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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

لم يأت العالم الذي نعيش فيه اآلن بين عشية وضحاااا فعلح محدا ر بعحة عشح
ق نًا من الزمان شهد العالم انتقالً تد يجيًا لعواصم العالم ابتداء من مدينة النبي
 إلح دمشح

ثححم باححداد واسححتانبو

ورمسححت دام ووصححولً إلح لنححدن وانتهححا ًء

بواشنطن دي سي .ول يمكن رن ننكح وجحود بعح

القحوا اأخح ا المتمثلحة فحي

مجلس اأمن والتي تظه عل السااة من اين آلخ

كذلك فإن ظهو التااد

اأو وبي وتمثيله للدو التي تات مظلته وظهو النمحو القتصحادية اآلسحيوية
قد ولّد لدينا شعو ً ا بوجود لعبين آخ ين في اأف يتمتعون بنفس القحوة .وانحاك
اقيقححة رخ ح ا عل ح نفححس الد ج حة مححن اأاميححة وتتمث ح فححي رن المححوا د الكب ح ا
للطاقة التي ياتاج إليها العالم الاديث كي يستم عل نشاطه موجحودة فحي العحالم
اإلسالمي .ونظ ً ا أن خمسين بالمائة من موا د الطاقة تقع في خمس دو فقحط
فحال يمكححن تصححو وضححع ري تخطححيط لعححالم المسححتقب دون وضححع اححذ الححدو فححي
العتبا  .و غحم كح محا تقحدم ل يمكحن أاحد رن ينكح رن واشحنطن دي سحي احي
العاصمة التي تتاكم في العالم اليوم .وقحد تأكحد لحدينا عقحد راحداث الاحادي عشح
من سبتمب والتدخ اأم يكي في شئون العالم فضالً عن العدوان علح بعح
الدو

وتنفيذ المجتمع الدولي لألوام اأم يكية دون نقاش رن وضحع ري خطحة

لتايي ح العححالم دون اعت ح اح اقيقححي بالهيمنححة اأم يكيححة سححوح تكححون خطححة غي ح
واقعية.
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إن النظ ة الواقعية للموقح ل تعنحي رن النظحام العحالمي القحائم غيح قابح للتاييح
ل تُقهح  .ولكحن محا يجحد علينحا

فالتا يخ يشهد عل رنه ل توجد قوة عل اأ

رن نفعله او القيام بتقدي الموقح تقدي ً ا واقعيًا وصياغة است اتيجية مضادة عل
اذا اأساس وعلينا رن نضحع فحي العتبحا رن اأمحاني ال ومانسحية والعتقحادات
القائمة عل ال غبة واد الشيء محع البعحد عحن الواقعيحة سحوح تحيدي إلح مزيحد
من الحويالت للمحأزا الحذي نعيشحه .وعلح الح غم محن انقضحاء محا يزيحد عحن ر بحع
سنوات عل راداث الاحادي عشح محن سحبتمب

تلحك اأاحداث التحي جّحت كيحان

العالم اإلسالمي بصحو ة ركبح ممحا فعلتحه بالوليحات المتاحدة نفسحها إل رن اأمحة
وبك رسحح لحم تسحتطع رن تقحدم خطحة عمح مد وسحة بشحك جيحد للمسحتقب  .وفحي
الاقيقة لم تم

السنوات اأ بع المنص مة اوينًا عل اأم يكيين فعدم إنجاز

المهمة اأم يكية في الع اا عل ناو غي متوقع وم اسم ال ئاسة غي العملية
الخاصححة بتححولي ق ضححاي الاكححم فححي رفاانسححتان ووصححو الجماعححات الدينيححة إلح
الاكححم فححي باكسححتان وفلسححطين واأسححور مححن ذلححك اسححتم ا الضححط ابات العامححة
المتزايدة ضد إدا ة بوش داخ الدولة ك ذلك قد ردا إل وجود بع
الاقيقية ات رننا نسمع اآلن رن مستقب الدول قد رصبح في خطح
بع

