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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

، وهو ملف قديم وجديد ويرجع تجديد الخطاب الديني ملفاَ من الملفات الساخنة والمهمة وهو يتناول هذا العدد

حتكاك مع اوربا  وبدايات االالحملة الفرنسية على مصرقدمه ربما الى قبل حوالى القرنين أي الى فترة 

 وعالقة الدين بذلك، ويذكر هذا النقاش بشخصيات مثل الحداثة والتخلفوالغرب ورواج وانتشار الحديث عن 

الخ وكذلك يذكر ببداية ظهور الحركات ... ومحمد عبده ورشيد رضا والطهطاويجمال الدين االفغاني

 الخالفة االسالمية في تركيا والقائمة  وزوالكمال أتاتورك في مصر واالخوان المسلموناالسالمية مثل 

 ودخول الواليات المتحدة على  أيلول١١أحداث تطول، ويعتبر هذا الملف في الوقت نفسه جديد وخصوصاَ بعد 

 وتغيير وتجديد تغيير مناهج التعليم ومحاربة االرهاب ونشر الديمقراطيةالخط، فأخذت تدعو الى االصالح و

  الخ....ين مقابل المتطرفيندعم المعتدلالخطاب الديني و

وسيتكون هذا الملف من عدة أقسام لكي تتم اإلحاطة النسبية بعدد البأس به من المقاالت والدراسات واألبحاث 

والمحاضرات ، والغرض من هذا كله هو وضع القارئ في أجواء الملف وألوانه المختلفة لكي تكون عوناَ في 

لهذا الموضوع الكبير والواسع جداَ، وكذلك لكي تساعد على تكوين وبناء فهم واستيعاب األبعاد المختلفة جداَ 

  .   خطاب ديني جديد يتناسب ومتطلبات العصر الراهن

 في مستطيالت منفصلة وبحروف بارزة لتسهيل المراجعة قسموقد تم وضع أهم األفكار الواردة في هذا ال

  .السريعة

ن وعن شريعة اإلسالم عليه أن يتخذ األسلوب المناسب لمخاطبة المقصود بالخطاب الديني أن المتحدث عن الدي

  الناس والعقالء هم الذين يخاطبون الناس علي قدر عقولهم
  

 تجديد الخطاب الديني أن أترك الدين وإنما التجديد يجب أن يكون نابعا من القرآن الكريم ومن السنة ىليس معن

  بأسلوب يستطيع الجميع أن يفهمهالنبوية المطهرة، ومن مجاراة األحداث، ولكن 
  

مسألة التجديد والتغيير ومسايرة العصر الذي نعيش فيه أمر واجب ولكن ليس معني التغيير أننا سنحذف مادة 

  القرآن الكريم من المناهج أو ليس معناه أننا سنغير الفقه أو األحاديث النبوية
  
تب القديمة التي تحتوي علي بعض األشياء التي تخالف تنقية التراث أمر واجب إذا كان المقصود بالتراث الك

  األصول والعقل اإلنساني السليم
  

ولكننا اآلن في زمن ال يتناسب مع ما كتب منذ ثالثمائة سنة وأن العلوم تقدمت واإلنسانية تقدمت في الخمسين 

  سنة الماضية أكثر من تقدمها في ألفي سنة قبل ذلك
 

 واألقوال التي ال تتناسب مع األحكام الشرعية السليمة، والتي توجد ويجب أن تتخلص من الخرافات
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  بالكتب التي تدرس للطالب

  

 لم  ، الخ ...  وحل مشكالت المجتمع والناس ،  والديمقراطية ، فأسئلة عديدة مثل االستقالل الوطني والتقدم والتنمية المتواصلة

  ،  وهو تصحيح عقيدة المسلمين ، لتي شغلت نفسها بهم أساسي ووحيد ا ، تكن مطروحة باألساس في أدبيات هذه الجماعات

    هي عقيدة التوحيد ،  مثل األمم السابقة ، ومع أن العقيدة التي احتفظ المسلمون بها ولم يحرفوها

  

 حيث قدرت أن المجتمعات االسالمية جميعا قد خرجت عن صحيح عقيدة  ، فقد كان لبعض هذه الجماعات رأي آخر

 واعطاء نوابه سلطة التشريع باعتبار  ،  تبدأ باعتناق فكرة اعطاء السيادة للشعب ، توحيد بمظاهر ال حدود لسعتهاال

   وصاحب سلطة التشريع التي أطلقوا عليها مصطلح الحاكمية ،  الذي هو صاحب السيادة وحده ، ذلك شركا باهللا

  

 وهكذا وجدت نفسها في مواجهة  .  بعيدا عن الطريق المستقيم فإن طرح القضايا الخاطئة قد قادها ، برغم هذا وذاك

 ولم ال وهي مجتمعات اعتبرتها بعض هذه  ،  بل مع مجتمعاتها نفسها ،  ليس مع االستعمار وأعوانه ، مسلحة

   !  وسادها الكفر واالضالل؟ ، الجماعات أنها ارتدت الي جاهلية ما قبل االسالم

  

 وهو شرط اعادة قراءة تراث السابقين  ،  غاب عن فكر هذه الجماعات ،  اإلحياءلكن أول شرط من شروط حركات

 سواء بحكم كونه خاطئا من  ،  واستبعاد غير الصالح منه ،  الستخراج ما يصلح منه وتطويره ، وفرزه بالكامل

   التي وجدت في زمانها ،  أو بحكم انتهاء صالحيته الزمنية ، البداية
 

ن االتباع المأمور به ـ حتى السابقين األولين من المهاجرين واألنصار ـ هو االتباع فدل عز وجل على أ

   الذي يفرز الصالح من الطالح ،  أي بتجويد وتطوير وهو ما اليمكن اتيانه إال بحاسة النقد الرشيد ، باحسان

  

 وفي حالة  ، ية للجماعة هو إعادة اكتشاف الرؤى المنهجية في النصوص المرجع ، إن الشرط الثاني لالحياء

 بما  ،  وعنها تتفرع وإليها تحتكم جميع المرجعيات األخرى ،  فإن المرجعية األساسية هي القرآن الكريم ، المسلمين

   فيها أحاديث الرسول صلي اهللا عليه وسلم

  

أن تعجز جماعة  فما  ، قضية الناسخ والمنسوخ تحولت بدورها عند البعض الي طريق للهرب واقفال باب الحوار

 حتي تسارع الي رفع سالح  ، من الجماعات عن مواجهة احتجاج بآية من القرآن الكريم في أمر من األمور

    مدعية أن اآلية قد نسخت بآية أخري أو بحديث و بسنة نبوية الحقة ، النسخ

  
 بأنها  ،  اإلسرائيلية واألمريكية المعاصرة بما في ذلك الهيمنة ، بحيث جري تأويل كل األمور التي يجب علي المؤمن مقاومتها

   . مشيئة اهللا وقضاؤه وقدره

  ،  وهو الخبرة بأوضاع المجتمعات وظروف الحياة ومتغيراتها ، وافتقدت هذه الجماعات أيضا الشرط الثالث من شروط االحياء

   واهملت بالكامل دالالت عناية القرآن الكريم بتوصيف أوضاع مجتمع المدينة نفسه
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 وأوضاع  ، فإن التأمل في سلوك بعض هذه الجماعات ينبيء عن انعدام معرفتها بالكامل بحقائق الحياة المعاصرة

 إال استدعاء  ،  يؤكد ذلك أن هذه الجماعات لم تجد في جعبتها ما تتعامل به في الحياة المعاصرة . المسلمين فيها

  ث لهماالفكرة القديمة عن تقسيم العالم الي دارين ال ثال

  

 ألن أمرها ال يعدو ـ في  ، المكان الوحيد الذي ظل بمنأى عن جهاد هذه الجماعات حتى عهد قريب كان فلسطين

 اذ انه يجب على الفلسطينيين أن  ،  وهو ما ال يمس العقيدة في شيء ، رأيهم ـ أمر سلب قطعة من األرض

    اهللا الواسعة ويهاجروا الي أرض ، يتركوها اذا ضاقت بهم عن طاعة اهللا

  

فإن أحدا لم يفكر ـ ولو للحظة ـ بأن الفتوى بشقيها المتناقضين يحققان بالكامل أهداف أمريكا واسرائيل في 

   فلسطين وأفغانستان والشيشان معا

  

بل ان هيمنة بعض هذه الجماعات علي النقابات المهنية في بلدان عديدة ـ مصر مثال ـ لم تؤد الي وقف 

   مل في جميع المهن وال لبروز أي محاولة الستعادة ولو بقدر محدود من التقاليد المهنية العريقةالتدهور الشا

  

 فلم تترك لدى أكثر المصلين من الموظفين والمهنيين  ، أما الصوم والمكوث بالساعات لصلوات التراويح بالمساجد

    في الصباحوالتجار أثرا يمنعهم من قول الزور والعمل به عند ممارسة أعمالهم

  

 ويتطلب منا الجهاد في سبيل حركة  ،  الي تجديد الخطاب الديني القائم ، إن ما أصبحنا فيه يتجاوز بحق مجرد السعي

  احياء اسالمي معاصرة تتبني نظرة جديدة للذات وللعالم

  

تثناء، يمثل مشكلة ليس هناك من شك في أن صعود تيار اإلسالم السياسي على صعيد المجتمع العربي كله وبال اس

  من أعقد المشكالت التي تواجه عملية التحول الديمقراطي العربي

  

وليست المسألة مسألة اتجاه االنتماء فقط، بل إنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتخطيط المستقبلي لهذا التيار، والذي 

 أنقاض الدول المدنية السائدة في  إلى تأسيس دولة دينية إسالمية، تقوم على–وإن لم يصرح بذلك دائماً–يسعى 

  العالم العربي

  

  ولذلك لم يكن غريباً اتجاههم القديم لرفض الديمقراطية ورفض فكرة األحزاب السياسية ذاتها

  

ونريد اليوم أن نعرض لتحليله النقدي إلشكاليات وتناقضات الخطاب اإلصالحي الديني، وهو يركز أساساً على 

  باعتبارها أبرز تيارات اإلسالم السياسي الفاعلة على الساحة" اإلخوان المسلمين"جماعة 
 

وتلتفت الدراسة بذكاء إلى أن تأسيس المبادرة على أساس شرعي أدى إلى وقوعها في شرك فكرة احتكار 
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الحقيقة، وعدم قدرتها على مواجهة أحد االنتقادات األساسية التي توجه للحركات اإلسالمية بشكل عام، وهو أنها 

  ! متلك الحقيقة دون غيرها، وتريد أن تفرض مفهومها وقراءتها لإلسالم، باعتبارها هي القراءة الوحيدة المعتمدةت

  

 أن استعادة نظام الخالفة هي الغاية القصوى التي –على سبيل المثال–ففي قراءة بعض هذه الجماعات لإلسالم 

  ينبغي أن تعمل كافة الجماعات على تحقيقها

  

 تكمن مواطن التوتر بين –فيما يتعلق بالغاية النهائية لإلصالح–نا أنه هنا على وجه الخصوص وفي تقدير

تحمل تأويالت شتى، وبعضها ينطوي على " إقامة شرع اهللا"ألن عبارة . وبين باقي التيارات السياسية" اإلخوان"

  ر المسلميناتجاهات بالغة التطرف في السياسة واالقتصاد والثقافة، وفي العالقة مع غي

  

  فبينما ينطلق الليبراليون من أساس علماني يقوم على أهمية التركيز على البعد التنموي والحريات السياسية واالقتصادية

  

األخيرة التي أشرنا إليها تثبت بدون أي شك تغير لغة الخطاب " اإلخوان المسلمين"والواقع أن قراءة وثائق 

  خطابهم القديماإلخواني، إذا ما قد قورنت بلغة 

  

قد يصل بنا إلى نتيجة مهمة هي أن الجماعة لم تتخّل في الواقع " اإلخواني"غير أن القيام بعملية تفكيك للخطاب 

وهو األمر الذي يجعل المقوالت ". إقامة حكومة إسالمية تطبق شرع اهللا"عن استراتيجيتها األصلية، وهي 

  ع مجمل توجهات التيارات السياسية األخرىاألساسية للجماعة تتناقض تناقضاً أساسياً م

  

وإال فما هو الحل اإلسالمي . ألن الجماعة ببساطة لم تتصد للتحديات المجتمعية بشكل إيجابي من منطلق إسالمي

  لمشكلة الفقر؟

  

اع بدون بيان كيف يمكن أن يتحقق ذلك في االقتصاد والسياسية واالجتم" تطبيق شرع اهللا"فإن عبارات عامة مثل 

  والثقافة، يصبح من قبيل الدعوات المرسلة التي ال يمكن باالعتماد عليها صياغة رؤية استراتيجية للمجتمع

  
أن تطبيق شرع اهللا، سيقتضي طلب الفتوى من المشايخ المعتمدين في ميادين حديثة ال يلمون بقوانينها وال نظرياتها، 

، وليست التأويالت "العقل هو محك الحكم على األشياء"سية، وهو أن فمعنى ذلك االعتداء على أحد مبادئ الحداثة األسا

  المختلف بشأنها النصوص الدينية

  

غير أن ظروف طرح هذه الدعوة والسياق الذي جرت فيه تكشف عن أبعادها الحقيقية التي تكشف بدورها عما 

  يتعرض له اإلسالم والفكر اإلسالمي وما يراد به في هذه الفترة
 

دور هذه الدعوة مع تحرك غربي جارف لفرض ما ُأسمي باإلصالح أو التطوير الديني على المسلمين واإلسالم تواكب ص
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كوسيلة مزعومة لعالج التطرف واإلرهاب الذي قيل إنه ينشأ بين ظهرانيهم نتيجة لمناهج التعليم الديني الخاطئة ومفاهيم 

  الدعوة والفكر المعوجة
 

 ملموسة تمثلت في إصدار التوجيهات التي ال ترد ألنظمة هنا وهناك في بالد إسالمية بغلق وظهرت في هذا الصدد سياسات

المعاهد الدينية اإلسالمية، أو ضمها إلى نظام التعليم غير الديني، أو فرض تبني مناهج هذا التعليم األخير، أو تغيير مناهجها 

  دينيعليها ليحل محل المحتوى ال» دنيوي«بالكامل إلدخال محتوى 

  

في إطار الهدف األكبر وهو تغيير عقل المسلمين وتغيير بنية اإلسالم نفسه باعتبار ذلك النظام الوسيلة التي 

يتواصل بها الدين وينقل عبر األجيال، واألداة التي توجه الدعوة اإلسالمية وترسخ لهذا الدين في بنية المجتمعات 

  الثقافية والفكرية والشعورية

  

يقول بأن عناصر من ذوي األصول اإلسالمية الذين هاجروا إلى الغرب وأندمجوا وذابوا في مجتمعاته تطرح تصوراً 

وتشربوا مجمل القيم واألفكار والتصورات الغربية هم األجدر بأن يصبحوا من خالل ممارساتهم وكتاباتهم النموذج الذي 

  يجب أن ينقل إلى البالد اإلسالمية ليحتذى ويقلد

  

 األكبر ـ وما يزال ـ من وراء هذه التحركات المحمومة والمتنوعة والواسعة النطاق التي نشهدها في اآلونة وكان الهدف

الراهنة هو إحداث تغيير جذري حاسم في البنية الفكرية العامة لإلسالم عقيدة وشريعة وقيماً وممارسة يؤدي في النهاية كما 

  نلمح إلى ثنائية العلمنة والتغريب

  
زي أن هذه الخدعة الكبرى تجري تحت شعارات جذابة براقة مثل االجتهاد والتجديد واالستنارة وما أشبه، ومن المخ

  وينجرف وراءها اآلن نفر من العلماء والرؤساء الدينيين المعينين إما جهالً أو عمداً في سعي وراء مكاسب دنيوية معروفة

  
يق هدف مسخ وتشويه اإلسالم من خالل التحركات التي ألمحت إليها ذلك أن الدوائر الغربية النافذة ورغم تمسكها بتحق

والتـي تمـسك بزمامهـا أدركـت أنـه ال بد لضمان تحقيق هذا الهدف على نحو أفضل أن تتولى عناصر من داخل 

الصدارة في هذه وتكون لها ) العلماء والمشايخ(البلدان اإلسالمية نفسها، ويفضل أن تكون من المنتسبين إلى العلم الديني 

  العملية بعد استقطابها لضمان قدر ولو ضيل من المصداقية أمام الجماهير
 

  بحيث يعني تجديده تغييراً شامالً لمضمون ومحتوى اإلسالم» الخطاب«لكنهم في الواقع كانوا يقصدون المعنى الثاني لكلمة 
 

تصوراته وأفكاره باالستفادة من التراكمات الفكرية والقطيعة التي حصلت جعلت من الفكر اإلسالمي المعاصر ال يبني 

  والثقافية القادمة من تلك المرحلة الحديثة، لكي يواصل أو ينجز عملية التجديد
 

إن ظهور الدولة العربية الحديثة ساهم في تراجع وركود الفكر اإلسالمي، وذلك حين قطعت هذه الدولة صلتها الثقافية 

  الم والمنظومة اإلسالمية، وارتبطت في المقابل بمرجعية الفكر األوروبيوالمعنوية والمرجعية باإلس
 

وذلك على خلفية أن هذه المؤسسات إنما تنتمي إلى عصور التأخر والجمود، وأنها باتت قديمة وتقليدية، وال تنسجم أو 
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 والتي نشأت بدورها أيضاً على تتناغم مع مقتضيات ومتطلبات الدولة الحديثة، وكان البديل عنها هو الجامعات الحديثة،

أساس القطيعة مع منظومة الثقافة اإلسالمية، واالرتباط الكلي بمنظومة الثقافة األوروبية باعتبارها تمثل مصدر التعليم 

  الحديث والمعارف الحديثة
 

  ما أصاب المؤسسة الدينية في العالم اإلسالمي من أزمة في عالقتها بالعصر والمعارف الحديثة
 

. ما أن كتابات اإلسالميين ورجال الدين منهم في هذا الشأن أصبحت كثيرة ومعروفة، وعلى المستويين السني والشيعيك

  وهذا يعني أن تجديد الخطاب اإلسالمي يتطلب تجديداً وإصالحاً في واقع هذه المؤسسات الدينية
 

  لثقافة اإلسالميةانقطاع المثقفين والنخب الفكرية في العالم العربي واإلسالمي عن ا
 

وهناك العديد من المقوالت التي كانت شائعة ومتداولة في مجال الدراسات اإلسالمية وتكشف كيف أن التراث اكتسب سلطة، 

  >>ما ترك السابق لالحق شيئاً<<أو » ليس باإلمكان أبدع مما كان«ومن هذه المقوالت، مقولة 
 

 به مضمون الدعوات التي تحمل عنوان اإلسالم عن جدارة واستحقاق، أم هل المقصود. ؟"الخطاب اإلسالمي"ولكن ما هو 

  .طرح تلك المضامين بين الشدة واللين أم المضامين نفسها؟" أسلوب"هل المقصود . سائر الدعوات تحت هذا العنوان؟
 

 دعوة أو موقف أو تصرف اإلسالمية نفسها نوعان، أحدهما في حكم الثوابت، وهي المعيار لوصف" المضامين"نعلم أوال أن 

ما باإلسالم، والنوع اآلخر اجتهادي، إن التزم بعضه بالثوابت يسري عليه الوصف نفسه وإن تعددت مساراته وتبدلت بتبدل 

ليكتسب تلقائيا وعن جدارة " إسالمي"أما ما يشط عن االجتهاد بعيدا عن الثوابت فال يكفي وصفه بكلمة . العلل والظروف

  يه هذا الوصفواستحقاق ما يعن
 

ولكن ". المضامين"هو أسلوب التعبير عن تلك " الخطاب اإلسالمي"على أن غالب ما يتبادر إلى األذهان عند ذكر كلمة 

لألسلوب أحكامه اإلسالمية أيضا، فااللتزام مثال بالتبشير ال التنفير، وبالتيسير ال التعسير، والرفق واللين ال العنف 

  .له ثابت األصل، مستمد مباشرة من النصوص المحكمة والقواعد التشريعية األصوليةوالتعصب، جميع ذلك وأمثا
 

