
.!!رباملم
!!اال!اجم!إ!ع

!!ضاح!عثق!!لبل!
حار"همماف!مالمضندلوناما!4!أأأم!+أ"ط33،4!كا!م!؟!3!هـا!!!هول!ممعض!تطءعاللجةفك!الخوضص!وبة+العلميمةالدراساتاظهرت

خصموصا،"اللعبالهصيالعصر)ء:مصولةؤظرةالماضيالىينظرونفردد3ث!راتصرأالبحثمنملةارالا،وهماعياتكنيكياالمأخرةاللبالدار

حلولايجاديم!هيئونوبالتائيالجديدةهمكلاث!اطرحيممهمئوران!مالاالعربىكالمجتمع"ج*معلدراسة؟ماعالاجعلماءيتعرضحينما!قيدا

الاسلام"و"الصبمةا!ف*،رة))كابيهفيريسلرجاكمنهم.لهاعربي"دو!ةوخلقا!حق!قي!ةقوإعد!ارلصاءفيرشس!ليادوراالاسلاملكب

والضتوا!!ن!اللبامارمم!معيولطفهمال!ممص!اريوناما.بايومكتمة"ا!حديثعر!4ابحاثونافا!!!د./سفيانابيبن!اويةالاولالامويظل!ي،ا

حاه.د!وديضسونهكم!مالبروفممهودالاجهماععالموهنهـم.الاقلعلى!نانضوك!لاونسح!ن.الا!محةفيتراوحدداساتبتحقيقجانب

لص!وا!سبعهدةواقام،هـا!اعامباري!فيولد،ومس!شر!اجتماعالضظ!،!"!ويرفيالاسلامدورحولالعربي!ةا!دراساتعنالحديث

افصبيايةالمثو!ةفيوالحميريةالائيوبميةاستاذ.الا!نىا!!طفي!دعف.لضيبموالفكووالاقمتصادفي،ائيالقف،اسياسيا،الاجتماعي

لهنا!و!رو.الاث!ولوجيمالمواستاذا!ص"وربونفيالطيالأالدراساتطنجاهالاسلام))ك!ال!اعلى.الاطلاعضرورةالىنمئهيراننا0،1العرب

9!دةوفشر"الاولصط-ال!رق"هج!ةاداو،الاس!نمماوضط!بم!دمي.اهـ!!الادا!طداوءدط!لصروقدصعبحسئللدكهور"اللعصررحمديات

والاثنو!رافيطقافيوا!،ر!غ،الال!لا!وءلم،اهـأصرالشرقاهـالانظصعنرأيأيصداوبالانفمحمض!نمم!حلافاننا،!الكتابهذانقرألمكنماولما

.الاجنما!وعلماا!ا!"ا!لضةو،الافريقيوا)ضاريح،الاسطلاميلللعا"منهـ!91االاولتشرينعددفينشرقدهنهفصالرقرأناوقدولكنئا.4في

هنمثمورانط))هـنههماكتاباحديثانشروقد.لععهيرةفؤ!فالف/عدةوللهلافف-ظفسهمح،6!91ش!اطوو!الاسلامبصنوانوند!ة:8ص،!داب

يعالجالءتابهذا،،+اما؟ا19!حا!أأ!!،؟أ"برمنوان"مصويوالط.الل!لصرتحديات:عامةم!فماكليعالجا!تابطهذااننتصوران

/.الرأسمائيا:ظامافيوالرها)1("الايديولوبا"الفكرولو!اعلاقمةفمن!ماللةربونالكأدطاما.ولحاللمم!بطمهـوالض!حديالط)!ن!هيرمالجاللذي

اخرك!نابايمتسوسو!ء.يريدمادايعرفلاخصلاليكتالطاماهنا،اذنهسىتوىلهمجامعمهقعنعبارةهمفالمطلغون.وهنهـالمستشر!المطلع

القطعمنصفحة32(منكتابهويتايف."والماركسيةالالصلام"بع!وانما-اللعاعنكىببعضقرأوابمالنربيوالاحنصلمصالثقافةمنمحدود

وملا!ظانظاشاراتعلىتحتويصفحة58الليهايضافبمالوسطبالاغلاط!ماليئةبهتبياصدارلانفسمهمفسمحواالاسلامصةواللعقدةالعرجم!

طرح(ا:ؤصولوسحضةءلقدمة:يليكمطف!ا!ن!اببناءاما.و!طدر.ا!ربهعةالامةالىالاساءةقدءنلاالاموربح!ق!ةجهلهمعناناتجةا

الكلاللمفبمء!ظديةالاقالممارسة(03!الا!لاماوء.اف(02الهئمكل!ةكونابهفيافتع!ببرلفرنم!يالاقتصادبمبمااوسترويجاكنوردهؤلاءمن

!!الاسلاهيةاللفكرولوجيماقئيو(4.(الوسصا!رون)الال!!اللذيشلأج!ا!مسمناهوسهو+،1؟اه!+"أهـحة+ه؟ا!7،!54+!مإ+!

او!اعرةالاسلاميةانا!لىرأ!الية(!.!امةالا!!اديا!الىيعرؤونلاوهـمر!و!واانللهـم!والى،المشاكل!طحهاتعنديقفوق

.وابعادخلاصات(6.والاسلامعلماءريببلاف،مالمسمتشرقوناًم"؟حضارننامنولالغمنامننميئا

*،*ب!نميزانونمهتطيع.آنفاالمذكورالمضفمنجديةواكثرحقيقيون

محالاومارك!سممبابمبن-اءـ!و:يليكمامحموماالمثقفو-عرف.اللحقيقيوالمثقفالمزيفالمثقف

وهااطها،علل!يةحقيقةعنالمح!هي:غايةالعالمية!لهـنالةانوهو،ص!،تهؤ!،اولىبصرجةاثقافةوااللفكري!نممدالذيا*نسان

.....فصدالتهريفهذاانالا.سواهدونالئظريالمجالهذافيأخصاعلي

ثمالزمنمنفةرةجطنيايبفىمحل!اكمتص!ا!!ظ!ؤح!.يرههاولضؤ!و؟"لمثلاالاسنالططب-صبنض"!فايئ.ششىواعتواضانظإصعوبانظلاقى

اللكمللط!ذا!اية.وايتعياةامص!يماسم!افيأيم!:ارةاريطفياخمرا!دخل

صةاولهاذنلر*فيمالقا!لالان!ناي.اولابدر!ةا!قاريءاقاوةاكاتباناا!وق!د.ج!اعملإلأمهنلأويمارسىواسعنظريم!اطلاععلى

و!سى..،لفهلايبالزمن!رونان،!ج!-!ان،وو!ران.ر!را!وميةاضوءاو!طولمص!طاخر!!ودليهانطوانوميشالبونفريدرفي

طر!--الىيحتماجالتوجه!ذ!4الاخرالوعيالىفجهالوعيمنتوكاذال!فونا"ن!اب!ها3ممأمجوءامقا،لمئو!اذعريفا(ةمشكلةءلىجريدا

فيمعلىاوصاز!ينأرمرلطالمث!ينامااولاهط!!عهوأللك!الط!ا!حم!المثقفون،!نوان(!اءهـد"الحد!ثةالاز!ة)ء!الةفي".لجدد
م.!صو!طالحقب.المزيفالمثفواللحقيداالثقفبينميزاوقد.المشمع

الغربيين،المث!فيناماموثانص،5ا!ي!"مدءودط!دادنؤهو.ور!رهموظ!بموجعصةهىقب!هروماالححمال!ك!يحا!ضاً!ني(!يساري

ناضج.فكريكأ،!!يمرهاهفينح!ملاذنف!و.ال!ر!قصهوصا!!وا!يرء!.!طوتربولطجانال!مرا!في!سوف!ذللكوءثالما.والصتغلال

للمنال!،!فم!نماء!م!ا!رمب!ي!ةوودركفعم!وناللبروفحممورويضمتع3
الاجصماءك!اللدووانخارج)كونه.،!روؤ!وودين!ونانذاك.!ء!ميصنوالبروف!ورذ!كومثالالرج!يللحكمالمؤكدالتقليدياليمميهى

إع!ملال!اؤ!م"!أح!فاتم!!اافة!العربيةهع!اكل!ابعضمن،اي!ببم،لمح!!ضيح!دا،وربو!ايهفياال!يال!يالاجتماععلماستاذإرود!

وي!ص!ىان!ف!نيهاك!اازماقنالطنيلا!.صهحيحاعاميا!ماالل!اهـ!انال!ننئممصرانناالا،االروهريةا!وللآ!ثىنفمم!نانعثمظل
".الل!م!اعلىغلاص!امهياسيا

ن!تىف!جهف-مبالأنحسددوريحإلناللمن!م!نطمع!حرن!انيصلأعنلمهحقيقهلحن!ؤ،يمب:ءونف!:/لي3ماتصف!ف!نؤ!بة3ا!تشرقوناءررقما؟فااًما

ارةالحضازدراءالببمينيمىبعضيميزها1اهم،يساريونونمعتدلو
الالصسا!ءهقيكنمفلاانظعاعيايميقى"صميرنافاندرناواداإ.الوقت

...اتبخدداعلىقادرغيرالعربيالافمانيانواللقولبالعقمووصفهاالعربية

ابىالجا!فى!ز!حلمد1،اس!تاذأ(فكروللوجيا"الللفظةهذهاس!!ت!عمل)1("اللعربيوالادب411غة"كتابهفيبيللاشارلنذكرهؤلاءمن.،التطور

الها.استسمائاطرناءوقدمثطلأاهةالخا!ي)باريس،91ع2كولاىمنهووات
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ثمة؟للماركسيةالمذكورتقسممهعلىرودينسوننوافقفهلتأخراتطورنمااخرتاو،اللرئيسميةمشاكلناظهورالىادتالتبمالحقيقية

..وسماسياواقتصادياولسفيا:الماركسيةبوحدةعمشدونماركسميونانعلىبعديبرهنوإم،الغرضهلمتأامطفمطننقىذللكمع!ملحوظا

!فصلاالنظريةالماوكممهيةلكن.ومثائيايضافلسفيهذاواعت!قال!م!وديضسونالاستادرفللكزشاركلاونحنا!اناة،ء!نىفهـ!منتمنعالمعاناة

!لحزبوالانتماءالحؤبيا!نضالفرورة/ومنها-الت!لبيء"الماركس!يةءقال!ى!ميهثقفانسانالاخرهوانهاذ،تحورهصثةفيهذارأوو

جدا.ص!لآالاجابة.-وطلي!ةكنواةيعرفاللذي.خصوصالتنسيوعيالهير-"لقدهذاوارتزامه،ملضزمانه،اةرنممطاالمجننمعفيمع!ينةطبقة

همط،يكونلااناوثمموعياالماركسياليمممارييكوناناماوبنظرناالثقاؤ!ءالانتماءانؤكماننتهاطرهانناالا.عنهايمنعهاولمنمهاكلناف!مه

قضيةهيوانمابمنظريرةقضيةليم!صتوالقضمية.الص!يحةالسكلةهـنفهههالتيالاهـاطيرابلادءإىيممماعده-العهلأنيابمما-الاوروبي

رودينسونجواقطاما.اللأ!زامواقعيمصنىاعطاءقضية.اتجاهوا!يقونضا!-4،،ال!ريم!تطوره!فضلال!وبيالمثقفانغير.الحاضرقهم

بع!أا"وكسيةيضعؤهو"الماركسبة!وحدةاومنلاانا":ؤواضجارح!حإ،فكركبدفقوخا!المحاضرفهـبمهنيتم!ن،المس!نقهليو.ل!لعهالليومي

ات!81بينويميز.الموحدبوجودهايؤمنلاادنفهو.()شوإءيخناسا)!اللحقيقةفيهوالجمودهذا،اإحاضوءمهةاماماللجمودمنبدلا3

وهـود!يؤكد.فكرولوجيووحي،سوسيونوجيقىواطروحاتؤرسفيور--*رنواكبلاالنحن،وس!رها!زمنبهنجمودوووالذي،تأخرناكل

فهعلهايهكقانهالا."ار!!ف!فيضاربةالمهالعناصرهذهببن!ابط!الخ!!ىهـذهوعاط،يواكيهمنين،ل!افيالا.تفاملةمواكيةالشاريخ

اًلتىالعاهةالسودى*يواوجيةالاطروحاتعلىير!تمدلذلك.!مجياف!لأ.لصنننييدةال!