العقبات
كمحا توجحد

التمتمحات والبح اما التليفزيونيحة التحي تنحادي بمااكمحة بحوش .ول يحد رن

مث اذ الضط ابات اي دود رفعا طبيعيحة للهجمحات اإلمب ياليحة اأم يكيحة
إل رن ك ذلك يجد رل يعزز ما نعيشه من واحم يتمثح فحي رن الوليحات المتاحدة
في ت اجع دائم ورن سقوط العاصمة واشنطن دي سي قد رصبح مسألة وقت.
ولححو لححم يكححن انححاك آليححة متأصححلة لإلصححال

لكانححت اإلمب اطو يححة اأم يكيححة قححد

انهححا ت تاححت رعبححاء خطايااححا الثقيلححة لكححن النقححد المتزايححد الموجححه إل ح اإلدا ة
اأم يكية من رنهحا قحد ضحللت الح ري العحام فحي القضحية الع اقيحة والط يقحة التحي
ظه ح بهححا العديححد مححن المفك ح ين مححن جححا اإلعححالم واأكححاديميين والسياسححيين
وجماعححات اقححوا اإلنسححان عل ح المححأل لامايححة ا ح يتهم قححد رعط ح مجححالً كافيًححا
لتصايح رخطاء النظحام .ومحن انحا تحأتي قحوة الديمق اطيحة اأم يكيحة التحي تضحفي
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علح المجتمححع اأم يكححي ايويححة وقححوة دائمححة ممححا يجعح واشححنطن دي سححي اححي
عاصمة العالم في المستقب المتوقع.
لقد دفع سقوط التااد السوفيتي بع

المفك ين في الوليات المتادة إل اختيحا

اإلسالم عل رنه الخط الجديد الحذي يهحدد المسحتقب

وقحد لعبحت بعح

جماعحات

الجهحححاد والمنظمحححات اإلسحححالمية دو ً ا فحححي تعزيحححز فكححح ة رن اإلسحححالم فحححي رساسحححه
وجوا مناا للا د وكانت تلك الجماعات والمنظمات اإلسالمية قد غ تها
اأماني الاالمة؛ واعتقدت خطأ ً رنها لم تقم بهزيمة التااد السوفيتي فقط ولكنهحا
ضا كما رت رنه إذا كان قد رمكنهحا إجبحا السحوفييت
كانت السبد و اء تفككه ري ً
عل مااد ة رفاانستان فلماذا ل تقم بتدمي القوا العظم المتبقية والمتمثلة فحي
الوليححححات المتاححححدة وفححححي غضححححون ذلححححك الامححححاس تجاالححححت تلححححك الجماعححححات
والمنظمات رنحه باإلضحافة إلح المحوا د البشح ية التحي رمحدت بهحا اأمحة اإلسحالمية
رفاانستان كانت اناك عوام رخ ا عل نفس الد جة من اأامية تقح مسئولة
عن ازيمة التااد السوفيتي .وتجد اإلشا ة إل القصص اأسحطو ية التحي كنحا
نسمع عنها خال الا د اأفاانية ايث يح وا رن العديحد محن المعجحزات كانحت
تاحدث فحي ر

المع كحة اتح رن النححاس قحد رت المالئكحة تهحبط محن السححماء

وكما يقا من رن جثث الشهداء كانت تمأل الهواء بحأذك الح وائح الطيبحة .و غحم
رن اححذ القصححص قححد سححاامت فححي فححع ال ح و المعنويححة للماححا بين إل رنهححا قححد
غ سحححت فحححي رذاحححان شحححبابنا ييحححة مسحححتقبلية االمحححة .ثحححم كانحححت انحححاك اأسحححاطي
اإلسالمية التي وجدت لها ط يقًا فحي الفكح اإلسحالمي السحائد فأسحطو ة المهحدي
التححي نشححأت فححي الق ح ن الثححاني الهج ح ي قححد رصححبات جححز ًءا مححن النظححام الشححائع
لعقيحححدتنا و غحححم اأصححح الا يحححد لهحححذ اأسحححاطي

إل رن رسحححطو ة (المهحححدي

والمسيح والمجدد) قد اعت ضت ظهو وجهة النظ المنطقية بين المسحلمين فلحم
يكن اجوم جهيمان العتيبية ورتباعه عل الا م المكحي فحي روائح القح ن الخحامس
عش ح الهجح ي إل لوقوعححه ضححاية للفك ح المسححياي .كححذلك تسححبد الاححديث الححذي
ن دد دائ ًما والذي ي وي رن هللا  ي س إل اذ اأمة علح

