
ضطمميص/نيفيصو!ى!ض!حهاوة

رص!صىالركو!ص
"انسانيةكتابلتقديميتصدىؤهوليحار،الرءإن

من،زاربوالمارسيلالسويسريالجامعيالاستاذلمولفه(،الاسلام

"الباندارفيالاضيالعامصدرالذيفالكتابيبدأ.أين

العربيةالينقلهشرفلناكانوالذي،للشرالباريسية،،مينتميل

لحسابادريسسهيلالدكتورالعزيزالصديقمنبتكليف

الغربيينالنقادمنحطيقدللنتنر،البيروتية،(الأداب"دار

لماكا3حتىكتاب،بمثلهيحظىيكدلمبماوالمسلمينوالعرب

لستزيد...مزيدايتركونيكادوا

وجعله،بهتقبلبماتقبلهعلىالاوحدالعاملاننظنولا

الذيالظرفاكان،بهللأهكاموينتمحذهاالنيرةألافكاريدغدغ

واقلقتها،اوروباادهنتمتالتيالاسلأميقظة"ظرف،فيهطهر

،،،)تعصبسوىالغربيينمنكثيرنظرفيتكنلموالتي

لدىتتسممانادراالتيالكتبمنكونهولا"،و+ردة

ساحةعلىيجريمامعوالتوافقبالجدةبالذاتصدورها

منسنواتمؤلفيهامناستلزشاقدتكونانبعد،الاحداث

العامللهذاكانفاذا.والتأملوالطالعةوالتحقيقالبحث

وما،الاميركيينوالرهائنايرانقضيةننسىالاالسياسدإ

اكثرهاجائرتعليقاتمنبخاصةالاجنبيةالصحافةفيرافقها

عملنشي!جامعيعنالكتاببصدورمشفوعا(،الاسلامبحق

فيالدوليةالاصرالصليبللجنةمندوباعاملعثصرالنيمناكثر

الصحافةالىبالنسبةالبعيدالره،والاسلاميةالعربيةالبلاد

تجعل-كلهااساسية-كثيرةعواملجانبهالىفهناك،الغربية

قبلمنوالاجلالبايرحابجديراعملا(،الاسلامانسانية)،من

والمسلمين.العربالقراء

يلي:كماالعواملهذهأهمونلخص

المسيحيبوازار-مارسيلالسيدتصدياولا-

"العالممنالاوروييللموقفونراهةالغريي-بجرأة

اياه-واتهامهمنهجزءوالاسلاميالعرل!"-والعالانالثالث

فيوالازدراعبالخوفلاواع،،شعورعلىينطويموقفبأنه

متأصلقوميشموخعنصادر"دلعنناتجازدراء،،،ادن

بالتنميةخاصةموضوعيةواعتباراتاتاريخيةبذكرياتمشبع

(،،خفيعنصريبتمييزايضاوربما،للمجتمعاتالاقتصادية

يملكالذيالبشريةمنالجزءلهذاالعدديةالقوةتذكيه)،وخوف

حقتفهملمالتيبحقهمطالبتهتذكيهكما4ضخمةاقتصاديةموارد

".فهمها

لجهلهم-القائلينالغربيينالؤلفينموقفرفضهثانياة

الاغريقي-التقليدعلىالخارجةالثقافاتسنتها3التيبالنظم

منهولاالانسانيةالشخصيةاحترامبأدن-المسيحي-اليهودي

بحوثهفيمنهميرجعمنلموقفواستغرابهبمالغرييالفكرنتاج

بلأقافزا-الاغريقيةالحضارةشبهاولا-القديمةالحضاراتالط

العصور"طلأمبأنمسلما"،الحديثة،أالازمنةالماتدرج

ناالىوذهابه(،،برمتهالعالميلفكانالمزعومالوسطى

التذكيرإلىتد!يم-الانصافمجردبل-التاريخيةللوضوعية"

السبعةالقرونخلالالمتوسطيةالثقافةتعهدتالتيالحضارةبأن

،"الاسلأميةالحضارةكانتالوسطىالعصورمنهاتتألفالتي

الفكراساتذةوغيرهماسيناوابنرشدأبنيكنلماذاعماوتساؤله

قدالعبريةالفلسفةتكنلماذاوما،اوروبيةاجياللعدة

التلموديةالعقيدةوطأةمن-الاسلاميةالثقافةبفضل-تخلصت

اليهوديالفيلسوفيدعلىوذللثطويلأ،زمناسحقتهاالتي

ارصغعلىاليلاديعشرالثانيالقرنفيعاشالذيميمودن

اسلأمية.

