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املستقبل هلذا الدين
تأخر راجيف – عىل غري املعتاد – عن موعد التقائه بصديقيه ،وما إن ظهر عىل شاشة
احلاسوب حتى بادره صديقه مايكل قائلاً :
راجيف :معذرة صديقاي ،ليس هناك من بأس ،ولكني كنت منشغلاً بإهناء بحث أردت عرضه
عليكام.
عم يدور بحثك؟
مايكل :ممتاز ،إذن سيكون احلوار ثر ًّياَّ ،

راجيف :يف احلقيقة لقد جذبتني املعلومات املتداولة يف حواراتنا حول اإلسالم فأردت أن
تقلصا يف العامل.
أبحث يف حركة انتشار هذا الدين توس ًعا أو ً
أيضا ،ولكن يف جوانب أخرى ،تتمثل يف التوسع يف بحث
مايكل :األمر نفسه دعاين للبحث ً
اجلوانب التي نتطرق إليها بعمق أكرب ومن مصادرها األصلية ..ولكن ماذا وجدت يف بحثك؟..
سيد راشد!! هل أنت معنا؟؟!
راشد :نعم ،نعم ..أنا أتابع معكام.

راجيف :لقد وجدت أن مجيع املصادر واملعلومات تشري إىل تزايد انتشار اإلسالم يف العامل،
فيكشف البحث عن وجود أكثر من  4200نِح َلة ِ
وم َّلة يف العامل ،وتدل اإلحصائيات عىل أن
انتشارا بني مجيع ا ُملعتقدات يف العامل! وأنه ينترش اليوم يف مجيع قارات
الدين اإلسالمي هو األرسع
ً
العامل برسعة ملحوظة ،فإذا نظرنا إىل نسبة النمو للمسلمني وقارناها بنمو أتباع املسيحية مثلاً ،
نجد أن إحصائ َّية لألمم املتحدة تقولَّ :
إن نسبة النمو السنوي للمسلمني يف العامل( ،)%6.4بينام
ال تزيد عن ( )%1عند املسيحيني.
لقد ركزت بحثي عىل أوربا ،فوجدت أن اإلسالم أصبح عىل سبيل املثال :هو الديانة الثانية
يف إسبانيا وفرنسا وبريطانيا.
ويف أملانيا يتزايد املسلمون ،وحسب صحيفة «دي فيلت» األملانية اليومية َّ
فإن :اإلسالم
ينترش يف أملانيا بصورة متزايدة.
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مرح ًبا راجيف ،عهدنا عليك دائماً الدقة يف املواعيد ،آمل أال يكون تأخرك لسوء أصابك.
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ولقد أكَّدت دراسة أعدهتا وزارة الداخلية الفرنسيةَّ :
شخصا يعتنقون
أن أكثر من 3600
ً
اإلسالم سنو ًّيا ،كام تشري إىل أنه بفرنسا  2300مسجدً ا و 7ماليني مسلم ،بل هناك توقعات
بأن املسلمني سيم ِّثلون ربع سكان فرنسا بحلول عام  ،2025بينام تشري تلك التوقعات أهنم
سيمثلون  %20من سكان أوروبا عام 2050م ،وهناك إحصاءات أخرى ترى أنَّه يف عام
2040م سيكون املسلمون هم األكثر َّية يف أوروبا.

مؤرشا عىل انتشار املسلمني ،خاصة املتمسكني بدينهم؛
ويعد التوسع يف بناء املساجد
ً
فتتحدث اإلحصاءات عن وجود أكثر من  25ألف مسجد يف أوروبا مع إقبال شديد من
املسلمني عليها.

ويف املقابل تؤكد الدراسات عىل تدين اإلقبال عىل ارتياد الكنائس ،فقد توقعت دراسة أجراها
«بنك دريسدن» تراجع أعداد الكنائس يف أملانيا خالل السنوات املقبلة ،حيث من املنتظر وقف
القداسات الدينية يف  96كنيسة من إمجايل  350كنيسة بـ»أبرشية ايسن» وحدها ،واالستفادة من
مباين الكنائس يف أغراض أخرى ،وذلك بسبب تراجع أعداد زوار الكنائس وانخفاض عائدات
(رضيبة الكنيسة).
ولعل مما يظهر بوضوح الضعف الشديد من إقبال املسيحيني عىل كنائسهم ،أنه وصل احلال
بإحدى الكنائس يف دولة أوروب َّية إىل أن جتري مسابقة عىل سحب للسيارات لكي جتتذب الناس
رواد الكنائس!!
إىل الصالة فيها؛ لق َّلة َّ

