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 اهليمنة وحتديات القوى توازن بني اإلسالم

 الكاظمي حسني حيدر

 النمو على قادرة رلتمعات لبناء أي ادلستقبل لبناء صاحلاً  يعد مل الغرب ابتكره الذي «احلضارة أظلوذج» إن
 لردبا ادلفرطة الدعاية ىذه أن السائد واالعتقاد والدخل للثروة العادل التوزيع وحتقيق البيئة مع واالنسجام

 فيها ينعدم واضحة عادلية بأبعاد تارؼلية حتول عملية االعتقاد ىذا وفق وتسود الباردة احلرب من جزءً  تكون
 اليت «التنميط حضارة» ضوء يف الثقايف واالضلطاط البيئي والتدمَت االقتصادي التدىور ويسود والرخاء التقدم
 مثيل ال اتساعاً  والدول البشر بُت الفروق وتتسع الثروة تركز يزداد العودلة ىذه ظلو ومع لفرضها العلومة تسعى

 سكان من مليار 5.5 ؽللكو ما تضاىي ثروة ؽلتلكون العامل يف ملياردير 853 أن اإلحصائيات وتقول لو
% 35 على تستحوذ العامل دول من% 52 ىناك وأن العامل سكان نصف على قليلً  يزيد ما أي ادلعمورة

 ادلدخرات رلموع من%  35 سكاهنا وؽلتلك العادلية التجارة من% 38 وعلى اإلرتايل العادلي الناتج من
 السكان من قلة تستأثر حيث دولة كل داخل آخر تفاوت يوازيو الدول بُت القائم التفاوت وىذا العادلية

 التفاوت وىذا اذلامش على السكان أغلبية تعيش حُت يف القومية والثروة القومي الدخل من األعظم بالشطر
 يف بات بل ادلزعج باألمر يعد مل احمللي الصعيد أو العادلي الصعيد على سواء والثروة الدخل توزع يف الشاسع

 بعض فإن العودلة عمليات تسارع ومع الضاري العادلي التنافس حلبة يف مطلوباً  العودلة منظري رأي
 «التقدم»و «التحرر»و «الثالث العامل» مثل طويلً  والعمل الفكر ساحات شغلت اليت ادلهمة ادلصطلحات

 العامل» إن آخر ودبعٌت العودلة دنيا يف شيئاً  عندئذ   ذلا يبق مل «االقتصادية التنمية»و «احلضارات حوار»و
 .اإلسلمي العامل مشكلت وباألخص النامية البلد مشكلت خطَت ضلو على يتجاىل أصبح «ادلتقدم

 عاملية؟ هيمنة أم عاملية سوق

 ادلصريف العمل ُتسَّت  كانت اليت التقليدية الضوابط معظم عن بالتخلي العادلية النقدية األسواق بدأت لقد
 تعد مل ىذه التحرر عمليات ضوء يف النقدية الكتلة أن ذلك نتيجة من وكانت طويلة، لعهود النقدية والنظم
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 واسع نطاق على األموال وخروج دخول فعمليات( ادلركزي البنك) احمللية النقدية للسلطة بادلرة خاضعة
 تقف احمللية النقدية السلطة غلعل ضلو وعلى الكمبيوتر شاشات على سرعة ومضات يف تتم وبادلليارات

 يف رىينة إىل العامل حتول وىكذا البورصات يف ادلالية األوراق أسعار و الصرف أسعار عن الدفاع عن عاجزة
 مليارات ذلك يف مستخدمُت ادلالية واألوراق بالعملت يتاجرون الذين ادلضاربُت كبار من حفنة قبضة

 األغنياء ادلسلمون يساىم واليت الدولية االستثمار وصناديق التأمُت وشركات البنوك توفرىا اليت الدوالرات
 النقدية األسواق ساحات على اآلن ػلدث وما. ىناك استثمارىا أو عندىا األموال توفَت يف وافر بنصيب
 الصناعية الدول حكومات وأقّرهتا شجعتها اليت والقوانُت للسياسات وادلنطقية الطبيعية النتيجة ىو وادلالية

