية ب التقدم

  . ١٦التارخيية  املادية

جنليـزي الشـهري جـورج ى الروائي اإللعشرين لدات من القرن ايوقد ظهر مصطلح املستقبالنية يف األربعين

  م . ١٩٤٩الصادرة يف   -)  ١٩٨٤يته (اورويل عرب روا

ات  وحياول أنصـار يوقد ساهم  التطور التقين يف ازدهار الدراسات املستقبلية منذ عقد  الستين

ون ا يطرحـمـك،  احلـادة  ةهذا املذهب إثبات  إمكانية توطني  التكنولوجيا  حلـل املشـكالت  االجتماعيـ

نسيات بعد  الصناعي (بيل) والتكنوقراطي (بيجيسبنكي)  والشركات  متعددة اجل مشكالت ا�تمع ما

  .(كان)  املهيمنه دولياً واستبعاد ظهور النزاعات الدولية

                                                 
١٥   "futureals with a study that de  possibilities based on current trends "  

          http://www.m-w.com/dictionary/futurology 
 ١٩٨٦ -دار التقدم -موسكو -مجموعة مؤلفین -المعجم الفلسفي المختصر ١٦
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لتفــــاؤل مــــن املســــتقبالنية نــــربة  ا مــــن القــــرن املــــيالدي املاضــــي خبفــــوتات يالســــبعين وقــــد متيــــزت

بوضـع   تعـددت النـداءات الدوليـة  (تـوفلر) ، ومـع بـروز خطـر االزمـة البيئيـة لقاء املستقبل  ماموبالذعر أ

ـــاء ــــو االقتصـــــاد وجــ ـــدد لنمـ ــا حــ ـــز الطـــ ـــع  احلـــــديث والربيـــــوق بع التكنيكـــــيتعزيــ ـــاة يف ا�تمــ  -راطي للحيــ

  .(مالثوس) كما يقول غري املنتظم  للسكان   ومشكالت النمو

  االتجاهات المعاصرة لدراسات المستقبل :

) بنظريـة يف  Thomas Robert  Malthusثومـاس روبـرت مـالثوس (  انـلقـد عرف 

ل ن السكان يتزايدون مبتوالية هندسية بينما تزداد وسائلنظريته تلك فإ ووفقاً م) . ١٧٩٨ن (عام السكا

مة لدرجـة أنـه اعتـرب الفقـر قـدر وذهـب يف تشـاؤ  ىل كـبح التزايـد السـكاين.التغذية مبتوالية حسابية ودعـا إ

جنلرتا لتاسع عشر حركة "املالثوسية" يف إوبتأثري من نظريته ظهرت يف القرن ا لذي ال مفر منه.ا نساناإل

ومن مث يف أملانيا وفرنسا وبلدان أوروبية أخرى وضمت يف صـفوفها اقتصـاديني ودميغـرافيني و غـريهم مـن 

ف رمســي �ــا عــام علــى اعــرتا وحصــلت "املالثوســية اجلديــدة" املختصــني يف العلــوم االجتماعيــة األخــرى..

األســـرة حمـــدودة فكـــرة لغـــرض نشـــر  جنلـــرتا عنـــدما تأسســـت مـــا تســـمى "الرابطـــة املالثوســـية"يف إ ١٨٧٧

  .العدد

ــدر ألفـــــني تـــــوفلر ١٩٧٠يف عـــــام  ـــتقبل" Alvin Toffler( أصـــ ـــه "صـــــدمة املســ ) كتابــ

)Future Shockة ) والـذي حقـق لـه شـهرة هائلـة يف جمـال تصـوير املسـتقبل مث جـاء كتابـه  "املوجـ

التارخييـة الـيت  ومـع القيمـة تأكيـداً الشـهرة ١٩٨٠الـذي صـدر عـام  )The Third Waveالثالثـة"(

لميـة كانـت أقـرب إىل  ن مؤلفاتـه مـن حيـث قيمتهـا العجمـال الدراسـات املسـتقبلية  إال أ حققها تـوفلر يف

  ثقافية  . كو�ا مؤلفات

بلية ذات األثـر العميـق يف كان على موعد مع أحد أهـم الدراسـات املسـتق ١٩٧٢عام ولكن ال

) تقريــرا Club of Rome The( أصــدر نــادي رومــاتــاريخ علــم املســتقبليات ففــي ذلــك العــام 

قـدم الصـدمة احلقيقيـة باملسـتقبل ) والـذي The Limits To Growthبعنوان"حـدود النمـو"(

وهناك من  اداتقد تعرض التقرير للكثري من االنتقاملستقبل.و بسبب ما حواه من حقائق مقلقة تتعلق ب

  اعتربه اعادة انتاج لتشاؤمية مالثوس .

، كتلــة واحـدة متجانســة حمــدودة حبــدود طبيعيــة ثابتــة. (وقــد نــادي رومــااعتـرب العــامل، يف منــوذج "

انتهى فورسرت وميدوز إىل أن " النمو األسي" يف بعض األنساق الفرعية موضع االعتبار يصطدم حبدود 
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ا�يار النسق العاملي يف أقـل مـن مائـة عـام. ويبـدأ اال�يـار باخنفـاض تـدرجيي طبيعية "ثابتة" مما ينتج عنه 

يف قيمة متغري يعرب عن "نوعية احلياة" ويظهر فيما بعد يف شكل اخنفاض حجـم السـكان نتيجـة ارتفـاع 

    معدالت الوفاة.

يقـرتح فورسـرت  ومن أجل تفادي هذا املصري الذي حيـدده بنيـان النسـق العـاملي يف هـذا النمـاذج للبشـرية،

وميـــدوز وضـــع حـــدود اختياريـــة للنمـــو عـــن طريـــق ضـــبط منـــو الســـكان يف دول العـــامل الثالـــث واحلـــد مـــن 

  .١٧"التكوين الرأمسايل �دف التوصل حلالة من التوازن املستقبلي)

  ) (نمــــوذج أمريكــــا الالتينيــــة للعــــالم): Aurelio Pecceiنمــــوذج (أوريليوبيتشــــي 

األرجنتــني ببنــاء هــذا النمــوذج، الــذي يتميــز عــن النمــاذج الــيت ســبقته. قامــت مؤسســة أوريليوبيتشــي يف 

حيث يبىن موقفاً عقائديًا يقوم بالدفاع عن قضايا الدول النامية، كمـا ينتقـد األحـوال املرتديـة يف العـامل، 

(ويرجعها إىل أمناط جائرة واستغاللية للتنظيم السياسي واالجتماعي على مستوى العـامل وداخـل الكثـري 

ومـن اهـم النتـائج من بلدانه ويروج فريق العمـل الـذي قـام ببنـاء النمـوذج �تمـع جديـد اشـرتاكي النزعـة: 

إمكانية حتقق الكفاية وإشباع احلاجات األساسـية لسـكان العـامل خـالل  اليت توصل اليها هذا النموذج 

مـــن ناجتـــة احمللـــي  %٢، إذا خصـــص العـــامل املتقـــدم مـــا ال يزيـــد عـــن ١٩٨٠ســـتني عامـــاً بـــدءاً مـــن عـــام 

  اإلمجايل للمساعدة غري املشروطة للدول النامية.

ــو إثبــــات أن املــــوارد الطبيعيــــة تكفــــي للوفــــاء  ــان اهلــــدف األساســــي مــــن هــــذا النمــــوذج هــ لقــــد كــ

ــرط إجـــراء تغيـــريات أساســـية ذات طـــابع اقتصـــادي واجتمـــاعي  باحلاجـــات األساســـية للبشـــرية كلهـــا بشـ

ه ملنطقة آسيا كأثل منـاطق العـامل قـدرة علـى النمـو وهـو مـا كذبتـه ومما أخذ على النموذج تعيين وسياسي

  .١٨الطفرة التنموية يف شرق آسيا 

بشـكل   فهنـاك وميكننـانسـاينوتتعدد  املداخل وتتنوع النماذج املرسومة للتنبؤ حبالة املسـتقبل اإل

مبعاجلــة العـامل كوحــدة  الـذي يتميـز -أن منيـز بــني جيلـني مـن النمــاذج العامليـة للتنميـة: اجليــل األول  عـام

) الـذي كـان أسـاس يف World ٣واحدة، وميثـل هـذا اجليـل عمـل فورسـرت وميـدوز، مث منـوذج العـامل ( 

فقــد اهــتم بتقســيم العــامل إىل عــدة منــاطق  -إعــداد تقريــر نــادي رومــا "حــدود النمــو". أمــا اجليــل الثــاين 

تويات، ومنــوذج أمريكــا الالتينيــة للعــامل وخــري منــوذج ميثــل هــذا اجليــل هــو منــوذج ميــزاروفيتش متعــدد املســ

                                                 
 وما بعدھا. ١٩٨، ص١٩٩٧ترجمة عیسى عصفور، منشورات وزارة الثقافة دمشق أنظر: نادي روما، وقف النمو،  ١٧

 ـنظر المثدر السابق ١٨
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ــوذج األمــــم املتحـــدة للعــــامل الــــذي أجنـــز حتــــت إشــــراف  ــني) ومنــ ــة أوريليوبيتشــــي، األرجنتـ (أجنـــز يف مؤسســ

١٩ليونتييف
.  