 في أنه يستجيب لضغوط نعلم أنها تستهدف -مثال-ال يمكن القبول بتغيير جوهر هذا الخطاب اإلسالمي، لمجرد التشكيك 

  .والتعليم والتوجيه واإلعالماستئصال البقية الباقية من تأثير اإلسالم كما أنزله اهللا على مناهج التربية 
 

بغض النظر عن نواقص فيه، بل مسؤولية " الخطاب اإلسالمي"المسؤولية الكبرى عن هذه الظواهر الشاذة ليست مسؤولية 

من ناصبوه العداء بجميع أشكاله المنهجية المعتدلة عبر عشرات السنين، وحالوا بذلك دون تثبيت وسطيته وأفسحوا المجال 

  .افاتأمام االنحر
 

المتعددة، التي " خطاب التغريب"التغيير األكبر المطلوب للقضاء على الشذوذ هو التغيير الذي يقصي مناهج التغريب وألوان 

  ما تزال مهيمنة إلى حد كبير على صناعة القرار الرسمي وغير الرسمي،
 

في مرحلة من المراحل أو ظرف من الظروف، مثل إبراز قضية أكثر من سواها " الخطاب اإلسالمي"أما الجوانب األخرى من 

كالجانب السياسي حينا واالقتصادي آخر واإلنساني ثالثا وهكذا، فذلك من طبيعة التعامل الواقعي المطلوب إسالميا على 
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  .تعاقب المراحل ومع تبدل الظروف دون تضييع الثوابت والتوازن والتكامل فيما بينها
 

ال يتناقض وال ينبغي أن " اإلسالم هو الحل" أو على شعارات عامة الصياغة من قبيل إن الثبات على النهج اإلسالمي،

يتناقض مع ضرورة تطوير الوسائل والمضامين االجتهادية باستمرار، وكل تقييد ذاتي أو خارجي على هذا الصعيد يعني 

  .ألولجمودا مرفوضا بمنطق اإلسالم، وبمعايير ما كانت عليه مسيرة الدعوة منذ العهد ا
 

ويبقى األمر األهم في سائر ما سبق هو أن ينجح الخطاب اإلسالمي في بيان ارتباط تحركه بالمنطلق اإلسالمي نفسه، فهذا 

مبرر وجوده واستمراره، وبيان ارتباط تطويره أيضا بهذا المنطلق، جنبا إلى جنب مع بيان القدرة على استيعاب األحداث 

  .اتية، وإيجاد المفتقد منها، واستخدام األنسب للتعامل مع المتغيرات بصورة متجددةالجارية، وتطوير اإلمكانات الذ
 

سواء كان في شريط أو كتيب، وسواء كان خطبة أو محاضرة؛ استفاد منه كثيرون فتعلموا منه " الخطاب التربوي الوعظي"

وتاريخ األمة، فجعلها ميسرة سهلة بعض ما جهلوه من دين اهللا عز وجل، وقرب لهم ماخفي عليهم من علوم اإلسالم 

  :ولكن يالحظ على بعض المتحدثين أو الواعظين مالحظتان . المأتى
 

  .أنهم ضيقوا مساحة المباح في حديثهم، ووسعوا من دائرة المحظور فصار ال فعل يباح عندهم إال بدليل: األولى
 

 سعة رحمة اهللا عزوجل، وعظيم عفوه، وشفقته أنهم بالغوا في التحذير من المعصية، حتى أنساهم ذلك: والثانية

  .على عباده
 

ومنها أن هذا الخطاب ربما نتج عنه سوء ظن البعض بدين اهللا عزوجل، حيث يرى أن الشريعة الطاهرة المبرأة من كل 

  .نقص عاجزة عن مستجدات الحياة، وعن تقديم حلول عملية لما يعانيه الناس من شؤون حياتهم
 

بعض هؤالء الشباب فاستمعت إلى حديثهم، وكنت أجد أحدهم ربما بكى من خشية اهللا، ولكن الخطاب الذي وقد تحدث معي 

  .سد عليه المنافذ جعله يسلك غير الجادة، وينفر كالجمل الشرود اليلوي على شيء
 

  .ا في إيقاعهم في الحرجإننا بحاجة إلى أن نعيد صياغة خطابنا التربوي بما يتفق مع فطرة اإلسالم فال يكون خطابنا سبب
 

إن المعنى العظيم الذي تغرسه هذه النصوص في نفس المسلم هو أنه في كنف اهللا ورعايته وأنه مشمول برحمته ما أقبل 

  عليه، حتى وإن عصاه عزوجل
 

  .وهذا الخطاب المتوازن هو الذي ينشئ نفسا متوازنة مستقيمة الفطرة
 

قصير النفس، يجنح إلى التصنيف، ومفاصلة المخالفين، وإنزالهم منزلة الرافضين وخطابنا التربوي المعاصر ربما كان 

  .وهذا من بذورالفشل الذاتية التي تعيق الخطاب وتحول بين القلوب وبينه. ألصل الخطاب المناوئين للتوحيد
 

 قررنا من قبل أن مخرجات أبو محجن هو أحد الذين تأثروا بالخطاب التربوي في عصر الصحابة، بل هو أحد مخرجاته، وقد

ومع أن أبا محجن كان مغرما بالخمر اليصبر عنها وجلد بسببها عدة مرات أو أنه تغنى بها في . الخطاب البد أن تتفاوت

والخطاب التربوي لم يقس عليه فيقصيه، بل أفسح له . شعره إال أنه لم يتخل عن االنتماء لهذا الدين فنصره بنفسه وماله
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  .وهو على ماهوعليه من شرب الخمر أو التغني بهاالمجال للجهاد 
 

  .إن الخطاب التربوي الراشد ينبغي أن يستوعب كل من نطق بالشهادتين ويقربهم من دين اهللا عزوجل بدال من تنفيرهم منه
 

وعلى األقل في في األدب الغربي عموماً، ) شكسبير(لعلها أشهر قصيدة بعد أشعار " الشرق شرقٌ، والغرب غرٌب، ولن يلتقيا"

  .األدب اإلنجليزي، وكانت من األشعار التي صنعت ثقافة االستعمار، والتي مازال الشرق والغرب يدفعان ثمنها إلى يومنا هذا
 

باختصار عالقة الشرق بالغرب، هذا االتهام لإلسالم بأنه ليس فقط دين الكراهية من حيث هو عنيف، من حيث هو دموي، 

  ال بحد السيف، ولكن من حيث أنه حتى كثقافة ال يمكن إال أن يكون عنيفاًمن حيث هو ال ينتشر إ
 

  حتى دعم الحركة الصهيونية إلقامة الدولة الصهيونية اآلن هو في جزء منه تخلص من اليهود
 

 من إذن مهما تعلمنت مهما تغيرت، موقفي منك واحد، أنا أتكلم هذا على صعيد معظم النخب السياسية، على صعيد كثير

  .العناصر المهيمنة على المال واإلعالم، لكن هذا ال يعفينا أوالً من مسؤوليتنا
 

ربما يكون أشهرها ومازال على ) جارودي(هناك كثير من المثقفين ذوي الضمائر الحرة من الغربيين واألمثلة كثيرة، : ثانياً

  .التربية النمطيةقيد الحياة، هذه النماذج تثبت أنه ليس كل غربي حاقد علينا، برغم 
 

علينا هذه .. سنعود إلى جانبنا العربي واإلسالمي، إلى ثقافة االستعداء وثقافة كرهنا لآلخر، هل زالت معالم هذا الحقد لنا

الكراهية لنا من هذا الكتب، وخصوصاً ما كان منها مدرسي أو ذا طابع مدرسي، يعني الكتب المعتمدة في الجامعات مثالً، هل 

   الظاهرة؟اختفت هذه
 

توثق الكتب المدرسية صورة العربي والمسلم في الكتب المدرسية الفرنسية واأللمانية وكلها صورة سوداء قاتمة نمطية، 

  أقل شيء من التسمية هم يسموننا المحمديين
 

 فاقعة وغير تصف العربي بأنه المتشرد الغبي المتسكع، صورة نمطية) وبستر(وحتى في اإلعالم يعني أحياناً، موسوعة 

  ..أخالقية يعني هذا تعميمها هي غير أخالقية وغير علمية
 

  .يعني كل الناس لها حق المقاومة إال المسلم، في فلسطين، في كشمير، في البوسنة، ُمنع التسليح عن الطرفين
 

 فلسطين إسرائيلياً، هل له  تبرير ما يجري في-على األقل كما ورد في خطاب الرئيس األخير-هل تعتقد أن التبرير األميركي 

  عالقة أو أليس له عالقة بالطريقة التي استعمرت فيها أميركا أميركا وأبادت فيها سكانها األصليين؟
 

من اليمين، يعني من يدعمه اليمين األصولي المسيحي المغرق في محافظته، ولذلك ما بدر منه ) بوش(والمعروف الرئيس 

هذه ديانة يرسل فيها الرب يطلب : فأكدها بصيغة أخرى قال) أشكروفت(لة لسان، جاء من مالحظات والحرب الصليبية وز

  . ليقتل- تعالى عما يقولون-أرسل اهللا ابنه-منهم أن ينتحروا ألجله، بينما دينهم كما يزعم 
 

لتها السيئة لألقلية عندما تنظر إلى الصحف العربية والمسلمة تجد حالة من االستعداء أو شبه االستعداء للصين بحكم معام
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االستعداء الشديد خصوصاً هذا األيام ضد الهند، بحجة قضية كشمير، وهناك كثير .. المسلمة، تجد حالة من االستعداء الشديد

أن تتعاطف مع القضية الكشميرية، نعادي روسيا وتعاطفنا مع الشيشان والثورة الشيشانية بغض النظر .. من المنطق في أن

  بابها، نعادي أميركا بسبب العراق وبسبب فلسطين،عن دوافعها وأس
 

وبسبب أفغانستان ألسباب كثيرة، هذه الدول يعني ماذا تبقى من البشرية عندما تستثني الصين والهند وروسيا وأميركا 

ة في مقاالت، أليست هذه ثقافة استعداء وليس فقط ثقاف.. والعالم الغربي، وهذا تسمعه في خطب الجمعة، تسمعه في

استعداء ثقافة استعداء حمقى، ال تحسب لموازين القوى حساباً، تريد أن تعادي كل العالم جملة واحدة، فلماذا نلومهم ونسأل 

  لماذا يكرهوننا، في حين أننا ننشر ثقافة الكراهية بهذا االستعداء؟
 

يانا المحقة، يعني إثارة العالم جملة حتى ال ريب أننا نحن المسلمين في هذا الزمن ال نتقن يعني فن الدفاع الصحيح عن قضا

 لم ُيخرج -صلى اهللا عليه وسلم-لو كانت هناك مظالم حقيقية، ال نعرف أولويات، ال نعرف تركيز على شيء معين، الرسول 

  اليهود من جزيرة العرب أو لم يقاتل اليهود دفعة واحدة،
 

ضية الفلسطينية وهي أوضح وأعمق جرح موجود في العالم لكن أيضاً قضايانا عادلة، لكن ال نحسن تسويقها حتى الق

  ال نعرف كيف نسوق.. اإلسالمي ويستقطب اهتمام المسلمين جميعاً، ال نعرف
 

والعنف المضاد دون أن نفتح الباب على كل .. لماذا تحوصلنا نحن وحصرنا اإلسالم في دائرة الجهاد وثقافة العنف والعنف

  مصارعه؟
 

بغض النظر إن .. ثمة مقولة استشراقية أخرى تتحدث عما يسمى بالطبع الثابت، مؤداها أن الشرق بطبعه هو هكذا ال يمكن

  ستنارة،كان مسلماً، مسيحياً، يهودياً، ما دام شرقي الطباع وشرقي السمات، فهو بطبعه متخلف، باحث عن اال
 

ألوروبا بالذات، ولذلك .. فالسبب األول وهو أنه الدول العربية بالذات طبعاً من الناحية الجغرافية هي الجارة الحقيقية للغرب

كان دائماً الهاجس اللي كان عندهم الجغرافي كان من .. على مر القرون كان دائماً سواًء أيام العباسيين أو أيام العثمانيين

  . هذا رقم واحد، الهاجس الجغرافي والقرب الجغرافيهذه المنطقة،
 

إن لو رجعنا إلى التاريخ من عهد اإلغريق والروم لنجد على أن في الخرائط القديمة ما قبل اإلسالم لهذه المنطقة نجد أن 

 أيام اإلسكندر األكبر ..في لقرون طويلة تابعة أليام اإلغريق.. مناطق مصر أو شمال أفريقيا كانت معظم.. مناطق الشام مثالً

  أو الروم، وطبعاً األوروبيين قد يحسوا على أن العالم العربي أخذ جزء من حديقته الخلفية إذا صح التعبير
 

لكن إحنا بقينا دين ودولة، وهذه صعب عليهم عملية إخضاعنا لفترة طويلة جداً، النقطة األخيرة فيه هناك محورية لالستقالل 

  ..رامة والتحرير في الفكر اإلسالمي، في األيدلوجية اإلسالمية بطبيعته هوالسياسي والعزة والك
 

ألن الدين يفسد على أهل الدنيا من أهل الشهوات شهواتهم، فلذلك من الطبيعي أن يبغضون، لكن لو كان اإلنسان يريد الحق 

  فإنه سيدخل تلقائياً في اإلسالم
 

 كان منهجه مع -صلى اهللا عليه وسلم-دعوهم إلى اإلسالم وندعو لهم؟ الرسول لماذا ندعو عليهم بدل أن ن: أنا اآلن أسأل

صلى -يدعوهم ويدعو لهم، والنادر كان واالستثناء هو أن يدعو عليهم، الرسول .. المشركين في الغالب أن يدعو لهم أو
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 أنا أرى إن الدعاء عليهم في الغالب ..يعني نحنا" اللهم أعز اإلسالم بأحد العمرين: " كان يدعو ألبي جهل-اهللا عليه وسلم

ناتج كأنه تعويض عن تقصيرنا، عن إحساسنا بالذنب، بأننا لم ندعو هؤالء الناس، اآلن الفرصة متاحة ال تحتاج إلى سفر 

ل ، عن طريق اإلنترنت ووسائل االتصاالت الحديثة يمكن أن نعرض اإلسالم عرضاً صحيحاً وجميالً، والدلي..وال إلى إقامة وال

  أن الناس يدخلون فيه أفواجاً حتى اآلن برغم كل ما يقع
 

  نحن مشكلتنا اليوم مثل ذاك الحاكم الظالم الذي يكره الفقر فقرر القضاء على الفقراء حتى يتخلص من الفقر كلية
 

يين المستشرقون أصروا كما تعلم أنه اإلسالم انتشر بالسيف، وهذه أكذوبة كبرى، لألسف يؤيدها بعض اإلسالم

  من دون أن يدري
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  تحديث الخطاب الديني أمر واجب

 ١٦/١١/٢٠٠٣ :محمد سيد طنطاوي شيخ األزهر. د

ألن التجديد في الخطاب اإلسالمي قضية مهمة بل        

مية لإلسالم والمسلمين كان    وأصبحت ضرورة حت  

البد من وضعها أمام فضيلة اإلمام األكبر الدكتور        

محمد سيد طنطاوي شـيخ األزهـر، ليحـدد أوال          

المقصود منها وما هي آليات تنفيذها، وإذا كانـت         

لدينا إمكانية التنفيذ أم ال، ولهذا كان السؤال األول         

 : الذي وجهته لفضيلته هو

واخـر مـن شـهر      ونحن علي مشارف العشر األ    

صلي "رمضان الكريم وهي أيام مباركة كان النبي        

يهتم بها فكيف يقضيها المـسلم      " اهللا عليه وسلم  

  أسوة برسولنا الكريم؟ 

كـان  " صلي اهللا عليـه وسـلم     "الثابت أن الرسول    

يجتهد في العبادة في العشر األواخر من رمـضان         

اجتهادا واضحا كبيرا، فقد كـان يـدارس سـيدنا          

ليه السالم القرآن، وكان عليـه الـصالة        جبريل ع 

والسالم يأمر باالجتهاد في العبادة والمداومة عليها،       

يعتكف فـي العـشر     " صلي اهللا عليه وسلم   "وكان  

األواخر من رمضان يتقرب هللا تعـالي، فالعـشر         

األواخر من رمضان أوقات تجب علـي المـسلم         

  . والمسلمة أن يعمرها بطاعة اهللا عز وجل

اب الديني أهم أحد القضايا التي تشغل       تجديد الخط 

المؤسسة الدينية اإلسالمية، فمـا مفهـوم هـذا         

  التجديد من وجهة نظر فضيلتكم؟ 

المقصود بالخطاب الديني أن المتحدث عن الـدين        

وعن شريعة اإلسالم عليـه أن يتخـذ األسـلوب          

المناسب لمخاطبة النـاس والعقـالء هـم الـذين          

، فـإذا خاطـب     ميخاطبون الناس علي قدر عقوله    

األميين خاطبهم بأسلوب يختلـف عـن مخاطبتـه         

للعلماء وعليه أن يخاطب الناس بما يفهمونه وبمـا         

يجب عليهم نحو األحداث التي يعيشونها هـذا مـا        

أفهمه في قضية التجديـد للخطـاب الـديني فـي           

ليس معني تجديد الخطاب الديني أن أترك    تصوري  

ابعا من القرآن    وإنما التجديد يجب أن يكون ن      الدين

الكريم ومن السنة النبوية المطهرة، ومن مجـاراة        

األحداث، ولكن بأسلوب يستطيع الجميع أن يفهمه،       

وأن يكون هذا األسلوب متسما بالـصدق ومتـسما    

بالموضوعية ومتسما بكل ما من شأنه أن يعـرف         

  . الناس بشريعة اإلسالم تعريفا بعيدا عن التعقيد

 درجة كافية من العلم     لكي يكون هناك خطيب علي    

ومؤهل يجب إعادة النظر في كيفية تأهيله بدايـة         

  . من دراسته في كليات األزهر

مسألة التجديد والتغيير ومسايرة العصر الذي نعيش 

فيه أمر واجب ولكن لـيس معنـي التغييـر أننـا      

سنحذف مادة القرآن الكريم من المناهج أو لـيس         

 المقصود  ث النبوية معناه أننا سنغير الفقه أو األحادي     

بالتغيير أننا قد نضيف جديدا وهـو مـا يقتـضيه           

العصر الذي نعيش فيه، قد نحذف شيئا هذا الشيء         

ال يتناسب مع المدارك في العصر الحديث، ولكـن        

األصول المتمثلة في حفظ القرآن الكريم وفي حفظ        

األحاديث النبوية الشريفة، وفي األمـور الفقهيـة        

.. للغة العربية كل هذا مستحيل    الثابتة وفي قواعد ا   

مستحيل أن يكون فيه أي تغيير فالتغيير قد يكـون          

  الدراسات االستراتيجية                       مركز الكاشف للمتابعة و٤٩ من١٤                                                        ٢٠٠٦ -آب

 



 التحدي الصهيوين                  )٢-١٢(املتابع االستراتيجي                    االمريكيالتحدي 
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