 النقدي السوق على للنفتاح الدعوة تتحول وىكذا «العادلية ادلالية األسواق حترير» يسمى ما حتت الكربى
 .بالعقاب سيتكفل الغاب فقانون وإال اجلميع ذلا ؼلضع أن غلب صارخة أيديولوجية إىل العادلي دلايلوا

 ؟..حنن أين

 ضلن؟ أين نتساءل أن لنا ػلق التطورات ىذه ظل ويف وىكذا

 فإذا رلانُت عامل أم عقلء عامل ىو ىل التساؤل ىذا أيضاً  منا يستحق ضلن فيو نعيش الذي العامل أن يبدو
 ورماداً  شظايا العامل تركت عادليتُت حربُت يف قرن نصف خلل ادلليُت قتل فلماذا العقلء عامل العامل كان

 أوضح وىي ادلتحدة باألمم الصدق ىذه كل نصدق ودلاذا ذلك إىل وما ومعوقُت وأشلء ودموعاً  ودماء
 البعض ؽللك حىت ادلال يتكدس ودلاذا احلقوق ذلدر مكاناً  ادلتحدة األمم منظمة نرى حيث للضلراف مثال

 يف وتلقى واألرز والسكر والشعَت القمح أمثال الزراعية احملاصيل حترق ودلاذا جائعون ادلليُت بينما ادلليارات
 وأمثاذلا األمور ىذه أليست أسعارىا اطلفاض من خوفاً  واألدوية اجملفف احلليب من األطنان مليُت البحر
 إىل ناظرين سنقف وىل ذلك كل من ضلن فأين( 1)ادلوازين؟ فقد قد فيو تعيش الذي العامل أن على دليلً 

 فوق اإلسلم أعداء يبقى بينما التيارات ىذه طيات بُت وتنجرف العامل سيشهدىا اليت التغَتات حتمية
 .ادلهدورة أموالو ورؤوس ادلتناثرة اإلسلم أشلء فوق بنوىا اليت األمان جزيرة

 ..ولكن.. بأيدينا القوة



 0641  الثــاني ربيــع  ــ  الخامســة السنــة  ــ  57  العــذد  ــ  النبــأ مجلــة
 

3 
 

 بعدم قوتنا سرّ  أن واثقون وضلن جلدينا أحضان بُت نردتي بأن أحياناً  الضعف ويقودنا القوة عن نبحث ضلن
 ضلن وجودنا فسر وكذلك الوجود ىذا سر ألنو لو القوة ننشد لإلسلم األمن ننشد إننا أحضاهنم، يف االردتاء

 من وزتايتو الداخل من اإلسلم زتاية نريد فإننا ذلك من وانطلقاً  مبطناً  عنفاً  وأشد تكتلً  أكثر عامل يف
 األمم بُت ىويتو عن والتعبَت والنمو النهوض أسباب لو توفر مستقرة حياة لشعوبو يكفل دبا اخلارجي التهديد
 التقدم يف أىدافها حتقيق إىل للوصول والطبيعية ادلعدنية وثرواتو البشرية طاقاتو استغلل يف حرياهتا وشلارسة

 معطياهتا يف وترتكز واحدة وحضارة مشًتك تاريخ إىل ينتمون واحدة أمة ادلسلمُت إن. والسلم واالزدىار
 وتطلع واحد تاريخ عرب ومتواصلة متصلة األرض من رقعة على أبناءىا وتعيش مشًتكة روحية قيم إىل الثقافية

 ..ولكن.. غلمعنا واحد

 بشريعتو اإلسلم وفرىا اليت ادللمح من العديد يف اإلسلمية األمة يف القوة ملمح تتجلى: القوة ملمح
 ضلو مسَتهتا لنفوذ ادللمح ىذه لألمة ويكفي بإرشاداهتا الطاىرة والسنة بدستوره الكرمي والقرآن السمحاء