املؤسسـات البحثيـة ميكـن مالحظـة ظـاهرة انتشـار ر دارسات املستقبل دوليـاً ازدها وإىل جانب 

  من العامل وبنظرة باناوراميا سنحاول التعرف على أمهها :نطاق واسع العاملة يف هذا ا�ال على 

١- Millennium Project    مشروع االلفية وهي  مؤسسـة تـدعمها جامعـة  األمـم املتحـدة

ــة كبـــــرية وا�لـــــس اال ــال  مريكـــــي ، وتضـــــم خنبـــ ــتقبليات  واملفكـــــرين  ورجـــ ــتغلني  باملســـ ــن املشـــ مـــ

اســـيني  مـــن خمتلـــف التنظيمـــات  الدوليـــة  األعمــال وصـــناع القـــرار واملشـــتغلني  بـــالتخطيط والسي

 Millennium(�ــدف و واحلكومــات والشــركات ومؤسســات ا�تمــع  املــدين واجلامعــات  . 

Project  مستقبل من خـالل لالعون يف االستعداد  والتنظيم ل ) الن تصبح أداة دولية لتقدمي

 .بشكل دائم     باملستقبلنساينسني التفكري اإلحتديث وحت

وتعترب من   Society World Futuresيضاً اجلمعية الدولية ملستقبل  العامل أ وهنالك   -٢

اً ، وتضـم  عـدد، والـيت �ـتم بـالوعي املسـتقبلي  كرب  اجلمعيات العامليـة الرائـدة  يف هـذا ا�ـالأ

كثر  أمؤمترات سنوية  منذ  اجلمعيةوتعقد  من األعضاء املهتمني بشؤون املستقبل حول العامل ،

ين  من الزمان  يلتقي فيها كل العاملني  واملهتمني  �ذا ا�ال ، وهلـا إصـدارات  مثـل من عقد

The Futurist    اليت تقدم  للقارئ العادي أضواء على مضمار  املستقبل   ، وهلاFuture 

Survey     الـــيت تقـــدم  شـــهرياً نبـــذة عـــن املقـــاالت والتقـــارير  والكتـــب الصـــادرة  الـــيت تتعلـــق

 واالجتاهات  واألفكار املتعلقة  باملستقبل.  بالتنبؤات

 Futuriblesقـــدم  املؤسســـات  الفرنســـية  العامـــة  يف جمـــال  املســـتقبل مؤسســـة ومـــن أ -٣

International   جهـود العـامل الفرنسـي  ومتتـد إىلBernard de Jouvenel  رواد  أحـد

كمــا أن هلــا  )للدراســات مركــز(تضــم  نشــاطاً للدراســات  يقـوم  بــه   ا�ــال يف العــامل  ، وهـذا 

يعمـل علـى تنظــيم  دورات  تدريبيـة  حــول  )  Centre de Formation(مركـزاً  للتـدريب 

                                                 

  مقال على موقع مصطفى العبد هللا الكفريراجع : النماذج العالمیة للتنمیة  ١٩

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=37150  
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املفاهيم  واملنهجيات  املتعلقـة  باملسـتقبليات  ،   كمـا تضـم املؤسسـة مركـزاً لتنظـيم  اللقـاءات 

 جانـــب ، إىلCentre De Rencotntreوالنـــدوات وحلقـــات النقـــاش ومـــؤمترات ويســـمى 

، ومركـزا للمـوارد مـن أجـل معرفـة مـن يفعـل مـاذا؟ ) Bases De Donneesقاعـدة للبيانـات (

ويصـــدر �ـــذا ا�ـــال دوريـــة  Centre De Ressourcesوأيـــن ؟ يف الدراســـات املســـتقبلية 

  . futriblesهذا وتصدر املؤسسة دورية أحباث حمكمة باسم  Vigieفيجي.

  أهمية دراسة المستقبل :  

قيمــة حقــل الدراســات لــه مــن تطــور يف دراســات املســتقبل إال ان تســاؤًال حــول  شــرناومــع مــا أ  

له وجاهته يف  زالتال  األجيال املقبلةأمة اجلارية واستكشاف  يف استشراف مآالت األحداث املستقبلية

   جمتمعاتنا .

ن مأخــذ اجلــد تأخــذ الــزم ن الدراســات املســتقبليةوترجــع هــذه األمهيــة  يف نظــر (ســهيل عنايــة اهللا) إىل أ 

ية واحلضـارية، ويرجـع السـبب يف ضـيق املسـلمني نسـاننه متغـري تـابع للخـربة اإلأ بدًال من النظر إليه على

ان الــزمن كــان يف الغالــب اكثــر تنوعــاً فكــان التقــومي اهلجــري مهمــاً بــل كــان اســلوباً  باحلداثــة جزئيــاً إىل

كـــان التوقيـــت القمـــري حموريـــاً بالدرجـــة   ذلـــك ىلتســـجيل الواقـــع اهـــم مـــن التقـــومي املـــيالدي ، عـــالوة علـــ

  .نفسها 

جـــة األمهيـــة نفســـها وحتـــاول حبـــوث در  ىجيـــال املســـتقبل علـــي فـــإن تفكـــري أإســـالمومـــن منظـــور 

و تزكيـــة لغـــة مـــن التنبــؤ لعقـــود قادمـــة أ نـــه بـــدالً رثيـــة للزمنيــة حماججـــة بأإجيــال املقبلـــة صـــياغة مفـــاهيم األ

ذ بشكل جاد يف االعتبار املستقبل الذي سيشكله أبنـاء دراسات القرن احلادي والعشرين جيب أن نأخ

جاريـــة مبجـــرد أن نأخـــذ املســـتقبل  أبنائنـــا وســـبعة أجيـــال قادمـــة، وميكـــن أن تصـــبح هـــذه اإلمكانيـــة أمـــوراً 

  والزمانية كإشكالية ال كمعطى .

ل  املسـتقب  ن دراسة املستقبل كمبحث قائم بذاته هو اخلطوة األوىل للدراسـة يف إطـارمن مث فإو   

  :   وذلك لالعتبارات التاليةكحقل معريف مستقل 

 حافز لألخذ اجلاد مبسالة الزمن يف جوانبها املعرفية واحلضارية .ا إ�  

 حبفزمها مبعطيات  تكسب هذه الدراسة املاضي واحلاضر معىن مبنحهما قيمة وظيفية اضافية، أو

 مآالته.  و حتديد اجتاهات النمو ليل، و إضافية للتح
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  وأمهيــة الدراســات أمهيــة هــذه  ىضــع العــاملي علــاعــن القيمــة املعياريــة الناجتــة عــن التو هــذا فضــًال

 .ام كب لتطورات هذا احلقل املعريف اهلي املوا سالماإلسهام اإل

  ي :  سالملبحث المستقبلي اإلاتجاهان ل

يف  ية إال أنـه يبـدوإسـالميـة ميكـن أن نسـميها رؤيـة مسـتقبالنية ومع ما ذكرنا مـن عـدم تبلـور رؤ   

ية بعدد من سالمقضية املستقبلية اجتاه فكري عام أثرى املكتبة اإلي اجتاهان للنظر يف السالماملشهد اإل

 سـالمعـل املسـتقبل بشـكل عـام ومسـتقبل اإلالكتابات حول موضوعات متعلقة باملستقبل واجتاه ثـان ج

