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جادل الكاتب ان الحالة االسالمية حقيقة مهمة في العالم   حالة االسالمية في العالم العربي؟ما هو مستقبل ال :اتبل الكاسأ

ولكن وافقت مع بعض مجادالت , نقطات في المقالةكل الت من ما اقتنع  .العربي وان هذه الحقيقة تكبر يوما بعد يوم

  .الكاتب

اعتقد ان يلوم الكاتب الغرب لمشاكل .  ادعى الكاتب ان اخطأ المحلليين الغربيين في قراءة ظاهرة بشأن االوضاع في إيران

ا يشير الحقيقة ان هذ, هو يضع كثير من اهمية على المتحدثة في الواليات المتحدة من ثم.  االجتماعية في الشرق االوسط

يظهر .  هو يقول إن لم يتعاملوا الغربيون مع الوضع على اساس مناسب. هو بحاجة الى مساعدة من الغرب في اهدافه

ولكن اعتقد ان العيب على االشخاص في الشرق االوسط من يتعرضون الى الوضع الذي .  الكاتب ان العيب على الغربيين

طالما ان االشخاص في العالم العربي ال يحاولون ان يغيروا الحالة االسالمية فالوضع لن .  هو يؤثر من الحالة االسالمية

  .فلن يغير الحالة االسالمية, ما لم ينادي الكاتب اشخاص الى العمل.  يغير

بالوضع النهم مشجعون  اعتقد ان النخب العربية ال يتعلقون.  ادعى الكاتب ان ال يتعلق النخب العربية بالحالة االسالمية  

اظن ان اذا اراد الكاتب ان يتعهد بالنخب العربية فينبغي انه يرفع القضايا .  في الحياة وليس عندهم اي دافع ليحللوا المشكلة

 ,ال سبيل ليتعلق بالنخب العربية ما لم يناشد الى قضايا مثل االقتصاد والعالم التجارة و التعليم.  التي تثير النخب العربية

الى  ال سبيل ليبلغ اهتمام النخب العربية ما لم يربط هذه القضايا.  القضايا التي تتعلق النخب العربية لها من فهذه بعض

  .وضع الحالة االسالمية



نبسط , اعتقد ان عندما نعمم كلمات مهمة.  اانا اوافق مع الكاتب عندما يشرح ان التعميم من كلمة خاصة خطير  

   .مصطلحات يسبب ابهام وال يلهم حوار أو تفكير التبسيط منا خطير النهذ.  مواضيع مهمة من

ناقشه لياعتقد ان الطريق الوحيد ليحل المشكلة هو .  جدا اانا اوافق مع الكاتب عندما يوضح ان انكار الموضوع خطير

مفيد الذي هو اساسي في كل الكاتب وهذه المقالة مثل من الحوار ال ئراآاحترم , في ختام.  فتح الملف مرة بعد مرةليو

 .مجتمعات

  

  