 ادلوجودة االقتصادية القوة ملمح أىم معرفة علينا كان اقتصادية الرؤيا أن ودبا والتحديات الصراعات عامل
 .اإلسلمي العامل يف

 والزراعة واألرض والغاز النفط وأمهما القادم القرن يف كبَتة اسًتاتيجية لثروات اإلسلمية األمة امتلك: أوالً 
 النفط من العادلي االحتياطي ثلثي ؼلتزن حيث وغَتىا والفوسفات والنحاس احلديد مثل معدنية وثروات

 من%  5 إنتاجو ويبلغ احلديد من العامل إنتاج من% 9 وينتج للغاز العادلي االحتياط من%  55.5و
 احتياجات من%  32و أوربا احتياجات من%  55 العريب النفط ويشكل مبيعاً  العادلي النفط سوق

 (.5)ادلتحدة الواليات احتياجات من%  15و اليابان

 على يصعب اسًتاتيجية ودبزايا العادلية للتجارة بالنسبة ىام اسًتاتيجي دبوقع اإلسلمي العامل يتمتع: ثانياً 
 إسلمية اسًتاتيجية أية يف مهماً  اسًتاتيجياً  عمقاً  لديو غلعل شلا بالكامل عليو سيطرهتا فرض ادلعادية القوة

 عسكرية مكانة ذات إسلمية قوى نشوء بعد وخاصة كبَتة أمنية أعلية ؽلثل اإلسلمي العامل ومازال ودولية
 يف يتحكم بكونو أيضاً  اسًتاتيجية بأعلية يتمتع اإلسلمي العامل فإن ذلك جانب إىل ضخمة مالية ومكانة
 ويشكل ىرمز ومضيق ادلندب باب ومضيق طارق جبل ومضيق السويس قناة مثل اذلامة ادلائية ادلمرات
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 نضرب أن وؽلكن والغرب الشرق بُت جسراً  كونو العادلية التجارة وحلركة العادلي النفط لتدفق احليوي الشريان
 األمريكي والوجود اإلنساين الدويل القانون حبجة الصومال يف األمريكية القوات تدخل يف ذلك على مثاالً 

 تعطي ذلك كل العربية األراضي وعلى بينهم فيما العسكرية ادلناروات تسهيل حول واالتفاقات اخلليج يف
 .اإلسلمية لألمة االسًتاتيجي ادلوقع أعلية

 مستوى على الغربية البنوك يف كبَتة مالية ألرصدة ادلسلمُت أغنياء بعض أي ادلسلمُت متلكا: ثالثاً 
 كما والثانية( 8)األوىل اخلليج حرب من بالرغم دوالر مليار 15222 حبوايل وتقدر واألفراد احلكومات

 – 1938 بُت ما الفًتة شهدت فقد.. »العامل يف للسلح مستورد أكرب بالذات العربية ادلنطقة وتشكل
 احلرب أثر من اخلليج منطقة يف والصراعات احلروب إشعال يف تركزت العربية األرصدة على سطواً  م1998
 انتهت اليت الكويت لدولة العراق غزو يف حصل ما مث كاملة سنوات ذتاين استمرت اليت اإليرانية – العراقي
 – 1992 بُت التسّلح على اإلنفاق وصل فقد النطاق واسع بشكل التسلح سباق لتشكل العراق بدمار

 الوطن خــــسائر وبــــلغت دوالر مليار 8222 اإليرانية الـــعراقــــية احلرب وكـــلفت دوالر مليار ألف 1992
 (.8..«)دوالر مليار 1891 للكويت العراق غزو من العريب