  .الهتمامه العلمي بشكل خاص حموراً 

  ول :  االتجاه األ

ي خــالل القــرن املاضــي بعــدد مــن العنــاوين ذات العالقــة باملســتقبل ســالملقــد حفــل الفكــر اإل  

ويعتــرب كتــاب ( املســتقبل هلــذا الــدين ) أشــهرها واوســعها انتشــاراً وفيــه يقــدم ســيد قطــب حتلــيالً ملســتقبل 

 ى) باعتبـاره مـنهج حيـاة ، ويشـتمل علـسـالماحلضاري خالصته " أن املستقبل هلذا الدين ( اإل سالماإل

) احلقيقيــة، املهيمنــة نســانت املنظمــة لشــىت جوانــب احليــاة البشــرية ، امللبيــة لشــىت حاجــات ( اإلاملقومــا

ديــن املســتقبل )  ســالمية " ، ومــن العــانوين اهلامــة يف هــذا االجتــاه ( اإلنســانشــىت اوجــه النشــاط اإل ىعلــ

ظهـــار ا ىلرجـــاء جـــارودي الـــذي يقـــول عنـــه صـــاحبه انـــه " لـــيس كتـــاب تـــاريخ بـــل هـــو كتـــاب يعمـــل علـــ

يكمـن يف مسـتقبلنا اكثـر ممـا يكـن يف ماضـينا" وحيكـي الكتـاب سـرداً  إسالمكوجود ومستقبل،   سالماإل

ي يف عصــوره املختلفــة وبنربتــه ســالمتارخييــاً وتتبعــاً علميــاً ملظــان التنبؤيــة يف الفكــر واحلضــارة والــرتاث اإل

الــــذي ختمــــه "  كـــر فيــــه )خــــارج ارضـــه بــــان كيــــف نف ســــالمالالذعـــة قــــدم حممــــد الغـــزايل ( مســــتقبل اإل

ـــتقبل  ــد علــــي االمــــام ( املسـ ــب امحــ ـــتقبل إمث" . وكتــ االستســــالم للهزميــــة خطــــا وان فقــــدان الثقــــة يف املسـ

مقولـــة االصـــالحي الرتكـــي بـــديع الزمـــان  ى) ونســـج املفكـــر البوســـين علـــي عـــزت بيجـــوفيتش علـــســـالملإل

يـا حبلـى باوروبـا ويوشـك ان تلـد اً وتركإسـالم، ويوشـك ان تلـد  سـالمسعيد النوسي ( اوروبـا حبلـى باإل

ويـــورد  بـــني الشـــرق والغـــرب ) ســـالمفصـــول ســـفره اجلليـــل ( اإل أهـــم ألحـــدعنوانـــاً  ليعيـــد صـــياغته اوروبـــا)

الذي يقول يف اعتقادي أن العامل سيتكيف بآمـال املسـيحية إذا  )Shardanحديثاً للكاردينال (شاردا 

. وكتــب ٢٠"  ســالميف هــذا إشــارة إىل اإل ألــيس" تكيفــت املســيحية بآمــال هــذا العــامل ويعلــق بيجــوفيتش

) ومتتـاز تلـك الكتابـات بغلبــة الطـابع التـأملي عليهـا وبأ�ــا ٢٠٠٠عــام  سـالماالملـاين مـراد هوفمـان ( اإل

                                                 
 ٣٨٤ص  ١٩٩٨بني الشرق والغرب ، مؤسسة بافاريا ، سالمعلي عزت بيجوفيتش: اإل ٢٠



 ٤١

تأيت يف اإلطار الفكـري والفلسـفي دون ان تنـدرج ضـمن نظـام منهجـي جيمعهـا ومينحهـا تصـنيفها كفـرع 

  ية.  سالمني فروع املعرفة اإلقائم بذاته وله خصائصه املستقلة ب

ناظمـاً متشـركاً اكـرب هلـذه الدراسـات  سالملتصبح النزعة التنبؤية املتفائلة فيما يتعلق مبستقبل اإل  

، ويظــل الســؤال قائمـــاً مــا هـــو مبعــث هـــذه النزعــة التفاؤليـــه مــا هـــي املســوغات العلميـــة والفلســفيه هلـــذا 

  ظل الظروف اليت تعيشها االمة امراً اجيابياً؟التفاؤل؟ هل يعد هذا املقدار من التفاؤل يف 

ية كمـــا ســـالملقـــد شـــاركت هـــذه االســـهامات الفكريـــة بشـــكل كبـــري يف صـــوغ واقـــع الصـــحوة اإل  

الصـــعيد العلمـــي فـــان التأمـــل  ىيف الســـنوات االخـــرية ، ولكـــن علـــ ســـالماســـهمت يف الصـــعود الكبـــري لإل

املزيـــد مـــن  ة للتوظيـــف العلمـــي انــه يفضـــي بنـــا إىلالفلســفي ا�ـــرد والتوقـــع االطالقـــي ال يــوفر معرفـــة قابلـــ

التشــاؤم واالحبــاط ، وال يشــتهدف هــذا  االشــواق والتفــاؤالت كمــا ميكــن يف ذات الوقــت ان يــؤدي إىل

احلقــائق الفعليــة واملعطيــات  ىمعرفــة علميــة قائمــة علــ النــوع مــن التفكــري الفلســفي يف العــادة الوصــول إىل

  املوضوعية.

تابــات الــيت أشــرنا إليهــا إذا مــا وضــعناها يف مقارنــة مــع النمــاذج العامليــة تلــك الك أنمــن املؤكــد 

أن الدراســات  أيضـاً  سـنالحظ و شــيء، فإ�ـا ســتبدو متواضـعة وسـطحية بعـض الالستشـراف املسـتقبل 

 أســـهم) وقـــد األمـــةالتفكـــري يف املســـتقبل اخلـــاص ( مســـتقبل  إطـــاريف  األعـــمالســابقة جـــاءت يف غالبهـــا 

للتحـرك باجتاهـه ، ممـا  إرادةواجلماعات والـدول  األفرادعي باملستقبل، وتشكلت لدى ذلك يف تنمية الو 

ولعــل هــذا نــوع مــن التفكـري يشــكل الوقــود للحركــة ورســم املسـارات باجتــاه املســتقل،  احلاجــة إىل ينبـه إىل

رسـي من دا دراسات املستقبل هو الذي حفز لقيام تيار جديد لاجم ي يفسالماإل الشعور بضآلة املنتج

املستقبل املسلمني الشباب . لتقدمي صورة تتسم بالعمق والوضـوح واملوضـوعية ، هـذا التيـار مـن دارسـي 

 املستقبل هو ما سيشكل االجتاه الثاين والذي ستعرف به الفقرات التالية .

  االتجاه الثاني : 

ي . تيـار سالمكر اإلتياراً حياً يف واقع الفإذا صحت التسمية  ني املسلمنيميثل تيار املستقبالني  

دائـب احلركــة مييــزه التنظــيم واملواكبــه فيمــا يقدمــه مــن انتـاج ويتشــكل هــذا التيــار مــن اســهامات عــدد مــن 

املسـتوى الـدويل مـن أمثـال ( ضـياء  ىالكتاب املسلمني الذين هلم مكانة مميـزة يف هـذا العلـم ومراكـزه علـ

حســني نصــر ومــريل دافيــز حممــد اكــرم خــان ســردار ومنصــور انــيس وبــارفيز منصــور وانــور ابــراهيم وســيد 

  واملهدي املنجرة).



 ٤٢

ويقــدم هــذا التيــار منــاذج تاصــيية للنظــر املســتقبلي ينظمهــا اعتمــاد منــاهج الدراســات املســتقبلية   

امهيـــة  ىاحلديثـــة ويـــرون " ان جهـــود املســـتقبل جيـــب ان تتضـــمن ابعـــاد ختطـــيط اســـرتاتيجي ، مركـــزين علـــ

 الرؤية) داعـني املسـلمني إىل الدقة) وكيفية ( مبا يفضي إىل ا يفضي إىلالرؤية واستخدام مناهج كمية( مب

ــدعون  ــتقبالت بديلــــة وان خيتــــاروا مســــتقبًال بعينــــه ومــــن مث تطــــوير خطــــط لتحقيقــــه، ويــ استكشــــاف مســ

ــن النموذجـــــاملعريف اإل ــاة باحلاســـــب االيل نامجـــــة عـــ ــات ســـــالماليتطـــــوير منـــــاذج حماكـــ ي تعكـــــس االهتمامـــ

  .  ٢١املزيد من التنبؤية املنضبطة واالختبارية  نظرهم حباجة إىلية . واالمة يفسالماإل

حقيقية يف احلركة املسـتقبالنية  ي بأ�م يشكلون أرقاماً سالمويتميز رواد هذا االجتاه اجلديد يف الفكر اإل

  الدولية .