أسهمت-الاسلاميةالعربيةالحضارةانتأكيدهثالثا-

الشخصيةاحتراميكفلالذيالنهجصياغةفيملموسااسهاما

يكنلماذاانهوقوله،الشعوببينالعلأقاتوبجددالبثرية

فان،الاسهامهذاطمسعلىمتواطئينالغربيونالمؤلفون

المثقفالجمهورالىتجاوزهملاالتخصصينعلىوقفمعرفته

ينطويتساؤلوهو-التساؤلعنالؤلفيتورعلاوهنا.الواممع

فاذا،الطمسذلكاسباب-صكلنيخفىلاكماضمنيةقناعةعلى

امور:ثلأثةبيننظرهفيتترجحهي

الثقافةمعورثهاالغرلاال!ضمنا)مفهومالاغريقعقدة-

التنرق."برابرة"بازاء(الهلينية

بعدها.توحيديةديانةبصلاحالمسيحيةاعترافعدم-

لتوحيدشرعقدالاصلالاورويي"الناسحق"كون-

ناالؤلف)ويعتبرالاسلأموجهفيللوقوف!الاوروبيةالشعوب

(.للواقعملأءمةالثلاثةالوجوهأكثرالوجههذا

لتأليفالاساسيالدافعيبدوماعلى)وهيملأحظةرابعا-

عصرنامتطلباتاحدوهوالدولإ،التعاونبأدن(الكتاب

انقنحتاذاالافعلأيتحققانيمكن"لا،الكبرىاطديث

وبأن"،الجديدةالتأليراتعلىاوسعبشكلالقائمةالنظمة

فيقامتمجيدةحضارةبحردالنظورهذامنليسالاسلأم



يعودانالىبالحرياو-يغدوانالماطريقهفيهوبل،الاضي

وبأن،العالمفيوالروحيةالسياسيةالقوىاكبراحدى-كانكما

اغايمكن-لاملحدةأومسيحيةكانتسواء-الغربيةالجماهير

اككالتيالمسبقةالافكارباسمالبتنريةمنقسمتجاهلفيتستمر

الدعايةلحاجزالنطقيالانهياربعدشبماولاوشرب،عليهاالدهر

دامماوبأنهبممضىنيومروجوهاالصحافةتقيمهكانتالتي

العميقالتحولمنمرحلةفيحاليايمرالدوليةالعلاقاتتنظيم"