رس كح مائحة عحام

من يجدد لها دينها في ادوث العديد من الكوا ث في تا يخنا .وفحي الوقحت الحذي
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اقت د فيه الجيش اأامح محن جح رذيحا الهزيمحة وعنحدما كانحت إيح ان والعحالم
الشيعي يشهد نهضة غي مسبوقة تات قيادة الخوميني الحذي ادعح بوصحفه  -لحه
ولية الفقيه  -رنه يمهد الط ي لظهحو إمحام الايحد كانحت النظح ة إلح المسحتقب
في غي مالها .إن الجهاد في رفاانستان قد جمع اإلسالميين من ك رناحاء العحالم
في المناط الادوديحة لباكسحتان وبعحد ازيمحة السحوفييت نظح اإلسحالميون إلح
رنفسهم باعتبا ام فاتاين وبدلً من القيام بتالي منطقي للا د اأفاانية لجأوا
إل اأسطو ة التي صنعواا بأنفسهم .وعل ال غم من وجود دللت كافية تيكد
عل ح رنهححم كمححيمنين كححانوا ل يزالححون كأمححة متف قححة تسححتا عل ح اأق ح التأييححد
المطل ح مححن هللا  ومححع ذلححك نظ ح وا إل ح رنفسححهم كأمححة مفضححلة .وبعححد اسححتاواذ
طالبان عل كابو

استطاع الفكح الاحالم رن يخطحوا خطحوات واسحعة محن خحال

استخدام المصطلاات ال نانة مث رميح المحيمنين وبحدا للعديحد ممحن كحانوا تاحت
قيحادة المححال عمح رن العححالم الاححديث يشحهد صححو ة مطابقححة لمدينحة النبححي  ايححث
اجتمع اأنصا والمهاج ون من ك رنااء العالم من رج المع كحة الااسحمة محع
الكفح العححالمي .ولححم يسححأ المفك ح ون المسححلمون رنفسححهم ريححن كانحت تتجححه العقححو
المييدة لألفاان كذلك لحم يكحن المهحاج ون واأنصحا الجحدد الحذين يضحمون بحين
صفوفهم خالصة اإلسالميين من كافحة رناحاء العحالم علح وعحي بحأنهم ل يعحوزام
ضحا ال ييحة
فقط التخطيط المطلود إلسقاط نظام الكف العالمي ولكحن تعحوزام ري ً
العميقة فحي طبيعحة الكفح نفسحه .لقحد كحان رميح المحيمنين علح الطح از المعاصح
ومححن اولححه طححائفيين فححي تفكيح ام القححائم علح اأسححاطي التححي ل رسححاس لهححا ول
يححد رن اححيلء النححاس بسححبد ييححتهم اأسححطو ية كححانوا سححببًا فححي العديححد مححن
الكوا ث العظيمة وليس بزوغ فج جديد.
لقد مضت ر بع سنوات ونصح عل راداث الاادي عش من سحبتمب
اأمة من اأع ا

ولحم تفح

التي كان يعاني منها با كوخبة .وتعحود احذ القصحة إلح رن

اليهود الذين كانوا يواجهون استبداد اإلمب اطو يحة ال ومانيحة قحد وجحدوا فحي بحا
كوخبة جالً طمو ًاا رو وجدوا فيه المسيح المخلص غم رنحه كحان جحالً يفتقحد
إلحح ال ييححة الواضححاة كمححا رنححه لححم يكححن قححاد ً ا علحح قيححادة ثححو ة ناجاححة ضححد
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اإلمب اطو ية ال ومانية إل رن اأماني اليهودية الاالمة اي التحي جعلحت اليهحود
تجتمع اولحه اتح رن ابحي عقيبحة والمعح وح بفطنتحه السياسحية وتدينحه قحد ريحد
علح رنححه اححو المسححيح .ومححع وصححو المسححيح سححاد لححدا اليهححود قححد مححن التفححاي
واأمح غيح مسححبوا واعتقحدوا كمححا لححو كانححت مملكحة سححليمان وداود علح وشححك
ال جوع ولكن ايهات فس عان ما تالش اأم وتم إخمحاد ثحو ة بحا كوخبحة
وخيم جو من الكآبة واليأس علح اليهحود لعحدة سحنوات .وقحد شحهدنا موقفًحا مشحابها
في العحالم اإلسحالمي منحذ فتح ة ليسحت بالق يبحة فمحن فلسحطين إلح بيشحاو