ي!4:*ماافضلى.ماركسعنمدالهاهةا!ظرياتاو.ماركسبهاا/!و!يرهـكننااب-ق:للمارطرودبونيطرحهاللذبم!الاولال!مسوال

ضماءية"الاج-ومال!لمح"ئا!"لمةابهفيدي!فوجهءوريسىالبروف!ورلفد؟ايخيرأتوتوزيعألانتلجلانظمةال!امات!يفافيالاسهلملأميالعالل!

.ا!الم!كيبفيالهـامةماركس/قىنظراياذ-فةؤلسانذاكي-مىكاناللذي-المله؟اللثاطالىكبرااسهيء

الهمىالىقيممجهوع:المارءسبةلفكرو)وججابارودينس!ونيصف!خاد!از!مج!ذاذاالمتمكلةت!غيرولا.الاهيناللدينخادمدائماكان

فنىااًل!يموولمهه،االاركم!جمماوالترالظا،عةيدتهمقدههفيماركسوضعها.الدث!ىتتلصإقطاكنجااهـلمسي!ةاا!فكرولوج!خادها،بالامسييئال!

ليسوردتم!ون.التظب!قمجالطفيصما!-ةالماركمسييناشهيدوسهاتب!ر.!ولزظ:ل3و.شيءكلقملنظرك!لحمل!ورودين!ءونوكتاب

جديدةطريقاخطقديكونانءـويرجوهماوكلمضواضعفهـو،مدعيايبعمثانلأرإلانمناقاللجدالانالا.وأنفق!قاقو!راعجدالمنتثيرما

رايثازأتهادطافيثعتهواضعا،،المظلمةالطرقادقفييشعونللغامرينفهـوعالمنا!ءالسائدةال!راؤاتيهاجماذفرودينصون.الاحضقارعلى

افق.كلموعد:ا!صإمحدواللبم!نونحى.اصدجرحيقصدلاهو:كان?اوقاكطالى!قه"هـالاساءةلا

اويؤلطأدحفي!2قشرةلاخهراقلآعوء!و-!دهالاهوماي!دهفم،.غايت!هب!محةنومن

..خادوناهـنثقي!لكمما.واللجنور"اللفكربفضاء))فنصلح!نىاقعالو

اًتا؟لىيةابصلمىانالا.ايفماالقراءة.وحوارقسا؟لالكتابئهـل!كاالاخط!مائيونو،جم،-ووكلى،نظريءنابل3و.مقد!هفي

اور-تممروصرماللذيالثالثاللعاللمم.والفلسفةالفعركأبجلىقيتنضميلااجونيحةجممعاهؤلاء،ءماعيةالاجلحيأةايمارسوناللذينوحتى/المجالات

خارجيقعهذاالتالثفعالمنا.الابرجديةهذهاللفهبىونهبفسلباج!زاءبيسنا-ةطالطووا5!؟غيلأ+لأ53!ياأأ9ءدانظريدمجالى

4.و-لي!اسهةبفكر!لوجيض4اورميطروت!كياالمض!قدمالصئاعيالغالمحريطة.وصعبةمهمةعلميةغاية!وا&ظريات

ا!راًؤ!!كدالاح!الكلفيف!ومبتذلااومفتملاهذاوقوعهكانوسواء،،دكر!ةزءرةالىينضميوانما،!ءممهبسطلماا--!ورودويمممون

خهطئ!يمعاللجهنمهمتطيعولاتو!لاونحن.بخنأحرناا!صمئاعيايعا!م،+9!لما9!أ9515!أ9لا9ا!برةؤءرومحج!ينةإلىفمي،يس!اريةزمرة

ثملأ.الراهنموضوعناعنبذلننخرجلاؤن!اد،هنماالصناعيالمجتمعبوضوحيقولبل،ذللكيخفيلاوهو.ءاركسي!امنهاجعلالان!نماءهذا

اًللبلدانرافاؤنناناءفي"التالثالمالم)محالأوقىوهي"طئدةملاص!ةازدواجزلاح!و!ذا.ان!!اهـماركصيذاتاوراللجةاهـفىه:ا!عالما

لقد.التماريخوالممممصقبلاماماللخطنفسعلىمعهاوالوقوف!الصناعيةعلاهـةهـكطدما.وقكرولوجيعا!مفهـو:الثقاديةرودينسهونشخصية

زالمامثلاالعربمطالواقعمحركانالا،واقعناسطحعلىالرغبةظهـرت-ؤبر"إكسالالمانيالاجتماععاللمء،لج!د؟جمطالفكرولوبالوفاللعلم

واجبانريبولا.وتخلفية!قوطيةالبوروبزوائدمغطىمغموراءرأجعت-4لمحيمكن"المي،5لآورجلالعالم))9191عامظمرلهظب3في

و"ضذيتهوانعاشهالشعبهوالذيالمحركهذاابرازيعدولاؤوويهئاانيعنيماذا!نا!وضحرودينسوناما.هةاللهاالنقطةهذهوةوضيج

.وقدالح!ليعق!هوضددمهوفيالت(ريخجسصدفو!صطانا"تملحتىالال!ملام"الدراسصقىهذهءهماكلطرح!أوللقد.ماركمممياماعاللميكون

يرتالعانعلمئاعالىبقي،الثصعرفيالاقلعلىولجحدلكاًدباحاولا!ةيال!امةالضماريخيهألاجتولعي!ة11،رض-اتضوءعلى"والرألمهمالية

بيسطاللغريربالمزجهذاانالا.الانمممانعلومخصوصاا،قويةبخطى3سىف!ار.بهـايتهفيزالماجديدةدرإل!*4ءقلىس!يرتىنهاللهأبدو

شمىتضييراتطيفترضىايى؟تو!الذيالصئاعيايعا!مواالحائيعالمنانج!!كملمفيهاصج!اقعلينمااسهـلاومن،كثرةاشصإءقالقد(كارل)

.الانم!مانيةفل!!فهناايفكرولو!نالتالليوباوعاداتنافيمناتغييرمثها!رهسا،(وسواهـما،،المقدسىا!كتالط،القرآن)الدونج!يةالأ!حطفي

اءأحر؟ا!اانتجتالتيهيالاسلامؤ*رولوجهابأ!القوليصحفهـللمما،ا!ا!اودور.الاجابةتمم!،لاله!مهإتمجالىؤفي.ؤكرةصطلق

فه!ىصبعضن!حيانعلمينا!بوهـل؟اخوتفاقدق!ظب!ضانامالاش!ياءابعادوبمارءوغل!ها،ء!قدةفكوةعمليةيقنرلم!،كايندو

محنها؟بدلااخرىنسمضوردوانالقيمللي!"بت:مممونرود3ءهةومارء-جوأهرهلماي-جذورهاوتقصمي

ا،ضنس!دم:ااضاليةالرئيم!صيةاًلمداركحوليدورانقاشياوموضوعاهالماؤحبالمفكرينمنبهني!م!تهالاعددوثمقى.التأسيمم!يمةبالماد3سبلآ

ن!-ه!ون!!الاسلام،الامهبرإرأسماللي!ةا،الافراكية،الاقتصاديهـنالناتجلاء*مادهـالملاجوذلكالتقعيهداهثل!نغفلقدافيوعي

.ؤكيف.الامةمفمومعسنشختافطاقىوالانسانيةارءةالحضالقوميةعلهمساتسيطراللتيت!معماتالمجفيالتقلي!ديارو"ج:المزدوجةالفكرة

يا؟تارضاربلآالمه،وابعادامعنىالمتماينمةالمداركووذهجميعترابطرودينمسونيم!هـيمهبمااذز،يرتبطلااللكتابهذا."اهـوللةالوجصلمفكرو"

ي!!قي!االح!ماديةا!هفنتها!حيوقي!ينالموجودةا!لازقوالروابط!مامات!عملىبابةهمطارتي!4،+أثمبعأ؟أأ،،!،م?+3الممليةبالماركسية"

رودي!نسون3*إباان؟ا!ث!افيوالتراثالديمهبئلوجي!ائطوالفكالسياسيةالبروف!ءور-مهمار!ار!هيما.وت!نجاوزها"لصشىيةاظاالمارء-ءقى"

الىينظركبف.الر(سمالية،الاسهلملأم:رفبنمدركينباخهياريرخ!صوهـ!افرن!ؤ-اسائدةا"اللظسفي!الماركسية"انهاأرودشسهون

ينظر؟منلكن؟الاسلامي!ت!داللذياً!علعيالمجالهوفعلايومهفما-فيورة"وضعية"ليست

تبئيمعالدينياثاقىفييتعارضطشيءلا)1(المءلمميننظرة-افرودينصون.الحقيقيالوض!ياًلموجهائهكسمارترمحترموفيلسوفمفكر

نحويتجههذاا!دي!افواثاى)2("،،وتقدم!ةحد!ثةاقت!صاديةمناهج.الاجتماجوع!الانمممانيةبالعلومخا!ة!ملاتويخودابدا!نولا
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انتاجيةوسعائلقديماعرفقمداللبشريالمجتمعانونلاحط.اللصقليةعناوؤوميحبعنوئتحهذهـالنظرةمثل.واسلأميةاقتصاديةعدالة

ادىيحتاجالمنطورالمجتمعانذاك.ماليةالرأ!ظهـورالىادتمتنوعة.دينيةعاطفة

منو5والعليوالضكفكيالتقافيأسمالالروتراكم.متراكمرأس!لطمؤ!اويمناعرهالاسلاميحبمنم!م:بهونالاودوالعلاء-ب

.الحروبنثمهوءالىتؤديالتيالاسبابواهمالانسان!ي!ةالمجونمعاتمميؤات.انفاالمذكورتينالئظرتيناحدى