أن نقدم علما علي علم أو أن نضيف علما جديـدا           

يقتضيه العصر الذي نعيش فيه فمنذ عشر سنوات        

مثال لم يكن الكمبيوتر موجـودا فـي الجامعـات          

المصرية، ومنها األزهر أمـا اآلن فقـد انتـشر          

  .  في المعاهد األزهريةوبالفعل أدخلناه

البعض يري أن تجديد الخطاب الديني البد أن يبدأ         

  بتنقية التراث فما رأي فضيلتكم في هذا؟ 

تنقية التراث أمر واجب إذا كان المقصود بالتراث        

الكتب القديمة التي تحتوي علي بعض األشياء التي        

 ففي هـذه    تخالف األصول والعقل اإلنساني السليم    

 إليها في الهامش فأنا ال أسـتطيع أن         الحالة سنشير 

أحذف شيئا مكتوبا، ولكن الذي أستطيعه أن أعلـق         

علي هذا المكتوب وأن أبين أنه كتب في زمن كان          

ولكننا اآلن في زمن ال يتناسب مع ما يتناسب معه، 

كتب منذ ثالثمائة سنة وأن العلوم تقدمت واإلنسانية        

تقدمها تقدمت في الخمسين سنة الماضية أكثر من        

   .في ألفي سنة قبل ذلك

  هل كتب الفقه ستخضع أيضا للتنقية؟ 

  . نعم بالتأكيد

 فيما أصبح عليه الـسابقون      ىهل سيعاد النظر حت   

  من العلماء؟ 

الفقه كالم الناس وليس من كالم اهللا أو من كـالم           

الرسول صلي اهللا عليه وسلم ونستطيع أن نعلـق         

  . طأ فيهعليه ونستطيع أن نبين الصواب من الخ

علي ضوء هذا التغيير وتنقية التراث هل ستكون        

  هناك حاجة إلي إعادة تفسير القرآن الكريم؟ 

تفسير القرآن الكريم لم يتوقف عند القـدماء فهـو          

موجود من الماضي، وأنا شخصيا فسرت القـرآن        

الكريم ومكثت سبعة عـشر عامـا فـي التفـسير           

وظهرت في خمسة عشر مجلدا، وال أزعم أننـي         

أتيت بفكر جديد، وإنما هو اجتهاد وتفسير هو نابع         

من التفاسير السابقة، فأنا عندما كنت أكتب التفسير        

كان أمامي ما يقرب من عشرين تفسيرا من القديم         

والوسيط، ولم آت بجديد وإنما أنا كتبته بأسـلوب         

  . رأيت أنه مناسب للعصر

ماذا عن التفاسير القديمة التي تحتوي علي الكثير        

ن اإلسرائيليات والدخيل والتـي اسـتطعت فـي        م

تفسيرك أن تبتعد عنها، ولكـن هـذا التفاسـير          

  القديمة بما تحتوي يدرسها طالب األزهر؟ 

نعم هذا أهم شيء فعلته في تفسيري فقد ذكر بعض          

المفسرين قصصا من هذه القصص ما ال تناسـب         

مع أصل الدين وال يمكن أن يدركها العقل ولهـذا          

، وبالتأكيد سينظر إليها أثنـاء تجديـد        ابتعدت عنها 

  . المناهج باألزهر، التفسير السليم هو كذا

ماذا عن التاريخ اإلسـالمي المملـوء باألحـداث         

واألخطاء التي تشوه صور الكثير من الـصحابة        

والتابعين فهل سيعاد النظر فـي كتـب التـاريخ          

  اإلسالمي؟ 

بالتأكيد سيحدث وهو يحدث بجهودات فردية مـن        

تخصصين الذين أعادوا كثيرا من كتابة األحداث       الم

  . وسينظر فيما كتب وفيما هو قديم

هل ستوضع لجان متخصصة للنظـر فـي هـذه          

  المناهج أم ما هي آلية تنفيذ هذا التجديد؟ 
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ستقوم بهذا الكليات نفسها ففي كل كلية يوجد بهـا          

هيئة تدريس وأقسام متعددة ففي كلية أصول الدين        

لعقيدة والتفسير والدعوة والحـديث،     نجد فيها قسم ا   

وفي كلية اللغـة العربيـة قـسم األدب والنحـو           

والتاريخ، فكل قسم مسئول عـن إخـراج الكتـب          

ويجب أن تتخلص من الخرافات واألقوال      المناسبة  

التي ال تتناسب مع األحكام الشرعية السليمة، والتي 

   .توجد بالكتب التي تدرس للطالب

طاب الديني حتي ال يتحول     ما ضوابط التجديد للخ   

  التجديد إلي تبديد؟ 

الخطاب الديني لكي يكون مؤثرا ونافعا يجـب أن         

يكون مستمدا من كتاب اهللا، ومستمدا مـن الـسنة          

النبوية المطهرة، وأن يكون مواكبا لألحداث، وأن       

يقوم علي الصدق واالعتدال والبعد عـن التـشدد         

ريعة واألمور التي تتنافي مع آداب وأحكـام الـش        

  . اإلسالمية

 ١١برزت قضية الخطاب الـديني مـع أحـداث          

سبتمبر وازدادت بعد احتالل العراق، فهل األحداث       

  فرضت التجديد علينا أم أننا في حاجة فعلية إليه؟ 

العصر بتطوره هو الذي يفرض علينـا التجديـد         

فاألزهر منارة العلم، والبد أن يظل كهـذا ولهـذا          

   .يجب أن يواكب تطور العصر

كثير من أصابع االتهام توجهت إلي األزهر بعد أن         

اكتشف العالم اإلسالمي والعربـي جهـل الغـرب         

باإلسالم وبدت صورة المـسلمين مـشوهة فـي         

  الخارج فما تعليقكم؟ 

األزهر لم يقصر في أداء وظيفته نحو الدعوة ولكن      

أريد أن أضيف في قضية الخطاب الديني أنه لكي         

ون مواكبا لألحـداث فقـد      يكون مؤثرا البد أن يك    

علمنا هذا القرآن الكريم، ففي غزوة بـدر نزلـت          

سورة األنفال وفيها حديث مستفيض عـن غـزوة         

 ٦٠بدر، وفي أحداث غزوة أحد نزلت أكثر مـن          

آية في سورة آل عمران وبها الحديث المفسر عن         

هذه الحرب وموقف المؤمنين والمنـافقين وعـن        

 نزلت سـورة    موقف المشركين في صلح الحديبية    

الفتح، وفي غزوة بني قينقاع أو بني النـضير أو          

بني قريظة نزلت عشرات اآليـات القرآنيـة فـي       

غزوة األحزاب نزل العديد من اآليات إذن األحداث 

التي تجري يجب أن يبين الداعية رأي الدين فيهـا          

  . بيانا موضوعيا في ضوء تعاليم شريعة اإلسالم

ي المنطقة العربية   لكن أحداث سبتمبر وما حدث ف     

وعلي مستوي العالم والهجـوم الـذي صـاحب         

األحداث علي اإلسالم أثبت عدم معرفـة الغـرب         

باإلسالم وفضيلتكم تنفي تقصير األزهر في ذلـك        

  فكيف تعتدل المعادلة؟ 

نحن ال ننكر ذلك ولكننا نحاول وفـي كـل يـوم            

األزهر يحرص علي أن شريعة اإلسالم شريعة تمد 

إلي كل من يمد يده إليهـا بالـسالم،         يدها بالسالم   

فاإلسالم يقوم علي اإلصـالح ال علـي اإلفـساد          

والقرآن الكريم بين هذا في عشرات اآليات ومنها        

وقاتلوا في سبيل اهللا الذين يقـاتلونكم       (قوله تعالي   

فنحن نمـد   ).. وال تعتدوا إن اهللا ال يحب المعتدين      

لكن فـي   أيدينا بالسالم إلي كل من يمد يده بالسالم         

الوقت نفسه من يعتدي علينا أذن اهللا لنا أن نرد هذا        
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أذن للذين يقاتلون بأنهم    (العدوان، كما قال سبحانه     

  ). ظلموا وإن اهللا علي نصرهم لقدير

ما الجديد الذي قدمه األزهر الشريف فـي هـذه          

  القضية عما كان قبل هذه األحداث؟ 

ءه الجديد أن األزهر من عشرات السنين يرسل أبنا       

إلي أوروبا وإلي آسيا وإلي كثيـر مـن البلـدان           

ويستقبل أبناء المـسلمين مـن مـشارق األرض         

ومغاربها وهذا من عشرات السنين ومازلنا نقـوم        

بهذا واآلن في مدينة البعوث يوجد طالبات وطالب        

من أكثر من تـسعين دولـة يـأكلون ويـشربون           

ويتعلمون في مصر ألكثر مـن عـشر سـنوات          

علموا العلم النافع وحفظوا القـرآن      ويعودون وقد ت  

  . الكريم ودرسوا الشريعة اإلسالمية واللغة العربية

  ما شروط الداعية المعاصر؟ 

أن يكون حافظا للقرآن الكريم وأن يكـون ملمـا          

باألحاديث النبوية وأن يكون فاهما للشريعة وفاهما       

لألمور الفقهية فاهما لمجريات العصر، وأن يكون       

  . حكام وأال يكون متشدداموضوعيا في األ

هل مواكب لقضايا العصر تعني أنه يمكن للـداعي    

والخطيب أن يتحدث في قضية سياسية أو تكـون         

خطبته عن الغالء في األسعار أو حـول نزاهـة          

  . انتخابات مثال

ليس بالزم أن تكون الخطبة في إطار الدين وإنمـا          

له أن يتكلم في أي شيء يحسن الكالم فيه ويعلمـه           

تحدث في حدود علمه وقدرته وتخصصه بصرف       في

النظر عما إذا كانت األمور دينية أم دنيوية، المهم         

  .أن يكون دارسا وعالما بها

  الديبىنشو - ١٦/١١/٢٠٠٣

ليس تجديد الخطاب الديني بل رؤية 

 جديدة للذات وللعالم

  أحمد عبدالحفيظ : كتب

 لـم تطـرح ـ     ، بل يمكن القول إن هذه الحركات

ساس ـ القضايا المهمة والجوهرية التي تشغل  باأل

فأسئلة عديـدة    ، ـ أو ينبغي أن تشغل ـ المسلمين 

  ، مثل االستقالل الوطني والتقدم والتنمية المتواصلة     

ــة ــع    ، والديمقراطي ــشكالت المجتم ــل م  وح

 لم تكن مطروحـة باألسـاس فـي          ، الخ ... والناس

هـم   التي شـغلت نفـسها ب       ، أدبيات هذه الجماعات  

 ومع   ،  وهو تصحيح عقيدة المسلمين     ، أساسي ووحيد 

  ، أن العقيدة التي احتفظ المسلمون بها ولم يحرفوها       

 أي االيمان    ،  هي عقيدة التوحيد    ، مثل األمم السابقة  

 وال   ، المطلق بأن للكون إلها واحدا ال شـريك لـه         

 هو  ،  وأنه ـ وحده ـ جل وعال   ،  وال ولد ، صاحبة

ــك   ــذي يمل ــع ال ــضر والنف ــار  ، ال  واألعم

 ومع أنه اليملك أحد أن يقول إن         ، الخ ... واألرزاق

هذه العقيدة بهذا الوضع قد شابها أي لبس أو طرأ          

 علي األقل في حـدود المنطقـة         ، عليها أي تغيير  

فقـد كـان     ،  علي الرغم من ذلـك    ، العربية بالذات 

 حيث قـدرت أن      ، لبعض هذه الجماعات رأي آخر    

معات االسالمية جميعا قد خرجت عن صحيح       المجت

 تبـدأ    ، عقيدة التوحيد بمظاهر ال حـدود لـسعتها       

 واعطاء نوابه    ، باعتناق فكرة اعطاء السيادة للشعب    

 الذي هـو     ، سلطة التشريع باعتبار ذلك شركا باهللا     

 وصاحب سـلطة التـشريع       ، صاحب السيادة وحده  

تهاء بحلق   وان  ، التي أطلقوا عليها مصطلح الحاكمية    

 واطالق الشوارب علي عكس سنة رسـول         ، اللحية

 وارتداء مالبس غير تلك      ، اهللا صلي اهللا عليه وسلم    
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 وأصـحابه    ، التي كان يرتديها صلي اهللا عليه وسلم      

 مثـل االيمـان     ى ومرورا بمظاهر أخـر     ، الكرام

باألفكار القومية التي اعتبرتها هذه الحركات مرادفا      

 واعتقاد بعضهم فـي      ،  الجاهلية للشعوبية والعصبية 

 أو   ،  والتوسل بهـم الـي اهللا       ، أولياء اهللا الصالحين  

زيارة األضرحة والقبور واقامة الموالد وحلقـات       

ــذكر ــخ ... الــــــــ    . الــــــــ

 بأن نـشأة     ، وبرغم أن االنصاف يقتضي االعتراف    

هذه الجماعات لم تكن تخلو مـن رد فعـل ـــ            

منكرة التي  حجم الهزائم الىصحيح ومطلوب ـ عل 

 منـذ   ، واجهتها الشعوب العربية واالسالمية تباعـا   

 والتي توجت    ، بدايات القرن الثامن عشر الميالدي    

 وبرغم ما    ،١٩٢٤ بانهاء الخالفة العثمانية في عام    

أصرت عليه أدبيات هذه الجماعات ـ بحق ـ من   

  ، وجود مؤامرة غربية مستمرة ضد أمة المـسلمين       

إن طرح القضايا الخاطئـة قـد        ف  ، برغم هذا وذاك  

 وهكذا وجـدت     . قادها بعيدا عن الطريق المستقيم    

 ليس مـع االسـتعمار       ، نفسها في مواجهة مسلحة   

 ولـم ال وهـي       ،  بل مع مجتمعاتها نفسها     ، وأعوانه

مجتمعات اعتبرتها بعض هـذه الجماعـات أنهـا         

 وسادها الكفـر     ، ارتدت الي جاهلية ما قبل االسالم     

ــالل؟    ! واالضــــــــــــــــــ

وبدال من أن توجه هذه الجماعات نشاطها لمواجهة        

 وجدت نفسها فـي      ، المؤامرة الغربية االستعمارية  

حلف دائم مع الغرب االستعماري نفسه وأصدقائه       

 وهو ذلـك الحلـف       ، من الحكام العرب والمسلمين   

الذي لم يـنفض إال برغبـة الواليـات المتحـدة           

 بعد  ، ن العشرين في تسعينيات القر ، األمريكية نفسها

أن استنفدت أغراضها منه بزوال االتحاد السوفيتي       

ــسابق    . الــــــــــــــــــــ

علي أن هذا الحلف ـ برغم وبال نتائجه ـ لم يكن   

أسوأ ما تردت فيه بعض هـذه الجماعـات مـن           

 فالتصرفات السياسية قابلة للنقد والمراجعة       ، أخطاء

 خصوصا تلك التي ال تنتج عن        ، والتغيير باستمرار 

 بل عن غفلة بالغة وانعدام  ، وادراك صحيحينوعي 

   . خبــــــرة سياســــــية مطلــــــق

أخطر النتائج تمثلت في أن غياب القضايا واألسئلة        

 قد ضـيع علـي       ، الحقيقية عن فكر هذه الجماعات    

األمة فرصة ـ قد يستحيل تكرارها فـي األفـق    

 ربمـا   ، المنظور ـ لحركة احياء اسالمي جديـد  

 الطويل القامـة طـور      وضعتها في بداية الطريق   

 واتاحت لها  ، جديد من الحضارة العربية واالسالمية

   . استحداث نظرة جديدة لذاتها وللعالم مـن حولهـا        

 غـاب    ، لكن أول شرط من شروط حركات اإلحياء      

 وهو شرط اعادة قـراءة       ، عن فكر هذه الجماعات   

 الستخراج ما يصلح  ، تراث السابقين وفرزه بالكامل

 سـواء    ،  واستبعاد غير الصالح منه     ، همنه وتطوير 

 أو بحكـم انتهـاء       ، بحكم كونه خاطئا من البدايـة     

 ولعـل    .  التي وجدت في زمانها     ، صالحيته الزمنية 

هذا الشرط هو ما أشار إليه القرآن الكريم في عمق  

 والـسابقون    :  حيث قال تعالي    ، شديد وبالغة أخاذة  

لذين اتبعـوهم   األولون من المهاجرين واألنصار وا    

فـدل عـز     ، بإحسان رضي اهللا عنهم ورضوا عنه    

 السابقين ى أن االتباع المأمور به ـ حت ىوجل عل

األولين من المهاجرين واألنصار ـ هـو االتبـاع    

 أي بتجويد وتطوير وهو ما اليمكن اتيانه         ، باحسان

 الذي يفرز الـصالح مـن        ، إال بحاسة النقد الرشيد   

نهج الذي اتبعه القرآن الكـريم       وهو ذات ال    ، الطالح

مع المجتمع المسلم ـ علي عهد نزول الـوحي ـ    

  ،  تقويم سلوك المـؤمنين    ىحيث داوم عز وجل عل    

 وذلـك    ، ونقد أفعالهم ومتابعتهم باالرشاد والتقـويم     

 عكس مطلق االتباع في الصحيح والخـاطيء        ىعل
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المنهي عنه صراحة بحديث الرسـول صـلي اهللا         

 وهو عين ما     ، الخ ...  أحدكم إمعة  عليه وسلم اليكن  

 حيث قامت باستدعاء تـراث       ، فعلته هذه الجماعات  

 ودون تجشم مجرد العناية بفرز       ، األسبقين بالكامل 

  ،  التي تمنع فـي ذاتهـا       ، متناقضاته الذاتية الداخلية  

ــذ بـــــــه كلـــــــه    . األخـــــ

 ى هو إعادة اكتشاف الرؤ ، إن الشرط الثاني لالحياء

 وفـي    ، النصوص المرجعية للجماعة  المنهجية في   

 فإن المرجعية األساسية هي القرآن       ، حالة المسلمين 

 وعنهـا تتفـرع وإليهـا تحـتكم جميـع            ، الكريم

 بما فيها أحاديـث الرسـول        ، ىالمرجعيات األخر 

   . صـــــلي اهللا عليـــــه وســـــلم  

وبرغم ما احتوته مسائل من نوع اختالف الـسياق         

كي وآيات القـرآن    والمضمون بين آيات القرآن الم    

 والنسخ عند من يقولـون       ،  وتدرج التشريع   ، المدني

 يوم  ى وصالحية االسالم لكل زمان ومكان حت       ، به

 وااليمان بالقـضاء     ،  وبالغة القرآن الكريم    ، القيامة

 برغم ما انطوت عليه هذه األمـور         ، الخ ... والقدر

 وأدوات منهجية تقدم أوسع اآلفـاق ألي        ىمن رؤ 

إحياء علي امتداد عمر الدنيا من وقت بعثته        حركة  

  ،  وحتي يوم النفخ في الصور      ، صلي اهللا عليه وسلم   

 اهدارها بالكامل والنظـر إليهـا بـشكل     ىفقد جر 

 بل بشكل هالمي غير      ،)  كمي أو زمني    (    سطحي

 مثل ما جري لمبدأ صالحية االسالم لكـل          ، محدد

ايير هـذه    حيث لم يفكر أحد في مع       ، زمان ومكان 

 وما هو حدها األدني الذي يجمع الناس         ، الصالحية

  . جميعا علي اختالف األزمنة واألمكنة واألحـوال      

 فقـد جـري تجميـدها        ، أما بالغة القرآن الكريم   

 دون   ، بالكامل في اطار البالغة التقليدية المهجورة     

أدني محاولة لالستفادة من علوم اآلداب واللسانيات       

  ، كيد االعجاز البالغي للذكر الحكـيم     الحديثة في تأ  

 بـل    ، وتوسيع أفق استنباط األحكام الشرعية منـه      

وجري الحقا اهدار الجانب اللغوي للقرآن بالكليـة        

 وربمـا تجاوزهـا      ، لصالح تأويالت فقهية جامـدة    

   . الزمـــــــــان واألحـــــــــداث

قضية الناسخ والمنسوخ تحولـت بـدورها عنـد         

 فما   ، اب الحوار البعض الي طريق للهرب واقفال ب     

أن تعجز جماعة من الجماعـات عـن مواجهـة          

  ، احتجاج بآية من القرآن الكريم في أمر من األمور        

 مدعية أن اآلية     ، حتي تسارع الي رفع سالح النسخ     

قد نسخت بآية أخري أو بحديث و بـسنة نبويـة           

   . الحقـــــــــــــــــــــــة

 تفريغـه ـ   ى فقد جر ، أما االيمان بالقضاء والقدر

هـذه الجماعـات ـ مـن جانبـه      من قبل بعض 

 كعنصر محفز للمؤمنين علـي       ، االيجابي الصحيح 

  ،  ومطاردة اليأس   ،  وشحذ األمل   ، الدأب لبلوغ الغاية  

 وبدال  ، وتعديل المسار الذي يثبت استحالة السير فيه   

 فقد اسـتخدم كـأداة       ، من هذه المضامين االيجابية   

بحيث   ، مرير واالستسالم للواقع ال ، للركون والتواكل

جري تأويل كل األمور التي يجب علـي المـؤمن          

 بمـا فـي ذلـك الهيمنـة اإلسـرائيلية            ، مقاومتها

 بأنها مـشيئة اهللا وقـضاؤه        ، واألمريكية المعاصرة 

   . وقــــــــــــــــــــــدره

وافتقدت هذه الجماعات أيضا الشرط الثالـث مـن        

 وهو الخبرة بأوضاع المجتمعـات       ، شروط االحياء 

 واهملـت بالكامـل      ، راتهـا وظروف الحياة ومتغي  

دالالت عناية القرآن الكريم بتوصـيف أوضـاع        

 واهتمام القرآن ببيان الفئـات       ، مجتمع المدينة نفسه  

 وقواعد تعامـل     ، االجتماعية التي تعيش في المدينة    

 والمسلمين مع هـذه      ، الرسول صلي اهللا عليه وسلم    

  ، الفئات في أوضاع السلم والحرب علـي الـسواء        

 قاتلوا الذين يألونكم     ،  توجيهه تعالي للمؤمنين   ومنها
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 العكس مـن    ى فعل  ،)  صدق اهللا العظيم    ( من الكفار 