لما"وبأنهبم(،القائمالنظامبنيةفيمحسوسةتعديلالاالىيفضيقد

فان11انسانيهظاهرةشيءكلوقبلاولاالدوليالخلقكان

اتصال!،أدنىبينهايكصناندونطالشعوبسنتهاالتيالانظمة

بحثايبدوقدلمامشتركةنواة"هناكوبأدن،مماللةبل،متشابهة

علىالمعقولغيرمنوبأنه،(،عالميةانسانيةعنالفكرمندائبا

التثريعيةواًلبنىللنظرياتخصمابوصفهالاسلأمتفديمهذا

بوازارالسيدانيبدوما-وهذاحدثاذاوبأنه،المعاصرة

اذاقادرةتدميريةقوةتملك،)التيالسلطةيدكفتان-يتمناه

التدخلعن(،البثصريةانقراضفيالتسببعلىالامرلزم

القانونبحقالمرتكبةالانتهاكاتلعاقيبةالحاجةعندبالقوة

ابمانا-المرءحقمنفان،العالميالستوىعلىالاجراءالرعي

قانوننشوءيتخيلان-وارادتهوحريتهالانسانبقيمةمنه

ننتموئه.فيحكاالاسلامويسهم،لوائهتحتالشعولاكلىتنضوي

الفهومبينالمقابلةالخطأمنانهالىذهابهخامسأ-

تساؤلاتاعلىللاجابةعناصرامتلأكهمنالرغمعلى-الاسلأمي

الدوليةالعلأقاتيحمالذيوالنظام-الرئيسيةالحديثةالازمنة

دينينظامبينالوازنةالمعقولغيرهنانهوالىبمالمعاصرة

نأفييطمعخلقيأوقاتوني-وبناعالاسلام،(-"شرقي

ماا،-اوروبيا-رئيسيةبصورةيبقىمظهرهلكنعاليايكون

تبرلماذاعماللكصشفالذهنيالمنهجمستوئعلىالجهدجبذأ-

التنرقبالحضارة-مختلفتينحضارتينفيالمتباينةالظاهر

فيتعكس-العقلانيةالغربيةوالحضارةاللهحولالمتمحورة

تمثلهاالتيالكوودالعقبةتذليلبعد،متشابهةمفاهيمالعمق

تبعأتختلفقيهاتتخذالإلفاظمعاني"لأن،اللغةمفرداتا

."الخاصةالتاريخيةوالتجاربالثقافيةللتقاليد

بالتحيزاتهامهيمكنلاالذيالكاتبوهو،تجردهسادسا-

علىتدفعبل،اللأمبالاةتعني)،لا)التيالموضوعيةومجانبة

التعارضة،بل،اللتباينةبالقيمالسمحالرضاالىذلكمنالعكس

بالفكراولالانطباعه"(الافكاربينالعريضةالمقابلةوالما

منهجيةمنتفرضهوماالاكاديميةولكانته،العقلانيالغريي

لاحقأنهيرىالذيالغبن،لرفعتجردهنقول،ثانياعلميوروح

يتعلقحين(،الرافعة)،عنالإبتعادعدمتأكيدهمع،بالإسلام

الوجدانفيبعمقالراسخةالمسبقةالادذكاش،)بعضبمقارعةالأمر

حدسإل!اللجوء)ءلتحنبأمكنمابالسعيقرارهوا،الاورويي

الظاهرةلمعرفةخطرااجراءويظلعقلأن!يكونألنفييطمع

الأسسعنأسسهاتحنتلفالتيالإسلأميةوالثقافيةالاجآعية

،(.الغربفيالألوفة

العا!لا"-الإسلام)1لدراسةجمبتواض!عحموضهبعا-ت

بوصفهمبهرجغيرأميناعرضا-وعرضهالإسلامي-العريي

العامةالدينهذامباديءعلىبحثهقاصرأ،منطقيابسيطأدينا

ماوالتئ(،،الحضاراتمنحضارةأركان"رأيهفيتشكاغالتي

،ا،ايديولوجياستمرارلإقامةالمسلمةالنفسترطب"قي!ال

الإسلاميةالشعوبوتطلعالدنيويةالإسلاممطامح"تجستدوالتي

صلاحفكرةاسترجاء،)رداختصارغوضه(1،هويةعلىللحصول

والمستننهبلة"والاضيةالابديةتجلياتهخلألمنحينلكلالإسلأم

أساسفيأنهبربتقدأمرجلأءبضرورةثامنأ-شعوره

نأوهوألا،الإسلأمإلىالسليمةالغربيةالرؤيةانحجاب

وأدن"،الحاضرفيتحياحياةإنه،وحسبإيماناليسالإسلام"

المفهومعنجزئيةبصورةتعبرالغربيةلاهاك!اسأس!"لفظة

و،،،العرف)،"،الحقيقة"تعنيقدالتي"دين"لكلمةالإسلأمى

بمعناهاتشملوالتي،،،الحقالموقف"و(،،العادل"السلوك

التي(،الدهطاعةو"،العقللهيستجيبالذي"الإيماد!"الواسع

لهيستجيبالذي،،و"الاحسان،الإرادةت،تستجيب

فيبجملأنهعمالنحوهذاعلىالإسلأمفهموإذا.الوجدأن

كلفيسلوكقاعدةوالعرفةالإيمالىإل!المحتاجل!نسانلناياه

وبأبناءباددهعلأقتهخصوما،نفسهمنهخصماسواء،ان

جلدته.

معنيالمسمبأنمحتملةخاطرةكلانسنبعادمحاولتهتاسعا-

للناسأنزلالقرآنأنذلك.القرانيةبالخلقيةالناسسائردون

نأهذاعلىيمكنفلأ،وحواءادمنسلمنجميعاوالناس،كافة

أنح!معي!علىنساتاةقيمةأتينضحوه!سذأ.حرهفأتيكو!