لاو!كذا(ارحربظاهرة:كشابهفيبوطول-غا!متونذللكالىانسار)انوي!تقدون.الاسلاميرطديمنمنهم:الاوروبيوناللعلماء-ج

شكلكاىاذاجارأسمالقطاعاورأسماليمجفهععنقنكلماننستطيعالهـىساقهم،،الاهـصاديةابادرةواا!مامرةاتباعهعلىحرماذالاسلام

اما.الوالضيعددازدياداوالسكانازديادمثلا:ديناميكيغيرالتطور.اللراهندالركو

و.ثاسادسراالقوقينبيقالرأسهماليالمجنمعطابعاتخدت(ف!قداود!وبابي!ن4اللحق!يقهالعلاداتابسوازكتابهديتوخىررودينسون

الم!لممينمعظمي!إقد؟الاسلام!وما:ا)ثانيودى؟الئا.عشروا)!ثامناللعالما-طورا"ءور"درخلالمنالاجضماعيمةوالوقائعالفكرولوص"العهقدات

الاجتماععاللمان*.لي*ن،اسلامهـم!ميميةمعرؤؤيركلرفونانهمانتصرتلماذا.يمسألف!و.اللعربيعالمناذللكفيبما،ماطبةالاسلاءب

لامية؟الالىاللفكرواوجياهر!نوىهوما،الاسلاميصفانبصد!إساءلءزلطوولذا؟الاسهلا!ةأبىلمدان؟"ى!!رولماوروباويالرأسمإلية

ومح!م!وىاصلالاسلأممممها!فكرواوحعم!ا-3نبئالقولنست!عوهل؟بس!!ولةللاميالاساللعالمالاودوبيةالرأسطبةية

.....اواكيةالاشتر،مال!يةالرأس!:اماملممهـهااوالسبيلءهدقدالاسلام

انسافي؟-هوهل؟الهيهوهل-ا!دينأصلفيامحتقادنايكنمهما؟جد*با!!ادياضط!ساماطريقايفتحانهاو؟مت!أخراقطاعياقتصاد

بءالتراكبمتباينفالمجتمع.تساؤلماموض!لي!س!تالمشكلةهذهفأدطهـ-ا-االرزبء-نالسؤا&ننطرحللمان"ملتكلااللتماولابجديةو

ايروانءـوالذيوالدجمط.للمجنمعتئظي!،ثهكلايرقترضال!ن!باينوهذا؟الا!لامهوما-2؟الرأسهماقيهي

وتوجي!هههعالمجضتئظيمفيمهمادوراتأديخاللصطلم،مصئةقيمباستمرار:مختعلفانمعنيانللرأسمالية

فض؟منيقئصناالالىدلامكاىاذانعرفانديسيرثمغلاسا)هـيوالسؤال!هـمز)قىالا!ضهطد!ةالمؤلصصماتمجموعهي-مايىقىالرأ!:الاولىالمعنى

يثلخعىخماعالاجعاللميمث!فلاًلذيفالس!؟أل.نؤمنفلايقئعئالااوابها"منىبهـفا"الرأس!الية"هدركخدروونيسبرأذينااما.متحدة3او

وه-بوقاريمخيمح؟وىاصلدينلكلالاولىالئقطة:نقطتمينفيبرأيئا.طكملهمجتهععلىيعمموعئوةيستخدمالمدركهذاانينسوني،مافأ

،تارةوالحضمارةالثقاؤلأ/ش!ملاذن،(اللبابذويافراداا!خاطبلذلكا-راالشروع،الا!ناجاوس6للالخ،!ةاولكية:هيوروظاهـهـالرأسماللية

!ذاالرهـوما.هيالتان!يةوالنقطة.احرىتارةوالادارةوالسياسهةلاايبمهـرةلسموقالانتاج،الفودية1)ةائدة،3?مأول؟ء؟أا!مكاأ

لجتهع؟اتئظيمعلىجيالوالفكروهده،الدين،ازاحرم!ةااحدث-،م-الاؤ-!اديوذكألهط،،ا!رودشلمراقبةأ"!فع

اللفكرولوجيالمحتوىالرئيسياناهونانهماوالس!ةن2ا!ر.اخاوالعقلانية

العنصر!نهذينانذالل!،جدالمادوبذلكنسلمونحدط.*سلامي!ةنز،-!حيثبرأ!ال!!4المجتمعهـ!ل"قىالرأسط:ا)ثانيالمصنى

!لبالىطبعا،ارمربطالضار!جتيييرفيواضحادوراللباالربسببيناله-ئاء!يمعتالمجنذاومتال،.مالليينالرا!بعقلإةميرةإتااؤسهناتا

ونحن.عدههااوئةبالسالابمانمعاللجةئميت!نافيوليس.اخرىعئامر.الاوروبي

برصتىالثبعة:بذلكتعتقدلاالتىالاخرىالفئاتموقفذلكمعنحومالاخر.منط!!اكثر"ذالهبح!))ليسالتعريفينكلاانونلاحظ

بر4ا!خذفيجبمطلقةسلطةولهالمنزلاول4كلامهوف،لقرآن.اسزابهايرونانسرطة،خاصتعربرفاكأ-ارفيحركل:عله،نقاشكلففي

ايعوبيالرسمولةدمهاارتيا!حلول؟تمثلالنبو،لأالاحاد.لثاما.!وكمااهـ-،.اكقماشيةنهاحتىبهيؤخفوانمنطقيامت!ما-كاالتحريفذلك

وصىنجدفهل.اله-لاميةتطبيقيةمرحلةاذنفهيابمحياتهطيلةا)كريرمهـوشفصلمدجواءإنالمونونيش!اعالاجعالمداصطلاحاتؤيتنىرودف!ون

القرآنانروديخسونا!بروفسوريعتقد؟"ماليةالرأ!يدينماالقرآنداأ45،أ35،،5"ه؟مماأ!أكا"،53!أحءاه"كم،*أ؟+97كأ"بهفي

الا.مثلاايوراثةعملببةيئظمانهاذالخاصةالمليةيدينماعلىيحتويلا.بالؤرنصبقىقريبماول!ميظ!ر.168ص63!اعامصدرالذي

؟الانتاجوسائلما*!بمةيدينفهل..واًلننبذيراللفاحثىالغئىيدينالها!"طديزهوذجاي"انتاجطربقة))هيالرأورءماللية:الاولالعنى

مؤسىءةفهيالاجرةاهـ-ط.ن2القرفيالهتةواردةغيرا،فكرةهذه.صمئا!وراسمالي

اهـور!رءلىتشجعدياناتنجدواننا.القرآنيعارضهالاطببب!عيةمثال.مشاريععدةيفهم!الرزيالرأل!ماليالقطاع:الظنيالمعنى

ويففد،التجادةعلىفيحضالاسلاماها.الآخرةاكم!ب،الدنيا"الجديدال-ياسي"طدالا!"عصرإفيالسوؤيأنيةروسي!ا:ذللك

اثناءالا!برطر!ا!يرحرمو،اللصثىتبتغ!التيالتجاريةالع!ليات.اصماءإ"ا!ضص!ادي/*ون"ءن!،رة!ب!لي"ماأ!الر:الظلثا!ى

يمث!كانماذانعرفلا؟ايرباهو!ا.الرباوحرموالاسلام.الل!باداتءت!ونانرؤثءأنطؤقددبةالل!أسهاليمةالراءا."اقهصادينظام"انها

الطي!دوو."تزايى"ت!!ي"ربط"!كامة.الامرح!لقةفي،الر!ااي-الضجاريمةأدءمال-قىالرب!د،الوس!القرونفيالاوروبيهالاشكال

وتارة،السلمنالىقارةت!همركازنطا،الرو"تحرمالتو!الضوردةاًهبياتلولاي.ع!والخاهسالقرنفيوالمار!ية-الماركنضهيي"عصرمنابنداء

فهـل.ايزكاةولى!حضوالاسلام.والهودوالهسصهحييئث!بنالوالى1.الوورهطىالل!ولطفيالاسملامبا!انفي!نها2*كالىالا!ذهنجدوهله

-ةالاكهانويبدو.كلا؟الرأسمادةءنواصحاثهيسئااهـئهفيجد!!!جمماا-ةأ"-15الر.ا)ء،ا!!السهلالتعريفروديرسهونوي!قترح

وهـان.الا!انطبعثط-!لقءمااىرالالل!ةبالارادةتتعلقصهالخطشب""!رته!إتفيوالمالياًاشجارياسهمالالريغطيمهال!يا!قطاع

هذهبمقريةاوثبسيلمةزماكهاجما!ةاراصحىالاور-لر"ي!ال!لدانفي!وجدؤط،عوجو!ان؟أ!ماليةالربر-وررير-فماركسرأي!و15ؤ."رألمالقي

الم!!!"حقاقالا.اللديرض!ايقانونفيشرع!ة!ها!فطعيرالاراضيضسورينترط!هو"ماحدالىوت!4وجووه"وخصوصاكهذارأ!ماييا

مثلا.ا)ـحياةلهحىبمانممعاناكلكحقالاع!ن!باراتبب!ضمحدوداًلخاص"ؤ،ل.الرالههمائيالا!تهء،ديالاج!ماعياككونلتضميمةاطلاولكافغيرللهن

و:يخعماكل"الاسلامحر!وقد.تماماعاديالثهيماالاجرةتعتبروالممشةكونانردلا؟المو-طىالقرونفيتدناموجوداالقطاعهذاخملكان

ا!رطاختبىااووهلضرورةءلىيرلم!حولا!لام.-المير!الرهـانعنانىال،الاؤلعلى"لصمالةومسنخدمةبالجملةتجارة"مالليةالرأس

و-!الاسهلامان:ال!ولالىالخلوصويمكئنا.يكافأانوحدهيرستحق34"ابرفييرىؤصرماى!،نيالالمءماعالاجوعالم.وتسويقهالانتاجقيطور

المسضقيمعي!را!اجرينضقدوالاسلام.التجارةيشجعوالسمنةاللقرآرايةالراس!مايميزم!اان"الر(س!ماليةوروحتستانيةالبروللأقالاخ"

تاجراكاناللكريمالرسولانئعرفولحن،لاكيف.ا&تقيميشجعو"(ور**إ-ا)صرل،كملعقلانيايرأل!مماتنظيم"ظهـورهوا!حديثةالغربية

ويصلقد.التجارةالوانبعضتحرموالسئة.ورمتقيمااميئانبيلافهءلعلىيقومالعقلازءالتئظيمو!ذا،اللعصقةالاشكالجانبالى

ادباتحريمر!ط!كنلااذ،وا!إقىا)رباتحر!مالصانووديئسوناًلمجاسبةوخ،ورالعائليوالنضثاطالاق!صاديالنشاطبينشرعبم
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"الاهرامجريدةفيفضوىكثسحجةاتخاذاما.ياملكانكماا/للعربيوي!بد9*.الرباحقيقةهيعاندريلاثنحن،قلناوكمأةالميسرله!حريم