مايكل :قد يفرس ذلك ما نشاهده من تلك احلالة العارمة ألحزاب اليمني وبعض املتعصبني
يف أوروبا ملضايقة اإلسالم واالستهزاء به وبثوابته واالعتداء عىل أفراده أو رموزه ،بل املطالبة
بخروج املسلمني من أوربا كلها ،ولكن تُرى ،ما أسباب هذا االنتشار ..مل نسمعك سيد راشد
عىل غري عادتك؟!
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وتتحدث اإلحصاءات َّ
أن ثلث الشعب اهلولندي سيصبح مسلماً بعد مرور عرشة أعوام،
وتؤكد إحدى الدراسات أن اإلسالم ينترش بشكل مثري للدهشة يف أوساط الشعب السويدي،
حيث أشارت اإلحصاءات الرسمية إىل أن عدد املسلمني يف تزايد مستمر ليقدَّ ر عددهم يف
السويد اليوم بأكثر من  120ألف نسمة.
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راشد :بالطبع أنا سعيد بام أسمعه؛ لذا آثرت الصمت لزيادة االستمتاع ..يف رأيي هناك أسباب
ذاتية يف اإلسالم ،وأسباب ذاتية يف املجتمع الغريب ،وأسباب واقعية ..تكون عوامل متضافرة
لزيادة انتشار اإلسالم ..ولكني أشري إىل أن ذلك ليس بغريب عىل دين عريق ترضب جذوره
ومتتد يف العمق التارخيي منذ بدء اخلليقة ،من لدن آدم عليه السالم ،ومل ينقطع هذا االمتداد
التارخيي حتى يومنا هذا.

راشد :هناك مفهوم جيب أن يصحح يف هذا الشأن ،وهو أن دين اهلل واحد وليس متعد ًدا ،واحد
ألنه صادر عن مصدر واحد هو اهلل تعاىل الذي خلق اخللق ،ولكن هناك بعض احلاالت التي
يراعيها هذا الدين الواحد تقتيض وجود بعض الرشائع اخلاصة هبذه احلاالت أو األمم ،كام أنه
قد حيدث انحراف عن هذا الدين نتيجة البعد الزماين عن مصدر الرسالة ،فيقتيض ذلك إعادة
جتديد الدين بإرسال رسول جديد يؤكد عىل ثوابت هذا الدين وأسسه ،وهذا ما أشار إليه حديث
رسول اإلسالم« :األنبياء إخوة لعالت ،دينهم واحد وأمهاهتم شتى» ،أي أزماهنم ورشائعهم
متعددة وخمتلفة ..أما وقد بلغت البرشية رشدها عىل عهد رسول اإلسالم فقد تضمنت رسالة
هذا الرسول العوامل الذاتية التي حتافظ عىل سالمة هذا الدين من الضياع ،والتي جتدده وتعيده
إىل نقائه إذا اقتىض األمر ،لذا :فإن هذا الدين لن ينقطع وسيستمر هذا االمتداد التارخيي حتى
تنتهي البرشية ،باعتباره الدين اخلاتم الذي ارتضاه خالق البرش هلم ،فطبيعي أن يرتيض هلم ما
يناسبهم ويتوافق مع فطرهتم ،وطبيعي أن نجد هذا االنتشار إذا تركت األمور تتفاعل بصورة
طبيعية وتلقائية.

كنت ستذكره عن
راجيف :هذا مفهوم جديد ومثري بالنسبة يل ،إذن لنَ ُعد سيد راشد إىل ما َ
أسباب انتشار اإلسالم.

راشد :نعم؛ أما األسباب الذاتية يف اإلسالم فتتلخص يف أن خصائصه تؤهله هلذا االنتشار؛
فهو:

دين بسيط يف مبناه ،عميق يف معناه ،واضح يف مفاهيمه ،شامل يف منهجه ،يسري يف تعاليمه،
ال حيتاج إىل مقدرة عقلية وملكات ذهنية كبرية ،ليس فيه طالسم وال أرسار وال غموض وال
تعقيد.
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مايكل :ولكن سيد راشد نحن نعرف أن اإلسالم مل يظهر إال منذ ألف وأربعمئة سنة ،كام أن
هناك ديانات ساموية أخرى ،كاملسيحية واليهودية ،هل تنكر ذلك؟!
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دين إنساين ،خياطب فطرة اإلنسان ،ويتعامل مع ظروفه ،ويلبي رغباته ،ويعالج قضاياه،
ويرد عىل تساؤالته ،ويربط يف تناسق وانسجام بني ما يتضمنه من حقائق وواقع احلياة ،كام
أنه حيرم كل أنواع الظلم االجتامعي ،ويؤكد املساواة التامة بني البرش من حيث أصوهلم ،عىل
اختالف ألواهنم وألسنتهم وأجناسهم ومستوياهتم االجتامعية.