قيمةكانتوإن!أجمعينالبتنرإلىبالنسبةهيهي""الدبني

اتباتاختيارهبفعلدرجةأرفع"القانوني"الصعيدعلىالمسم

يتناولوهو،ملأحظتهتم؟المحمديةوالرسالةالقرآنيالوحي

عنالناتجالمدهشالاجتهاعيالتراتب،الإسلام(،تقدمية"فكرة

نظامهفيالزاويةححر"المساواة"تعتبرالذيالإسلاميالدين

قبل،والعدلوالاخاءواةالمسلمباديءطبقوالذي،الاجماعي

جدا.طويلبزمن،،الإنسانحقوق"شرعةظهور

فيصفحةاربعمائةمنأكثرفي)الواقعةمعالجتهعاشرا-

حقائق،وعرضوتحليلأ،تعريفا،الإسلأم(الفرنسيةالطبعة

وهو،الغربيةالغرضيات()أوالأوهامبم"ارتباطفذو"

وأالقدامىعلمائنامن"واحديرفضهانيتصورلامنحى

السمجابةإإلحتكونماقربأبطريقةكتب()وقد،العاصرين

وتقديرأحترامللمؤل!ضمنماوهو،الغربيةللعقليةالمتفهم



غروولا")9(.تركياإلىالغربمنمسمباحثمنأكثر

مولفهوكأنكتببل،الستسرقينبلهجةيكتب"لمفالكتاب

1،)3(.مسم

***

منالأولانقصلاحولهادارالتيالمحاورأهمفهننهوبعد،

يكونأنالمولفاختاروقد"،الإسلام"إنسانية

بعنوانوهو،الثاقيالفصلوأما".عام:"منظورعنوانه

يكولنقدبالإسلامتعريفموادهفأهم"،الإنسجامفيالتسليم،)

تحصيل"منضرباوالمسلميناللعربمنالثقفينجمهورنظرفي

العاديالغرييللمثقفجلىفائدةعلىينطويولكنه(،،الحاصل

الغرييالجمهورإلىالأولىبالدرجةموجهالكتابأنننسى)ولا

الإسلأيه!الدينأنفيتتمثلالإختصاص(أهلإلماأي،الواسع

جمعتشريعةكذلكهوبل،والإنسانادلهبينصكلأقةمجردليس

الوجود،وحدةمبدأباسم"الزميو\)"الروحي"بينباحكام

للعيشطريقةطاواوجدت(،أمة"نجبتالإذحضارةوابدعت

يضطلع"الإسلاميالدينأنفيتتمثليهمالمفكير،والوالتصرف

والدنيوية،الروحيةوالجماعةالفردحيلةبتنظيممباشرةبصورة

،"هواهعلىبهويتصرفالدينيحتكرقدكهنوتطةويسلفضارا

مرجع،)يظلاللهوأن"،والعقلانيوالالهيالطلق"دينوأنه

التتنريعفيك!التفسيرفي،الرئيسيالإسلاميالفكر

هدايةعلىتقتصرلاالتنزيلفيالواردةالنظموان"!والسياسة

اللدينقانونية)،كذلكتضمنبل،وتحسينهوتنميتهالمومن

."ودواميته

عدالنييسيرةلعرضالخصصةاليسيرةالصفحاتوتبرز

ومرشداونبياإنساناصفاتهالحذقمنبكثير"الأننبياءخاتم)ء

،)تمكنالديعدااًنموكداالمؤلفختمهاوقد.دولةورجل

عنالإسلاميةبالجماعةالإعتراف0ينتزعأنونزاهتهبدبلوماسيته

فييحالفهبدأقدالنصركانحينقي،المعاهداتطريق

الكبرىوفضائلهالحقيقيةزعامتهبازاءشأكدوالذى،كاالحرب

القبائلشيوخمنشيخبهينعمكالنالذيالممنلطانهساسة"