فإن التأمل فـي سـلوك بعـض هـذه            ، ذلك كله 

الجماعات ينبيء عن انعـدام معرفتهـا بالكامـل         

  .  وأوضاع المسلمين فيها    ، بحقائق الحياة المعاصرة  

ي جعبتها ما   يؤكد ذلك أن هذه الجماعات لم تجد ف       

 إال استدعاء الفكرة     ، تتعامل به في الحياة المعاصرة    

  ، القديمة عن تقسيم العالم الي دارين ال ثالث لهمـا         

 ولم تكتف بعـض      ، هما دار االسالم ودار الحرب    

 بل راحت تـضيق مـن دار         ، هذه الجماعات بذلك  

االسالم حتي كـادت تقـصرها علـي اعـضائها          

رب فوسعت فيهـا بحيـث       أما دار الح    ، وانصارها

 بما فيها المجتمعـات المـسلمة        ، شملت العالم كله  

   .  بعد ان قامت هذه الجماعـات بتكفيرهـا         ، نفسها

 عـن جهـاد هـذه       ىالمكان الوحيد الذي ظل بمنأ    

 ألن   ،  عهد قريب كـان فلـسطين      ىالجماعات حت 

أمرها ال يعدو ـ في رأيهم ـ أمر سلب قطعة من   

 اذ انه    ،  العقيدة في شيء    وهو ما ال يمس     ، األرض

 الفلسطينيين أن يتركوها اذا ضاقت بهم       ىيجب عل 

  ،  ويهاجروا الي أرض اهللا الواسـعة       ، عن طاعة اهللا  

أما المعركة الحقيقية لالسالم والمـسلمين ـ فـي    

  ، رأيهم ـ فكانت علي أرض أفغانستان والشيـشان  

 ومـع    .  عقيدة المسلمين  ىحيث الخطر الحقيقي عل   

 ومع أن مقتضاها أن تكـون        ،  شقي الفتوي  تناقض

 مــن هجــرة ىهجــرة األفغــان بعقيــدتهم أولــ

فـإن    ،  الذين ال يتهدد عقيدتهم خطـر       ، الفلسطينيين

 بـشقيها  ىأحدا لم يفكر ـ ولو للحظة ـ بأن الفتو  

المتناقضين يحققان بالكامل أهداف أمريكا واسرائيل 

ــا  ــشان مع ــستان والشي ــسطين وأفغان ــي فل    . ف

 كان التنوع واالختالف مـن أبـرز شـروط          واذا

 الجديـدة مـن خـالل       ى حتي تثري الرؤ    ، االحياء

 فإن بعض هـذه الجماعـات قـد          ، الحوار والجدل 

 ولم تعتمد إال رأيـا       ، صادرت هذا الشرط بالكامل   

 ى حت ، فقهيا واحدا أهدرت ما دونه من رؤي وأفكار

  ، سار األمر الي تنميط كامل للمجتمعات االسالمية      

 فرغم تعدد المساجد     ، حتي في أداء فريضة الصالة    

 إال أن الصالة من حيث الوقـت الـذي           ، وتكاثرها

 ى أصبحت تـؤد    ، تستغرقه والتفاصيل التي تتخللها   

 ىعلي نمط واحد ال فارق بين جامع كبير ومـصل         

 وال مسجد يقع في شارع عمومي وآخـر          ، صغير

خر في   وال مسجد في حي سكني وآ       ، يقع في زقاق  

 وذلك   ، الخ ... موقع عمل أو مستشفي أو محطة سفر      

كله علي عكس المذاهب الفقهية المتعددة في هـذا         

   . الـــــــــــــــــــــــشأن

إن حصيلة ما تقدم قد اهدرت حتي االنجازات التي         

   . حققتها الحركـات االسـالمية المـذكورة فعـال        

ويكفي أن حالة التدين العامة التـي خلفتهـا هـذه           

 لـم    ، ات االسالمية المختلفة  الجماعات في المجتمع  

 مواجهة مع الفساد المستشري في هذه ى أدنىتؤد ال

بل ان هيمنة بعض هـذه الجماعـات          ، المجتمعات

علي النقابات المهنية في بلدان عديدة ـ مصر مثال  

ـ لم تؤد الي وقف التدهور الشامل فـي جميـع           

المهن وال لبروز أي محاولة الستعادة ولـو بقـدر    

 التـي سـادت      ، التقاليد المهنية العريقة  محدود من   

عندما كانت هذه النقابات في حوزة من تعتبـرهم         

 وذلك كله رغم زيادة      ، هذه الجماعات من العلمانيين   

 أداء الشعائر والعبادات حتـي تحـول        ىاالقبال عل 

أداء الحج والعمرة الي عادة يمارسها مئات األلوف        

مكـوث  أمـا الـصوم وال      ، بغية الخالص الفردي  

 فلم تتـرك     ، بالساعات لصلوات التراويح بالمساجد   

 أكثر المصلين من الموظفين والمهنيين والتجار ىلد

أثرا يمنعهم من قول الزور والعمل به عند ممارسة         

  ،  هذا اذا ذهبوا ألعمالهم أيضا      ، أعمالهم في الصباح  
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حيث تحول الشهر الكـريم الـي موسـم للكـسل           

 من االطباء من يقول ان       حتي ان هناك    ، واالهمال

نسب الوفيات تزيد في هـذا الـشهر علـي بقيـة            

 ألن الحاالت الحرجة التـي تـصل الـي           ، األشهر

المستشفيات في فترة الساعات االربع قبـل وبعـد         

 ال تجد في انتظارها أحدا يقدم لهـا          ، موعد االفطار 

ـ       ، االسعافات األولية   ى فضال عن االنفاق الباذخ عل

والشراب في المنـازل والمـساجد      صنوف الطعام   

 بما يتناقض بالكلية مـع طريقـة         ، وموائد الرحمن 

 وهي الطريقـة     ، السلف الصالح في اطعام الطعام    

التي لو اتبعناها حقا لوفرنا الطعام للماليـين مـن          

 ولوفرنا المليارات المهدرة السـتثمارها       ، ىالجوع

 تدفع عـن كاهـل ماليـين        ىفي مشروعات كبر  

ن المسلمين بعض أسباب ما يعانون مـن  البؤساء م 

ــرض  ــوع والمـــ ــر والجـــ    . الفقـــ

 الي   ، إن ما أصبحنا فيه يتجاوز بحق مجرد السعي       

 ويتطلب منا الجهاد في  ، تجديد الخطاب الديني القائم

سبيل حركة احياء اسالمي معاصرة تتبني نظـرة        

   . جديدة للذات وللعالم

 تناقضات الخطاب اإلصالحي الديني

  سينالسيد ي

  العربية- ٢٠٠٦ أبريل ٢٠الخميس 

ليس هناك من شك في أن صعود تيـار اإلسـالم           

السياسي على صعيد المجتمع العربي كلـه وبـال         

استثناء، يمثل مشكلة من أعقد المـشكالت التـي         

  .تواجه عملية التحول الديمقراطي العربي

ومرد ذلك إلى أن المرجعية التي يصدر عنها هذا         

مقام األول على االنتماء لألمـة      التيار تركز في ال   

اإلسالمية وليس لألمة العربيـة علـى المـستوى         

. القومي، وال لالنتماء الوطني على مستوى الدول      

وليست المسألة مسألة اتجاه االنتماء فقط، بل إنهـا         

ترتبط ارتباطاً وثيقاً بـالتخطيط المـستقبلي لهـذا         

 –وإن لم يصرح بذلك دائمـاً –التيار، والذي يسعى    

لى تأسيس دولة دينية إسالمية، تقوم على أنقـاض      إ

  .الدول المدنية السائدة في العالم العربي

ولذلك لم يكن غريبـاً اتجـاههم القـديم لـرفض           

. الديمقراطية ورفض فكرة األحزاب السياسية ذاتها     

بل إن بعض الجماعات اإلسالمية المتشددة تأخـذ        

" اإلخوان المسلمين "في الوقت الراهن على جماعة      

المحظورة قانوناً التحوالت التي لحقت بهـا، مـن         

حيث قبولها لفكرة الديمقراطية والتعددية الحزبية،      

وإعالنها أنها ال تجد حرجاً فـي قبـول مبـدأ أن            

وفى ذلك ما فيه من التخلي عـن        . السيادة للشعب 

  ".الحاكمية هللا"فكرة 

وقد حرص تقرير مرصد اإلصالح العربي لعـام        

كتبة اإلسكندرية هـذا العـام    الصادر عن م   ٢٠٠٥

. على تحليل الخطابات السياسية المتعلقة باإلصالح     

وحرر هذا الجزء المهم األستاذ محمد فايز، خبيـر         

وقد سبق لنا في مقالنا الماضي أن       . العلوم السياسية 

عرضنا الجتهاداته العلمية فـي تحليـل الخطـاب         

ــومي    ــساري الق ــاب الي ــي والخط   .الليبرال

 نعرض لتحليله النقدي إلشـكاليات      ونريد اليوم أن  

وتناقضات الخطاب اإلصالحي الديني، وهو يركز      

باعتبارهـا  " اإلخوان المسلمين "أساساً على جماعة    

  .أبرز تيارات اإلسالم السياسي الفاعلة على الساحة

ومما يميز دراسته النقدية أنها قامت ابتـداء علـى     

ن اإلخوا"أساس تحليل وثيقتين أساسيين صدرتا عن       
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مبادرة جماعـة اإلخـوان     "األولى هي   ". المسلمين

والتـي  " المسلمين لإلصالح الداخلي فـي مـصر      

. ٢٠٠٤طرحتها الجماعة في الثالث من مـارس        

والثانية هي البرنامج االنتخـابي للجماعـة الـذي         

ـ      فـي  " مـستقلين "طرحته بمناسبة مـشاركتها كـ

  .٢٠٠٥االنتخابات البرلمانية عام 

ن ومالمح هاتين الـوثيقتين     وإذا نظرنا إلى مضمو   

كما يقـرر   –فيما يتعلق بقضية اإلصالح السياسي      

 يلفت النظر هنا أن المبادرة تنطلق من        –محمد فايز 

أساس شرعي، حيث طرحت كجزء من المسؤولية       

الشرعية للجماعة وجزء من دورها فـي إسـداء         

وإن كانت المبادرة لم تنف في      . النصيحة للمجتمع 

ة الوطنية والقومية، ولكنهـا     الوقت نفسه المسؤولي  

  .تأتي في المرتبة التاليـة للمـسؤولية الـشرعية        

وتلتفت الدراسة بذكاء إلى أن تأسيس المبادرة على        

أساس شرعي أدى إلى وقوعها في شـرك فكـرة          

احتكار الحقيقة، وعدم قدرتها على مواجهـة أحـد         

االنتقادات األساسية التي توجه للحركات اإلسالمية      

هو أنها تمتلك الحقيقة دون غيرهـا،       بشكل عام، و  

وتريد أن تفرض مفهومهـا وقراءتهـا لإلسـالم،         

ــدة ــدة المعتم ــراءة الوحي ــا هــي الق   ! باعتباره

وليس هذا الزعم صحيحاً على وجه اإلطالق، بـل         

إنه أحد مصادر التوتر الـشديد بـين الجماعـات          

اإلسالمية على اخـتالف توجهاتهـا، والمجتمـع        

  .جه العمومالسياسي العربي على و

علـى  –ففي قراءة بعض هذه الجماعات لإلسـالم        

 أن استعادة نظام الخالفة هي الغايـة        –سبيل المثال 

القصوى التي ينبغي أن تعمل كافة الجماعات على        

 مع أن هناك إجماعاً من كافة االتجاهـات         .تحقيقها

السياسية العربية غير اإلسالمية علـى أن نظـام         

ءات ال حدود لهـا، وأن      الخالفة القديم كانت له سو    

الخالفة نفسها كنظام سياسي مسألة غير مقبولة من        

وجهة النظر الديمقراطية، ومـن وجهـة النظـر         

ــاً ــة معــــــــ   .الواقعيــــــــ

وتلتفت الدراسة إلى أنه رغـم تجنـب المبـادرة          

الدولـة  "و" الحكومـة اإلسـالمية   "استخدام مفاهيم   

إال أن المفهوم كان حاضراً ضمنياً مـن     " اإلسالمية

ــال ــادرة خـــ ــاب المبـــ   .ل خطـــ

فيمـا  –وفي تقديرنا أنه هنا على وجه الخصوص        

 تكمـن مـواطن     –يتعلق بالغاية النهائية لإلصالح   

. وبين باقي التيارات السياسية   " اإلخوان"التوتر بين   

تحمل تأويالت شـتى،    " إقامة شرع اهللا  "ألن عبارة   

وبعضها ينطوي على اتجاهات بالغة التطرف فـي        

الثقافة، وفي العالقة مع غيـر      السياسة واالقتصاد و  

  .المسلمين

حاول االقتراب من   "وإذا كان الخطاب اإلخواني قد      

التيار الليبرالي عندما أكدت المبادرة على محورية       

الفرد واإلنسان في أي عمليـة إصـالحية، وهـو          

الموقف الذي يؤكد عليه الليبراليون، ولكن يظـل         

طلـق   فبينما ين  هناك فارق أساسي بين االتجاهين،    

الليبراليون من أساس علماني يقوم علـى أهميـة         

التركيز على البعد التنموي والحريـات الـسياسية        

، تنطلق اإلجراءات من أساس دينـي       واالقتصادية

على اعتبار أن اإلنسان هو محور الكـون الـذي          

ومـن  ". سخر له اهللا ما في الـسماوات واألرض       

ناحية أخرى فيمـا يتعلـق بمـضمون الخطـاب          

ي للجماعة فقد ركزت رؤية الجماعة على       اإلصالح

ثالثة محاور أساسية، األول هو مجموعة الحريات       

والمبادئ السياسية العامة التي دعت الجماعة إلـى        
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التزام جميع القوى السياسية بها كميثـاق وطنـي،         

والثاني هو اإلصـالح القـضائي، والثالـث هـو          

  .اإلصالح االنتخابي

ـ "والواقع أن قراءة وثـائق       " وان المـسلمين  اإلخ

األخيرة التي أشرنا إليها تثبت بدون أي شك تغيـر     

لغة الخطاب اإلخواني، إذا ما قـد قورنـت بلغـة           

ففي الخطاب الجديد قبـول لفكـرة       . خطابهم القديم 

الديمقراطية والتعددية الحزبية واالنتخابات الدورية     

وتداول السلطة، مما يجعل من الظاهر أن الخالفات 

جماعة وباقي االتجاهات الـسياسية     بين اتجاهات ال  

غيـر أن   . الليبرالية واليسارية والقومية محـدودة    

قد يصل بنا   " اإلخواني"القيام بعملية تفكيك للخطاب     

إلى نتيجة مهمة هي أن الجماعة لم تتخّل في الواقع          

إقامـة حكومـة    "عن استراتيجيتها األصلية، وهي     

عـل  وهو األمر الذي يج   ". إسالمية تطبق شرع اهللا   

المقوالت األساسية للجماعة تتناقض تناقضاً أساسياً      

  .مع مجمل توجهات التيارات السياسية األخرى

ويمكن القول إن أحد أسـباب اخـتالف المجتمـع          

السياسي مع الجماعـة هـو عموميـة شـعاراتها          

فالشعار الذي رفعتـه    . وافتقادها إلى التحديد الدقيق   

اإلسالم هو  "الجماعة في االنتخابات التشريعية كان      

. وهو في الواقع شعار فارغ من المضمون      ". الحل

ألن الجماعة ببساطة لم تتصد للتحديات المجتمعية       

وإال فمـا هـو     . بشكل إيجابي من منطلق إسالمي    

نرجو أال نسمع الرد    الحل اإلسالمي لمشكلة الفقر؟     

التقليدي بأن الزكاة قادرة على حل المـشكلة، ألن         

 -الدراسات الدولية المقارنة  كما أقرت بذلك    -الفقر  

ظاهرة بالغة التعقيد، ألنها تتعلق بتكافؤ الفرص في        

بعبارة أخرى  . التعليم والتدريب والصحة والتشغيل   

لن تحل ظاهرة الفقر من خالل اإلحـسان علـى           

ومن ناحية أخرى أين الحل     . مجموعات من الناس  

 لمشكلة البطالة؟ وأين الحـل      -إن وجد -اإلسالمي  

لمـشكالت األميـة، ومـشكالت نقـل        اإلسالمي  

  التكنولوجيا، والتعليم والبحث العلمي؟

وهكذا فالشعارات المجردة ال يمكن أن يعتمد عليها        

كأساس لتطـوير المجتمـع، أو تحقيـق التنميـة          

فإن عبارات عامـة    ومن ناحية أخرى    . المستدامة

بدون بيان كيف يمكـن أن      " تطبيق شرع اهللا  "مثل  

د والـسياسية واالجتمـاع     يتحقق ذلك في االقتصا   

والثقافة، يصبح من قبيل الدعوات المرسلة التي ال        

يمكن باالعتماد عليها صياغة رؤيـة اسـتراتيجية        

أن تطبيق شرع اهللا،    وإذا أضفنا إلى ذلك     . للمجتمع

سيقتضي طلب الفتوى من المشايخ المعتمدين فـي        

ميادين حديثة ال يلمون بقوانينهـا وال نظرياتهـا،         

 االعتداء على أحـد مبـادئ الحداثـة         فمعنى ذلك 

العقل هو محك الحكـم علـى       "األساسية، وهو أن    

، وليـست التـأويالت المختلـف بـشأنها         "األشياء

  .النصوص الدينية

وأياً ما كان األمر، فإنه يمكن القـول إن دراسـة           

للخطابـات الـسياسية    " مرصد اإلصالح العربي  "

المتعلقة باإلصالح، قد ألقت الضوء مـن خـالل         

دراسة نقدية محكمة لتناقضات خطاب اإلصـالح       

مما يدعو إلى حوار سياسي مفتـوح بـين         الديني،  

أصحاب الخطابات الرسمية والليبرالية واليـسارية      

القومية والدينية، للوصول إلى حد أدنى من االتفاق        

على تشخيص المشكالت الراهنة، تمهيداً لـصياغة       

  .امةرؤية استراتيجية متكاملة للتنمية المستد
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 القادم التغيير