ومحن

إندونيسيا إل الما د كان اناك خضم من الناس الحذين رعلنحوا بامحاس تأييحدام
لبن لدن وبحدا فحي بعح

اأوقحات رن العحالم اإلسحالمي قحد اسحتيقظ ورن الواحدة

علح مختلححح د جاتهححا يمكنهححا اآلن رن تاقح المسححتاي  .إن العقححو اأسححطو ية
واأماني الاالمة التي ليس لها ردن صلة بحالواقع ل يمكحن رن ينشحأ عنهحا إل بحا
كوخبة وشبتاي تسفي وجهيمان العتيبية وبن لدن.
غدًا فجر جديد
لقد رخذ انتقا عاصمة العالم من مدينة النبي  إل واشنطن دي سي في العصح
الاديث اوالي ر بعة عشح ق نًحا محن الزمحان .ومحع ذلحك فإننحا ل ناتحاج إلح رن
ننتظ اذا القد من الزمحان إذا تم ّكنحا محن تاديحد العوامح التحي جعلحت الجزيح ة
الع بيححة عاصحححمةً للعحححالم فحححي القححح ن السححابع ول يحححد رن تاديحححد احححذ العوامححح
وتصححو النظح ة العالميححة اإلسححالمية اأصححيلة رمح مححن اأاميححة بمكححان لمسححتقبلنا.
وإذا اعتمححدنا فححي باثنححا عححن النظ ح ة العالميححة اإلسححالمية اأصححيلة علح ال وايححات
التا يخية بصو ة كبي ة فنان بحذلك بمحا ن تكحد خطحأ ً محن خحال جعح الحواي
اإللهي تابعًا للتا يخ .إنني ر ا رن الواي اإللهي يجد فهمه محن جديحد فحي إطحا
البيئحة الزمانيحة والمكانيحة لعصح النبحي  كمحا احو موجحود بحين دفتحي المصححاح.
ورخي ً ا وليس بآخ

نان ناتاج إل اكتشاح اأسحباد التحي جعلحت واشحنطن دي

سححي عاصححمة العححالم فححي الق ح ن الوااححد والعش ح ين بححال غم مححن انتهاكهححا السححاف
للعدالة .وباختصا

إننا لن نستطع دون فهم صايح للعالم الاحديث رن نعحود مح ة

رخ ا إل ع ش السلطة والهداية.
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وفححي البدايححة ناتححاج إل ح خل ح عق ح مسححلم جديححد .لقححد كححان منهجنًححا فححي الق ح ون
المتأخ ة لإلسالم منه ًجا عقائديًا غي قائم علح الباحث والتحدقي
ديننا عل رنه مجموعة من الشحعائ

كمحا تعاملنحا محع

ورصحبات العديحد محن اقحائ الحواي مجح د

تعبي ات مبتذلحة نتيجحة التكح ا غيح الحواعي لهحا .إن إعحادة تشحكي العقح المسحلم
سوح يمنح قوة وطاقة جديحدة للعديحد محن التعبيح ات العقائديحة التحي ل و فيهحا.
ويمكنني رن روضح ذلك بإيجاز من خال ما يلي:
 -1إن الق ح آن كتححاد كام ح

ونححص قطعححي وصححالح لك ح زمححان .ويطلححد

الق آن منا رل نكح عحن التفكح والتأمح

كمحا يطالبنحا بحأن يكحون ماحو

ااتمامنا او الواي المج د .وعل اذا اأساس يجد رل يستاوذ علح
خيالنا ري مادة تا يخية رو تفسي ية.
 -2إن رتباع خاتم اأنبياء  ااملو سحالة عالميحة فاإلسحالم كمحا نحز إلينحا
احو نقطححة التقححاء للتح اث النبححوي بكاملححه والنظح إلح اإلسححالم علح رنححه
مقصو عل الديانحة المامديحة ينحاق