  التكييف المنهجي لدراسات المستقبل:  

ي ؟ ومـا هـو اإلطـار االنسـب السـتيعاب هـذا سـالمما هو موقع املعرفـة املسـتقبلية يف الـرتاث اإل  

يـأيت اجلـزء التـايل مـن  ية املعاصـرة؟وبازاء هـذين السـؤالنيسـالمالنوع من الدراسات ضـمن فـروع املعرفـة اإل

  هذه الدراسة .

  كأساس منهجي :  نالقرآ

وتضــعها يف إطــار جــاءت الــردود القرآنيــة لتقــدم املــربر التــارخيي حلقيقــة الرســالة ومضــامينها لقــد 

يـــتم إن كـــان مـــن عنـــد اهللا وكفـــرمت بـــه أر أ" قـــل البعـــاد الزمانيـــة والتارخييـــة املعلومـــة دون أن ترهنهـــا �ـــا 

    . مثله فآمن واستكربمت" ىوشهد شاهد من بين إسرائيل عل

ــتبدل منـــدداً  الكـــون واحليـــاة جـــاء القـــرآن ليضـــع منهجـــاً للنظـــر يفلقـــد  ت بـــه باملســـار الـــذي اسـ

لي "إن يتبعون إال الظن وما �وى األنفس ولقد جاءهم مـن ر�ـم األص اجلاهلية العربية ذلك املنهل

للتعامـل  منهجيـاً  اهلدى " وتستطرد سورة الـنجم يف هـذا االجتـاه لتفكيـك املعرفـة الظنيـة ولتبـين إطـاراً 

  : ىيقوم عل خمتلف الظواهر مع

  غاية النظر العلمي .  هو البحث عن اليقني الذي  -١

 الذاتية .   املوضوعية وإبعاد املؤثرات -٢

 يقينية املعرفة اإلهلية وتعيني الوحي وسيلة لتحصيلها .   ىالتأكيد عل -٣

                                                 
 ٨٨- ٨٧ص سھیل عنایة هللا ، مصدر سابق ،  ٢١



 ٤٣

ــدنيوي واألخــــروي واملعرفــــة  ىسســــة علــــأالتنــــافر بــــني املعرفــــة املت ىالتنبيــــه علــــ -٤ ــديها الــ الــــوحي ببعــ

  ٢٢احلياة الدنيا . مطلقية متاع ىد علتؤك تلك اليت  املنحصرة يف الدنيا

ــة ( الظنيــــة ) يف اســــتقاء احلقيقــــة  مســــالومــــن مث يتحقــــق موقــــف اإل ــرافض للمعرفــــة غــــري املوثقــ الــ

فقد وقف خصماً للتخريص والرجم بالغيب فيما يتعلق باملعرفة املسـتقبلية ، التارخيية والوجودية 

.  

وقد استخدم القرآن يف جمادالته عنصر الزمن وأعطاه اعتباره يف تثبيت احلقائق العلمية 

  مل حتاجون يف إبراهيم وما أنزلت التوراة واإلجنيل إال من بعده )كتاب قل يا أهل الوالتارخيية ( 

وقــد ميثــل املســتقبل بيئــة تفســريية لــبعض معــاين الــنص املقــدس فــالقرآن بقابليتــه للتأويــل   

ل متغـري الـزمن فيبقـى التأويـل الصـحيح إذا اعمـ يبني أن التأويل للمراد القرآين قـد ال يتحقـق إال

قــق تلــك األبعــاد الزمانيــة املســتودعة عــادة يف املســتقبل " هــل ينظــرون إال للمــراد غائبــا حــىت تتح

  تأويله يوم يأيت تأويله يقول الذين نسوه من قبل . . . اآلية"

  هذا ومتدنا السنة النبوية الشريفة فيما يتعلق باملعرفة املستقبلية بنوعني من املعطيات 

  ية .سالممعطيات متعلقة مبستقبل األمة اإل - 

 ت متعلقة باملستقبل البشري بشكل عام.ومعطيا - 

غالب   نإوبشكل عام ف )املستقبل الكلي(و )املستقبل اخلاص(مما يتيح لنا النظر للمستقبل يف إطاري 

بشان املستقبل يأخذ شكل املؤشرات العامة ، وهذا ال ينفي أن بعض اآلثار السنية قد  ةستما تقدمه ال

  حيان باألرقام واألمساء .حوت معلومات تفصيلية معززة يف بعض األ

ــاه باملســــتقبل اخلــــاص أو    ــر يف اجلــــزء الــــذي أمسينــ ــيلية تكثــ ســــنالحظ أيضــــا أن املعلومــــات التفصــ

  اجلزء املتعلق باملستقبل الكلي. ىاجلزئي أو مستقبل األمة بينما يغلب عنصر املؤشرات العامة عل

يف حيـاة الرسـول (صـلي اهللا عليـه  ويقابل املتلمس للسرية النبوية حضورا واسعا للبعـد املسـتقبلي  

ــن املســــلمني ،  وســــلم) والرعيــــل األول ــرياً مــ  ىمــــن الشــــواهد الدالــــة علــــ وحتكــــي كتــــب الســــرية والســــنة كثــ

استحضار هذا البعد يف قرارات النيب وتوجيهاته الدينية منها والسياسية جتسـدها أحـداث تارخييـة مثـل ( 

�ا احملدثون" ليتمن اهللا هـذا األمـر حـىت تسـري الظعينـة ة) ومقوالت دو يصلح احلديب –احلبشة  اهلجرة إىل

  حضرموت ال ختشى إال اهللا . . .) او كما قال . من صنعاء إىل

                                                 
 )١) مجلد (١راجع محمد الحسن بریمة إبراھیم ، الظاھرة االجتماعیة ونظامھا المعرفي في القران الكریم ، مجلة تفكر العدد ( ٢٢



 ٤٤

لقــاء املســتقبل وحفــز دائــم  ويف مقــوالت النــيب ( صــلي اهللا عليــه وســلم) دعــوة حثيثــة للتطلــع إىل  

 –حديثة لسراقة يـوم اهلجـرة ذلك  ىكان هذا رأيه يف أحلك الظروف وأعظم الشواهد عل،  صنعه  ىعل

  وبشارته ألصحابه أثناء حفر اخلندق .

شــواقية هائمــة وال تفاؤليــة أأن نظرتــه ( صــلي اهللا عليــه وســلم) للمســتقبل مل تكــن   . . ســنالحظ أيضــاً 

  املكون األهم. نسانمعطيات الواقع ، الذي يشكل اإل ىة علقائمعية و غافلة ، بل كانت نظرة موض

أيـًا كانـت النتـائج تقبل النبوي ليست جمرد هدف تعسفي جيب الوصول إليه كما أن نقطة املس  

ـــرتكم بشــــئ أي اعتبــــار : " إذا لتفــــات إىلدون اإلو  ــــرب النــــيب  أمـ ــه مــــا اســــتطعتم" لــــذلك مل يعت ــ فــــأتوا من

( رومـا ) ، ومل تعمـه حترشـات الدولـة  بفتح مدينة هرقلجعاً عن بشارته السابقة االنسحاب من مؤته ترا

االســرتاتيجي مــن القــوى البشــرية يف دولــة تــدين بــذات ديــن الدولــة  ســالمة عــن وضــع احتيــاط اإلالرومانيــ

  .(احلبشة) ي الكبريسالمالرومانية املستهدفة بالفتح اإل

يف املسرية املستقبلية  رئيسياً  لقد لعبت تلك الوعود العظيمة اليت وضعها النيب صلي اهللا عليه وسلم دوراً 

  الدوام . ىيف إحداث آثار اجيابية عل ةامهية ،مسسالمللحضارة اإل

رؤيـة للعـامل  سـالمن اإلادل فريق مـن علمـاء املسـتقبليات بـأجيهو بعد مقدر من بعض الدارسني حيث و 