 الديني الخطاب تجديد
   مجلة البيان السعودية– )*(يحيىمحمد . د

 الماضية في أحـد البلـدان       الفترة في   طرحت

تجديـد  (العربية دعوة رسمية إلى ما وصف بـ        

، وألن الـدعوة صـدرت مـن        )الدينيالخطاب  

المراجع الرسمية العليا تلقفتها أجهـزة اإلعـالم        

لمؤسـسات واألجهـزة     بعـض ا   ومعهابسرعة  

األخرى التابعة للدولة، وروجت لها من خـالل        

غيـر أن    وندوات واجتماعات،    وتعليقاتمقاالت  

ظروف طرح هذه الدعوة والسياق الذي جـرت        

 أبعادها الحقيقيـة التـي تكـشف      عنفيه تكشف   

بدورها عما يتعرض له اإلسالم والفكر اإلسالمي 

  . به في هذه الفترةيرادوما 

 الدعوة مع تحـرك غربـي       هذه  صدور تواكب

جارف لفرض ما ُأسمي باإلصالح أو التطـوير        

 واإلسالم كوسيلة مزعومة    المسلمينالديني على   

لعالج التطرف واإلرهاب الذي قيل إنه ينشأ بين        

 نتيجة لمناهج التعليم الديني الخاطئـة       ظهرانيهم

 هذه  مقابل وفي   .ومفاهيم الدعوة والفكر المعوجة   

ية المدعاة بدأت دوائر الغـرب      األخطاء اإلسالم 

 واألمنيـة   الكنـسية السياسية والثقافيـة وحتـى      

واالستخباراتية تطرح مفاهيمها الخاصة إلصالح     

 وهي العملية التـي احتلـت       وفكراً،اإلسالم ديناً   

مركز الصدارة وسط الحملة العسكرية السياسية      

وظهـرت فـي هـذا       باإلرهاب،   أسموهعلى ما   

مثلـت فـي إصـدار      الصدد سياسات ملموسة ت   

 ترد ألنظمة هنا وهناك فـي       الالتوجيهات التي   

بالد إسالمية بغلق المعاهد الدينية اإلسالمية، أو       

 نظام التعليم غير الديني، أو فـرض        إلىضمها  

 مناهجهاتبني مناهج هذا التعليم األخير، أو تغيير        

عليها ليحـل   » دنيوي«بالكامل إلدخال محتوى    

 نظام  علىنت الهجمة    وكا .محل المحتوى الديني  

التعليم الديني اإلسالمي بأكمله، وعلى مناهجـه       

 الهدف األكبر   إطارفي  ومحتواه وأهدافه مفهومة    

وهو تغيير عقل المسلمين وتغيير بنية اإلسـالم        

 الوسيلة التي يتواصـل     النظامنفسه باعتبار ذلك    

بها الدين وينقل عبر األجيال، واألداة التي توجه        

 وترسخ لهذا الدين فـي بنيـة        ةاإلسالميالدعوة  

  .والشعوريةالمجتمعات الثقافية والفكرية 

 التحرك طرح غربي آخر يدعو      هذا مع   وترافق

إلى نشر وتعميم أو باألصـح فـرض وإدخـال          

لإلسـالم  « نتائجها نماذج    وضعتتجارب جديدة   

بحيث تصبح هي األنظمة المسيطرة     » اإلصالحي

لبلـدان   السارية في سـائر ا     والوحيدةوالموجهة  

         ياإلسالمية، ومما ذكر في هذا الصدد ما أسـم

اإلسـالم  « األتاتوركية التـي ابتـدعت     بالتجربة

وهو الـذي يـراه الغـرب       » العصري العلماني 

 الوحيد الصالح اآلن إلعماله في الـبالد        النموذج

 الحداثة،اإلسالمية بغرض نقلها من التخلف إلى       

الجديـد،  وإدماجها في العولمة أو النظام العالمي       

 بل بدأت  واإلرهاب،وإنقاذها بالطبع من التطرف     

الحكومة التركية ومعها دوائر أمريكيـة تـروج        

 العلمانية القحة المغرقة    التجربةبالفعل لنقل هذه    

في العداء لإلسالم لتطبق في أفغانستان مـثالً أو         

 باكـستان باعتبارهـا نموذجـاً لإلسـالم         حتى

وفي السياق  اإلصالحي أو المعتدل أو العصري،      

 طرحت التجربة التونسية العلمانية ممثلـة       نفسه

ليس فقط بممارسات الحكومات التونـسية ضـد        
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 اإلسالم التعليمية واالجتماعية على مدى      أوضاع

 بعـض العقود الماضية، وإنما كـذلك بكتابـات        

الكتاب التونسيين المتفرنسين التي أصبحت فـي       

 التقـدمي، السنوات األخيرة توصف باإلسـالم      

وتُروج على اعتبار أنهـا الوسـيلة المـضمونة         

 إصـالحه   مسمىلعلمنة وتغريب اإلسالم تحت     

وتطويره وعصرنته، بل وصل األمر في هـذا        

 فـي   أوروبيـة الصدد أن أخذت دوائر سياسية      

 بريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيـا وغيرهـا      

 مـن ذوي    عناصـر تطرح تصوراً يقول بـأن      

 هاجروا إلـى الغـرب      األصول اإلسالمية الذين  

 مجمـل   وتشربواوأندمجوا وذابوا في مجتمعاته     

القيم واألفكار والتصورات الغربية هم األجـدر       

 وكتابـاتهم   ممارسـاتهم بأن يصبحوا من خالل     

النموذج الذي يجب أن ينقل إلى البالد اإلسالمية        

 زعم أن هؤالء قد خرجوا من       علىليحتذى ويقلد   

 عصرية حديثة   خالل وضعهم الفريد هذا بصيغة    

 صالحة للعيش والتأقلم مـع      اإلسالممطورة من   

وأنهم بذلك األجدر   ) أي الغربي (المجتمع الحديث   

 الشعوب اإلسالمية من التخلف إلى الحداثة       بنقل

  .وروح العصر

 أبعـاداً أقـرب إلـى الهـزل         المسألة واتخذت

والالمعقول عندما بدأت بالفعـل عناصـر مـن         

ـ   أصولأشخاص ذوي    نهم تغربـوا    إسالمية لك

بالكامل وتعلمنوا تفد إلى الـبالد اإلسـالمية أو         

 وأفكارها إلى المنابر اإلعالميـة      بكتاباتهاترسل  

 يجري  لكيوالثقافية وحتى الدينية في تلك البالد       

ومحاكاة وتبني هذه األفكار والتصورات     » تقليد«

 اإلسالمي  »لالجتهاد«باعتبارها النموذج األسمى    

ي اإلسالم بطابعها المفرق    العصري رغم أنها تلغ   

  . والتغريبفي العلمنة 

» يكتشف«وفي تطور موازٍ أخذ اإلعالم الغربي 

 مفكرين  اإلسالميةأن هناك داخل وخارج البلدان      

وكُتَّاباً هم كذلك أصحاب باعٍ في تطوير وإصالح 

 وتحديث اإلسالم، وأنه    وعصرنةوتجديد وتغيير   

فع من  يجب على الدول الغربية أن تشجعهم وتر      

 اإلعالمي والدعم المالي والسياسي     بالتلميعشأنهم  

 الثقـافي كما اقترح مدير معهد جوتة األلمـاني        (

حتـى يمكـن    ) التابع لوزارة الخارجية األلمانية   

 الدينيـة   األوضاعفرض أفكارهم بدورهم على     

واالجتماعية والفكرية فـي الـبالد اإلسـالمية،        

مـصر   بعينها من أسماءوذكرت في هذا المجال    

وبلدان المغرب العربـي، ثـم مـن المقيمـين          

  .وأمريكاوالمهاجرين في أوروبا 

 ـ وما يزال ـ مـن وراء    األكبر الهدف وكان

هذه التحركات المحمومة والمتنوعة والواسـعة      

 في اآلونـة الراهنـة هـو        نشهدهاالنطاق التي   

إحداث تغيير جذري حاسم في البنيـة الفكريـة         

عة وقيماً وممارسـة     عقيدة وشري  لإلسالمالعامة  

يؤدي في النهاية كما نلمح إلى ثنائيـة العلمنـة          

 بحيث يخرج اإلسالم من هذه العملية       والتغريب؛

 منظومـة مسخاً مطوعاً للتآلف واالنضواء تحت      

العالم الغربي فاقداً لتميزه وتفرده وهويته ومفرغاً  

 نهايته كـدين،    يعنيمن مضمونه الحقيقي؛ مما     

ومـن المخـزي أن هـذه        .وتحول أتباعه عنه  

 جذابـة   شـعارات الخدعة الكبرى تجري تحت     

براقة مثل االجتهاد والتجديد واالسـتنارة ومـا        

 مـن العلمـاء     نفرأشبه، وينجرف وراءها اآلن     

والرؤساء الدينيين المعينين إما جهالً أو عمداً في        
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، غير أن هذه     معروفة دنيويةسعي وراء مكاسب    

إليها تعـاني مـن      الغربية التي أشرنا     اتالتحرك

 فاعليتها ويطعن في مصداقيتها؛    يشلضعف قاتل   

فمن الشذوذ البالغ أن يجد الناس أن من يتـولى          

 إلى إصـالح وتـصحيح اإلسـالم        الدعوةكبر  

واالجتهاد فيه عناصـر أجهـزة االسـتخبارات        

 ودوائـر الـسياسة واإلعـالم       الغربيـة واألمن  

 والكنائس هناك، وال يقل عن ذلك شذوذاً أن يجد        

 في بلدان المسلمين وبشكل مفاجئ أن غالة        الناس

 وسـطهم العلمانيين والالدينيين والمتغربين فـي      

ممن لم يعهد عنهم في يوم من األيام أدنى اهتمام          

إال مـن حيـث     (أو شغل بالهم والفكر اإلسالمي      

هـم اآلن األعلـى     ) الهجوم الدائب على اإلسالم   

وصف  إلى ما ي   الدعوةصوتاً واألكثر نشاطاً في     

بأنه االجتهاد الفكري وحتى الفقهي واإلصـالح       

 إلى السبب المباشـر     نصلإلخ، وهنا   ... الديني

والجوهري وراء دعوة تجديد الخطـاب الـديني    

 الرسمية من داخل البلـد    الدوائركما أطلقتها تلك    

  .المسلم العربي

 الغربية النافذة ورغم تمـسكها      الدوائر أن   ذلك

سالم مـن خـالل   بتحقيق هدف مسخ وتشويه اإل    

 التي ألمحت إليها والتــي تمــسك        التحركات

بزمامهـا أدركـت أنـه ال بد لضمان تحقيـق        

 الهدف على نحو أفضل أن تتولى عناصـر         هذا

من داخل البلدان اإلسالمية نفسها، ويفـضل أن        

العلمـاء  ( من المنتسبين إلى العلم الـديني        تكون

ـ وتكون لها الصدارة في هذه      ) والمشايخ  ةالعملي

بعد استقطابها لضمان قـدر ولـو ضـيل مـن           

 إن، وحتـى ال يقـال       المصداقية أمام الجماهير  

و » تحـــديثــه«اإلسالم قــد جــرى    

على يـد االسـتخبارات والـشرطة       » إصالحه«

 أو على يد الالدينيين والصليبيين وحتى       الغربية،

  .اليهود

 دعوة التجديد للخطاب الديني     انطلقت هنا   ومن

ع الداخلي للتحرك الخارجي ومن هنا      لتكون الذرا 

 غموضها وإبهامها وعدم وضوحها المتعمد      جاء

هل هي تجديد فـي اللغـة واللهجـة، أم فـي            (

 وهل يمكن الفصل بين االثنين؟ وهل       المضمون؟

هي تغيير في المصطلح؟ وهل ال يؤدي تغييـر         

  ). إلى تغيير المفاهيم؟المصطلح

ـ     الدعوة هذه   خرجت ذي  معيبة بسبب المناخ ال

ُأطلقت فيه ومصدر وأسلوب طرحهـا؛ ولـذلك        

 إلى حد أن بعض مروجيها      والتخبطشابها اإلبهام   

اضطروا للتأكيد على أنهـم ال يقـصدون بهـا          

 تالعب في ثوابـت اإلسـالم؛       أوإحداث تغيير   

وكأنهم بذلك يدفعون تهمة شعروا أنهـا ال بـد          

  .إليهمموجهة 

 في إلقاء الشبهة على هذه الدعوة       الفاصل وكان

الذي يحتمـل   » الخطاب«هو استخدام مصطلح    

 مـن مجـرد األسـلوب اللغـوي         كثيرةمعاني  

بمفردات المعجم وتراكيـب الجمـل والـصور        

 مجمـل األفكـار واآلراء      إلـى إلخ  ... البالغية

والتصورات الواردة في فكر فرد أو جماعـة أو         

  .مامذهب أو دعوة 

كرة إلى اإلبهام بأنما هـم       الف طارحو سعى   وقد

يقصدون القسم أو المعنى األول دون أن يجرؤوا        

 القول بأي هـدف يريـدون تجديـد         علىحتى  

الخطاب الديني؛ ألنهم ال يجرؤون على اإلعالن       

 إلى نشر الدعوة اإلسـالمية بهـذا        يرمونبأنهم  
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التجديد؛ ألن اإلسالم مرفوض في عصر العولمة       

  .»رهاباإل« والحملة على األمريكية

 كانوا يقصدون المعنى الثـاني      الواقع في   لكنهم

بحيث يعني تجديـده تغييـراً      » الخطاب«لكلمة  

 واألدهى من   . ومحتوى اإلسالم  لمضمونشامالً  

ذلك أن عملية تجديد الخطاب الديني بهذا المعنى        

 لم يقَل للجماهير ُأوكلت للعلمانيين وغيـر        الذي

 ممـا   الديني الثقات ممن ينتسبون بشكل واه للعلم     

  .يكمل دائرة الشر في مرمى وسياق هذه الدعوة

---------  

 كلية األداب، جامعة اإلنجليزي،أستاذ األدب ) *(

  .القاهرة

لمذا تأخرت مهمة تجديد الخطاب 

  اإلسالمي؟
زكي الميالد:بقلم

حث في هذا السؤال يحتاج إلى معرفة الـسياق         الب

الذي اتصل بـه الخطـاب    الموضوعي والزمني،

اإلسالمي، وأثر على اتجاهاته وتكويناته، وعلـى       

إلـى  . والوضعيات التي وصل إليهـا  هذه الحاالت

جانب عوامل وأسباب أخرى قد تتصل أو تنفصل        

فما هو هذا السياق الموضوعي، . السياق عن ذلك

 سباب المعرفية والمنهجية التي أعاقتوما هي األ

أو أخرت أو جمدت عملية التجديد فـي الخطـاب          

  اإلسالمي؟

 القطيعة بين الفكر اإلسالمي فـي مرحلتيـه         :أوالً

التـي تنـسب إلـى     الحديثة والمعاصرة، الحديثة

النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميالدي، مع 

لـسيد  اإلسالمي بزعامة ا انبعاث حركة اإلصالح

جمال الـدين األفغـاني والـشيخ محمـد عبـده،           

إلى النصف الثـاني مـن    والمعاصرة التي تنسب

القرن العشرين وتمثلت فـي مجمـوع الكتابـات         

والذي . والمؤثرة في تلك الفترة اإلسالمية الصادرة

كشف عن هذه القطيعة المفارقات الكبيـرة التـي         

فقد أظهرت المقارنـات  . تلك المرحلتين تظهر بين

كان  بينهما بأن الفكر اإلسالمي في مرحلته الحديثة

على درجة من التميز والتقدم، يفوق ما كان عليـه          

  .في مرحلته المعاصرة

وكثيرة هي الكتابات التي بالغت في وصف تلـك         

والتحـديث   المرحلة الحديثة، بأوصـاف التجديـد  

واإلصالح والتقدم لتأكيـد تميـز تلـك المرحلـة          

جعلت من الفكـر   لتي حصلتوالقطيعة ا. وتقدمها

اإلسالمي المعاصر ال يبني تـصوراته وأفكـاره        

الفكرية والثقافية القادمـة   باالستفادة من التراكمات

من تلك المرحلة الحديثة، لكي يواصـل أو ينجـز          

  .التجديد عملية

إن ظهور الدولة العربية الحديثة ساهم فـي         :ثانياً

قطعت وذلك حين  تراجع وركود الفكر اإلسالمي،

هذه الدولة صلتها الثقافية والمعنويـة والمرجعيـة        

اإلسـالمية، وارتبطـت فـي     باإلسالم والمنظومة

 الذي أخذت منها    المقابل بمرجعية الفكر األوروبي   

بتكوين الدولة، وتشكيل مؤسـساتها،   كل ما يرتبط

ألنهـا  . وصياغة أنظمتها وقوانينهـا وتـشريعاتها     

ألوروبيـة  أن تكون على صورة الدولـة ا  أرادت

 الحديثة، ولكي تكتسب وصف الدولة العصرية، أو

المغايرة لصورة دولة الواليات السلطانية التابعـة       

  .للخالفة العثمانية

لهذا فقد عملت هذه الدولة العربية الحديثـة علـى          

اإلسالمية من مؤسسات  إهمال كل ما يرتبط بالثقافة

ومعاهد وجامعات وأوقاف، وضيقت عليها إلى أن       
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آثار وذكريات تاريخية، كما هو  لت إلى مجردتحو

حال جامعة القرويين في المغرب التي كانت مـن         

جامعات العالم، وجامعة الزيتونة في تـونس   أقدم

إنما  وذلك على خلفية أن هذه المؤسسات.. وغيرها

تنتمي إلى عصور التأخر والجمود، وأنهـا باتـت         

ضيات تتناغم مع مقت قديمة وتقليدية، وال تنسجم أو

ومتطلبات الدولة الحديثة، وكان البديل عنها هـو        

والتي نشأت بدورها أيضاً على  الجامعات الحديثة،

أساس القطيعة مع منظومـة الثقافـة اإلسـالمية،         

الكلـي بمنظومـة الثقافـة األوروبيـة      واالرتباط

 باعتبارها تمثل مصدر التعليم الحديث والمعارف

 .الحديثة
 

ـ   : ثالثاً سة الدينيـة فـي العـالم       ما أصاب المؤس

بالعصر والمعارف  اإلسالمي من أزمة في عالقتها

، حيث انغلقت على نفسها، وانشغلت بالعلوم       الحديثة

والتقليدية، وقطعت جسور التواصـل مـع    القديمة

 مجتمعاتها، وذلك على خلفية حماية كيانهـا مـن  

الغزو الفكري، واالختراق القيمي، والتحصن مـن       

  .األوروبيةأي تأثر بالثقافة 

وهذا كان حال هذه المؤسسة مـع بدايـة القـرن           

بعد قيام  العشرين، وتكرس هذا الوضع بصورة أشد

فهذا الوضع الـذي كانـت      . الدولة العربية الحديثة  

يكن يدفع باتجـاه تجديـد    عليه المؤسسة الدينية لم

الخطاب اإلسالمي، بل كان يعارض ويصادم مـن        

ية والتجديديـة،  النزعات اإلصالح يتبنى مثل هذه

ولسنا بحاجة إلى جمع األدلة والبراهين على ذلـك         

كما أن كتابات اإلسالميين . وضوح هذا األمر لشدة

كثيـرة   ورجال الدين منهم في هذا الشأن أصبحت

وهذا . ومعروفة، وعلى المستويين السني والشيعي    

يتطلب تجديـداً   يعني أن تجديد الخطاب اإلسالمي

  . المؤسسات الدينيةوإصالحاً في واقع هذه

انقطاع المثقفين والنخب الفكرية في العـالم        :رابعاً

، ففـي  الثقافة اإلسـالمية  العربي واإلسالمي عن

الوقت الذي انـدفع فيـه هـؤالء نحـو األفكـار            

وتمكنوا منها معرفياً ومنهجياً،  والمعارف الحديثة،

والتي كانت ترجع في مصادرها إلـى مرجعيـات         

يقابل هذا االندفاع انقطاع عـن  األوروبي، و الفكر

الخلل  األفكار والمعارف اإلسالمية، وهذا هو منشأ

وهذه القطيعة أو االنقطاع أثرت علـى       . والضعف

اإلسـالمية   طبيعة تكوين رؤيـة هـؤالء للثقافـة   

وطرائق التعامل معها، هذا من جهة، ومن جهـة         

كانت بأمس الحاجة إلى  أخرى أن الثقافة اإلسالمية

ء المعرفية والمنهجية األمر الـذي لـم        خبرة هؤال 

  .يحصل

 سلطة التراث وغلبة التقليد، وسلطة التراث       :خامساً

قوة حضوره وشـّدة   قد تمثلت في جهتين، في جهة

هيمنته على األفكار والمعارف اإلسـالمية، وفـي        

معه، أو الخروج عليه، حيث  جهة صعوبة التعامل

وهناك  .اكتسب رهبة وهيبة كهيبة السلطة ورهبتها     

المقوالت التي كانت شائعة ومتداولة في  العديد من

 مجال الدراسات اإلسالمية وتكشف كيف أن التراث

لـيس  «اكتسب سلطة، ومن هذه المقوالت، مقولة       

الـسابق   ما تـرك <<أو » باإلمكان أبدع مما كان

  .>>لالحــــــــق شــــــــيئاً

   كاتب سعودي:الميالداألستاذ زكي  *
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 استئصال؟تطوير أم ..  اإلسالميالخطاب