ناابداتقنعفلا"الاسلامفيشيوعيةلا"تقول(8(191!مار!28)تلا9المئتوجاوالمالؤرضمحنتنتجؤ،ئدةكلالاءربادىءفيكا!الرباان

قطعيا.عبىاءالاشتراكيالنظلمميعاديالاسلامالى!متتتاجات-معقد.،طور!لمؤخراباالرإفتعروضحوفد.ا!ذائية

حقبألغاءتقولكانتالتيار"وريةالطوائفدعضانونلاحظ!،النجاهـيالتذادلففي.بوضوحنفهـمهلاتخلمرجيةوتأثيرات!طقيعة

ذلثومثال:ال!لطةتسل!ت!نمآهذارمبدأها/مملللمالخأصةالملكيةنس!ت!ف!ل،خلاهءاويحربم،المشمادلتينالقيمتينتعادلالا!للاميحلمل

اخروهثال.ومصرتوتبفيالحكمتسلمتك!التالاسماعيليةالطائفةالاجشمايلآأ4ااقعدا:اعلىضتالنحقيق،ذلكفيالالسلامغايةانتقدآمما

دفالعربيةآجزبرةاو(نترميالبحرينفي.لح*ما!!يل!فيراهطة2حرك!ةاجنماعيامثالامثلكانتالقرآنيةالاوصافان":روديئسونيقول

تملكالجم!ورية5هذانالا-الاحراًرجالالربين،تعاونينظاماأزشأتف-!،الاجضماعي!والطبقاتالفئابئبعضعنداجضماعياومثالاهحمديا

فيدلمئالليمةالا!حاضيعةاللعفالة!ذهاذن!!اين.السودالعبيدمنعددا.36ص"الاؤلعلى(انورةالمدينةالىنسبة)والمدنيالمكيالمجهمع

الالهيةالقوأنين/ءكملانةدواف،ءلالعنكيا)مدالةكآتاذا؟لماريحناذا!-ضمد.الخاص!الملكيةاطلاؤليدينلاالاجتماعيالمثالوهذا

يعنيلاالمظلدذا،ا!له!،نونأمامالطريفةبة-!إؤمخينا؟لوتعاملهـ-ط،اللخاصةفيالم!تدين!تآعاىالقرآنفيثرمننجد،الرأي

الاصلاحبيهنلفرقاهووهذا.طبطتبلامسمعإننبداءكالاشتراك!كأكابهفيشيخاحمدناصرالباحثينهـ؟لاء

هيوأنما،ورسبا!قيةررمتاًلاجتماعيةلمحالفوارق.وافتورةاًللديني،،3!+ه3!؟ئه51ءلمأ3+05أأداأأ+هأ4+،ولهئك!ا،515

..،،131،،أكاواا0!ا3و-.228
ماهـكوغيرمالك،وغرطم!ر،ع:هـوحربينفالتميبز.ايضا!!إءودية

العربي!ةديمثلانجدهماوهذا.انهدادوكلظلمكلاساسهـويمفحربانيرىرودءتمونانالا.الارض!أميمضرودةعلىيلحو

ية.السعود.الدنيرةيةالعقارالإكيةتحريمابداي!يلايةاللعفاريرجاراتلااانواعبعض

كيفالانللنر،ألاسلاميةاأفكرولوجيامحتوىيجازبآرأيناانبرو!"اصءاد-ووخلفاؤهالر!ولكالط:ايالتاالل!!ثولىذلكفيويعخمد

.أللوسطىالقرونفيالا!تصاديةأمملياتأأادعهوندورتىنء-ا7؟الايةمنجزءايوردو.اصروواويهماضون-،!اراضيؤجرون

أ؟الارضان)و-اصبروالا"باآاءمتعجنووقومهموسىمال":الاعرا!له*ورة
الولممطىال!رونؤ!أالعررىادلأ!!ح!...-..اا:-.

.....!سونروديويصر."دلمض!ئا!بهواله(دهعءمنءبمنيور!ا4للا

لفد؟الرأسمالي،جألافاشكا!منشكلاا!هـرر!الاوءهصأداخذ!لالاؤت!"اديهالءق،لت.اللخاعحةالملكيةصقابدايدينلاالاسلامانعلى

اردهارهـ-وفيها!نارزالوجه.اوجهعدةفياسماليالراًءمطلماعلط!ر،ماعشفىنرالاجوارقاةانمس!لاو،!.اكثولاالرباتحر-ئمالقرآنفي.لعني

مدينةكانت،ورسالةوحياألاسلامديهافأا!ةكمار!كة.اننجادة.ا!:ةبياكظوتءلىالفانمالنظامولا4عترالاصماابىنىتيصلاهياذن

العباداتت،مروكازت.ي!لرأسمال"لجارياوءركزا،اولىبدرجةفجارية.الاخررقأ"ة*،زانق(ف!يظضلونالسكانمنورسمام!معكلفيونجد

امر.ألاومترابظغير،"مندهجغيرلم)الا!-ء-ادوكانوطأرذةالفا!يةظهرتايران!ي.ال!قاتلمحكرةكانتهنذظورتائض،أيةااللحالة5!ف

علمى.اكيين"رأسمالية)ءعنهارتمانومارتائلاميىكل-.2نص!توعدىن-ولؤ!الر.اال!يراتاكلال!،مةبالملكيةاقىالقائالمزدكيةالنبوب"

فجاو!هـمانفيالعربي!ةالجش!ةسطحءلىصصرةنفط"كانحطءككةأن.كالمحصوعيةيدينلاالم!مديمليموالت،والاغ!اءالةاحتنياللغنىجميها

ش،!ووامصرا!ريةسادةاة!ربص!ادولما.ا!آتنيالا!فمادمرحلةرودفونيعقدو.!اخلاؤيةدفييةلالى"بابإدينهاوانما،كمليئ*يةالمل

علياالمفروضةالضرابجبا!-ة-انتقماليمةمرحاقىفي"ه،دالا!دخلزءالور((محمد"قى،بهفيغريمرهـةةدكمااشنراي،ينالمولالر!ان

ا!ننسجارةاق"شرت(.75!العباسي!ةالثورةظلو!كي.والاراضىالسكان-"اجتماع!قاتهـ-هـةب.للملأء!الالىالم!معكانل!د.1(!الاول

الصصر"هـ!أسياهـبااالعصرو"ع.ماعيقيالاصماتالط!كلىو"،رسص"ات/الة-ىاكامرةاالاحزابلهاثلوطوائفمحدارسء!ة،وو!كأوانواع

الضجارةوقي-ور،العرب-"الامبراطورر4فيالافتصادلت،ورالكلال!يكي!اكالت-ارا!بعضالاسلاميإحالت،رفيونجر.مت:،ؤفةذطريات

بصهروبهجهاكعنخمضبر-كررضائعاءنترلعنيجادةوالمن.لىاوبدرجة.إفياوعلمدينيماكانالمفا*يمهذهو"صدر،المليئحقيدبشحد.ؤبشر

دوؤ-.ءبدئياالتاجربهاينعمارباحا)خبادلهـذاءن!يضة!.مرنفعنيهة!از،،تظنالتيالاديانادعاءاتلوديرمض-ونها:رودسوراينةء

الءادبمما"التاجر))خلدونبنالرحمنبداللعرل!ماعالايء،للمعرفءشماكلهـ-لي!ءسؤ،لقرآن.البشريمةالم!معأتحاجانأحسبوتطور

لي-ء*-ىالدراهم!كلبءق،ءكا!كلو!كه!دائمايربحمظالذيالتاجربانه-اءوان!ا-اكا!آتاعلىويلحا!لااماماكلدا)"افيلإما!ةالاج!الةالله

"3،كاضالر"؟،اللخزان"ا:ؤمه،مأ)ضجارصهفوقد.الو-،؟ل-ونرودءترأيهـذا.الاجهماعيالطلممايقضا?لىرونبدلاالارضيةعير

اثررةاهـن".هءبزةةديةثروةت"وءالىهـذا؟ليؤديف!ل.،زالمجانءمفيلاوهذا!مسلمالليمانهف-ىالاويجب،رأيهؤكم!صروهـو

القرونفيالعربيعاائاعرفلقد،اجل؟مارك!صكارلن!اءكماا!قارية.دينرجلل-"!وذمانيعال!وءـو-العداءله!نواانالمسلمهنءلى

لاالاهـلملاكصاحبوكان.ثمينةو!ادننمودمنهائلةثرواتوس!طى51ؤروديضص-ون.ذ)ن4لمناقتنهمدعوونفهم،الرأييرث*اظرونهلاالذيناما

الورقاريادهايركان.المةوطةصأجاته!ت:عيراد!ااعلىالاء*مادءطهعلمعه.مثال!ياانسهلمنيامجت!ايتضياونطرلمحينالمهالمسامينانيعتقد

ا)ءازكأفياراضتذراءألحصنمنوكان."عاش"نأمينعلىؤقطيممهلاعدهفياإلانئهنواًكيةبذور،بوجوديعضقدمنالةرر!ه!ايعاللمفيونجد

حهاو،!.هـءبعلىؤادوينيخر،ثروةدلااولاداالرا-لقيهاقيركاككيورودلمئنءون.الغفاييدراباعادةويور!ون.العربري،ريخالهوالاسلام

تثميراما،خلدونابنبنظربمالماليةا)ثروةميعلإهايرفتممدالت!اواقنروةءشربعد،ؤض-ءةاثارقدذراباانرلاح!!ور،!و.الرجل!قاببر!للا

الشجارةوؤطور.التروةمنثانويجأنبسوىيمثلىفلاالارضفيالم،لىو!هةلفالايابحضمناتحذانهاذ،الكريمالرسولوفاةمنسنوانظ

هـالن!وقئحوقيء"كانالانضاحمنفمم!ماانءلىيدلطىالولهالقرونفيانعلىا)ثوريذرادوالحوقد،الزكاةلميىفعونلاالذينياءالاترلننهديد

لقطنكا:والزداعةيةالليدوالصمنا!ةفيالمحليجالا؟تااخت!صاصوظهرمنا!ث!عباولمةبهـلكماالممهصلمينمالحىايفاينئهملاللقانونهذا

.الور!وماءوالرا!ماللصابونبتصديرهختصةاؤادم،ثمة.وا!جلودؤ-ذا)ضعب!ةالاورحطورةتكونانالممكنومن.وير،ودونصاوىمساهين

تتيالمتالا!الي!فيضصيلفهـو،لاخراؤلميممنيختلفالسالعسمروكانلي-ننفصلانعلميمتاالصمبمنفص،ر،التاريخيةذرابيلوريةضخمت

مناء"إشالمعاؤض!أداد.إء.وكاند،ذهالمئتج!فيرألا!اديمفيوءرذفعا)ث+ءه-ءبئ!ررهفيوروائياضاف!هووما-حقييقياي-تاري!هومما

ؤ!باوروبر!فيكانكما،الاللا!"ايبادانكلفيالقطاعاتمنعددفيرز"-5بئضرورة!!الاشىراكيهانلاصطلقد:!رراًروق!و.النادرة

أسمالالرنجد،اللنراريالرأ-مالنموجازمطوالى.ا!ضاالمصرنفسالمقراءجاجاحتعنص!ي!اتعىهرايعبرذر!أبو.الا-لأمضر،راًتمن

عطبةطريقةيعتبرافىيوالقرض.الاتجا.فضفيينموكاناللذيالما!ي!م-و!سف-ةدعوانالا.والاةوياءالاغنياءوطصانحرماضعلى

!؟4الدصفحةعدلىالتتمة-الاجضماعيالنظامتبروان،تنقراندهايتيسردمانهاذ،خلاقة!كلن
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المبتديملأيخنهسوروقمد.اجغاايتناإنرنلااورسض"المبتدجم!ء"ام"المتطجء!001

الثابي.-واللعاللماللضركعندضأاهإالقةاوعاملااي"صانما"ورةيصيم"ألرأسم!المةوالا!سلا!
يمين.زورجوا!بلباولىوأ!فد!!ثايمسمونبم!للذا،يينلسماألراعو!