التوجه" وهي كذلك ألننا نعرف يف حياة النيب أن الرؤية والـدعوة أصـبحتا سلسـلة مـن اخلطـط  ةمستقبلي

وضــحت حيــاة النــيب صــلي اهللا عليــه وســلم بشــكل كامــل القــدرة االســرتاتيجية لتحقيــق هــذه الرؤيــة فقــد أ

حـــني  ىوعلـــ .. البحـــث بشـــكل ســـليم مســـتقبلي التوجـــهعقـــل املاضـــي والـــتعلم منـــه ، و  ىية علـــســـالماإل

ن عالقة املسلم األولية هـي خضـوعه ألليس مستقبلي التوجه باملعىن الزمين  سالمن اإلحياجج البعض بأ

نـه أ ىلـيس علـ سـالمفإنـه جيـب فهـم اإلتم باملسـتقبل لنثـق فقـط بـاهللا (�ـإلله (حيث يتساءل الـبعض ِملَ 

كيفيـة معاملـة كـل فـرد   نه حضارة تشري إىلإ ىجمرد دين يوضح العالقة بني الذات واإلله فحسب بل عل

ال  ســالمخــر وللطبيعــة وعمــل اخلــري فقضــايا االقتصــاد واحلكــم غــري منفكــة عــن اخلطــاب الــديين فاإللآل

اهللا عليـه  ى كمـا متثـل يف حيـاة النـيب صـلنسـايناملسـتقبل اإل ىا�تمع لقياس حاضره علـيدفع كل فرد يف 

  ٢٣.)ختطيطياً للمستقبالت أن يكون منوذجاً  ىوسلم فقط بل لديه القدرة عل

                                                 
  ٥٣سھیل عنایة هللا : مصدر سابق،  ص  ٢٣
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فادة حقيقية ال ينبئ عن إي سالمومع سبق ذكره إال أن واقع الدراسات املستقبلية يف العامل اإل

ية معاصـرة يف جمـال املسـتقبليات إسـالمية مما يعين أن احلديث عن حتقـق رؤيـة من تلك املعطيات املنهج

  نه .ايبدو سابقاً ألو 

ســـنجد أن مبحـــث ( الفـــنت واملالحـــم) يشـــكل أهـــم مظـــان وإذا اجتهنـــا للســـنة بشـــكل عملـــي ف

ث حمتويـات هـذا املبحـ ىما لعلماء السنة من حتفظـات علـ ىي ، علسالماملعرفة املستقبلية يف الرتاث اإل

اســتيعاب  ى، كمــا ســنجد أن ( علــم املقاصــد ) يــتم ترشــيحه كأنســب الفــروع القــادرة علــمــن األحاديــث

  ي املعاصر .سالمالدراسات املستقبلية يف الفكر اإل

قرب يف موضـوعه لدراسـات املسـتقبل  املالحم" من مباحث علوم السنة األالفنت يعترب مبحث "  

يـــام ألمنهمــا يتعامــل مــع ا ن كــالً بشــكل خـــاص مــن ناحيــة أايــة التــاريخ ارتباطــه مبوضــوع �ن لــه إمــا ك

  املتبقية من عمر العامل.

ن التعامـــل مـــع هـــذا املبحـــث يتطلـــب قـــدراً مـــن املعرفـــة بعلـــوم الســـنة وذلـــك أ جيـــب االنتبـــاه إىل  

املبحث من حتريفات وتأويالت أيدلوجيـة سياسـية . ولعلمـاء احلـديث موقـف مـن  بذلكبسبب ما حلق 

) كمــا هلـــم موقــف مـــن أحاديـــث عرفــوا يف ذلـــك الوقــت باإلخبـــارين (كأصــحاب مـــنهجني الـــذين املــؤرخ

  الفنت واملالحم من حيث موثوقيتها العلمية.

  :المقاصد كمحضن لدراسات المستقبل  

يف  هــل ميكــن اســتيعاب دراســات املســتقبلأن نبــدأ باإلجابــة علــى مــا يلــي: بشــأن الســؤال الثــاين  ميكننــا

  إطار علم املقاصد ؟

مساه القرضاوي ( فقه املآالت) ملا أ للتأسيساجتاه عن عرب التطورات األخرية لفقه املقاصد  تنيبْ   

  ية . سالمت املستقبل اإلاوهو سياق مناسب الستيعاب دراس

خالصـة الفكـر املنهجـي هـو الـذي  األصـويلقواعـد العلـم ل �ائياً  ثل جتريداً كما نعلم متاملقاصد  ف  

دوات العلمـي واملفـاهيمي والدقــة يف األ اطببقـدر عـال مـن االنضـميتـاز ي كمـا أن علـم األصـول سـالماإل

دوات دراسات املستقبل كما تـزود علـوم أصـول الفقـه صـاحبها بـاأل يف جداً  مهمةالبحثية. وهي عناصر 

االســتنباط واالســتنتاج والتجريــد وموازنــة العالقــات بــني العــام واخلــاص واجلزئــي  ىالالزمــة لرفــع قدرتــه علــ

ضـافة إ، ممـا سيشـكل التصور الكلي لروح الشريعة الذي يزود به علـم املقاصـد حاملـه إىل افةإض والكلي

  حقيقية لدراسات املستقبل حديثة النشاة .
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  في سبيل رؤية مستقبلية مستقلة :   

رمبــا يكـــون مــن أهـــم أســباب عـــدم حــدوث التطـــور املنشــود هلـــذا النــوع مـــن الدراســات يف بـــالد 

و النظــر الســليب حنـــو املســتقبل، لقــد اكتســب منـــوذج نفكـــر �ــا يف املســتقبل أريقــة الــيت هــو الط ســالماإل

التحديث الغريب يف دول العامل الثالـث معـىن التغريـب الـذي يعـين فيمـا يعنيـه اخلـروج مـن الذاتيـة الثقافيـة 

وذج احليــاة قر�ــا مــن منــأ كثــر ا�تمعــات حتضــراً . ومــن مث تصــبح أوانتحــال هويــة ثقافيــة وحضــاريه وافــدة

ل وبكـــل أســـف يف والـــذي تأّصـــ التفكـــري الســـالب يف املســـتقبل أنـــواع نـــه نـــوع مـــنوالتفكـــري الغـــربيني . إ

  .ية املختلفة سالما�تمعات اإل

ن حقيقـــة االســـتفزاز بـــالنهوض ذات ارتبـــاط بـــالتطور التقـــين والعلمـــي اهلائـــل الـــذي مـــن املعلـــوم أ  

مثل لالستفادة مـن هـذا غي االعتقاد أن الوجه األومع ذلك فال ينب رئيساً  لعبت فيه احلضارة الغربية دورً 

ــريب يف النمــــو، فــــالظروف املوضــــوعية للعــــامل اإل ــوذج الغــ ي واخلصوصــــية ســــالمالتطــــور هــــو مبحاكــــاة النمــ

ي قـدمي إسـالمنـه اجتـاه لتقنيـة إعمال النظر النقدي يف كل الـواردات الفكريـة وااحلضارية ألمته تستدعي إ

ت ولكن أسأمع الناس إن أحسن الناس أحسنت وان أساءوا  ول أنايق ةأحدكم إمعه ال يكنوعريق: "

نوا أنفسكم إن أحسن الناس أن حتسنوا وإن أساءوا أن جتتنبـوا إسـاء�م" ولكـن يبـدو أن هـذه احلالـة وطّ 

من التقليد واحملاكاة اليت اختذها املسلمون حيال النهضة الغربية ذات أبعاد أخرى تـرتبط أكثـر مـا تـرتبط 

تج حضارة غربيـة ية بوضع جعلها إما أن تنسالمالستعمارية اليت أعادت هيكلة النظم العربية اإلبالفرتة ا

مــع تلــك األطــر املتحكمــة فعاملنــا العــريب  متعــذراً  أمــراً  ســالملقــد أصــبح إنتــاج اإل،  ءأو ال تنــتج أي شــي

املسـتوى  ىصوصـاً علـي كما يرى خبري املسـتقبليات املغـريب املهـدي املنجـرة ال زال مسـتعمراً" خسالماإل

. وهــو  احلضــاري والثقــايف " ، ويقــول " لكــي نتقــدم بشــكل مســتقل جيــب أن يتــوفر مــا مل يعــد موجــوداً 