 بُت ما وأنو دوالر مليار 85.535 اخلليج دول تعاقدات قيمة بلغت الثانية اخلليج حرب بعد أنو ويذكر
 كان األسلحة من دوالر مليار 85 – 85 بُت ما األوسط الشرق دول طلبات بلغت 1995 – 1992
 اإلسلمية األمة أن على نستدلّ  األرقام ىذه ومن. النصف التعاقدات ىذه من ادلتحدة الواليات نصيب

 وعنصر مستمرة ىائلة مالية إمكانيات لتوفر نتيجة اجملاالت كافة يف شاملة أمنية اسًتاتيجية وضع دبقدورىا
 .واقعي بشكل ذلك عن لتعرب وادلوحدة ادلخلصة السياسية اإلرادة كلو ذلك ينقص ولكن شليز بشري

 وضع يف منهم االستفادة ؽلكن العلمية اجملاالت سلتلف يف العلماء من طلبة اإلسلمية لألمة يتوفر: رابعاً 
 يف ادلهاجرين ادلسلمُت العلماء آالف وجود ذلك على والدليل ادلهارة من عال مستوى على علمية قاعدة

 أثبت طلبة اإلسلمية البلدان بعض يف يتوفر كما متقدمة علمية مراكز ويتسلمون وأوربا ادلتحدة الواليات
 واجلزائر وسورية مصر يف اآلن موجود ىو وكما صدام نظام رليء قبل العراق يف احلال كان كما قدرهتا
 .اإلسلمية الدول من وغَتىا
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 إسلمية كأمة أردنا إذا(:»ظلو دام) الشَتازي احلسيٍت زلمد السيد العظمى هللا آية مساحة قال وكما
 اإلعداد خلل من اإلسلمية احلكومة وإقامة للعامل جديدة صياغة إعداد فيجب معركتنا يف االنتصار
 العلماء دبستوى مستوياهتا بكافة اإلسلمية األمة وتعاون التنظيمي واإلعداد البدين واإلعداد للصراع النفسي
 وىذا وغَتىم والعمال والفلحُت واحلوزويُت اجلامعيُت والطلبة واألطباء وادلهندسُت والعمال واخلطباء األعلم
 من مدة بعد مثمرة نتائج إىل سيؤدي التعاون ىذا فإن فشيئاً  وشيئاً  األمة يف نزرعو أن غلب ضرورة التعاون

 جاد عمل إىل ػلتاج وىذا اإلقليمية احلواجز إىل النفسية احلواجز من ابتداءً  احلواجز كافة نزيل أن بعد الزمن
 (.5)«الصراع ستقود اليت ادلرجعية والقيادة الشعب بُت وخاصة رتيعاً  بيننا ومستمر

 :املواجهة وأمناط التعاون أشكال

 موحدة اقتصادية اسًتاتيجية بناء يف اإلسلمية األمة فشل يف كمسلمُت ضلن هبا نشعر اليت ادلرارة من بالرغم
 االقتصادية الوحدة فشل خلل من الدولية مكانتهم وتعزز ادلشًتكة مصاحلهم وحتقق القومي األمن ختدم
 بالقرارات االلتزام عدم وكذلك بعيدة زمنية عقود منذ كانت الفكرة ىذه أن من بالرغم ىذا يومنا حلد

 التجاري التبادل مثل مركونة االتفاقيات وبقاء إسلمي مؤدتر كل عقيب تؤخذ اليت واالجتماعية االقتصادية
 دول معظم عليها وقعت اليت «الغات» اتفاقية بعد وخاصة إسلمية الدول فإن ذلك كل من بالرغم وغَتىا
 قيام بضرورة شعرت عليو اذليمنة وزلاولة اإلسلمي االقتصادي النظام تقويض إىل إسرائيل وسعي العامل

 دبعدل بالتنفيذ الشروع بالفعل مت وقد م59/5/1999 من اعتباراً  سنوات عشر خلل العربية التجارة منطقة
 بعض ظهرت ىنا من اإلسلمية البلدان بُت التجارة يف اجلمركية الواردات على سنوياً %  12 ختفيض
 للدول ؽلكن اقتصادية أظلاط ادلشاريع طاولة على وظهرت إسلمية اقتصادية وحدة قيام الكفيلة ادللمح