عالميحة البعثحة النبويحة إنهحا ملحة

إب اايم كما بين الق آن كما رن مامدًا  بشي ً ا ونذي ً ا للناس كافة.
 -3نز الق آن بلسان ع بي مبين وعل ال غم من رنه قحد نحز علح نبحي
ع بي في بيئحة ع بيحة إل رن الع وبحة ليسحت احي عنصح

الجحوا ي

فالق آن الك يم يخاطد العالم كله ويتخط ك الادود الثقافيحة واللاويحة
واإلقليمية .ويجحد رن يقحوم المجتمحع اإلسحالمي المسحتقبلي علح الطاعحة
والولء وليس عل اأااديث الموضوعة التي تضع ساللة النبي  فحي
قلححد نظححام الاكححم المسححلم فاإلسححالم ل يميححز بححين النححاس علحح رسححاس
ثقافاتهم رو رلوانهم رو رنسابهم.
عهد إليهم بقيادة العحالم إلح
 -4وبما رن المسلمين رتباع خاتم اأنبياء  فقد ُ
نهايحة السححاعة؛ ولححذا يجححد علح المسححلمين إعححادة توجيححه رنفسححهم ليعملحوا
عل ما فيه صالح اإلنسانية بوجه عام وعدم قص رنفسهم علح مجح د
مشا يع مجتمعية .لقد عاش المسلمون طحويالً فحي ظح خحداع يتمثح فحي
رنهحححم مثححح ري رمحححة رخححح ا واحححذا اتجحححا يتنحححاق

بشحححك مباشححح محححع
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النصوص الق آنية كما رنه قد ردا إل ا مان العالم الاديث محن قيحادة
عادلة.
 -5بما رن المسلمين ام رتباع الواي الخاتم فإنهم يضطلعون بدو

ئيسحي

يجححد علححيهم القيححام بححه فححي مسححتقب العححالم .ومححع ذلححك فححإن ري مش ح وع
عححالمي للعدالححة ل يمكححن تنفيححذ فححي معححز

كمححا رن المسححلمين ل يُتوقححع

منهم القيام بهذا ولكن ما يجد علينا رن نفعله او رن نجمحع اولنحا كافحة
اأمم الميمنة التي يمكنها رن تدعمنا وتييدنا فحي كلمحة سحواء .ول يحد
رن فححتح اأبححواد رمححام المجتمعححات اأخ ح ا الميمنححة سححوح يجع ح مححن
السه علينا تاقي رادافنا.
 -6ل يمكن أمة رن تدعي رن بيداا واداا الخحالص وتلحك قضحية شحائكة
ُ
طلد منا رن نلتزم الصمت تجااهحا .إن راكحام الفقحه التقليديحة التحي تنكح
خححالص العححالم خححا ج إطححا المجتمححع المسححلم الاححالي والتححي ت ح ا رن
اآليات الق آنية التي تنافي احذا الح ري قحد نُسحخت ل يمكحن رخحذاا علح
رنها اي الكلمة اأخي ة .لقد وقفت اآل اء التي اصح ت الخحالص علح
اأمحححة اإلسحححالمية اجححح عثححح ة رمحححام تفعيححح دو المجتمعحححات اإليمانيحححة
اأخ ا لتقب المبادئ اإلسالمية في العدالة.
 -7تم تهميش المح رة فحي المجتمحع اإلسحالمي نتيجحة بعح

المفحاايم الثقافيحة

البالية وناحن ناتحاج إلح فهحم التشح يع الخحاص بلبحاس المح رة الماتشحم
كمححا جححاء فححي القح آن الك ح يم وبعي حدًا عححن التقيححد باللبححاس الححذي تف ض حه
العححادات الثقافيححة .إن إنكححا دو الم ح رة فححي المجتمححع ل يعححد فقححط رم ح ً ا
مخالفًا للتعاليم الق آنية والعهود اأول من تا يخنا ولكنه قد ربق علح
نصح قوا المجتمع بال فاعلية لفت ة كبي ة من الزمن .وإذا كان الق آن
يأم نا  -مع الوضع فحي العتبحا ضحخامة اأجنحدة العالميحة – بالتعحاون
مع را الكتاد فكيح بنا رن نهمش دو نسائنا دون الستفادة منهن
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 -8إن الق آن الك يم كتاد مفص