تفــاهم  الرؤيـة ، إ�ــا ال تــأيت بــني عشـية وضــحاها ، وإمنــا تتبلــور ، حبيــث يـتم التوصــل يف وقــت معــني إىل

  دينا رؤية"وشورى حقيقية وإمجاع. حني كنا حنارب من أجل االستقالل كانت ل

جيـايب ورغـم مبـدأ التقليـد اإل ىوحيضر يف هذا السياق النموذج الياباين الذي انبىن يف أساسه علـ  

التجربـة اليابانيـة هـي منـوذج ى هلـذا النمـوذج جوانبـه املفيـده "نـه يبقـإال أ سـالمما ذكرنا من خصوصـية اإل

العصرنة. وأول ما قامـت بـه اليابـان حضاري جاء يف �اية مرحلة معينة من التاريخ، بنوع من التجديد و 

ــة القـــرن يف  ــة ، أ �١٩ايـ ــو األميـ ــا رأ يهـــو حمـ س مـــال . مث تـــرجم وفـــرت طاقـــة بشـــرية مـــن حيـــث كو�ـ

مواقيــت مـــرور القطــار يف أوروبـــا بعــد ذلـــك  لغــتهم ، مـــن التقنيــة األمريكيـــة إىل إىل ءاليابــانيون كــل شـــي
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ذوا يفككـــون املنتجـــات املصـــنعة ليتقنـــوا طريقـــة خـــالبحـــث العلمـــي مث أ ىعلـــ خـــذت اليابـــان تنفـــق كثـــرياً أ

 addedصــنعها مــن جديــد ، بــل ويزيــدو�ا قيمــة إضــافية . وبإضــافة قيمــة أساســية لــدى التصــنيع (

value ًــدرجييا ــول اليابــــانيون تــ ــانعي اجلديــــد ، وأصــــبح اآلخــــرون يقلــــدون مــــا إىل ) ، حتــ يصــــنعونه"  صــ

نــه وقبــل كــل شــي منــوذج التصــنيع والتكنلوجيــا فقــط إ يف ن النمــوذج اليابــاين مل يكــن منوذجــاً وبــالطبع فــإ

  رئيساً. حضاري ثقايف لعبت فيه املعرفة العلمية والثقافية دوراً 

 الــيت عاجلهــا اهلــدى تإن انعــدام الرؤيــة والقابليــة لالســتعمار كانــت واحــداً مــن أهــم املوضــوعيا  

القذة بالقذة شرباً بشرب وذراعاً  ي " لتتبعن سنن من كان قبلكم حذوسالمالنبوي فيما يلي املستقبل اإل

  .بذراع حىت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه"

هــي مقومــات ولكــن مــا ،  مــن مطالــب النهــوض مهــمن النظــر االجيــايب حنــو املســتقبل مطلــب إ  

  ؟النظر هذا 

للمنجـرة) الرؤية ويستتبع احلـديث السـابق ( أمهية ىيركز املفكر املغريب املهدي املنجرة دائماً عل 

واإلجابـــة أن حركـــات التحـــرر  ؟ســـتقالل السياســـي تنـــا هـــذه الرؤيـــة يف حـــدود إجنـــاز االملـــاذا أوقفســـؤال 

الـرتاث التـارخيي الـذي شـرع  ىواإلصالح اليت وقفت بوجه االستعمار يف القرنيني السابقني تأسسـت علـ

وداً للحركـة االستعمار يف تفكيك بناءاته و�مـيش مؤسسـاته ، كـان الـرتاث هـدفاً وثقافـة كـان التـاريخ وقـ

، إن أعظـــم ال يصـــلح أن يكـــون وقـــودا للمســـتقبل حمطـــة احلاضـــر، لكـــن املاضـــي وحـــده ىفوقـــف بنـــا علـــ

املاضي دون إعطاء احلاضر ما يسـتحقه مـن االعتبـار  ىمشوشات الرؤية هو حماولة تأسيس املستقبل عل

عادلة ( املاضـي / ولألسف تتحمل مناهج التعليم ومؤسسات التنشأة العبء األكرب يف اختالل هذه امل

للمســتقبل، فوقــود املاضــي يقــف جبهــود التغيــري وحركــة التقــدم يف  احلاضــر) ، إن املاضــي ال يصــلح وقــوداً 

حدود الواقـع كمـا انـه ال يصـلح أن تبـدأ احلركـة حنـو املسـتقبل مـن نقطـة الصـفر أو باإللغـاء التـام للتـاريخ 

 يــزال متنازعــاً بــني املاضــي مبناهجــه وطرائقـــه ي الســـالم، ولكــن املشــكلة أن العــامل اإل /املاضــي والــرتاث

ورجاله واحلاضر مبناهجه وطرائقـه ورجالـه لتصـبح اجلدليـة بـني تيـاري ( السـلفية واألصـالة واألسـلمة) مـن 

موقـع الوجـود  ناحية و( احلداثويـة والتقـدم والعلمانيـة مـن ناحيـة أخـرى) وهـذا التقسـيم حييـل التيـارين إىل

رب املرزوقي) الذي اعترب أن خطاب التيارين يقبل احلصـر بـني حـدين حيـث السالب كما يرى ( أبو يع

ي بالسلب إسالميرى أن هذين احلدين متداخالن ويتحادان بالتناظر العكسي . فكل خطاب علماين 

ي علمــاين بالســلب أي انــه إســالمي . وكــل خطــاب ســالمنــه يتحــدد أساســاً مبــا ينفيــه ممــا يثبتــه اإلأي إ



 ٤٨

باألسـاس . لـذلك غلـب عليهمـا  فيه مما يثبته العلماين . فيكون كال اخلطابني سلبياً يتحدد أساسا مبا ين

حدمها يهدم املاضي باسم ما يتصوره مستقبال حقا والثاين أكليهما طابع التهدمي أكثر من طابع البناء: 

  . ٢٤يهدم املستقبل باسم ما يتصوره ماضيا حقا"

ن التجاوز إال  أ املتشاكس بني املاضي واملستقبل إن أول مطالب اإلقالع هو جتاوز هذا الواقع  

ورمبا تصلح مقولة الراحل حممد أبو القاسـم حـاج محـد عـن (  شيء هلذا الصراع ال يفضي إىل قصائيالا

السلفية احلقة) ي (سالملواعي للرتاث اإلاالستيعاب والتجاوز) أداة لتفكيك هذا الوضع ، االستيعاب ا

صــنع واقــع جديــد ومــن مث نكــون قــد وضــعنا لالواقعيــة احلقــة) وجتــاوز الكــل   املعاصــر (نســاينوالــرتاث اإل

  أنفسنا فعلياً يف حيز املستقبل ، مستقبل له ذاتيته وموضوعيته.

  :نحن ونماذج المستقبل األخرى

ــ نفجــار الســكاين ، وتــدهور البيئــة ، ل االإذا كانــت النمــاذج العامليــة تشــري إىل حموريــة قضــايا مث

،فــإن الســؤال الرئيســي ثــورة االتصــال واملعلومــات ، واألمــن الغــذائي ،وتســخني األرض و  ،وفقــدان القــيم 

الـــذي ينبغـــي أن جتيـــب عليـــه دراســـات املســـتقبل لـــدينا هـــو هـــل تســـتوعب هـــذه اإلشـــكاالت املطروحـــة 

ي ، إن املعضـــلة احلقيقيـــة الـــيت ينبغـــي أين ســـالموالرتتيـــب الـــذي تقدمـــه االحتياجـــات التنمويـــة للعـــامل اإل

ي الكبـري مـن سـاحة الشـهود احلضـاري إ�ـا مقدمـة سـالمملسـلمون أكثـر وعيـاً �ـا هـي الغيـاب اإليكون ا

علـى السـاحة الدوليـة ومفـرخ طبيعـي ملشـكالت   سـالمطبيعية لالشـكاالت الـيت تسـببها منـاذج شـائهة لإل

يعيـة من قبل األنظمة كما أنه وقبل ذلك نتيجة طب نسانكإرهاب اجلماعات واألفراد وإهدار حقوق اإل

، فرغم متدد هـذا الكيـان علـى رقعـة جغرافيـة واسـعة إال  سالملواقع التخلف العام الذي يعيشه العامل اإل

  أنه شبه غائب على املستوى احلضاري   .