   قناة الجزيرة- ٢٥/٩/٢٠٠٤-*نبيل شبيب:بقلم

تزايدت في اآلونة األخيرة األصوات التي تطـرح        

على بساط البحـث،    " الخطاب اإلسالمي "ما يسمى   

وتشعبت اآلراء حول ذلك إلى درجة تثير التساؤل،        

ففريق ينتقد ويدعو إلى التـصويب والتـصحيح،        

 يـرفض   -من داخل الصف اإلسـالمي    -وفريق  

االنتقادات ويصل أحيانا إلى درجة اتهامات الداعين       

إلى التطوير بالخضوع لضغوط خارجية، وفريـق       

" الخطاب اإلسـالمي  " استئصال   -لو استطاع -يود  

  !.وهكذا.. من الساحة ابتداء

هل المقـصود   . ؟"الخطاب اإلسالمي "ولكن ما هو    

به مضمون الدعوات التي تحمل عنوان اإلسـالم        

واستحقاق، أم سائر الدعوات تحت هذا      عن جدارة   

طـرح تلـك    " أسـلوب "هل المقـصود    . العنوان؟

  .المضامين بين الشدة واللين أم المضامين نفسها؟

محدد لهذا المصطلح " تعريف"ال يسهل العثور على 

الجديد نسبيا على األدبيات اإلسالمية، بتراثها القديم       

 من  الحديث على السواء، فال بد    " الحركي"وتراثها  

تحديد المقصود بالكلمـة قـدر اإلمكـان، تجنبـا          

لاللتباس الملحوظ كأحد األسـباب الرئيـسية وراء        

تعدد اآلراء والمواقف المطروحـة فـي الوقـت         

  .حقيقي حولها" حوار"الحاضر، دون أن يجري 

اإلسالمية نفسها نوعـان،    " المضامين"نعلم أوال أن    

أحدهما في حكم الثوابت، وهي المعيـار لوصـف         

عوة أو موقف أو تصرف ما باإلسالم، والنـوع         د

اآلخر اجتهادي، إن التزم بعضه بالثوابت يـسري        

عليه الوصف نفسه وإن تعددت مساراته وتبـدلت        

أما ما يشط عن االجتهـاد      . بتبدل العلل والظروف  

" إسالمي"بعيدا عن الثوابت فال يكفي وصفه بكلمة        

 هذا  ليكتسب تلقائيا وعن جدارة واستحقاق ما يعنيه      

  . الوصف

المعيار في هـذا وذاك مـا عـرف مـن الـدين             

العلماء، فإن  " جمهور"بالضرورة، ثم ما اتفق عليه      

شذ عنهم اجتهاد ما، فهم المرجـع فـي اعتبـاره           

إسالميا وإن لم يأخذوا به، أو في الحكم عليه بغير          

  .ذلك

على أن غالب ما يتبادر إلى األذهان عند ذكر كلمة          

و أسلوب التعبير عن تلـك      ه" الخطاب اإلسالمي "

ولكن لألسلوب أحكامـه اإلسـالمية      ". المضامين"

أيضا، فااللتزام مثال بالتبشير ال التنفير، وبالتيسير       

ال التعسير، والرفق واللين ال العنف والتعـصب،        

جميع ذلك وأمثاله ثابت األصل، مستمد مباشرة من        

  . النصوص المحكمة والقواعد التشريعية األصولية

ما المطلوب  : هذه الخلفية يطرح السؤال نفسه    أمام  

في الوقـت   " الخطاب اإلسالمي "عموما من تطوير    

  الحاضر؟

إن الخطاب اإلسالمي المعاصر، بمعنى الوسـائل       

المتبعة في تبليغ ما انتشر من دعوة إلى اإلسـالم          

في العصر الحديث عن طريق العلماء والمفكـرين        

قـسما ال   والكتاب والحركيين اإلسالميين، يـشمل      

  . يمكن تغيير مضمونه الرتباطه الوثيق بالثوابت

وعلى سبيل المثال كانت النسبة العظمى من تلـك         

الدعوات تؤكد على امتداد عشرات السنين الماضية       
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ضرورة إقرار الحقوق والحريات، وإنهاء االستبداد      

واالستغالل، والتخلص من المحـسوبية والفـساد،       

  .ف أشكالهاورفض التبعية األجنبية بمختل

وما تزال هذه المطالـب مطروحـة اآلن ويجـب          

االستمرار على طرحها، وهنا ال يمكـن القبـول         

بأصوات تشكيك من صنفين، فبعضها ذو منطلـق        

يعادي الدعوة ابتداء ويتهم أصحابها على الـدوام        

بزعم ما ال يضمرون، وهذه علة تـشكيك قديمـة          

متجددة ال تزول ببضع كلمات أو بضع مقـاالت،         

" الحميـة اإلسـالمية   "بعضها اآلخر يرتدي رداء     و

ويزعم أصحابها وهم القلـة فـي نـسيج التيـار           

يخـدم  " اآلن"اإلسالمي، أن طرح هذه المطالـب       

أغراضا أجنبية، متجاهال أنها كانت مطروحة على       

وذاك -لم ينطلـق منهـا      " هو"الدوام، لمجرد أنه    

 ومركزا األنظار علـى ظهـور مواقـف          -شأنه

بية حديثة، تزعم العمل لتحقيق تلـك       أميركية وغر 

األهداف في بالد المسلمين، وتدوس على ما تدعو        

إليه في العراق وأفغانـستان وفلـسطين بـصورة         

  . واضحة بينة

كانـت  " الخطـاب اإلسـالمي   "كذلك من ثوابـت     

الدعوات اإلسالمية تركز منذ عشرات السنين على       

ضرورة اتخاذ األسباب لتحقيق حياة كريمة قائمـة        

لى دعامات التقدم العلمي واالقتصادي واإلنتـاج       ع

الوطني، ومناهج العدالـة والـشورى والتعـاون        

والوحدة وفق رسالة اإلسالم، وهي رسالة الخيـر        

والهدى والرحمة للبشر كافـة، بمـا يقـوم علـى         

االعتدال والوسطية والحوار والمنهجية وتوظيـف      

  . القوة في ما يحقق التحرر والكرامة اإلنسانية

 يمكن القبول بتغييـر جـوهر هـذا الخطـاب           ال

 في أنه يستجيب    -مثال-اإلسالمي، لمجرد التشكيك    

لضغوط نعلم أنها تستهدف استئصال البقية الباقيـة        

من تأثير اإلسالم كما أنزله اهللا على مناهج التربية         

  .والتعليم والتوجيه واإلعالم

" الخطاب اإلسالمي "أّما القول إن حاجتنا إلى تعديل       

تطوره حاجة صادرة عن حقيقة انتشار أصـوات        و

شاذة وجماعات متطرفة وفكر تكفيـري وسـلوك        

إرهابي تحت عناوين إسالمية، فال يصح النظر فيه        

دون النظر في أسباب انتشار ذلك كله، فهي الخلفية         

  .التي تمكن من تحديد ما ينبغي تعديله

إن ظهور هذه االنحرافات لم يكن في حقبة تمكين         

 نفسه من توجيه زمام األمور في مختلـف         اإلسالم

ميادين الحياة والحكم، بل على النقيض مـن ذلـك          

تماما، فقد ظهرت جملة وتفـصيال خـالل حقبـة          

تاريخية سوداء، شهدت حمالت كبـرى خارجيـة        

وداخلية إلقصاء اإلسالم وترسيخ التغريـب فـي        

  .معظم تلك الميادين

يـست  المسؤولية الكبرى عن هذه الظواهر الشاذة ل      

بغض النظـر عـن     " الخطاب اإلسالمي "مسؤولية  

نواقص فيه، بل مسؤولية من ناصبوه العداء بجميع        

أشكاله المنهجية المعتدلة عبر عـشرات الـسنين،        

وحالوا بذلك دون تثبيت وسطيته وأفسحوا المجـال   

  .أمام االنحرافات

التغيير األكبر المطلوب للقضاء على الشذوذ هـو        

خطاب "اهج التغريب وألوان    التغيير الذي يقصي من   

المتعددة، التي ما تزال مهيمنة إلى حـد        " التغريب

 كبير على صناعة القرار الرسمي وغير الرسمي،      
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رغم انتشار ظاهرة الصحوة اإلسالمية أو ظـاهرة        

التدين شعبيا، وتلك الهيمنة هي التي ما تزال بالدنا         

وشعوبنا وقضايانا المصيرية تنزف بـسببها دون       

 عن عدم التمكـين     -أوال-وهي المسؤولة   انقطاع،  

للخطاب اإلسالمي الوسـطي المعتـدل، الملتـزم        

بالثوابت، المتطور مع متغيرات الظروف والعصر      

  .بصورة منهجية واقعية

ال يعني ما سبق إنكار ضرورة النظر ذاتيا        .. ولكن

نظرة التقويم والتطوير إلى    " الخطاب اإلسالمي "في  

نـي ضـرورة وضـع      األفضل باستمرار، إنما يع   

القضية في إطار قويم، ليكون طرحها طرحا هادفا        

سليما يوصل إلى نتائج إيجابية مرجوة، آنذاك يمكن 

القول إن الخطاب اإلسالمي الصحيح هو الخطاب       

األقدر على تحقيق أهدافه القويمة رغم المعيقـات        

الخارجية، وبالتالي فهذا محور البحث عما يحتـاج        

  .قت الحاضرإليه من تطوير في الو

مثل " الخطاب اإلسالمي "أما الجوانب األخرى من     

إبراز قضية أكثر من سـواها فـي مرحلـة مـن            

المراحل أو ظرف من الظروف، كالجانب السياسي       

حينا واالقتصادي آخر واإلنساني ثالثا وهكذا، فذلك       

من طبيعة التعامل الواقعي المطلوب إسالميا على       

 دون تـضييع    تعاقب المراحل ومع تبدل الظروف    

  . الثوابت والتوازن والتكامل فيما بينها

واآلن عندما يضاعف أصحاب المنطلق اإلسالمي      

الوسطي المعتدل حديثهم عن نبذ اإلرهاب في فترة        

تفشي اإلرهاب حديثا فال يعني ذلك، وال ينبغي أن         

يتسرب إلى أسلوب الكالم ومضمونه، ما قد يوحي        

اعم باطلـة   بتوظيف الخطاب اإلسالمي لخدمة مز    

، وهي الحرب   "الحرب على اإلرهاب  "تحت عنوان   

  . التي اتخذت سمة إرهابية على أوسع نطاق

كذلك عندما يزداد التركيز على رفض االسـتبداد        

والمطالبة بالحقوق والحريات، بعد أن ثبت شـعبيا        

ورسميا مدى ارتباط االستبداد بالتفريط بالقـضايا       

 المشروعة،  المصيرية والعجز عن تحقيق األهداف    

فال يعني ذلك أيضا ما قد يوهم بتوظيف الخطـاب          

اإلسالمي لخدمة مزاعم باطلة من خارج الحـدود        

، وقد بات واضـحا     "نشر الديمقراطية "تحت عنوان   

ما تعنيه وترمز إليه عناوين غوانتانامو وأبوغريب       

  .ورفح وسواها

إن الثبات على النهج اإلسالمي، أو على شعارات        

ال " اإلسـالم هـو الحـل     "من قبيل   عامة الصياغة   

يتناقض وال ينبغي أن يتناقض مع ضرورة تطوير        

الوسائل والمضامين االجتهادية باسـتمرار، وكـل       

تقييد ذاتي أو خارجي على هـذا الـصعيد يعنـي           

جمودا مرفوضا بمنطق اإلسالم، وبمعايير ما كانت       

  .عليه مسيرة الدعوة منذ العهد األول

لدوام مطلوبا فهو مطلوب    ولئن كان التطوير على ا    

في الوقت الحاضر بإلحاح أكبر وسرعة مضاعفة،       

ومع دراسة منهجية دائمة تقارن بين األهداف وما        

تحقق منها والسبل المثلى لتحقيقها، واستيعاب كاف       

  .للظروف الخارجية والمعيقات الذاتية

لقد أصبحت سرعة تحرك األحـداث والتطـورات     

 أكبر مما كانت عليـه      الدولية في المرحلة الراهنة   

في مراحل التاريخ الماضية بما ال يقارن، وأصبح        

التعامل معها يفرض القدرة على أن تكون عمليـة         

التقويم والتطوير جزءا ال ينفـصل عـن مجـرى          
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العمل، بعيدا عن األسلوب التقليدي القـديم القـائم         

متعاقبة، منفصلة بعضها عن بعض،     " مراحل"على  

كل منها بعد انقضائها، ثـم      فيتم النظر في حصيلة     

تجري دراسة النتائج، ثـم توضـع التـصورات         

والمخططات لمرحلة تالية، ثم يبدأ التطبيق العملي،       

وجميع ذلك ال يصلح لمعطيات سـرعة العـصر         

  .الراهنة

ويبقى األمر األهم في سائر ما سبق هو أن يـنجح           

الخطاب اإلسالمي في بيان ارتباط تحركه بالمنطلق 

فسه، فهذا مبرر وجـوده واسـتمراره،       اإلسالمي ن 

وبيان ارتباط تطويره أيضا بهذا المنطلق، جنبا إلى        

جنب مع بيان القدرة علـى اسـتيعاب األحـداث          

الجارية، وتطوير اإلمكانات الذاتية، وإيجاد المفتقد      

منها، واستخدام األنسب للتعامل مـع المتغيـرات        

  .بصورة متجددة

 كاتب فلسطيني*

التربوي بين الحظر اإلسالمي  الخطاب

  والتخويف

   ٨/٦/٢٠٠٣ – عبداهللا بن ناصر الصبيح.د*

   االسالم اليوم

سواء كان في شريط " التربوي الوعظي الخطاب"

أو كتيب، وسواء كان خطبة أو محاضرة؛ اسـتفاد         

كثيرون فتعلموا منه بعض ما جهلوه من ديـن   منه

 اهللا عز وجل، وقرب لهم ماخفي عليهم من علوم

. وتاريخ األمة، فجعلها ميسرة سهلة المأتى     اإلسالم  

الـواعظين   ولكن يالحظ على بعض المتحدثين أو

 :مالحظتــــــــــــــــــــان 
 

المباح فـي حـديثهم،    أنهم ضيقوا مساحة :األولى

ووسعوا من دائرة المحظور فصار ال فعل يبـاح         

 .بــــــــدليل عنــــــــدهم إال
 

المعصية، حتى  أنهم بالغوا في التحذير من :والثانية

عة رحمـة اهللا عزوجـل، وعظـيم        أنساهم ذلك س  

ــى   ــفقته علـ ــوه، وشـ ــاده عفـ  .عبـ

أنه استجلب ما ال    : ومن مبالغة بعضهم في التحذير    

. وبحث عن الغرائب يصح من القصص واألخبار،

والبحث عن الغرائب كما هـو معـروف مـدعاة          

 .ال يـشعر  للكذب من حيـث يـشعر المـرء أو   

ومن المبالغات أن بعضهم رتب علـى صـغائر         

وربما كـان  . للعامة ئع العقوبات ردعاالذنوب فظا

هذا مجديا مع البعض ولكنه لـيس مجـديا مـع           

 -مخالف لسنة الرسول  آخرين، وأهم من ذلك أنه

 الذي كان يضع الخطأ فـي       -صلى اهللا عليه وسلم   

 .حجمه الطبيعي

–و هذا األسلوب الدائر بين الحظـر والتخويـف         

صياغة بعض  أنه أعاد:  نتج عنه أمور منها-فقط

أذهان الشباب بما اليتفق مـع سـماحة اإلسـالم          

التنقير عما يظنه مـن   وعفويته، فصار هم أحدهم

المحظورات، واستصدار فتاوى المفتين فيها منعا      

. كان ما منعه يقع في دائرة المباح وتحريما، وربما

وال شك أن هذا مـن اإلفـراط الـذي يذمـه اهللا             

وجـل  ومن حرم شيئا مما أباح اهللا عز ، ورسوله

 .سـبحانه  لعباده كان كمن أباح شيئا مما حرمه اهللا

وهذا الخلل اليقتصر على صاحبه، بل يتعداه إلى        

ينافي الـصواب،   غيره في صورة فعل اجتماعي

وفي صورة صـراع اجتمـاعي حـول المبـاح          

ومعرفي يختزل  والممنوع، وفي صورة خلل علمي
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الخالف الفقهي، ويلغي المعتبر منه ويسيء الظن       

 .مـع رأي الـواعظ   أخذ به ألنه لـم يتفـق  بمن 

ومنها أن هذا الخطاب ربما نتج عنه سـوء ظـن           

حيث يرى أن الشريعة  البعض بدين اهللا عزوجل،

الطاهرة المبرأة من كـل نقـص عـاجزة عـن           

حلـول عمليـة لمـا     مستجدات الحياة، وعن تقديم

ــاتهم    ــؤون حي ــن ش ــاس م ــه الن   .يعاني

يه سـبل  عل  لما ضيقت-ومنها أن بعض الشباب 

 نفر من دين اهللا سـبحانه       -المباح وألجم بالخوف  

تلبسوا بـالتمرد،   فبعضهم تذرع بالشك، وآخرون

وما بهـؤالء   . وصاحب ذلك نفور من كل ذي دين      

سبحانه، ولكنـه الجهـل فـي     النفرة من دين اهللا

 .الخطاب الـذي أودى بهـم إلـى هـذا الـسبيل           

هؤالء الشباب فاستمعت إلى  وقد تحدث معي بعض

يثهم، وكنت أجد أحدهم ربما بكى مـن خـشية          حد

الخطاب الذي سد عليه المنافـذ جعلـه    اهللا، ولكن

يسلك غير الجادة، وينفر كالجمل الشرود اليلـوي        

 .شـــــــــيء علـــــــــى

وبعض هؤالء لما حدثته عن سـعة رحمـة اهللا،          

عصوه، بعـضهم   وشفقته بعباده حتى أولئك الذين

ل دمعت عيناه واستعبر، وكان كمن يسمع ذلك أو       

  .مرة

نعيد صياغة خطابنا التربوي بما  إننا بحاجة إلى أن

 يتفق مع فطرة اإلسالم فال يكون خطابنا سببا في

 .إيقــــــاعهم فــــــي الحــــــرج

إن اهللا عزوجل خلق اإلنـسان ذا فطـرة سـليمة           

التي نتلقاها تسهم فـي نـضج    متوازنة، واألفكار

ومن مسؤوليات . الفطرة، أو في انحرافها وتشوهها

ربــوي المحافظــة علــى الفطــرة الت الخطــاب

وإنضاجها، ولكن حينما يكـون الخطـاب نفـسه         

حقيقة الفطرة فإن نتيجته سوف  مشوها قاصرا عن

تأمل حديث الفطـرة الـذي      . تكون تشويها للفطرة  

كـل  :"-صلى اهللا عليه وسـلم -الرسول  يقول فيه

 مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه

يف كـان خطـاب األبـوين       ، تأمل ك  "أو يمجسانه 

في  وتنشئتهما المنحرفة جعلت من المولود منحرفا

دينه، وكذلك الخطاب التربوي قد يحرف الناشيء       

  .عن اإلسالم الصحيح

السنة يعجب من األعمال الكثيـرة   إن مـن يتأمل

 التي ورد النص عليها بأنها تكفر الخطايا والذنوب

 يكفر  بالجملة، فالوضوء و أداء الصالة في جماعة      

بين الجمعتين  الذنوب،وأداء صالة الجمعة يكفر ما

وصيام يوم عرفة يكفر خطايا سنتين كاملتين وغير 

العظيم الذي تغرسـه هـذه     إن المعنى.ذلك كثير

النصوص في نفس المسلم هو أنه فـي كنـف اهللا           

برحمته ما أقبل عليه، حتى  ورعايته وأنه مشمول

 عليـه   صلى اهللا -والرسول  . وإن عصاه عزوجل  

المعنى لصحابته في صورة فريدة   قرب هذا-وسلم

:" فقال لهم وقد رأى امرأة تحتضن ولدها وترضعه       

: هذه المرأة طارحة ولدها في النار ؟ قالوا أترون

هــذه  هللا أرحــم بعبــاده مــن: "فقــال! ال و اهللا

  ).رواه البخاري ومسلم".(بولدها

 إن الحديث عن عظمة اهللا ينشىء التقـوى فـي  

 وإذا تأملت سورة اإلخالص التجـد فيهـا         القلب،

اهللا  ذكرا لثواب أو عقاب وإنما تجد فيهـا عظمـة  

وهـذا  . سبحانه ووحدانيته واستغناءه عـن خلقـه      

فهو عزوجل  المعنى في سورة الفاتحة واضح جلي

الرحمن الرحيم وهو رب العالمين، وهذا المعنـى        

في كل ركعة مـن   يتكرر على قلب المسلم وسمعه

ــال  ــات ص ــة  ركع ــوم والليل ــي الي  .ته ف

  الدراسات االستراتيجية                       مركز الكاشف للمتابعة و٤٩ من٣٣                                                        ٢٠٠٦ -آب