العالمفيسن!أهسورتحاريةلرحوازيةفمةانغوابكد..سىاط!زوور..... ...-ا21ايه!صحهلمخ!ىالمئنة*ا!لىش!-

م!مه،احضماعيةءكان!ةوراحتلت)1!ج!ةدقنانيالقر!منأبضلمدأءلرم!الال!!!هلميههس!!ر

ت2بالذطلكهاواءتنبأر/الاطترغثإلاجتماعيةالطبكتكإأرانحني!وكس!بت

للهجوةالثالتالل!ىمي،الاغباداتهدهعلىالقائمهف!ي!او!رضتبعضويرفن.المكياالجضمعفيمعروؤلمكارالماليلارألسمالتطويرية

الرابمالقىر9؟!دامهـمااقتصاديا-اًجضماعياعاهلابذلكومح!ررت!-دصهـبا!تصأدينش!اطكلنمت!وءمععقداًلربالأيمتحرتالاكءمين

القونوق!.د!ما!ةكطبقةابدااللحقزصضلمملل!انهاالا.للهبرةوال!مصريةاللعرببكرههؤلاءروديخسونولمشعت.المن!ل!ش

نفودمنانعبىهـوص!ت-الجنودطيقات!"يطرتللميلادثساللحاديمرعلىيجرووالم،الالهكع!يدالاسلام-ءنأدأقه!.تاب!ض!نوزجد

الرأسمالياأمطاجدان،بينه،ثانوياالسياسيدور!اوجهلتابمورجوازيةاو"!بر.الكلاسي!أيعةسا9!/مامابهمعمولاكانالربراتحريرلمب،نالادءإء

يخاءلونعخئ."اتننسليف.نفص"فبمععاعنلةهشدمنيمالىةهـزراانااللدحميد

ب:"ماتكونكانتالاسلاميالعالمفيالتجاريةادطلاقاتكأافةان.فعلاوورمهوماحلالاتجملايضرورة!نومتبرالحنفيئ4المدوسان

اخض،صورطعلىأر"جمادلات!نطورسهاف!!و!!.!هاءثيللا!اقيسو!لاهـ-،.ازلسى!ةال!نماني!ةالدولةعقيدةهياف!ةفيةالع!!ةوكاشت

ر!4أ؟3الابىرءر!ووو.كأوالزراعصنا!ةاةؤطأعيفيا!مربية!الاقالبعضتقبلانوكال!ا.!دئيا!شدد.لانفهماوالنتحاو*يةالمالكيةالمدرورت،ن

الاسلاهيةأ"سإئلئا"و.المذكوره(الل!وق.ها؟فلءالممةسبئفامان!يةالر9أفهـشعاهد!الخبئاخرروف"المخايبةكء"للحدللىعرون.اللفمئ

لالرساءصانذاد،اجدأ!ءمالي!ةلىوكانت،يئالمغاواسعةلمأنمت!"المت!نركةالبوتغايى-ةوو!17لم!3+7،ل؟ه!ظ-ءلاسبانيةفي!ج!ب!الصءن

اتساعنتوحيمكنو.4ادولاللدوربالن!صبةي!الورالكل:تفدالخامعة!ذايدلىنفهمساوالسانتعنلمحرار9167عامص!روور6يلا5!مأ،ي

النريةالأعبروجودطفة،يةالحترالاسخاتاليإنتهماراال-هـوقهـمه،،داأء،13+هص!03،،3أ-،ياأ؟داأأح31!"--ألن!قدي!إاءذسهالعق!

فئوءدونل!لمأهـفيالفكرولوجيالرباطوؤوة،اوحدةأالاسلاميةة،ؤكأبووفيرلالاءوالدر!ىءهلميهيطرس-واأنالهـرباكمهقيأعوهـكذا

ال:صنءـت!الىنضءفحمن،.راطوريةالا!اجزاءبينءغلقهحدودذهـكمنؤ،س.كاد،الدراوو!احتكارالىباالرنحريمورفع5انةمكاياتا

ت"داءهكهيفإبلااءرساباكدينسوناغئووؤ-وراوردهـطاروذيرننء-لموفيبنداليشناناو،مث!لا3شءرافيايى،ود:اء،ودلتاماهتلبالنه

النوىهـفهوجودواولا،ال!حدبلأوجزيرةفي.لجارية!وىكجودو!و(فكأبا.،.اصبنا!:فياللفائدةفجمةترتفعوكالمت.!سفيالاجانب

.4ار"جايىشوقالم!هذهءضليخلقانا!ربء!!!حا!طاعلماا!-صبوولن.الو!طىال!فةالىاقارة"-ئاء*ظمهكطوفيت.شويا

؟آى-*وشةاوأؤ!عبةباقهارلملأدنافيالا!اجطريقةوصفولنيهلل!و!طون"ؤ،زصدة))لممنيالذكبم"ربرلم"لفظا!*ضخدإممننفونيئ

"اللمواعلإدةتمتلالةكيا!-وفىهانيألا"خادفيالأفتهصاديرلمةالكهبانللمتسطيفكلؤسساتخلمى-قغرضها3ا!وانينةعدةونجد..""ربح"

اللبروؤ!ي!اط.ا!بابههذءفيالكلا-كيالا!لأميال!اللم2لضعحالليا"ء،لبهـ-نا!ءيبنصمايةأجلمنلأهية.،الا!ا!مبالدانفيالزراءكه!

."كلصودالتءفظاوه!.به!اصفهاوفبمكبرا.لمح!!ءفظتوند9!وانا!روفءن))-:8.91عامءمسامجزا!رك!دقيهحاس!ةتنروقد.المرابن

ه!أدإأألاآناهلآئاإلهنأوظضءثتأ-ماليالرالايسماضت!ادبماالا!شكونظضها؟وان.ااجزاؤرفيالظسالاجرماعيةالجراحاهدخاقيادباالر

!وإبداير-حدتلا-ىومارى.اسايىقىالرالاقاجطريقهفببهزر"ودا)ذبم!الاسرا?ايب-تء--اضت،خمهوصماالجزائريوناواوووناهمالربا

ودرءىيفتعوؤ--4يرحاولالذيالنصؤكهر"اقطاع"كلمةيلفظجمادوكلوازر?نؤبفي-ن"تملى،!ادظءياتلمض،آرر-ةاهو،يفاواالاومروبر!يينو

اسففلاهس،ءهسنءضثأليكأرحتهاذناهل.الرأ-ماليةشبدالتكشنات"...إوترب

،جالاتعنوي؟!صدايا)ىللكن.اق!نصادياالتغلالانللافطالان!-،نالاد!هه،دء؟ث-!ذللدبئنيرقيواونا)ذين!ررهلم!بنبعضونجد

المةكريرنبعضف-نلقد؟اسمص،لص*"اهاعيةالايالبىيةعلىاسماليالرحريمانظارنر.نتدةالمؤء:-نهـ!اد!ىالا!مض4ونجد-،الا!ب!ةوال!ميطرة

اف-ظ!ابدلواررتادامد!3مارنعف-كثيرابريتمدونلاانهمالمإركسعيينوب!لاحط-.صاللحدلمتا،ودوبيالاقىءمادتأبرالىذلكيعبزونالاسلامبقى

يتال،ذوديلب"و!ى."."جويةالالهالانه،ج!بقة))ب"الادن!لاع"4بطريفاةرآناؤ-جقالربا2!حر،!اسنمفا!اهـ"،لمنافهرودإتون

كأهةهاركسى!كهاإد!كياجالات،قة!إن،3نظرتهرودفي-ونيننتىلقىالدوزرفيم!-جمماالا".احكامبين،يشرعلاآالاباننعرف.ألىقنتض،ئية

ياهت"هنغنليحت.الصلمبريمدالحصطىمشجشدةكانتاق!نصاديامسص*هيةفف-البل.لأمالاصهـءحتى.بعكدكنلاكننلواككهااأهسالا.لاسلاهية1

ويمكىت."نترفية))او"آسيوقي"ماد!!فعلكمالنسمميت!اداعلو!ء!كروا)5!؟لاءمن.ايلهيئةمتن!عنجيوناللؤ!كرولوي!رالا-لام

."بدائ!ةجماعيةانتاجطرياة"تسميتها:تصيزيمكئ

!صةهـعجماازكأاج،قمة!بينتراتهءايمكفءأأسماليةالرظ!وروؤبل.يهنلثوراءرللوجينللفهروا-2إينالثورلوصءينالفمكرو-ا

!جمنط-!مارالاس!ءلىبنب"هـ،كلإكز،لالغاية!لبا!حةاتاجيقةوطربدائية،دنرنمن!"و!ووهافي.الكاثوا-يمهبئاسنهمم!مثلدود"ضم!وريروردو

ألاذضا!!ةطر،"ه-بئ"--قبررر،كانواذا.اخرىامةماأمةتسىقلهـ-ناناجهقىاالشرورتجطهقاسم!ةرهـتوانفومطالممتأجريق،ضمكلةمن

الاشغلاليه"الا!اجات!ق))،أبر-كله-جيقنوحديسونروفابئ،الاسلا"يةوكلوؤمها.النطامهذاادانةالىبعدنهنلللمفهـ!لي-ولأ!الراًرلنظامس!ر

فخدكانالرتفدومن."ورديمة"وتارة"جمالمجبة"تارةاييهانفيف.قبلهمقوإلرعن،الاستهدارادانةازاءكثراينمبدلللا

وا"ميادياىتذظام"عسنلا"!،دالاستعليهاب.طرانظمة"ءنالاوو،جطربفةان؟اءصحببمإدهمناهاكاأل!ماليالرالا."اجطرإقة"بمرما

فحمماالاسلاءكط"ه،عكبرالاجصاديالا!اوخظامتغهرلقد."اؤطاقيانظام"ال*للأؤةعلىىقازهةانهااي،ذرية-،-كانتالاو!ةحا!هافيالرألمصمائي

اولانجد.س:-(2الريفوةي.وإلارءتةالاءكنةللإفباخشسطىالواللقرون-أجالانت"الماركس!ودايمىهـيهاالعلاقةو!هـه.نتسخص-نبنالا!صادية

الدوا!قىبرهعلالاوط،ع،وبهان."الءإرجةنمس!ظةفلاحيةصجموعات"هـصذهت!ط!رىزت،ءثسالقاسعالقرقفي.((اللصهعيراضجاريا

2(.ءديئةمن)الم!ني/الال!اجطرقثانباونجد.عاليهايلإمناوالشرقفيفطاؤ-الاإءلبلاكشر!ن،اقه"ىطرف3بدوالهـاملكان09الطريقة

أآتىاقدنياالأ*شملروء-ضأيرنرودءمأ.اًاررنتطشر"نانطلقضأسمالضةمالرف-ضسعفشؤا-في"كافلماالعاحسهاتدد-ا،عشرالثمامنالكرنفي.عمول

ا!ههـ-،ل"--ئ!ةك!يةيروجدان4يىراسممالياق!ء"،دينظامخلقوا9!ن،الو!صطىالقرونفىك!،مم!البةتعاونهبئنتر،قى:أداح!!14"جيلد"

نااغث،.4الراسهمال!ةيفالقأعل!!ىاسرشدا!ايمقن"الت!هاالاحراراننجدالهـرظو!د.(الليد،يةاللصلمعةاصهاباوتجار3كأإأايك-ا

طريفةثا!تناودج!!د.العمطاقةاستفلال4!ونتنشمالاماليةالرا!در!صهودونها،((المعلم"او"الالسطى،)درجة!؟لالساس!بة1اللدرجة

4!