عن التفكري يف البدائل أمـر البـد منـه ذلـك أن اخليـارات الـيت يـتم تقـدميها تبقـى يف خانـة التوقـع 

  و أنفسنا وخياراتنا ،ومن مث حنو مستقبلنا .وتبقى رهينة اجتاهاتنا الذاتية حن

البــد مــن اســتيعاب لتلــك النمــاذج حبيــث يــتم هضــم حمتويا�ــا وحتليلهــا بشــكل تفصــيلي وذلــك 

  العتبارات اآلتية :

  االستيعاب كضرورة معرفية الصدار حكم رشيد بشأ�ا  -١

 ملنا حتقيق الدربة وتعميق الوعي لدى القائمني على أمر البحث املستقبلي يف عا -٢

                                                 
 ( ابو یعرب المرزوقي : الخطاب اإلسالمي المعاصر ) ورقة علمیة غیر منشورة . ٢٤



 ٤٩

 ي سالم�ا حتوي الكثري من العلومات املتعلقة بعاملنا اإلإ -٣

فــروض الـــيت تســـتند لالــيت تطرحاهـــا  وا ةاألســـئلالتحقــق مـــن توجهــات النمـــاذج ونوعيــة  -٤

 عليها.

  وضع صورة كلية لنموذج مستقبلي افرتاضي يساعد يف تصور أبعاد منوج معياري جديد والسعي لبنائه .

    فعًال؟ مستقبل سالمهل لإل

قــد  ســالمأن الــدور التــارخيي لإلبكــل ثقــة بــ فوكويامــا جييــبإنــه ســؤال ســهل للغايــة لــذلك فــإن   

 أو يعـدل السـيناريو اجلـاري أمـر نسـاينانتهى وأن إمكانية إحداث فعل تارخيي يغري يف مسرية التاريخ اإل

ملنــوط بــه تقــدمي اخلــامت ا نســانفــإن اإل )�ايــة التــاريخ(ضــوء نظريــة  ىمســتبعد ويقــول يف هــذا الصــدد علــ

الغـــريب ، وبالتـــايل فـــإن  نســـانية وحتقيـــق الفـــردوس األرضـــي هـــو اإلنســـاناخليـــار النهـــائي لنمـــو احلضـــارة اإل

لــذلك كــان فوكويامــا أول مــن  اخلارطــة ىي علــســالمالســيناريو املرســوم يغفــل بشــكل شــبه تــام الوجــود اإل

لذي ال شك فيه أن ما حـدث اأدهشتهم أحداث احلادي عشر من سبتمرب ويومها كتب فريد زكريا "

فيـــه �ايـــة لــــ (�ايـــة التـــاريخ) تلـــك الفكـــرة الـــيت تقـــول إنـــه بعـــد احلـــروب البـــاردة انتهـــت الصـــراعات 

 ٢٥"األيدلوجية والسياسية، وأن احلياة سترتكز حول إدارة االقتصاد واخلوف من النزعة االستهالكية

.  

رؤية مشا�ة تعترب أن املسلمني  ملسلمني هلمن ام املؤمنني بنظرية �اية التاريخ وكما تبني لنا فإن

اليــوم هــم خــارج التــاريخ أو خــارج نطاقــات الفعــل التــارخيي ومــن مث فاملســلمني عــاجزين بواقــع احلــال عــن 

وإذا رجعنـا إىل اجلـزء املتعلـق بدراسـات  .نسـاينالقيام بدور مـؤثر يف تغيـري املسـار الـذي اختـذه التـاريخ اإل

ــاه األو  ـــامـــن دارســـي ا لاالجتـ ــا جـــاءت كإجاب مباشـــرة للســـؤال  تملســـتقبل ســـنالحظ أن معظـــم عناوينهـ

مستقبل فعًال ؟ إذ خيربنا سيد أن (املستقبل هلذا الدين) بينما مينح جارودي كتابـه  سالمالسابق هل لإل

) ، ومـن املهـم سـالمدين املستقبل) يف حني جييب أمحـد علـي اإلمـام بـأن (املسـتقبل لإل سالمعنوان (اإل

تلك األسفار مل تقـدم الكثـري مـن التحلـيالت الكيفيـة لبيـان موضـوعية وواقعيـة عناوينهـا ـ عـرب  معرفتة أن

ولكنهـا كمـا ذكرنـا لعبـت دوراص بيان كيف ستصل األمة لصياغة ذلك املستقبل وكيف سـتقوم بإجنـازه 

  .سالممشرق لإل توعوياً وحتريضيا للحث على تعزيز الوعي مبستقبل

                                                 
 م٢٠٠٤مارس  - ینایر  أفكـــار جــــدیـــدة، نھایة التاریخ بین فوكایاما ومالك بن نبي، مجلة محمد بابكر العوض: ٢٥



 ٥٠

املســتقبل ولكنــه بــال شــك لــن يكــون مبحثــاً رئيســاً  اتمباحــث دراســ حــدأميثـل الســؤال الســابق   

آلخــر ويف هــذا الصــدد ميكــن أن تكــون بعــض املؤشــرات مفيــدة حيــث ميكــن لملنــاهج الــدرس املســتقبلي 

  وأمته بإزاء العامل من خالل مراجعة وحتليل عدد من القضايا البازغة مثل : سالمتبصر مستقبل اإل

  .  سالماإل ىلحركة االنتقال من وإ -١

 .   سالمواقع الصعود الدويل لإل -٢

 .   سالمواقع النمو الدميوغرايف لإل -٣

 .   سالمتغريات الصورة النمطية لإل -٤

  املثال فماذا سنجد؟   سبيل ىوإذا أخذنا مؤشر النمو الدميوغرايف عل

ــغ  ـــــ ـــــامل يبلـــ ــلمني يف العـــــ ـــــ ــدد املســـ ــــــ ـــــة أن عــ ـــاءات الرمسيـــــ ــــــ ــدث اإلحصـ ـــــ ــــم تتحـــ ـــــ ــــث احلجـ ــــن حيــــــ ـــــ مـ

) وتشــري بعــض اإلحصــائيات ٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ني ( يبينمــا يبلــغ عــدد املســيح )١.٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠(

مجـايل تعـداد سـكان العـامل حـىت عـام مـن إ %٣٤.٣املسيحية أن املسيحيني سيظلون يشكلون نسبة 

مليــار نســمة  )٨.٩( م سيصــل إىل٢٠٥٠ذلــك فــإن عــدد الســكان يف العــامل عــام  ىعلــ وبنــاءً  م٢٠٥٠

  ) مليار مسلم. ٢.٣) مليارات مسيحي ، و(٣منهم (

ن تعــــداد اليهــــودي صـــاموئيل هنتنغتـــون تكهـــن بـــأن األكـــادميي ومـــن الغريـــب يف هـــذا الصـــدد أ  

تعــداد املســيحيني ، ولكــن املســيحيني يعتقــدون % ٥ م ســيفوق بنســبة٢٠٢٥املســلمني يف العــامل عــام 

  .م  ٢٢٠٠بأن تفوقهم العددي وفق أي ( سيناريو إحصائي احتمايل ) سيبقى حمفوظاً حىت عام 

مـــن جهتـــه أعلـــن املركـــز التبشـــريي األمريكـــي بـــأن معـــدل تنـــامي تعـــداد املســـلمني بلـــغ حـــىت اآلن 

وبنــاًء عليــه فــإن عــدد املســلمني % ٢.٦، أي مــا يفــوق معــدل النمــو الســكاين العــاملي بنســبة  %٢.٩

وســوعة يات وردت يف الطبعــة األخــرية مــن (امل% ســنويا . . ووفقــاً إلحصــائ٦يف العــامل يــزداد بنســبة 

مليـار  ١.٢ن من جمموع سكان العامل البـالغ سـتة مليـارات نسـمة حاليـاً هنالـك املسيحية العاملية. فإ

مســلم ومليــارا مســيحي أي بنســبة مســلمني اثنــني لكــل ثالثــة مســيحيني مقارنــة مبســلم لكــل ثالثــة 

تفعـت ن نسبة املسلمني من جممـوع سـكان العـامل ار حسب املصدر ذاته فإم و  ١٩٠٠مسيحيني عام 

يف  ٣٢.٢أمـا نسـبة املسـيحيني فقـد تراجعـت مـن  ١٩٠٠يف املائـة عـام  ١٢.٣يف املائة من  ١٩.٦ إىل

يف املائة حالياً ، أما بالنسبة للفئات األخرى فـإن التغـريات يف نسـبها   ١٣١.٢ إىل ١٩٠٠املائة عام 

  من جمموع سكان العامل كانت طفيفة .  