دين حيرتم العقل اإلنساين ،ويقدر الفكر البرشي ويضع احلجج العقلية واألساليب املنطقية
عىل رأس طرق التفاهم والنقاش واجلدل املفيد.

دين ال حيارب العلم والتقدم ،بل يشجعه ،وتتفق فيه احلقائق العلمية الثابتة التي توصل إليها
العلم يف العرص احلديث مع تفسري النصوص القرآنية الواردة يف تلك املجاالت قبل أربعة عرش
قرنًا.
دين يواكب حركة التطور ،فقد أثبت اإلسالم قدرته عىل التعامل مع كل املستجدات
واملتغريات االجتامعية التي تطرأ عىل احلياة بفعل تغري الزمان واملكان.

دين حيقق احلرية اإلنسانية احلقيقية ،التي ال تتحقق يف أجل معانيها إال إذا أفرد اإلنسان ربه
بالعبودية اخلالصة ،ألنه بذلك ال يكون عبدً ا ألي إنسان ،أو ألي خملوق آخر يف الطبيعة.
منفتحا عىل الثقافات األخرى.
دين كان وال يزال
ً

مايكل :وأنا أقول لك األسباب الكامنة يف املجتمع الغريب:

يعيش جمتمعنا الغريب مأساة فكرية حقيقية خاصة منذ بدايات القرن املايض وما قبلها ،وقد
متخضت هذه األزمة عن الرصاعات املتعددة التي عاشها جمتمعنا الغريب ،خاصة بني الكنيسة
والعلم ،ثم بني املذاهب الفلسفية املتباينة ،وبني طبقات املجتمع املختلفة ،وقد خ َّلف ذلك تشتتًا
وشعورا باحلرية وفقدان اهلوية.
قيم ًّيا
ً

ثم إنه اخلواء والفراغ الروحي الذي ينخر يف كيان اإلنسان الغريب ..اخلواء الذي ختتنق فيه
روح (اإلنسان) ،وهتدر فيه قيمة (اإلنسان) ،وتنحدر فيه خصائص (اإلنسان) ..بينام تتكدس
(األشياء) وتعلو قيمتها ،وتطغى عىل كل قيمة لإلنسان ،حتى يغدو وكأنه آلة أو جزء من آلة
ضخمة.
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دين واقعي ال يستعيل عىل واقع البرش وال يذوب فيه ويضمحل ويتحور ،ومن هذه الواقعية
تعارضا بينهام.
أنه دين جيمع بني الدنيا واآلخرة ،وال جيد
ً
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وعامل مهم آخر يتمثل يف التشكك الذي يعيشه كثري من الغربيني يف دينهم ،وما يرونه
من وجود تناقض وتعارض وقصور يف عقائدهم ،رغم تعصب كثري منهم الظاهر واملتكلف
ألدياهنم ،إضافة إىل أن ما ترسمه الكنيسة باعتباره طريق الطهر واخلالص املتمثل يف الرهبنة،
يراه معظمنا مغالطة للطبيعة اإلنسانية ومصاد ًما هلا يف كثري من شؤون احلياة.

راشد :إذا أردنا التحدث عن العوامل الواقعية فإننا نرى َّ
أن محالت تشويه اإلسالم ،واضطهاد
أتباعه ،قد تعطي مفعولاً عكس ًّيا ،متمثلاً يف رد فعل راغب يف التعرف عىل هذا الدين.

كام أن جهود الدعاة إىل اهلل يف نرش اإلسالم ،ومنها :املناظرات التي تعقد بني علامء الدين
اإلسالمي واألديان األخرى ..تزيد من فرص اجلمهور الغريب يف التعرف عىل اإلسالم عىل
حقيقته.
وال ننس أثر وجود األقليات اإلسالمية يف الغرب ،حيث ِ
يوجد ذلك فرصة للغربيني
للتعرف عن قرب عىل املسلمني ،مما يمهد للتعرف عىل املفاهيم اإلسالمية ومشاهدة أنامط حياة
املسلمني عىل أرض الواقع.
كل ذلك يشعرين بنظرة مرشقة متفائلة ،تؤكد َّ
أن املستقبل هلذا الدين.
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وال نستطيع إغفال االنحدار األخالقي والتفسخ األرسي والتفكك املجتمعي الذي آلت
إليه أحوال املجتمع الغريب عامة.