 



 التحدي الصهيوين                  )٢-١٢(املتابع االستراتيجي                    االمريكيالتحدي 
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

فـي الخطـاب    ومع العناية بهذه المعاني العظيمة

التربوي فإن مما ينبغي التنبه له أال يكون خطابنا         

اليتحدث إال عن المحبة فقـط   كالخطاب المسيحي

 ويغفل جانب العقوبة فاهللا سبحانه إنما يعبد بالحب

 .والخــــــــــشية معــــــــــا

وهذا الخطاب المتوازن هو الـذي ينـشئ نفـسا          

ــستقيمة م ــة مــ ــرة توازنــ  .الفطــ

واستجابة الناس للخطاب التربوي تتباين فمنهم من       

ومهمة الخطاب التربوي أال  يبعد ومنهم من يقرب،

يقيم العزلة مع من نفروا، وال يدخل اليـأس فـي           

قصروا، بل يحتوي الجميع، ويـشعرهم   قلوب من

برحمة اهللا عزوجل، مستمرا في خطـابهم مبلغـا         

ــاهم ــبح  إيــ ــن اهللا ســ   .انهديــ

وخطابنا التربوي المعاصر ربمـا كـان قـصير         

التصنيف، ومفاصلة المخـالفين،   النفس، يجنح إلى

 وإنزالهم منزلة الرافضين ألصل الخطاب المناوئين

وهذا من بذورالفشل الذاتية التـي تعيـق        . للتوحيد

  .وبينه الخطاب وتحول بين القلوب

في موقعة القادسية كان من ضمن جـيش الفـتح          

! من أبو محجن ، وماأدراك) أبو محجن(ي اإلسالم

أبو محجن رجل حده عمر رضي اهللا عنـه فـي           

كما يقـول ابـن    الخمر في سنة واحدة سبع مرات

كثير، ومع ذلك خرج مع جيش المسلمين ينـصر         

الجيش فسجنه سعد  اهللا ورسوله، فشرب الخمر في

ولمـا دارت المعركـة وحمـي       . رضي اهللا عنه  

تعنيه، وأن واجبه نصرة  وطيسها شعر أن المعركة

دين اهللا حتى وإن كان هذا الدين هو الذي سـجنه،   

  :متشوقا للجهاد وقال متحسرا

  كفى حزنا أن تدحم الخيل بالقنا

  وُأترك مشــدودا علي وثاقيا

  إذا قمت عناني الحدي وأغلقت

  مصارع من دوني تصم المناديا

          قَـهودعا أبو محجن زوجة سعد، وسـألها أن تُطْل

وحلف لهـا إن سـلمه اهللا أن    ره فرس سعد،وتعي

يرجع في آخر النهار ويضع رجله في القيد، ففعلت         

قتاال شديدا ثم رجع في آخر النهـار،   وخرج وقاتل

 ووضع رجله في القيد كما وعد رضي اهللا عنـه 

وأرضاه، ولما علم سعد أطلقه وما حده، وقال لـه          

 .أبـدا  واهللا ال أشـربها : اذهب، فقال أبو محجـن 

ي رواية أوردها الطبري أن أبا محجن ماشرب        وف

كان صاحب شـراب   الخمر بعد إسالمه قط، ولكنه

في الجاهلية، وهو شاعر ربما تغنى بالخمر ولذلك        

   :الخمر قوله حبسه سعد، ومن شعره في

                إذا مت فادفني إلى أصــل كرمة

  تروي عظامي بعد موتي عروقُها 

               فإنـنيوال تدفـنني بالفــالة 

  أخاف إذا ما مـت أال أذوقهـا

أبو محجن هو أحد الذين تأثروا بالخطاب التربوي        

هو أحد مخرجاتـه، وقـد    في عصر الصحابة، بل

قررنا من قبل أن مخرجـات الخطـاب البـد أن           

محجن كان مغرمـا بـالخمر    ومع أن أبا. تتفاوت

 اليصبر عنها وجلد بسببها عدة مرات أو أنه تغنى        

إال أنه لم يتخل عن االنتمـاء لهـذا    بها في شعره

والخطاب التربوي لـم    . الدين فنصره بنفسه وماله   

عليه فيقصيه، بل أفسح له المجال للجهاد وهو  يقس

  .بها على ماهوعليه من شرب الخمر أو التغني

ومن يعيش في أجواء خطابنا التربوي المعاصر ال        

لحقه حمية الذي لم ت يفتأ من العجب من أبي محجن
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الجاهلية واالنتصار للنفس، فيحارب هذا الدين الذي     

أو سجنه على التغني بالخمر، وال  جلده عدة مرات

يفتأ من العجب من المجتمع المسلم الذي لم يناصب         

محجن العداء فيقصيه كجمل أجرب بل رضـي   أبا

وال  بمصاحبته إلى الجهاد وما رأينا مستنكرا لذلك،

خطاب التربوي الراشد الـذي  يفتأ من العجب من ال    

محجن، بـل   ما شحن نفوس الناس على أمثال أبي

  .كان يعلم النـاس أن الحـدود كفـارة للـذنوب    

خطابنا التربـوي   إن كثيرين في عصرنا بأثر من

ربما ضاق بمن اختلف معه، فال يشترك معه فـي          

للخـالف مـسوغا    عمل ينصر الدين، وكي يكون

ن التصنيف، إما   تجده يسبغ على المخالف أسماء م     

والـضاللة أو بـالكفر أو    تصم المخالف بالبدعـة 

ــسؤولية  .بالجهـــل والقـــصور عـــن المـ

ينبغي أن يستوعب كل  إن الخطاب التربوي الراشد

من نطق بالشهادتين ويقربهم من دين اهللا عزوجل        

   .منه بدال من تنفيرهم

بن سعود   النفس بجامعة اإلمام محمدأستاذ علم*

   اإلسالمية
 

  والكراهية اإلسالمية الثقافة

  ماهر عبداهللا: مقدم الحلقة

كاتب وباحث في الشؤون : منذر األسعد: ضيف الحلقة

  اإلسالمية

  ٠٧/٠٧/٢٠٠٢: تاريخ الحلقة

سالم من اهللا عليكم، وأهالً ومرحباً      : ماهر عبد اهللا  

  ).الشريعة والحياة(مج بكم في حلقة جديدة من برنا

لعلهـا  " الشرق شرقٌ، والغرب غرٌب، ولن يلتقيا     "

فـي األدب   ) شكـسبير (أشهر قصيدة بعد أشـعار      

الغربي عموماً، وعلى األقل في األدب اإلنجليزي،       

وكانت من األشعار التي صنعت ثقافة االستعمار،       

والتي مازال الشرق والغرب يدفعان ثمنهـا إلـى         

  .يومنا هذا

األميركي في الحادي عشر من سـبتمبر       المجتمع  

-وبعدها مباشرة طالما سأل وربما الزال يـسأل         

 لماذا يكرهوننا؟ أنا    -وإن كان بحدة وبدرجة أخف    

أعتقد أنه آن األوان ليـسأل المـسلمون أنفـسهم          

ويسألوا العالم لماذا يكرهوننا؟ الـبعض يريـد أن         

يقول أن أحداث الحادي عشر من سـبتمبر هـي          

شر لحملة الكراهية التي يتعرض لهـا       السبب المبا 

اإلسالم كأمة وكثقافة وكدين، لكن أي اسـتعراض        

مهما كان بسيطاً للتاريخ، وخصوصاً تاريخ العالقة       

الثقافية بين الطرفين سيرى أن المسألة تعود قروناً        

إلى ما هو قبل الحادي عشر من سـبتمبر، ولعـل           

طلـع البـدر    "القصيدة الشهيرة التي تشبه قصيدة      

في الثقافة اإلسالمية ما كان يسمى بأنـشودة        " علينا

للشاعر الفرنسي الالتيني، ال أدري كيف      ) روالن(

كانت صفته في تلك األيام، قصيدة كُتبت في القرن         

العاشر الميالدي وُأعيد طبعها، بصيغة حديثة عام       

، القصيدة كانت تُحفَّظ في المـدارس وفـي         ١٨٣٧

لشعبي، في أوروبـا    الكنائس وكانت بمثابة الغناء ا    

في كافة أنحاء أوروبا، المسألة أخذت أبعاداً أخرى        

مع االستعمار وما سبقه مـن استـشراق ولكـن          

باختصار عالقة الشرق بـالغرب، هـذا االتهـام         

لإلسالم بأنه ليس فقط دين الكراهية من حيث هـو          

عنيف، من حيث هو دموي، من حيث هو ال ينتشر          
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نه حتى كثقافة ال    إال بحد السيف، ولكن من حيث أ      

  .يمكن إال أن يكون عنيفاً

لمناقشة هذا الموضوع اسـمحوا لـي أن أرحـب          

  .باألستاذ منذر األسعدباسمكم 

كاتـب وباحـث إسـالمي      (واألستاذ منذر األسعد    

سوري مقيم في المملكة العربية السعودية، يعمـل        

في مجال اإلنتاج الفني عموماً، إضافة إلى عملـه         

  ).ةفي التأليف والكتاب

، وكان فيه نوع    "إسالم آخر زمن  "من مؤلفاته كتاب    

من المناقشة ألفكار بعض المستشرقين، السيما تلك       

التي نسبها بعض الكتاب العرب ألنفسهم دون أيـة         

أمانة علمية بذكر المصادر الحقيقية، عنده كتـاب        

، وكتـاب   "مالئكة وشياطين "أو بعنوان   .. آخر عن 

براءة الصحابة من "في الدفاع عن الصحابة بعنوان     

  ".النفاق

الـشريعة  (أستاذ منذر األسعد، أهالً وسهالً بك في        

  ).والحياة

  .حياكم اهللا: منذر األسعد

  أسباب كراهية الغرب للمشرق اإلسالمي

نعم، الحمد هللا وحده والصالة والسالم : منذر األسعد

على من ال نبي بعده، سيدنا محمد وآله وصـحبه          

  : أجمعين أما بعد

 أنه الحقد هذا يرجع إلـى       -في تقديري -سألة  فالم

قرون فعالً، إلى بداية الدعوة، بعضه إلـى بدايـة          

الدعوة، وبالذات الحقد المبني على أساس دينـي،        

واستمر هذا إلى الحروب الصليبية وأحياناً مازالت       

له حتى اآلن بقايا، برغم إن الغرب تبنى العلمنـة          

 يعـد العنـصر     ونجح فيها داخلياً إلى حد كبير، لم      

الديني ضاغطاً في صنع القرار في الغرب، ومـع         

ذلك فالحقد أو الكره مستمر وفي تقـديري أن لـه           

جانبين، الجانب األول يخصنا نحن المسلمين، ألنهم       

يرون أن هذا الدين برغم هيمنتهم علـى أراضـي          

.. أهله ومناطقه الحيوية وثرواتهم، منذ على األقل      

ن كلما ظنوا أنه انتهى     منذ سقوط األندلس حتى اآل    

يعود إليهم بوجه آخر، الوجه اآلخر هو عام فـي          

الغرب وقد يعني أتمنى أال يظنني المشاهد الكـريم         

أتجنى، عندما أقول إن األصل فـي الغـرب هـو           

رفض اآلخر وليس مجرد المسلمين، نحـن لمـا         

خرجنا من األندلس نحن المـسلمين طُـرد معنـا          

تئصال في الغرب   اليهود، حروب االستئصال، االس   

أساس في ثقافته، استئصال السكان األصليين فـي        

أميركا وأستراليا لم يكن عبثاً، كان سياسة منهجية،        

حتـى دعـم    .. طرد اليهود، حتى دعم إسـرائيل     

الحركة الصهيونية إلقامة الدولة الـصهيونية اآلن       

 الواليـات  هو في جزء منه تخلص مـن اليهـود،    

لى اليهود أقفلت أبوابها    المتحدة اآلن التي تتباكى ع    

في األربعينات أثناء الحرب العالمية الثانية، واليوم       

يتباكون على ضحايا المحرقة حتى يتوجهوا إلـى        

يفتـك بالرجـال    ) هتلر(فلسطين، يتوجه الشباب و   

الطاعنين في السن وبالنساء، وهذه صـفقة حتـى         

، مشهورة  )شامير(شارك فيها بعض الصهاينة مثل      

  ). عفرهها(اتفاقيتها 

ما أود الخلوص إليه حقد الغربيين لـيس مطلقـاً،          

يعني يجب أن نميز، ليس كل غربي يحقد علينـا،          

ليس كل غربي يحقد علينا كاآلخر، هذه الـصورة         
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النمطية التي قد تُريحنا، لكنها قد تخدعنا والـدليل         

أننا خضنا مواجهاتنا دائماً، نحن أظن كنا في يعني         

، أنا شخصياً أتكلـم     ٦٧ مطلع المراهقة أثناء حرب   

عن نفسي أنا وأبنائي كنا نظن أن لليهودي ثـالث          

ثالث عيون، أو أذن في الخلف، ال لشيء        .. عيون

حتى عدونا  .. إال ألنه يجب أن نعرف حتى عدونا      

  .الذي نحاربه يجب أن نعرفه

يعني باعتقادك، أنـت أدرى منـي       : ماهر عبد اهللا  

ي ما يسمى   بحكم متابعتك لألخوان المستشرقين يعن    

عنـدما تكتـسح    " زوالن"بأنشودة  " زوالن"بأغنية  

الثقافة األوروبية، عندما كانت أوروبا شبه موحدة،       

يعني لم يكن لها سلطان واحد وال إمبراطور واحد،         

لكن كان ثقافتها واحد وكان الالتينية هي الدارجـة         

في أغلب مناطقها، تتحول إلى ثقافة يومية، يعنـي         

فـي  .. مهما كان رأيـه فـي     كما يقول كل مسلم     

اإلسالم، سواء كان متدين، سواء كـان علمـاني،         

يعني جزء  .. إن شاء اهللا، سبحان اهللا ما شاء      : يقول

  ..من ثقافة.. من

  ..من ثقافة: منذر األسعد

مصبوغة بصبغة اللغة باإلسـالم،     : ماهر عبد اهللا  

هذه األنشودة يعني صبغت الثقافة األوروبية فتـرة        

الزمن، لو استثنينا الحقد الصليبي،     طويلة جداً من    

لو استثنينا حتى الحقد االستعماري، من وجهة نظر        

فلسفية ثقافية صرفة إذا تكونت الشخصية وفيها هذه 

الصورة النمطية عن المسلم، قبل أحداث الحـادي        

  .عشر من سبتمبر وقبل االستشراق

  ..بكثير.. بكثير.. نعم: منذر األسعد

كن أن نتوقع أن تقول كيف      كيف يم : ماهر عبد اهللا  

تريدني أن أقبل منك أنه ليس كل غربي حاقد، وقد          

ال يكون شاهراً سيفه ليقاتل صحيح، لكن صـورة         

  في ذهنه عني هل تختلف كثيراً؟

يعني طبعاً هـذا    .. نعم، أنا حتى ال   : منذر األسعد 

العنف التاريخي األوروبي، لكن حتى ال نتهم أنت        

ولَّى، من بضع سنوات    وأنا بأننا نغني على ماضٍ      

عندما حادثة تركيا، تركيا كل الناس يعلمون أنهـا         

علمانية، نظامها يعني معـروف هويتـه الفكريـة         

والسياسية منذ ثمانين عاماً منذ إسقاط الخالفة، مع        

ذلك تركيـا تـسعى وتـركض لـدخول االتحـاد         

ال عالقة لنـا بـالرفض،      .. األوروبي، يرفض ما  

 الصحافة األلمانيـة    عوتب بشدة من  ) هلمت كول (

لما كان مستشار ألمانيا السابق، ألنه ألمح إلى البعد         

الديني في رفض تركيـا فـي عـضوية االتحـاد           

مهما تعلمنت مهما تغيرت، موقفي     األوروبي، إذن   

منك واحد، أنا أتكلم هذا على صعيد معظم النخب         

السياسية، على صعيد كثير من العناصر المهيمنـة        

م، لكن هذا ال يعفينـا أوالً مـن   على المال واإلعال  

  .مسؤوليتنا

هناك كثير من المثقفين ذوي الضمائر الحرة       : ثانياً

ربما يكون  ) جارودي(من الغربيين واألمثلة كثيرة،     

أشهرها ومازال على قيد الحياة، هذه النماذج تثبت        

أنه ليس كل غربي حاقد علينـا، بـرغم التربيـة           

  .النمطية

ت ال تريد وأنا ال أريد أن       سيدي، أن : ماهر عبد اهللا  

نغرق في التاريخ كثيراً، وال نريد أيضاً أن ننحصر 

في الحادي عشر من سبتمبر وتبعاته بغض النظر        

عن الخطأ والصواب فيه، أنت رددت على بعـض         

  الدراسات االستراتيجية                       مركز الكاشف للمتابعة و٤٩ من٣٧                                                        ٢٠٠٦ -آب

 



 التحدي الصهيوين                  )٢-١٢(املتابع االستراتيجي                    االمريكيالتحدي 
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

المستشرقين، مطلع على إنتاجـات المستـشرقين،       

الموسوعات، الكتب، األشعار، األفالم، إذا استثنينا      

آلني من صحف ومجالت هل تخلـو       الشوارعي وا 

، سـنعود   من هذه الثقافة؟ وأرجو أال تفهمني خطأ      

إلى جانبنا العربي واإلسالمي، إلى ثقافة االستعداء       

وثقافة كرهنا لآلخر، هل زالت معالم هـذا الحقـد          

علينا هذه الكراهية لنـا مـن هـذا الكتـب،           .. لنا

وخصوصاً ما كان منهـا مدرسـي أو ذا طـابع           

الكتب المعتمدة في الجامعات مثالً،     مدرسي، يعني   

  هل اختفت هذه الظاهرة؟

بالعكس موجودة في دراسات علمية     : منذر األسعد 

أجراها بعض الباحثين العرب والمسلمين وحصلوا      

على شهادات عليا فيها، تعتمـد علـى المراجـع          

الغربية، توثق الكتب المدرسية صـورة العربـي        

ة واأللمانيـة   المدرسية الفرنـسي  والمسلم في الكتب    

وكلها صورة سوداء قاتمة نمطية، أقل شيء مـن         

 رغـم أنـه هـذه       التسمية هم يسموننا المحمديين،   

التسمية ما نطلقها على أنفسنا، وحتى في اإلعـالم         

بأنه تصف العربي   ) وبستر(يعني أحياناً، موسوعة    

المتشرد الغبي المتسكع، صورة نمطية فاقعة وغير       

 هي غير أخالقية وغير      يعني هذا تعميمها   أخالقية

  ..علمية

في جـزء مـن ترجمـات     ]: مقاطعاً[ماهر عبد اهللا  

، يعني نتحدث   )وبستر(تتحدث عن   " روالن"أنشودة  

عن القرن العشرين، أواخر القرن العشرين، حتـى     

  ..طبعاً

  .من سنوات نعم: منذر األسعد

ال تستـسيغ   .. يعني أمة ال تستسيغ   : ماهر عبد اهللا  

 والنهب والقتل وال تؤمن إال      سوى العنف والتدمير  

بالخرافات والبدع، وال يحكم تصرفها أية أخالقية،       

  يعني ما الذي اختلف إذن؟

هذا يذكرني بضابط إنجليزي سـابق      : منذر األسعد 

كان أثنـاء سـنوات االحـتالل البريطـاني         .. في

ألفريقيا، لما كانوا يذبحوا األفريقيين كالنعاج قـال        

هذا الوغـد   : ما بعد قال  هذا الضابط في مذكراته في    

 عض يدي، يعني هـم      -عن األفريقي الذي ذبحه   -

كانوا يتهموننا بهذه االتهامات ونحن حتـى اآلن ال         

 اآلن ما يجري في فلسطين مـاذا يؤكـد؟        .. نذهب

يعني كل الناس لها حق المقاومة إال المسلم، فـي          

فلسطين، في كشمير، في البوسنة، منع التسليح عن        

  .الطرفين

تسمح لي هنا أسألك سؤال غريـب       : بد اهللا ماهر ع 

قد يبدو خارج الموضوع قليالً، ولكن أظـن أنـه          

في صميم الموضوع، كونك ذكرت فلسطين      .. في

كحالة، وكيف أن التاريخ والهاجس التاريخي عندما       

يتحول إلى جزء من الشخصية والكينونة، هل تعتقد       

على األقل كمـا ورد فـي       -أن التبرير األميركي    

تبرير مـا يجـري فـي        -الرئيس األخير خطاب  

فلسطين إسرائيلياً، هل له عالقة أو أليس له عالقة         

بالطريقة التي استعمرت فيها أميركا أميركا وأبادت       

  فيها سكانها األصليين؟

بالضبط هي نفس الثقافة، وهم أصالً      : منذر األسعد 

الذين ذهبوا المهاجرون أو اآلباء المؤسسون فـي        

 عندما ذهبوا إلى هناك     - عليهم كما يطلق -أميركا  

كانوا يسمونها كنعان، يعني التشابه هو أيضاً مـن         

يتعمق في موضوع األصولية الدينية في الواليات       
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المتحدة تحديداً دون غيرها من الدول الغربية يدرك        