ول يدع مجالً أي منحاو ات تفسحي ية

وري ق ح اءة للححنص فححي سححياا رسححباد النححزو ل تعححد فقححط رم ح ً ا شححبي ًها
ضا عائقًحا رمحام قح اءة
بوضع الواي اإللهي تابعًا للتا يخ ولكنها تقح ري ً
جديدة للنص انطالقًا من وضعنا الخاص لقحد نقح هللا  إلينحا محا ي يحد
فه هللا في ااجة إل مساعدة تفسحي اتنا البشح ية لجعح قصحد واضح ًاا
ومفهو ًمححا إن القحح آن الكحح يم  -كمححا رخب نححا هللا  -بيححان للنححاس وناححن
جميعًا في ااجحة إلح ق اءتحه كحدلي ادايحة وإ شحاد بشحك يحومي واحذا
التجا واد او الحذي يمكحن رن يولّحد الا كحة الجمااي يحة القائمحة علح
الواي اإللهي.
 -9يمكن تاقي المبادئ اإلسالمية في العدالحة والمسحاواة والا يحة عنحدما
يححد ك كح إنسححان – جحالً كححان رو امح رة – بشححك كامح وفعلححي رنححه ل
توجد واسطة بين العبد و به .ويجحد علح علمحاء اإلسحالم التوقحح عحن
القيححام بححدو

جححا الححدين كمححا رن المواقححح الشححبيهة بمواقححح الكنيسححة

والتي تسللت خلسة إل جسد نظام الاكم فحي اإلسحالم يجحد رن تتوقحح.
إن الق ح آن يقححدم النبححي مام حدًا  عل ح رنححه ما ح

العق ح اإلنسححاني مححن

رغححال اأابححا ؛ ولححذلك يجححد علح المسححلمين رن يتجنبححوا جميححع رشححكا
عبادة السحلح .ول يحد رن العقح المسحلم الجديحد الحذي يعمح فحي إطحا
النموذج الق آنحي معح

ل تكحاد اأخطحاء لكحن تأكيحد القح آن بشحك

غي عادي عل استخدام العق ل يدع رمامنا خيا ً ا آخ .
إنني ر ا رامية تواف بع

المكونات الجوا يحة للعقح المسحلم الجديحد محن رجح

ضا رنه ل يمكن العتماد كثي ً ا علح محا
رن نبدر بداية جديدة كما رق في البداية ري ً
جاء في علوم الت اث التقليدية وعل اذا اأساس فإنه ل بدي عحن إعحادة قح اء
النص .لقد بذ المفك ون والعلماء المسلمون فحي الماضحي جهحودًا مواحدة لتاييح
ط يقححة تفكيح العقح اأسححطو ي التقليححدي لكححن ذلححك قححد رفضح بهححم إلح فقححدانهم
لشحححعبيتهم وقبحححولهم لحححدا النحححاس كمحححا رن رعمحححالهم رصحححبات اآلن ابيسحححة ر فحححح
المكتبات ينظ إليها عل رنها تف دات العلماء العظام .وبنا ًء علح ذلحك يجحد رن
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يكون مصلاي العص الجدد عل اذ خشية رل ينتهي بهم الاا إل إنتاج نوع
آخ من التف دات بدل من رن يقوموا بق اءة إبداعية جديدة للق آن .ويمكحن القحو
باختصححا رنححه علح الح غم مححن الد جححة الفك يححة الهائلححة للا كححة الجديححدة إل رنححه
يجد عليها الخ وج من اأب اج العاجية اأكاديمية.
إن الثو ة الفك يحة القائمحة علح الحواي المتكامح تتطلحد إشح اك بعح