نأبدلا"،فيهينشدونهاأعضاؤهاكانالتيوالفضائل،العربية

حقيقيانبيا)،يكونأنالبثعر،مستوىفوقطإنينساناحقايكودن

"ءاًنبيا?الالهمن

الفصلهذامنالأخرىالصفحاتفيالولفوتنماول

علىخاصة.بصورةيلحهوفإذا،وأخلاقاوثريعةعقيدةالإسلام

عديمطاغية،أالإسلامفيادلهيصورالذيالمربيالفهومدحض

موكدا،،،الشطرصجأحجارالبشروكأنبالبثصريةيلابهالسفقة

.9791)نوفمبر(الثانيتتصرين3.فيالصادرالعدد،()التونسية،1!تمعباديسأبو(ا

)نوفصبر(الثانيتثرجمن03عدد(،الرياضفي)الصادرةاليهامة!الكتافيعلى.د3(

يطرقهاالتيالموضوعاتأهممن(،و)،الرحمة،،"الرأفةأن

والنهيبالعروفالأمرإلماالإسلأمدعوةيكبرهوثم.القران

نأإلىويخلص،وشريفعادلمجتمعإقامةوإلى،النكرعن

الصحيحةالحقيقةلأدغ(،،والتوازناليقين)،دينالإسلام

التوازنةالوحدةإلىبالضرورةتفصغ-اددهوحدانجية-الوحيدة

البثصري.والجنسوالمجتمعللرنسان

التيالقيمةعلى"،أدمبنو"وعنوانه،الثالثالفصلويدور

علىالددهفضلهوكيف،إنسانابوصفهالإنسانبهاالإسلأمخص

حباهإذوالتكريمالإحتراممنبهالةواحاطهمخلوقاتهسائر

أعمالهعنمسوولاوجعله،والباطلالحقبينالاختيارحرية

نطلاقاوإ.بهزودهالذيبالعقلالإسترشادطريقعنوتصرفاته

ا!صرانيبخلاف!،إثمكلمنلنقنيايولدالسمفإنالمبدأهذامن

."الأولماالبتنريةالخطيئة)،وزرولادتهساعةمعهيحملالذي

(،،الرقو""،السلمةالمرأة)،عنقيمةملأحظاتذلكتلي

الغلوطةالأفكارإجتثاتإلىتهدف"،والإحسانو"العدل

ذلكمنالإسلامموقفعنالغربيالوجدانفيالراسخةالمسبقة

كله.