هـأناللقولالممكئمناذرودينسونهنقدهو.بعقلانيننهاالرأسمائيالفلاحيناستغلالاي"منأخرةاؤطاعيمة"الماركسيونيسورء!االتيالانهاج

لنر.الراسهمالليةنحوا!جديدالاؤنصادباتجاه!ألرتقدالبروتضمهانتيةنهه-ويمنعللمالاسلاماننهس!ننتجوهكذا.الارضفني*اصحابمن

دهونالهكراتجاه!اىءشجعةعيرالاسلا!يةجيااللفكرولوكانتاذاوصهطذأ-لمطمعنسضطيعهلللكن.ازدهار!ادونيحلولمالرأس!الية

لماقاء؟ء-اللذفيالحاجزهـناقوىصاجزانشكللاكانتواذاالمقلالهة:وا!ا"خغناربةا!هـاء؟العادلبرالمصلإمعالاسلاءى.عالمجت

وسمعرص.أسمال-كالرالتطوروجهفياللوسطىاللهرونفيالمسببحيةاءاللخلفبحكمةؤتري!عضبرور:الاسلامعنادافعيناراي-ا

نانعرؤء.اكثر،الاسلاميةلوبراللفلأروالمميزةيرة"ةالعرطوالخطهـذهاننلاصظ-انغاالا."ثا!يةفنرةسغة4نوعشرتسعخلالالراشدين

هـبمؤها.ذكرناكماوالمسنةاللقرآنعلىترتكزالاسلاميةبياالفكرولوبخمساللفترةهذهتختموفالتن!يعة.تماماواضصةتكنلمالفرة

و!-و.ع!نيوحيالال!لومبالوحيانزجد؟اللقرآنفيا!عقل!انةظروففيص!يالل!،طانبا!طبنعليالامامحكمطي!ةايلمسوانظ

ه!ة:ر،عقللأنيلألااللدينيةاللظواصاكثروهوفالوحي،اللبيناتمنيخاولامحثماىالىوج!مطالتيالتهـممنتمامايتمصهلوىلاضةوالس.ج!اصصة

ا)و-ك!انواعمعقيضاؤىاتجإلاا!قرفالوحي.بهايص*جكوسهلةالاسملامفيح!خلالسهنةلخضمرة"جممارائهالمثمانيا(وو،!م!اثكضهر؟!كذا.عفانابن

ا!قرآنف!رورةخمس!شمناكتر"ءقل"!علوتردد.ووالسابفةكانتالمدا!ةوهذه،الخطاببنوعمواللصديقبرايبرالخليصين

الاسلامانا!غربي!ينرأيوفي.مرةمحشرةئلاث"تعقلونأفلا))وجمغةولوراتاء"راضهاتتنجب!ركانتالخلمفاءنهـجهااللضىفى&"ياسمة،نسمبية

الارماناما.منه!لاز-لمةاكثرديئانتصورانيرمكنولاجداعقلانيدينالاولالانشقاقنضهوءالصلغميلادع!7عامادتاك؟واسعةوصراغات

ع!-ىالايمانانالا.لوجياوفكرودونللكلضروريةعقليةلاحالةفهو"لوربحركال!الاسلامياللعالمفيظهرتوقد،الخوارج:الاسلا!في

العظبمالاؤورتاعمناغىىا!قرآنيالابر!مانو،المقلانيلا-مانبا!باتنرة*قة!ذامع.الءهاوالاضافةالا!لاممبادىءكمراجعةالاصلاحتبتغيواخرى

وهـاصاح!كمماضل"النجمسهورةميواردةإتآورلاأغأخزر.لىقفرالمجنمه-ع:القرانيللمثالجذريتغييرالىءمدتواحدةحركةنجدلا

شدسهرر4ءلمص.يوحىوحيالاهوان.الهـوىعنيغ!وما.غوىداقر!،مإكبدونوناسناملاكينالعربياقيتمعفيو!جد.ا!ادلط

ر!،لةعلىالمرتكزالاومان!بركببراؤرؤاثمةاننلاح!ح!ى."ا!قوىاودقيالل!!!أقىاداالىيع!د"الاسلامان.واصاراهـهـا،و!راء

/دخلضرورةعلىينلهذال3و.هبررةوعيرعكلجةغيرووسالةعقليةجود!موو،العوديمةاللوبيةالمملك!ةفيحا!ياال!بيدوجود:لمهـهـا

ر!صاوتجإقريثردغ!عقلاب4:شهىظاهرا!ربيةواللعقلافيقى.العقل.الاسلامياجتمعافيسمإلها

اللكريمانرسولعقلانيةاها.بدائيةعقلانيةالمك!نوعقلانية،لهإدجةالاسلاهي!قىالمبادىءا!ي!تقدون:"راودرا"ا!مالمينرأي-2

3:جصراف-ماير*رسالقرانانروديضعونيلاصفو.صضريةعقلانيةف!يالد-4معهـصهءيد.الافضصاديرةيةالناحمنايعادلالمجضمع!!ربة/ضهمن

ق!ل!الكريمالرسهولانريبفلا.معاقي!واًتي!ودقىالمسيحيفوقللعقلعنكثيراابرعيدكانا!عربيالوافعانونلاحظ.التع!هلي!فبصأم!يما)!قائل

بدالتال!والةدردقوةيمازهايا،زقهإكانتا)تيالجاهـلم!"جياءرولواللفجابهنمي!رالمربيةنا!بلولروصظمفيكذلنيزلوللم،اثالاهذاه!توى

.واعالايمانوهذا.اللهبءصالايمان!واعمقبأيرمانالايممانهذا".الاشتراكية

وان،اللالهبقددةع!قمانااعنننمالفذةسولالرنت!خصيةانر!ولايفعلانفادرءمميرالدونان:القولالى!ودينسونيخلم!ىوهكذا

لصمل،باالدينءل!قةالاسلاممحمقولقد.ونهمعالعملرجلسولالرالت!طبصق!:لإصز،قب!طوالتالنظريةبينمراعيوجدفحيث،!قيا

مشطرفة."صوفيالىابدايدعفلمثمالمعتدلمةالصوديةءنينهلم!انوهو-الصربتمههكيكعلىتع!لحركةث!ةانجانبنامنونلاحظ.اجمالا

"منص،--،لؤ،،الاقة!مادتطورتمصعلالمالقرآنية،ايفكروبوصانىالعرجؤ+ضل،واؤضجددا،بداععلىطاقتهمودمدىالحضاريبوجودوو!

!ؤالفكرولوجياهـذهانالملأحظمنكاناذا؟اللقرانمد4ماجيافكرولوفيرزح،4وبىءقباث"وبرثوبى/بقيمه:شيءبكلفيها!ضعكلأرورحلةالى

هـ-ؤشاؤمالتهذامصدرانلنايؤكدشيء!لاا)ةشماؤميادطاب!هات!زتبقفزأتةاموااللذين!ن.رفيمآالالم!فورماريبلع!وب!ذا،الإن!ىنيرتعت

جيماالفكرولوان:بااذاتاسلاء-لآهالاتتفاؤميةانهااو،الاسلاميالدين!ال!ربوالحدفباللبرنيطةالطرب!شال!مضبدال:تركياهثالنوردمزيفة

اللفكرولوص.!انالا،اجمهالاالأجإماعيالتطوي!رفبمكبيرادوراتلعبعش-ىلمونيعمهممنليسبنظرنارودينسوناناًلا.الللاتغيبا!حرف

الظرآن:فيهااسلاءكيهوفما.محتواهاكلفياسلاميةليءتاًلعربية.وننشدرراسةالىيصن،جوجودكلانالا،بوجودهمالعربشمكهك

العربيالمإيمفيالرألصماليقىازدهارؤمدم.افماب!نةانبويةاالاحاد!ت!ؤالانللفر.نعتقد"طعلى،!ذاكنابهفيرودينس!ونش!علهماوهذا

الحالمحةاننهسىالافيجب،ذاتهبحدالاسلامالىسببهيعودلاالمرتالفي.الاسلاميةولوجياالفيلصبتهاللذياللدوراًكىر.بوضوح

ق-!"،!ادوراتلعباوجهةالفكروأثقاويةالةواللحلمالعامةاًلاجتماعية.الافنصادبما

نطاقإعنتخرجف!،بهخاصةاشهـالاوتع!44وقنظيهالمجته!،سييروالاقتدصاداللفكرولوجيمااهـ-

واعيةنظرة،هذهرودينصونونظرة.اياهااللديناعطاهالت!الاشكال

فبر.كماكسكبهراجةماعيلعالميوجهجدبم!نقداولوهو.صحبحةع!ىالغالبةال!نشا؟مبةا):زءةعناوروبافيلفمائعهفلوطرأي،هة

وهيجداواضحةالوى"،ىالظرونفيالعقليةالاسلامبةالتقافةفهءزةتشلمؤممص!انيدهـج!الرأيءـفا.ا!حضاريوساوكهالل!ر!يث!ور

ؤ:ءن.اك،ريخيةأرحاةانفس!فيقيالغربالنة!افة!لانيةعلى.تمنفوقانويورى.-اسالصهافيالاسلامكانالت!يفكرولوجيض،مفيقابعالصرب

اللض!ء-مأ!نليالمح!دللذاكواحننرإءغاامحجابنانبديانالانمستلإعلاب!!قيه.زاء!.اواإغامرةالمبادرةلروحالمنمادضالطرؤط!والتثمهإ؟مهذا

ديروق؟ولوجية:!هدةبطويراجلمنالمربالمثقنينأ)وفابداهالذبم!نفب!ي!نهجلمالمربر!اللعالمكونهوخطأهمم!!رو،!ل.روبيون4الا

فعل-به"يجبما"ممي،،+ه!4-15+ه،،و(،أ+ء094ا40أ9،،)-!مالهـربي!عالمنااىنلاحظافناالا.لذاتهااودوبااخ!نطهالل!بمرالض!