رصحااد

العقو العظيمة في وقتنا الااض الذين ل ييمنون فقحط بفعاليحة كتحاد هللا ورسحوة
نبينححا الك ح يم  ولكححن يوجححد لححديهم فححي نفححس الوقححت ييححة ثاقبححة تتعل ح بالنظححام
العححالمي السححائد .وخححال السححنوات القليلححة الماضححية اسححتهوت كتاباتنححا عححن اححذا
الموضححوع عححددًا كبي ح ً ا مححن النححاس مححن مختلححح رناححاء العححالم كمححا رن عححددًا مححن
المفكح ين والكتححاد يصح إلح اححوالي مححن ثالثمائححة إلح ر بعمائححة مفكح وكاتححد
ممن يشا كوننا نفس الاتمام قد تعهدوا بمساعدتنا.
وقد اقت

بع

اأصدقاء محن ذوي النيحة الاسحنة إنشحاء جامعحة تعمح كميسسحة

ض حا مححن باححاة الخي ح قححد روضححاوا رن إنش حاء
سححا لتلححك المبححاد ة لكححن بع ً
تكححون رسا ً
ميسسححة ركاديميححة متكاملححة مححن رجح اححذا الا ح

فقححط قححد يححيدي إلح امتصححاص

اللوجستيات اإلدا ية لكافحة الطاقحات الموجحودة لحدينا .وقبح رن نتخحذ قح ا ً ا بشحأن
تأسيس جامعة اديثة قائمة عل علوم الواي يجد رن نتساء

لماذا لم تيت ريًحا

من الجهود التي بُذلت في الساب ثما اا
وخال القذح اأم يكي أفاانستان محيخ ً ا وعنحدما لحم تسحتطع الشحجاعة الفائقحة
لطالبان رن تقاوم قاذفات بي  52اتضح للعديد منا رنه ما لم تقم مدا سنا والقاتنحا
الد اسية باخت اع شيء ما يكون ركث فاعلية محن قاذفحات بحي  52فإننحا بحال شحك
سوح نكون ع ضحة للهجمحات الا بيحة .إن العحيش فحي عحالم قحام الاح د بتشحكيله
إل اد كبي ويمتلك فيه القد اأكب من التكنولوجيا التي تايطنا يجعلنحا نقحو
إنححه توجححد طح يقتين لالسححتجابة لهححذا التاححدي؛ رولً رن نتنححافس معهححم فححي الناايححة
التكنولوجيححة رو نقححوم عل ح اأق ح بححامتالك القححد ات النوويححة المتااححة؛ ثانيًححا رن
نستعم رسحلاتنا اأيديولوجيحة فحي المحواطن التحي فشحلت فيهحا رسحلاتنا العسحك ية.
ومححع رن التجححا الثححاني يبححدو بعيححد الاتمححا

إل رنححه اأق ح د إل ح السححت اتيجية
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النبويحة كمحا رنحه قحد رثبحت فاعليتحه فحي العديحد محن المواقحح فحي الماضحي .إننححا إذا
قححدمنا اإلسححالم  -الححذي يمث ح الخححالص للجميححع كمححا اعتححاد رن يكححون – فححي ظ ح
ا في ر ق طبقحات
الصياغة الق آنية التي تخاطد العالم كله فسوح يجد له صد ً
المجتمع الا بي .لقد رلق نهد باحداد عحام  1258قحد ً ا محن الكآبحة علح الجميحع
وبدا لهم كما لو كانت تلك الظحاا ة التحي تسحم اإلسحالم قحد انتهحت ومحن ثحم فحال
عجحححد إذا ردت إماطحححة اللثحححام اآلن عحححن ال سحححالة العالميحححة لإلسحححالم إلححح نتيجحححة
مشابهة.
ومع الوضع في العتبا ضحخامة احذا التاحدي فحإن إنشحاء جامعحة عالميحة قائمحة
عل علوم الواي سوح تكون تصاي ً ا لاجم رفكا نا إن ما ناتاج إليحه رن نفكح
بإمعان ورن نعم بشجاعة وثقة تامة .وسوح نحدعوكم ق يبًحا إلح جلسحة عصحح
ذاني في نيودلهي ويج ي اآلن اإلعداد لهذ الجسلة ولكن قب رن نلتقي سحويا
رعتقد رنه من الاكمة رن نستمع إل آ ائكم فيمحا يتعلح بكيفيحة جعح احذ المبحاد ة
ركث فاعلية فنان نهتم بمسااماتكم وآ ائكم ونتطلع إل مشا كاتكم.

رخوكم

د .راشد شاز
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