 :ىي األظلاط ىذه ومن االقتصادية وحدهتا صياغة تعيد حىت عملياً  تبلورىا أن اإلسلمية

 وبغض العام للصاحل خدمة االقتصادي القرار لصاحل السياسي قرارىا من اإلسلمية األمة توحد أن غلب( 1
 .بادلستقبل حسمها ؽلكن قضايا على اجلانبية لفاتاخل عن النظر



 0641  الثــاني ربيــع  ــ  الخامســة السنــة  ــ  57  العــذد  ــ  النبــأ مجلــة
 

6 
 

 الطريق باعتبارىا بادلرجعية ادلتمثلة لألمة الروحية والقيادة اجلماىَتية القاعدة بُت التلحم قوة زيادة( 5
 االقتصاد قوة مصدر أن وباعتبار والعملية الذىنية ادلسلمُت قدرات وتنمية اخلاطئة األفكار لتقومي الوحيد

 العلقات تنظيم يكفل الذي السماوي ودستورىا الشرعية دببادئها اإلسلمية األمة وعي قوة من نابع
 .األجواء سلتلف ويف العصور سلتلف عرب سليمة بصورة اإلنسانية

 التعارض على وليس التكامل على يقوم قطرية اقتصاديات بناء يف الشاملة التنمية على االعتماد غلب( 8
 الزمن وختتصر اذلدف حتقق واقعية خطوات من انطلقاً  ادلستقبل يف واحدة إسلمية سوق حتقيق وغلب
 .اإلسلمية التحديات دلواجهة إسلمية دولة لكل القوة وحتقق

 .بالقرارات وااللتزام ادلتبادل واالعتماد ادلعلومات قواعد على االعتماد غلب( 8

 زاخرة العربية وألمة والتارؼلية والثقافية والروحية ادلادية فيها الكامنة الطاقات اإلسلمية األمة تستغل أن( 5
 (.بشري عنصر-أرض-معادن-طاقة) وادلادية البشرية باإلمكانات

 اإلرادة وحدة الوحدة حتققت لو ذلك على قادرة وىي شرائها أو خبلقها ذاهتا التكنولوجيا تعتمد أن( 5
 .التنفيذ وحسن التخطيط وسلمة اذلدف ووضوح

 .وتعليمية علمية هنضة على واعتمادىا االقتصادية الركيزة مواكبة( 9

 .الشامل اإلسلمي لألمن االسًتاتيجي اذلدف خدمة يف العربية االقتصادية اإلمكانات من االستفادة( 3

 والشعارات األناشيد إن:»قائلً  الصدد ىذا يف( ظلو دام) الشَتازي اإلمام مقولة إىل اإلشارة نود وأخَتاً 
 والتنظيمي واجلسدي النفسي اإلعداد مرحلة ترافق أن غلب واألناشيد الشعارات فمرحلة تكفي ال والعواطف
 اجلاد بعملنا وإننا هللا شاء إن العاجل القريب يف الًتبية ىذه ذترة صلٍت وسوف واألمة الفرد لشخصية
 يعملون الذين مع وجل عز وهللا وطموحاتنا آمالنا ختيب لن سوف ادلواجهة دلرحلة ادلستمر وإعدادنا

)  اخلَتة مبادئهم وحتكيم وكرامتهم عزهتم أجل من الدنيا ىذه يف يكدحون الذين ومع لوجهو الصاحلات
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( 5( )ينظرون ىم وال إؽلاهنم كفروا الذين ينفع ال الفتح يومك قل صادقُت كنتم إن الفتح ىذا مىت ويقولون
 (.9( )عزيز قوي هللا إن ورسلي أنا ألغلبّ  هللا كتب:) وجل عز وقال

 ..................... 
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