العرلطا!؟ماممدىعلىدلليلوهـذا،ف!الهيجبماعيهيجياوديوتولوالبلداناًنالهولير!نفكيف.الاوروبيهالمص!لنهج!نوحدهي!نخلف

الهبةوذجارو-!او.والاحداثالاموروضطوروا)ضبصرالمسنقيلباسمتطلاعفيالاسلامكانق!د،اسلام!يةغيروهيبااوروحدو"ح!-لملتيا

لا"جريدي.!وذجف!والدول4بهؤ*ر؟-ىمايرصفالذي"العقلاني"رغهلأعنناشىءوانهاللرأيهذاخطأمدىلهاي!نضجب!ذا؟ال!اسهها

الراسمالية:هـكمحلإهااللرد-ثهال!ولةتقوماءياالاوللىءامدقال!.اكىرفبرماكسيعضقد؟الاوروبةالعقايةمميزاتهيفما.اكثرلاا!صروهارية

والدعام!قى.ء*،ئيونالاخوماليةالرأسههيال"لمليةوايدعامة.واللقضاءان"أء-قىألهماالر،روحابروتسهإني4االاخلاق"سابلقاالمذكورءضإبهفي

ع!!ىنهوؤواؤدالعربانونلاحظ.والهكنيكالرأسمالل!يمةهياثاثةاانويصت!بر.العقلانيةمنءايابرررجةتتىزاللجماعيةالاوروبيةاللعقل!ة

ذلك.رعداللغربتفوقلمحم.ايوسطىال!صورفيتكغيكياغرب51هـصءقلانبب!ةاثئركانتانهااذ،اًلحدبثعةليةالرأسماانتجتؤداوروبا

ءـ-تاتفادء.اطلا!االلتم!اؤتهداسببليسالاسلامانونست!نتجرفء"!ي!زةالعقلايبرزوهكذا.الاصرىاللحضاريةالن!اقاتكل

الشرقيا!شا؟مول!ب.فكرولو!ي!ةه!ممااكثروسياسىهخارجي!ةالنظ"معلى(الرتالبروتسعهإنشيمةان!برويعضقد.الرأسمائيللغظام

!!



الدكضوراشاروقد.الطريقفيوقفتالاست!ماريمةاوروبر!انالاا!يمابانالىباستمراردعاقدفالاسلام.واقتصاديىمياسبمهـووانمادينيااليس

الاستصمارياللطاب!ءذاتطالزراعيةالرألسما!يةانالىالملكعبدانوراللعظيم.ا!عربيالرسول!سانوعلىاللكريمالقرآنفي4علإوحثالمل

91ع2و(ءلميهـكمدوفاة)!،18بهنمصرفيسادتقدوالاقطاعيترافبانتحاولكالمسيحعيمةمنلمةليسوهىو،دولةخلقفمالاسلام

إمرفياالرأس!مالطنص!لممااولوؤما.(مصرفياللعربيةاثمورةقيام)!والمسل!نعص!ا!ه!لىفال،وكل.السيطرة-علإهاا/ؤلروالطاولوك

فكمافت.اللؤراجم!الانضاجفويقا!ىع!ثم،خصوصاييالابي!ترىالمسلمؤ،مند.اوي!يص!عمل!و!مامنونابعسمفةلاقوةعلامة

الا.(افياللد!وضضطاللص)المسطنتزايدوليدةا)زرامحيةأسما!يمةالرديمنهمماليسالهرلطالفلاين!.ل!اؤمفسبحط.باللل"باإثقهالخلؤقالممل

ت!ي!عنف!جمطقدالعربيةالرأسمااليةانلحىالبرهانيمكنلا4ازالت!يكيعجزهمهن،حياهمث!روطومناوط!ىوافصمءنوو،وا!ا

!فالاورو!ةال!لم!الطالطهـ!ولا،اميركي-اوروبي!ن!ذجخاصوهـك!ا.واللضئماؤ!اليأسيفي!رخات!هنماك.اللطب!هةفوىاماموض!ه!م

الرأسص!م،!!لمت!وءءلىالرالاس!لاميللمدين!ل.الرألصمماليهقكانج:ت!علىالاسلاميل!المثاقب!دراس!خدلمنرودينصونا!بووفسهوريبرهن

وارمدعةممحغمةالل!اللبدعة:ا!بدعمننوعينبينالاسلام!ئرلقدأالمربيةعللاقةرأيناانوبدد.سابرفااوردناهاإقيافبرهاكسنظريةخطمدى

للمانهالا،الروحيةالصروباتصناء!لرحرم!رفالا!لأم.الس!يمئةلنر،تأحمميرهعلىتأثيرهاوعدمالاقتمصاديبالنظامالاسلاميةا!فكرولوحيلم

.وو!شد!دةادانةبادان!نهإلوهابياإسبويضميز.التصنهعيحرم.الرأسمالليةءنوموقه4الممامراللعرب!لأاعالماوضعيةالان

يضطورلاالااق!نم!صادلحمقدطمالعبهظو!اقعياكتحرنيمتطوللررباالاوالاضلميصر.اىللمولعوم!مللحلهأأدمطأليةال!دنطا!!

أك!هـذاالال!لاهيالقريمطعبلاحيثوا!ابانالصينفيالرالمائيالقطاع!يطرإعليهدمانرألماليماا!صاداباناللقولطيمكنلا

والضك!يبمالاقض!صادبماالىتأخرالىق؟دجمطديمه!!رال!م!الطهماكاذىأدور.ح!يقم!ةصناعةوج!ودةدورةتق!ؤضال!م!ةوه!ه.أ-ع!انيالر

اللصناعيوالتنظيما)هلميوالمس!وى\،صالقوكالاست!دادواللح!ماوبمماكبيراقطاءاتفكللا،وهيبلادظفيا!!!حديثةا!صهـما!ةانونلاحض

دينية.و!فاقماديةمض،كا"!التاخرهثم!كلة...ادارتهوفن-اهـ!ابينتبالغل!!العربية!البلدان.والتجادةللانرراعهبالنس!بة

جماالتفالفهاوى.الاقتصاديالتطويرفيثانوياالفاوىدوركا!وقدال!اسعا!قون!نالاولا!قسصمفيا!ؤفمبمالتصنيعص!ضوى91!ع

الموانينؤصهتصسراللذجمماالوقتنفسفيت!هدركانتا!فافدةتحرمالرأل!هالياللقطاعاصلهوما:ظرص"الهـييسبمالرئوا!سؤال.عشر

عه!هم!مدالكبيرانالعربيانالمصلحانوكان،الهائةنبةقحد!ا!ما!طنسؤالانوث!ة؟خارجيامداخ!اهوهل؟الل!رببمطنالوفي

ناويبولا.الهظريةوالدينسصبققداكطبلقانيصؤ،نرضاورشيدهـوما-2؟الرأسمللم!ةنموفيالاسمدورهوما-2:وهماللاول

ؤ!فاث-بمبصضأسصمالليةالرفياكضنفاقدوالاسلاميالمسيبماللدينينأاإعامرةالعربيةالرأسمالليةنهج

)1(الفكرولوجيةالحركهمسصيربم!ان.اللدينياثمال.تنا!ىهـ!محمدظلفيالدولةبواسطةمصرفيالصلمعةانضشرتلقد

ب!د،يزعموناللدت!ية(ط؟9ه!؟ء43دالاداه،7أ+يمأاكاط40أ9!دالم!نابتداءاللحوللةصناعةصارتالصناعة!ته،(5.18-9184)

طافطيهإكون-باز،مجثريةنورةالرنفسهاالجديدةالحياةتفرضانايىدوبةاللصمناعةانبعاثالى؟صاديةالاقالليبرايىةادتوقد.1816

بلداناكثرهـنرودينسونبنظرتعددولةوهناك.الضكيفعلىكبيرةعاموفي.الاجنبيةا!كبرىا!ا!عمؤاءمةاماما!كبرىا!ء!نعواغلاق

ا!ءوديةالمربيةهي9لأا!دوهذه،الرباتمنع"زاللاتأخراالعالموفي.يةءهـسصناعةخلقغاينهاصناعيةتجارير4لجنةظهرت،1791

ألوأهو!ات!لالسعوديةاللعر!يةانالا.صاديااقضوثقافياالمظصرة--ورية!-السوركماالافليماما.مصربنطظحرل!طل!م!ظمهدطالمه02!اعام

الل!لدانيقرضونالداخلفياللفائدةيحرءوناذوالحكامالرينبرنظرلىوفااببونمر!اوكان(!ان)اوحرير!أ!ةعروفة!لى-و!ان

جريدةزررتفقد.نهسبيةمرتفعةفوائدمقابلضخمةاموالاالاصبمةاهـ-عديبين!رةالل!الصمناعةكانتفقدسوريةفياما.ورأسمالا

-شر!ان994،+هح!حم4داأ*789،بهاموثو!بيروكيةاقتصاديه.منازلهمفبميةاليدوبالصناعةيكتفونالسهوريونوكان،الاوروبيين

قس!اسعودالمالكيملكالتبئجدةفيلى،43أ،،،،؟م!947+أح.5زياءوطرحوقد.المصربم!الاقفصاديالاستقلالبطلىحربطلعتويعهبر

على0691(اغسطسلآب31فىبعرضتقدهئهااوروبةصضارة،اسلاميدص،تركيةأمة:الناليامفم!اراكالب

35اهـ!همأهـولهـأكا+8أأ!!مماولعلىبرهنتا!تجابانأ-مؤداه!ووما؟افجهذايرهكنهل:ونتمساءل

نسب!نهافائدةمقابلسنةولحثرينخمسلمدةدولارمليونا0.مبلغقرضاتقلالهـمالىالعرباحاجاتبدلليل،اللشعارهذابفملالاخذصعوبة

الرأسصمائي.الاقت!ادياننطوريعارضلاالاسعلامان"ج!.وحاليالمئةبا8.والاوروبيالضركيالاسضممارمنوتخلصهم

ألنف!علمالط؟أس!مالليةالرلحوخ،صاطريقاالاسلاماختط!ل!ن!ذا!اد،،!ةال!صفياللغردطتقاليدعلىع.لؤ!الشرفىكانواذا

يرنتجطح!س!طافنمباينيالم!لوكعنمه!ةائج.نرالىب!ديصللمالاقفههادي،م!ها!وراالشرقميةا!حضلمرةفيمهال!ت،خطصاطابعااخذالتقليد

؟مميزةخصماءصالا!لامةلمحراسماليةهل.صطديالاق!المجالفيالامم،ف!دللا!ا/ة!ماكادطعليءمسفدور.ا!رجمطالثهصطضبقريةخاصة

دص!ماالتقليديةالمقاليةان"اوسترويجاكالفرنسيالاقتصادييعتقددون،ف!الالالص؟!ماروتدخل.ا!صتاعيةالثورةطل!!ةفيمصراصبحت

الاةتصمادجم!ه!اروديئسونويئتقد"الرأل!ماليةنموتضسجعل!لامالالههذافيلله!االشرفتلأالدولتقايدودون،1مصرفيالصناعهتقدم

!مراكس!ان.العربيالواقعتمطابقلاهثاليةر؟ي!نهانموضهولاالثمماب!-!ها3وطنه"!هظعيةراسهاقيقنممها!نمنكانف!قد.المضمار

ويحر!مال!مالطاقاتيستئ!ذالتصنيعاناذ.قابلأمرحلةفيالان

ءهلازدلم!وف.قبل!مةهاالاودوبيا)لطهلحرمقدكفهرةاشياءممأ!ى-!يحيحمههي!كسحى

مساهـلاكلميهرتعشيعجعردجفيئدلرضسمالليةلجصلمسمبحيةنعفحذورل!طيجتطالالللبحثالبعرينفمي

اللهعلىفاكوكل.شيءكلخلا!هامنلن!للمعين!ةركودمرحلمةعند((!دالىدار"وف((لادا!)اتط!