 ٥١

ميكن أن نستقيه من تزايد عدد الكفاءات العلمية  اً كيفي  اً كما أن هذا النمو الكمي يتضمن منو   

 ىاملســـلمة يف اجلامعـــات ومراكـــز األحبـــاث العامليـــة ، وازديـــاد عـــدد العلمـــاء والبـــاحثني احلاصـــلني علـــ

سـبيل املثـال) يف مسـاقات علميـة هامـة ونـادرة (  ىاعرتافات وجـوائز علميـة عامليـة ( جـائزة نوبـل علـ

  .ياء الذرة ، التقنية احليوية . . )تكنولوجيا الفضاء ، الفيز 

ــــدميوغرايف للمجتمعــــات اإل ــالموإذا نظرنــــا إىل طبيعــــة التمــــو ال ية وقارناهــــا مبقــــوالت النمــــاذج ســ

ي حلـدود سـالمالتنموية املشار إليها آنفـاً سـنجد أن جتربـة كـاليت حققتهـا دول آسـيا نعـزز التصـور اإل

للثروة ال جمرد مسـتهلك هلـا أنسـب يف تشـخيص  كمورد  نسانالنمو الدميوغرايف الذي يتعامل مع اإل

ــيوي ــة اآلســـ ــواه منـــــوذج  ةاحلالـــ ـــار التنبـــــؤ اخلـــــاطئ الـــــذي حـــ ـــاين آخـــــذين يف االعتبــ ــوذج العلمــ ـــن النمـــ مــ

الشهري الذي تنبأ بنمو أقل يف آسيا بسبب كثافتها السـكانية ) Aurelio Peccei(أوريليوبيتشي (

 ةخاصــة منطقــة شــرق آســيا أحــدث نقلــة حضــاريذبــل إن آلســيا و  -ومل حيــدث هــذا التوقــع–العاليــة 

ي رمبا استطاع حتويل سالموعاملية الزالت تبهر العامل . هل بعطينا ذلك أحقية القول أن العامل اإل

 . ٢٦االنفجار الدميوغرايف من نقمة إىل نعمة

ــا مثــــل هــــذه املؤشــــرات القــــدرة علــــ   ــد ذلــــك  النظــــر إىل ىتعطينــ مســــتقبل مبوضــــوعية دون أن نفقــ

ية " إنه ال يقنط من رمحة ربه اال الضـالون " انـه ال سالمالعميق الذي تعززه فينا العقيدة اإلالتفاؤل 

  ييأس من روح اهللا إال القوم الكافرون" 

                                                 
 ١٢ص  راند شنيدر ، مركز دراسات الوحدة العربيةتتقرير نادي روما : الكسندر كينج  و بر  ٢٦
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  الخاتمة : 
ية والــيت ســالميف ظــل فشــل الــرؤى الطوباويــة واأليدلوجيــة الفضفاضــة املطروحــة علــى الســاحة اإل  

  ي ضرورة حضارية .إسالمل يصبح بناء منوذج مستقبلي تعطي مساحات واسعة للتأويل واالحتما

وأن يكـــون وواضـــحاً يف جيـــب أن يكـــون ذلـــك النمـــوذج دقيقـــاً وواضـــحاً مـــن حيـــث األهـــداف 

حتديــد اآلليــات التنفيذيــة الجنــازه مستصــحباً لطبيعــة جممــوع الفــاعلني املــؤثرين علــى الســاحة الدوليــة 

  .على أرض الواقع  برامج عمليةوأن تكون له قابليه للتنزيل يف هيئة الراهنة 

ومـن منـور  ) يةسـالميف كتبه املتعددة عن املستقبالت اإل(وكما تعلمنا من ضياء الدين سردار  

أنيس وبارفيز منصور وأنور ابراهيم وسيد حسني نصر ومريل دافيز وحممـد اكـرم خـان وسـهيل عنايـة 

سـيد قطـب ومالـك بـن نـيب  عنهـا كـل مـنعـرب إ�م يعربون عن ذات الروح اليت  اهللا واملهدي املنجرة

ية ولكـنهم سـالماملسـتقبل الغـائم لألمـة اإل بيجـوفيتش وهـم ينظـرون إىل جـارودي و وحممد الغزايل و

يعــربون عنهــا بلغــة علميــة واثقــة فــاذا كانــت فضــيلة رواد اإلجتــاه األول أ�ــم أعــادوا الثقــة يف مســتقبل 

ء طرائـــق لصـــناعة ذلـــك املســـتقبل املوعـــود وحيـــدد بنـــا ىفـــإن االجتـــاه الثـــاين يعمـــل علـــ ســـالمواعـــد لإل

  . إليهاملسارات للوصول 

مبســتقبل بــديل ال يســقط التــاريخ مــن اعتبــاره وميكــن مــن اســتعادة جناحــات  ســالماإلالتــزام  إن

منــوذج احلداثــة  اعتبــاره مــنكمــا أنــه ال يســقط ،يف جمــاالت السياســة واالجتمــاع املســلمني التارخييــة 

ال يتوجـب علينـا االلتـزام  مـع مراعـاة أنـهبـالغ التقـوس واالحننـاء ، ردار بأنه س الذي يصفه اإلرشادي

ي صــورة خطيــة للمســتقبل وبشــكل أكثــر حتديــداً مبقولــة أن املســتقبل غــري الغــريب ســيتبع مســتقبل أبــ

الغرب فهناك طرق بديلة بعيداً عن متواليـة االقطـاع مث امللكيـة والنزعيـة االنغالقيـة التقليديـة وحيـاجج 

عض بأن الغرب وهو يف تعبه األخري يعاين أزمة رؤيـة عميقـة وال ميكـن ان تـأيت اي بـدائل إال مـن الب

 خارج اإلمرباطورية من اوالئك الذين ال يدينون بصور وأسـاطري القـوة املتمركـزة وحكـم التكنـوقراط "

حيـز تفسـري  التـاريخ كجـزء مـن و�ذا املعىن ميكن استخدام التاريخ لصـنع املسـتقبل وجيـب النظـر إىل

   . وكحيز للمستقبل

حنو مـا بينـه بـن نـيب ومـا تصـوره منـاهج اجتاهـات الفكـر  ىجناز املستقبل علإوخالصة القول أن   

ارض الواقع ، اذا توفر هلا عدد من املعطيات  ىية املعاصرة تظل قابلة للتحقق علسالماملستقبلي اإل

  األساسية وهي: 



 ٥٣

  ي . إسالمورة مشروع مستقبلي صياغة خالصة ذلك الرتاكم الفكري يف ص -١

فكــرة مجاهرييــة كليــة  قــدر حيــول مضــامينه إىل ىي باملشــروع علــســالماقتنــاع العقــل اجلمعــي اإل -٢

 توليد ثقافة مستقبلية فاعلة . ىقادرة عل

ــروع  -٣ ــاذ املشــ ــز وانفــ ــوفر املقومــــات السياســــية واالقتصــــادية (اإلمكــــان احلضــــاري ) الــــالزم لتعزيــ تــ

 ومضامينه.  

ية حبتــة ، تــؤمن بالتحــديث إســالمريــة وثقافيــة شــاملة تصــدر عــن منطلقــات حــدوث �ضــة فك -٤

ـــة ونـــزع املفـــاهيم  ىتطبيـــع وجودهـــا علـــ ىي ، وتعمـــل علـــســـالموفـــق املـــنهج اإل الســـاحة الدولي

 ىواملسـلمني وغرسـتها يف األذهـان علـ سـالموسائل اإلعالم الدوليـة اإل�ا املتطرفة اليت دمغت 

 لشهود احلضاري بدال عن املواجهة العسكرية .املستوى الدويل ، وتقدمي طرح ا

حيـز التطبيـق يف  مشروع من قبل كيانات سياسـية أو اجتماعيـة أو فكريـة ختـرج بـه إىللالتبين ل -٥

 ية .  سالمواقع ا�تمعات اإل

 وأن يتوفر للمشروع خطاب جيد الصياغة حسن التقدمي . -٦

  التقين والتنموي . وجود تصديقات عملية ومتثالت مادية للمشروع على املستوى -٧

  

  واهللا أعلم 
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