المدنية"وعنوانه،الرابعالفصلعندكثيرانتوقفولا

نشيربل،السابقعددهافي"الاداب"نشرتهإذ"،الإسلامية

نظامالفصلهذافيبوازارالسيدإليهتطرقماأهمأل!إلى

الذي"الإسلام)،دارفيالقيمةالاسلأميةغيرالأقلياتحمابة

طبقهوالذي،الأقلياتلحمايةمعاصرنظامأيمنأفضليراه

قبل-الغربيةالمجتمعاتتكنلمحينفيالدوامعلىالإسلأم

ولاحتىحقوقما،بأيةالدينيةللأقلياتتعترف-الحاليالقرن

.الوجودبحق

فقد(،،والعوالمالكون"بعنوانوهو،الخامسالفصلوأما

التيوهي(،،للسلامدار)،إلمالمالعلالإسلأمبقسمةالمولفاستهله

وهي"،للحربدارو،،،اللهشريعةوتحكمهاالإسلأمفيهايسود

المحمدية.بالرسالةالمثلةالعصريعةهذهاتباعمنأهلهايمنعالتي

الحديثالإمكانفيهل:مفادهسوالأالكاتجايطرحوهنا

،بالإيجابويجيب،(؟دوليإسلاميقانون)،عنمجردةبصورة

منالمحمديةالرسالةيتبعوالمالذينيجردلاالاسلأملأن

لإحتمالوذلك،بالضلالاياهمنعتهمنالرغمعلى،انسانيتهم

الستقيم.السراطإل!ال!همنبهديعودتهم

فبين(،الجهاد!عنالفصلهذااًننناءفيالمولفتحدثوقد

وأشار،(،المقدسةالحربدبترصتهفيالفادحالغربيينخطأ

فيالكلمةمعنى)،جهد(،-وهوالأساسفيأنهإلى

وبمكافحة،الكهالاإلهلاأنبسهادةعالميهومالبلوغ-الأصل

ئموانبلها،(،الجهاد"صوراسمىوهذ)،والشهواتالاهواء

صارمةلقواعدخاضععنفولكنه،الأمرأقتفطإذابالعنف

أولريبولاالقواعدهذهوتمثل.الحرب")!انسنةغايتها

المثالوأما.العدوحقوقوحفظالقتاللتنظيممكتوبتثصريع

-ه!هصررسح-9



الوجمل،قطارفيتسافر

تنطفحانبالصمدقانهدتا،اللتانعيناك

تشرد،لا

السين،"مرايافىىالخبيئةملأمحكترىوحين

الوثنيكفركخطاياعنتكفر

)،سبو،نهرالغجريحبكفيافى-فيتذكر

والأنوارالبسصفيهأنوتذكر

والظلنماءوالنيران

")"(!اروامزينفياباكراًيتهلاًحمد

القهراشتداديوقده

والأفواسىالأوباثهامتاجربين

العرجل!رنجلهيطارد

العسأسالخشبيةوالحعالة

العجفلصالليلةخبزالمحزود!قلبهيطارد

-الرضىالصبيةقوت

البلديالحرسصفير

الجرباهالكونيةحربهأعلنالخبزسيف

-51يصرخ-الأحباباًيفاسيفلديوليس

يناصرنيمنكممى

أناالدروبنيوأعزل

والأوجاعالروعيبلوالح!حسامى

البابالجدأرفيب!ميشرعممنكئ!ومن

وجوىاًعظملكتلة

تهزملمالحوبسفيإنهايقينا--.

والأوصاب!حالجرحيداويمنمفمن

?،

أذكرها:اصازنوامرةقالت

عرجهأنا

؟اليسرىساقييسويمنئممن

اليسرىصاقىالحبيبةزنوالصاقفكانت

الليلبخدرغابتوقدذىممطوها

والفقرا!اللهشمس

للأغراب!بالمجانالفخدلنتفتحبلأدي

)المفرب(مكناس

بمكناس.القديمةالمدنيةشوارعمن:اروامزين)4(

ضطمغجمص/نجمماموضر!صفيرةضط

دبه6لهخحوصبراحم!-

يوفرهالذيالامكانفهوالاسلاميةالحرب"شهامة"علىالحي

بل3،الحمايةيمنحبأنالقتالساحةعلىمسملكلالإسلام

منأكثرأولواحد،المسووليةموقعومنبأسها،الجماعة

الم!نماحوكذلك،منيعحصنداخلكانواوإنحتى،الاعداع

لأن،المسلمينبن!حرا"بالعيشالحمايةحقالممنوحللمقلتل

تصبحهذاوعلى".حرباسير!غدااًنهيعنىلاالحمايةمنحه

علىيساعدالذيىالامان!عنتعبيراسخىكأالحماية!موسسة

.سدىعالدملقةواراالمجازرتجنب

معاملةعنالحديثفييفيضأنبوازارالسيديفوتولا

اليهم،الاحسانعلىالقرانيحضالذينالحربلأسرىالمسلمين

أكثرفيوالتقوىوالبرالصالحاتعدادفيالإحسانهذاويسلك

منالانسانيالاسلأمبموقفينوهأنيفوتهلاكما.مناسبةمن

جنحإذاالسمإلىاللجنوحعلىالمسلمينالمقاتلينوحثه،الذزاع

/06(.)الانفال"لهاجنحفلالسمإلىجنحواوإنالعدو:"

)،حاضرعنوانالسادحما-تحتالفصلفيالولفويقدم

عصرفيظهرتالتيالاصلاحيةللحركاتعرضا"-الاسلام

الفكريةوالتياراتضبعا(،العريي)بمفهومهالنهضة

بجللثم،الاسلأميالمجتمععلىالدخيلةوالايديولوجية

للمشكلأتحلوللايجادالإسلاميةالبلدانفيالسائدةالاتجاهات

تستلهماتصلفإغاوأ-ختلفتتباينتمهماأغافيؤكد،الراهنة

ينجحوا!السلمينلأن،الإسلاميةالباديمماءمنالأساسيةأطرها

واكتفوا،الحضارةإلىاوروبافيادتالتيالمباديءادراكفي

محاكاتها.ومحاولةالخالصةالماديةانعكاساتهابتلقي

نأفيوكدمولفه"ختام"فيبوازارالسيديعودوأخيرا

مثليبنىانيمكنلاوانه،/الاعدادبرسمجديدانظاماهنالث

بوليقولهي-كماالتيالتاريخاحقادعلىالنظامهذا

يمكنلاوأنه،،،الفكركيمياعبهطلعتنتاجأخطر!-فاليري

بل،حصريةبصورةسياسياأواقتصادياالنظامهذايكونأن

يقرراًنيفوتهولا.وخلقياولقافياقانونياكذلكيكونأدنيجب

نفيسةالنظامهذااعدادفيالإسلاممساهمةأنالمقامهذافي

فيجديذمنيتراءى"مجملهفيالاسلأمووأن،للغايةوموضوعة

الطروحةالتساؤلاتعلىالاجاباتاحدىوكأنهالعاصرالعالم

.،(.والمجتمعالإنسانمصيرتهما
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