الادعي!اء.شيءفيالاسلاممنليسواف!مكاسهلالاسلاميالدينيميزلا...

من

مسهتعمليهلان،خطأبالليمربية"كرادشلاللف!الستم!عمالسادد!قد)1(،واللتوزيعللوكالاتاللعربيةالشركة

،أأهـ!مم4،أع!*4باللفرن!عيهة"أللمفطلاللشصبيريعنيفىل!ديهموللأ،للدحقتلليمدمعليكن.المتينبرطشارع

،صير!نلأ.ب4!ح؟هـمكدرجيمة3فنقترحاللتنظيمنواةيكوا،وه!:يعني
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وهتا.الاجتماعيةالعقلياتفيتغيرالاجتماعيالتغيريسنقانبدبينخ!واففدالعربيةمشاكلناكلاصلهوالاسلامانظنوااووين

فكريةجيالو!كروالمج!نمعففي.والت!اليمالتربيةتد!ل!فترضالتغيرفجاةمجتمعنابفتححيث-انتقا!ي!ةمرحلةء!ا!فاج!ة"اي!لردود"

اللفعاإة.فيروهنهاالفعاللةفمنهاالافكاراما.طوبائعةجاوؤكرولواللخارجهـصهسمص!ردةوقيمجديدةوبنىجديدتكفيعلىوبرفواوة

مايىةأسؤالر.قوءياودينيطابعذورأسمائياقنصادووناك&سيثقاؤتينلأامغزاجءنالناجمة"الفعلردود"و-الاستممار!فر!هاو!أإغل

فلاالجماهيراًما.والووو?اتالاديانا-"نفخطء،ماا!فاؤ!ةعلىققوم"ماعالاصعا"،رودفونانلنمايبمدوو!ذا.جرزريااختلافامخفلمفتلط

من!لدلاماليةالراسروحان.اللرأ-مانيالمجتمعفيرايهان2تص!ألمناكرؤ،مهاالىةصلوهئ!اكإنااعماقفيفعلاغاصقد،إواءكياا

الرأسمااليونالاوروببوناما.الافرادمنؤةةءندءوجودةانها.شيءلاهـناولؤ!و،النبيلالرصينوءوقفهالعملعيةلجربتهبفضل،سهواه

!د-ف!ي!مامهخلفةسمموهاالتي-است!مرةااللبلدانعلى!"!مونفيرماصخصوصا!الغرب!يينالاجتماع!علماءالاق!مه،ديينعاميااتكد

مصلح!قىطبعا.والتجدددالخلأقالممادرةعنبعجزها!زءاونعونوها،مشصينااحئعثاراالحقيقيالتاريحيسحضقروىاللذين-اوس!تروبماوجاد

محركة،!كرولوجياالىال!ضإجالاشمنرافيان.هـتاكلتما؟ا!علاه!افيقابعن!جاحهوسرالمساهينبصنالتعاونعلىحضقدفالاسهبلام

فكراللىتح!ناج،طوبائيةفكرولوجي!الا"وافعيةخلاقةجيافكرولومرصوصابنيا!ااتباعهمنيجعلكانالذيالعجيبجياللفكرولوالترابظ

هخطظالىيعتاجاشغراكي!ناءفكل.ءغحفيفكوالىلابمؤكل-ال.واحداوصفا

لاؤهو.شاذاليسانهالا.خاصاإعربيالعالمان.فكروللوجيالهر!حققلقد-؟وحدتهمنحوالعرباًتجاءشرحنستطيعكه!

هـوالعربيمستقبلنا.الانسانيالتاريخالقوهبم4!اويخ!تجماوزتاريشافييرىالذيبيوككجاكالمسننشرقينكبار!اي!ضهدمعجزة

جياؤكوونوودوننضالبدونيقومالاشفراكيلافأ!بناء.ؤضاليمسممنقبل.البورجوازيةاوروب!اعصوربنجاوزلناسمحتوقفزةهفاجاةالمعاصر

كال!كرولوجي!القوميةجيااللفكرولوانرودينممهونويلاحظ.وناؤفةبناءةنحوحاليااإعربيالماللمواتجاهالادءللاهيةالمباديءبينعلاقة!ناكوهل

التاريخس!حعلىيوزوابانالانءهازبنللرجعيهئالمجالتفس!حالدينيةالصمه!يةالانسانيةحاجماتضوءعلىتفسراللعلاقةهذهان؟الاشتراكية

وألاشتراقي/.كألفليسواوهم،اللدين!بيلفيالناضالينكافصلطر/قناريخياهناكيكئلمفاذا.تقريبااللدياناتمعظمعنهاعبرتلتيا

الهربيةالاءلأقوةلضمانالصاسبمكأسطظهـرانش!وحدهاانعلىببره!ناد!ت!قبلفان،الرأسمما!يةؤحوواضححةا!لاهية

وسعادتها.ئيسالرقالفقد.الاشتراكيةنحوخاصاطريقالانفسهـماشمقوقدالعرب

فيكطبهمحاولكانرودنهونامكسيمالبروؤممهورانتقدمممايبدوالتمحريضان،م!اهبما،الاصلةالث!عبيةفالصفتهفيالضاء!ءبدجمالط

وهو.يبحثوعما،يريدماذايعرفحكيماوكان،بالملاحظاتالغنييح!ن!-!اخلاقيةامدتقيكانتاسبابلابمي"فوتبولماتمثئ"كصبعلى

الاجتماععلماءنظر؟تلاهمنقدعلىيحتويفكننابه.ءوقفذولانهواععلينايحغ-ما)؟خضرهذا،اللعبهذافيللخوضالا!يناتحضير

الحيةبالانسانيةوعلاقتهالدينفيعميقبحثوهو.والاقتهمادرودي!سوناوردهوقد.الاخلاقعنمنفهملةتكن!يمكيةمعارؤءكسب

تبصرهومدىونطرتهوعيهالةواءكإنبهعمقعلىيدلوهو.انن!جددةللقد.وينتصروايلعبواحنىب:ورييناتهيئةمنبدلااذن.391صهحة

.وهكذاتحريرهعلىويعملالانسانيالنضاليتمماللذيللعلماخلاصهوامامانالا،الطريقلأفياعداءوثمة،ثورياطريقالانفسهمالمربشق

صقيقيةنافل!ويف!نح،الاوروبيةالمكتبةفيكبيرةثغرةلودينسونيمممد؟الافقهذامدىهوفماكبيواأفقاالاشتراكيةا!ربيةالثورة

!ؤعىردكطالطررحفنارلبينظ)عرلمنه!م،طر!اللعمل"وخالمممعاا!وب!اعدالح!ماريايلافقوالعرل!!7

العربي.الاشتراكيالاؤ!قاتساعالى!يوثرلمانهالااال!اسنةوسفيأثرقدالاسلامانرأيظ!قد

خابم!!احم!خاببلفرنسا-ليونجامعةوالل!امل!مالال!بقا!لافةاًنظهـوفقد.اًلاقتصاديةحياتهـمفيكثيرا

ليساللكرهـمفالقرآن.الرئيسيةالبئىصعيدعلىسلبيةالاقتصادي

وجودياأفقاللانسيفتحانه.عادياكتابااوسياسةاواقغصادكهاب

رج!الومؤسصوهالاسلامكانفقد.،الروحياًلفكريفضاءهويوسع

تمنشورااطلماالاجتماعفيالظروال!تغيركانوقد.ومناضلينمبثرينكائوا3مابما!مال

السياسصة،المجاورةاللبلدانوضصيةوكانت،اللعربيالفتحاساسفي

انتصاراتتحقيقالىالسبيلالعرباماممهـلم!قداعيةوالاجت5

الادادبداوالفكرولوجياعلى،بعدفيما،الاقتصاديمةالوض!يةالرتوقد.خالدة

فكرولوجيا"لضكلعلىتظ!رذاتهابحد91إفكرولوجيا.وطورتهالل!ربيةا

الاردرفي!مؤذالاورهلاممةالعقيدةجوهراما."واص!وتتغير"اإحتمعاجلمن

يشرحلاالخالصاللفكريالفمشاطان.الاسلامن!ثموءمندزقريبا4؟:هـل

علىيبنىلا4غمعق،مثلااكوربانهضريبصنفذللكاعلنكماشيءكلى

مني!منمراناهـبر!ع!ووعلا،،"حص!روزء!مانظ"علىبلى"هدلولالط"

التعأرىالمك!ف!امناممثروجودو!جددتبعثان!حاول:كا!ودوالمجتمعبةبدونها
على.كبيوالرلهاالمهماتهذهتفظيملحنالفمتنم!ماوالعلافاتبةجو!ء

لااإفعلعلىمقدرتنامدىفينص-فالقضعة.ألاجتماعيةال!ي!اة

الحتسبموسىمحمدلصاحبه.!طياتققا!مهالىيقدمهبل،4قانوزي!ر!لاالانهانيدالعقل.اكأر

وانم(ا،قتصاداماللديناهمايهـمانعرفانإيممهتالرئيمم!لافاالثهكلة

65(،تلفون-لقص5؟وكيفالبثمريوالتاريجالاجتماجم!الحنطوريوجهش!ءابمرنعرفاى

نخلمقانيجب،تمابمبةالاجاللقوىمحلىنؤلرانيجبالمجتمعؤغيرف!تى

انترابنكمقابل-حسين1الملكشارع-عمانيجباكف!لط،الفعلعلىالمقدرةالاجتماعيةاللقوىلبعضتمنحمؤ!،ت

عليها،السميطرةمننتمكنح!نىوالاجتماعيةالطبيعيةاالصعوباتعلى

لوجيهها.منوبالالي

!هي،حميلا:التالمههيالماوك!مصعوناليهاوصل!الت!التطبي!ةفا!لاص!ة
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