من اليمـين،   ) بوش(الرئيس  مدى هذا، والمعروف    

يعني من يدعمه اليمين األصولي المسيحي المغرق       

 منه مـن مالحظـات      محافظته، ولذلك ما بدر   في  

) أشـكروفت (لة لسان، جاء    زوالحرب الصليبية و  

هذه ديانة يرسل فيهـا     : فأكدها بصيغة أخرى قال   

الرب يطلب منهم أن ينتحروا ألجله، بينما ديـنهم         

 - تعالى عما يقولـون    -أرسل اهللا ابنه  -كما يزعم   

  .ليقتل

رج من  طيب، يعني سنعود إلى المخ    : ماهر عبد اهللا  

هذا، ولكن أيضاً إنصافاً ونحن هنـا ال نريـد أن           

ندافع، بعض األخوة يعني يحتجون وكأننا نـدافع،        

حتى هذه اللحظة لم ندافع عن اإلسـالم،        .. نحن لم 

نحن نهاجم حتى هذه اللحظة منطق الثقافة الغربية،        

ولكن لنكن صرحاء مع أنفسنا ولننسى اإلسالم من        

 اعتبـار أننـا     حيث هو عقيدة ونص ووحي، على     

نحن الذين نتحرك به وليس النص، ما هو سائد من          

  ثقافة إسالمية اليوم؟ 

عندما تنظر إلى الصحف العربية والمسلمة تجـد        

حالة من االستعداء أو شبه االستعداء للصين بحكم        

معاملتها السيئة لألقلية المسلمة، تجـد حالـة مـن          

ذا االستعداء الشديد خصوصاً ه   .. االستعداء الشديد 

األيام ضد الهند، بحجة قضية كشمير، وهناك كثير        

أن تتعـاطف مـع القـضية       .. من المنطق في أن   

الكشميرية، نعادي روسيا وتعاطفنا مـع الشيـشان        

والثورة الشيشانية بغـض النظـر عـن دوافعهـا          

وأسبابها، نعادي أميركا بسبب العـراق وبـسبب        

فلسطين، وبسبب أفغانستان ألسباب كثيـرة، هـذه        

 يعني ماذا تبقى من البشرية عندما تـستثني         الدول

الصين والهند وروسيا وأميركا والعـالم الغربـي،        

فـي  .. وهذا تسمعه في خطب الجمعة، تسمعه في      

مقاالت، أليست هذه ثقافة استعداء وليس فقط ثقافة        

استعداء ثقافة استعداء حمقى، ال تحسب لمـوازين        

ـ           ة القوى حساباً، تريد أن تعادي كـل العـالم جمل

واحدة، فلماذا نلومهم ونسأل لماذا يكرهوننا، فـي        

  حين أننا ننشر ثقافة الكراهية بهذا االستعداء؟

 -اسـمح لـي   -نعم، هو يعني أنـا      : منذر األسعد 

اختلف قليالً مع ما طرحت، المظالم الموجودة في        

هذه األماكن مظالم حقيقية باعتراف األمم المتحـدة        

ـ           شعب في بعضها، يعني كـشمير قـرار حـق ال

الكشمير في تقرير مصيره لم ينفذ، ألن القوة النافذة    

في العالم ال تريد تنفيذه، أيضاً الشيشان، الغـرب         

إلى فترة قريبة كان يقول إن هم مقاتلون من أجـل           

الحرية، طبعاً اختلف اآلن الموضوع بعد تـصفية        

.. الحسابات القديمة مع اإلمبراطورية الروسية، إذن

ال ريب أننـا نحـن      ..  البد لكن أنا معك في حاجة    

المسلمين في هذا الزمن ال نتقن يعني فن الـدفاع          

الصحيح عن قضايانا المحقة، يعني إثـارة العـالم         

جملة حتى لو كانت هناك مظالم حقيقية، ال نعرف         

أولويات، ال نعرف تركيز علـى شـيء معـين،          

 لم يخرج اليهـود     -صلى اهللا عليه وسلم   -الرسول  

لم يقاتل اليهود دفعة واحدة،     من جزيرة العرب أو     

حتى رغم إنه ميزان القوة ربما كان فـي بعـض           

المراحل كان كافياً، لكن كان يعني إذا وقع منهم ما          

يستحق، نقضوا عهداً أو نكثوا وعداً أو أسـاؤوا ،          

كان يعاقبهم بما يستحقون، نحن ال نملك القوة وال         

قوة المنطق أيضاً نحن ال     .. نملك حتى يعني القوة   

نعرف حتى الدفاع عن أنفسنا، نحن أصحاب حق،        

ديننا حق ال نقول بأننا مسلمين هذا يعنـي ألننـا           
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 مسلمون هذا يعني مستطاع الدفاع عنـه بالحجـة،       

لكن أيضاً قضايانا عادلة، لكن ال نحسن تـسويقها         

حتى القضية الفلسطينية وهي أوضح وأعمق جرح       

موجود في العالم اإلسـالمي ويـستقطب اهتمـام         

ال نعـرف كيـف     .. مسلمين جميعاً، ال نعـرف    ال

، ال نعرف كيف نقدمه ونحن أصحاب حق،        نسوقه

يعني نترك اآلخرين يرسمون لنـا صـورة أننـا          

إرهابيون، طبعاً لهم مصالح بذلك، لكـن لمـاذا ال          

يكون لنا نحن أصوات أو قنوات أو وسائل اتصال         

  !خاصة بنا؟

ـ     : ماهر عبد اهللا   ي سيدي، الصحوة اإلسـالمية يعن

عطفاً على موضوعنا ما سمي بالصحوة اإلسالمية       

والتي هي في طريقها إلى األفول يبـدو صـنعتها          

حركات إسالمية بعد فضل اهللا، تأسست في فتـرة         

مناكفة االستعمار ومحاربته في مواجهة عـسكرية       

مباشرة، كان العالم العربي واإلسالمي محتالً، كان       

مباشـر،  طبيعي في مواجهة عسكرية مع استعمار       

أن تنمو ثقافة الجهاد على حساب جوانب أخـرى         

 بعد  -إذا جاز التعبير  -من جوانب الدعوة المحمدية     

ذلك تهنا في الدولة الوطنية، لم نـستطع أن ننـتج           

معرفة وال أن ننتج ثقافة، وبقي اإلسالم أو الفكـر          

اإلسالمي أسير هذا الميل الشديد نحو فكر الجهاد،        

–يعني في حين أن الرسول أال تعتقد أن هذا يشكل 

في مكة عـانى مـن      ..  في -صلى اهللا عليه وسلم   

األذى أكثر من عانينا يعني، أنت قلت أن الـصين          

.. فيه نوع من المنطق فـي     .. يعني فيه .. والهند و 

والمظلومية في ما يعاني هؤالء المـسلمين، لكـن         

 كان يوجد أكثـر     -صلى اهللا عليه وسلم   –الرسول  

عتقد أنه سمع وراء وعانى من من هذه المنطقية، وأ

األذى ما لم يعاني أحداً منا علـى األقـل بـنص            

صلى اهللا عليـه    –األحاديث يعني، ولكنه لم يسمح      

، لثقافة الجهاد أن تـسيطر      ء لثقافة، استعدا  -وسلم

  على عقله وتفكيره، أعطاها مكانة تستحقها

  تستحق هؤالء : منذر األسعد

 وحـصرنا   لماذا تحوصـلنا نحـن    : ماهر عبد اهللا  

.. اإلسالم في دائرة الجهاد وثقافة العنف والعنـف       

والعنف المضاد دون أن نفتح البـاب علـى كـل           

  مصارعه؟

أسباب حصر اإلسالم على الجهاد وعدم فتح الباب 

  على مصراعيه

رة فيها شـيء مـن      هو يعني الصو  : منذر األسعد 

التفصيل، يعني هناك حركات أو توجهـات يعنـي      

أصالً، يعني بعض جماعـات     .. غير مسيسة حتى  

الدعوة اإلسالمية ال أصالً ال تعمل في السياسة وال         

تقترب منها وال بكثير وال بقليل، بعضها مـسالم،         

بعضها جماعات غير عنفية، لكـن هـذا الطـابع          

يجـة المعالجـات     أنه جاء نت   -في تقديري -الغالب  

األمنية القاصرة التي جاءت من الـنظم العلمانيـة         

المتغربة، لفرض التغريب بالقوة على الـشعوب،       

ولما أخفقت هذه األنظمة في تحقيق أي شيء مـن          

  .شعاراتها المطروحة

، أنا هذا ما كنت أقوله، الناس مـن         : منذر األسعد 

الضغط طبعاً وتنحية العلماء أيضاً وتوظيف الدين،       

هنا مصيبة العلمنة في العالم العربي، أن الدين في   و

الغرب محايد ال يتدخل في صنع السياسة، عنـدنا         

ليس محايداً، يصبح في أغلب بلداننا موظف يحمل        

ختماً للختم على ما يريده الحاكم، فهنا يفقد الشباب         

http://www.aljazeera.net/Channel/aspx/print.htm
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ثقتهم بالعلماء، نشأة هذه الفجوة يظهر الناس غيـر         

غير المتحصلين علـى  المؤهلين وغير الناضجين و 

.. العلوم الشرعية، فيفتون بما يجهلون أكثـر ممـا     

مما يفتون بما يعلمون، وهذه مشكلة أيضاً، استباحة        

الدماء كيفما اتفق والعنف كيفما اتفق وتجاه مسلمين        

وغير مسلمين، وتفكير الناس، كل هذا ناتج عـن         

قصور في الفقه، أيضاً أسهمت فيه األنظمة، هـذا         

لجأ كثير من اإلسالميين    .. لذلك لجأت و.. جزء من 

إلى الغرب، وهنا المفارقة أن تلجأ إلـى عـدوك          

التاريخي الوطني لتحتمي من عدوك يعني، ما أود        

  .أن أقوله.. أن

بس هل تعتقد هذه الهجرة     ]: مقاطعاً[ماهر عبد اهللا    

  هل تعتقد هذه ظاهرة صحية؟

أل أنا أقول مفارقة هذه ليست ظاهرة       : منذر األسعد 

صحية، األصل أنه حتى هذه الهجرة يعنـي لهـا          

أحكام شرعية، لكن حتى لو غضضنا النظر عن ما         

يحكم هذه الهجرات، ظاهرة بالعكس ظاهرة الطرد       

االجتماعي أصالً حتى بمقياس وطني في أي بلـد         

في العالم عندما يهاجر منه ماليين، هذا دليـل أن          

 البلد المستقر اآلمـن   .. الوضع غير سليم، الوضع   

يهاجر الناس إليه أم يهاجرون منه؟ هذا من حيـث          

المبدأ بشكل عام، طبعاً هناك استثناءات لكن هـذه         

  .الحالة العامة

تسمح لي أن أسألك سـؤال يعنـي        : ماهر عبد اهللا  

في بعض األوسـاط العربيـة،      .. يتردد كثيراً في  

وليست يعني كلها خبيثة وليست كلها متآمرة، هـذا     

 هذا الوضـع الخـاص      الوضع الذي تتحدث عنه،   

. باألنظمة، هذا التأثير الـسلبي لغيـاب العلمـاء        

االنحصار في جوانب من ثقافة اإلسالم، أليس هو        

 ١٤ وليد ثقافة إسالمية منذ     -في المحصلة النهائية  -

قرناً، باستثناء القرن األخير، واإلسالم هو الـذي         

يصوغ شخصيتنا اإلسالمية، وبالتالي أال يتحمـل       

  ن هذه الصورة بطريقة أو بأخرى؟اإلسالم جزء م

نعم، الحقيقة أنه اإلسـالم يعنـي إذا        : منذر األسعد 

بالـذات فـي    .. كان فهمنا المتخلف في كثير مـن      

القرون األخيرة لإلسالم هو الحكم، فيعني نحكم به        

على اإلسالم، هذه كارثة، الحقيقة أننـا ال نحـتكم          

أصالً إلى اإلسالم يعني في غالب شـؤوننا حتـى          

راد عالقاتنا، يعني نريد من الحكام أيضاً هـذا         كأف

ليس تبريرا ألي حـاكم، النـاس كلهـم يريـدون           

االحتكام إلى الشريعة، بـشرط أال يحتكمـوا هـم          

بأنفسهم إذا كان الحق عليهم، هذه الظاهرة مريبـة         

ومخيفة، العالقات بين الناس بعيداً عن الحكومـات     

سـس  والمحاكم أيضاً ال تقوم في الغالب علـى األ        

الشرعية، هذا حالل هذا حرام، هذا لك هذا لي، ال          

نحتكم في هـذا، فاإلسـالم ال يحمـل وزر هـذا            

التخلف، بالعكس بمقدار بعدنا عنه، نحن وصـلنا        

إلى هذه المهاوي، سواء على صعيد القوة العسكرية 

أو حتى العلمية، يعني أيضاً تخلفنا يحـسب علـى          

نـا أسـاتذة    اإلسالم، لما كنا ملتزمين باإلسـالم ك      

الحضارة، اآلن ال يقبلوننا حتى تالميذ، يعني إال إذا 

اغتربنا لألسف، يعني من يذهب إلى الغرب ويبدع        

هناك ألنه البيئة تناسبه، ألن هناك رغم كل مآسي         

الغرب وسيئات الغرب، المجال مفتوح لإلنسان أن       

يبدع إلى حد كبير أفضل من بلداننا، هـذه كارثـة           

  .يعني

سيدي، يعني أنت نزهت اإلسـالم      : ماهر عبد اهللا  

عن هذه الظاهرة وعن التخلف الذي نعـاني منـه          
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ثمة مقولة استشراقية أخرى تتحدث عمـا       عموماً،  

يسمى بالطبع الثابت، مؤداها أن الشرق بطبعه هو        

بغض النظـر إن كـان مـسلماً،        .. هكذا ال يمكن  

مسيحياً، يهودياً، ما دام شرقي الطبـاع وشـرقي         

 و بطبعه متخلف، باحث عن االستنارة،     السمات، فه 

ولألسف الشديد أن حتى بعض من ال يتفقون مـع          

اطروحات االستشراق يعني، األستاذ المفكر الكبير      

محمد عابد الجابري تمنى شيئاً من هذا، وإن كـان          

ضمن إطار إسالمي، عندما تحـدث عـن عقـل          

.. ربيغمشرقي عربي أكثر بيانية من عقل مغربي 

 وبالتالي أكثر عقالنية، هـل هنـاك        أكثر برهانية 

صحة يعني كون محمد عابد الجابري يتحدث عن        

هذا داخل المنظومة العربية، أليس هـذا إعطـاء         

  لمصداقية للطرح الغربي عن الطبع الثابت؟ 

  لعربي وأصولهاأسباب النظرة الدونية للمشرق ا

يرد ويرد عليه   .. يعني كل يعني يرد   : منذر األسعد 

وهذا حتى على علماء الفقه يعني، لكن أنا أكتفـي          

بأن أؤكد أن هذه المسألة غير علمية أصالً، يعنـي          

ال يوجد شيء اسمه طبع ثابت ال في األفـراد وال           

، وحتى هم اآلن الثقافة الغربية كلها تقوم        في األمم 

وية كائن متحول، كائن يـتم تكوينـه        على أنه اله  

باستمرار، فهذه نقيض أحدث النظريـات الفكريـة        

يعني ما أظن أنهـا     .. السائدة في الغرب، لذلك ما    

تحتاج إلى نقاش، يعني موضوع الطبع يدخل معنا        

اليابانيون أيضاً إذا قلنا الشرق وال الشرق محصور        

بدرجة عرض معينة يعني مثـل منـاطق حظـر          

   العراق؟الطيران على

هو عملياً يدخل، ألنه أنت،     .. أل هو : ماهر عبد اهللا  

يعني لو نظرت إلى تاريخ اليابان الحديث، اليابان        

كانت متخلفة إلى أن دخلها األميركي بعد الحـرب         

العالمية الثانية، وأنت تعلم وربما هذا هو المقصود        

لفلسطين والعراق اليوم، األميركي دخـل اليابـان        

ر، أعاد توزيع األراضي، أرغـم      صاغ لها الدستو  

المرأة على الخروج إلى العمل، صاغ الشخـصية        

اليابانية على النموذج الغربي، وهذا ما يراد يعني         

ربما هذا كان أحد المحاور التي ستلي الحقاً، مـا          

المطلوب منا لنخرج فالياباني نعم كان المقـصود،        

  .الصيني كان مقصوداً، حرب األفيون

ب األفيون نعم، لكن هذا ال يعني       حر: منذر األسعد 

إنه يعني أنا أتكلم عن موضوع اليابان لـو كـان           

الطباع لما تغير اليابـانيون، لـن نخـوض فـي           

موضوع اليابان ألنه موضوع شائك وطويل وفيـه        

أقوال كثيرة يعني كُتبت فيه مؤلفـات متناقـضة،         

أيضاً في تفسير الظاهرة اليابانية، لكن ما علينا أن         

 المسلمين أوالً ليسوا عرقاً، ليسوا كاليهود       نؤكده أنه 

اليهود يزعمون  .. يعني عنصر .. مثالً ينتمون إلى  

أنهم أبناء إسرائيل، رغم أن هذا ثابت طبعـاً إنـه           

غير صحيح، لكن هذا ما يـرون أنفـسهم، هـل           

المسلمون يرون أنفسهم أنهم من جنس معين، الدين        

وخلطة بالجنس؟ هذه بدعة صهيونية علـى فكـرة         

  .يعني

يا أهالً، رجوعاً إلى سـؤالك      : عبد الواحد المولوي  

األصلي أستاذ ماهر، لماذا يكرهنا الغرب؟ وتعقيباً       

على بعض العوامل اللي تفضل فيها األستاذ منذر،        

 أسباب  ٤ نقاط أخرى،    ٤أحب أضيف بس بإيجاز     

أنه، وحاولت إني من خالل     : أخرى، السبب األول  

 الموضوع من وجهة    األسباب هذه إن أنا أنظر إلى     

فالسبب األول وهـو أنـه الـدول        النظر الغربية،   
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العربية بالذات طبعاً من الناحية الجغرافيـة هـي         

ألوروبا بالذات، ولـذلك    .. الجارة الحقيقية للغرب  

على مر القرون كان دائماً سواء أيام العباسيين أو         

كان دائماً الهاجس اللي كان عندهم    .. أيام العثمانيين 

في كان من هذه المنطقة، هذا رقـم واحـد،       الجغرا

  . الهاجس الجغرافي والقرب الجغرافي

إن لو رجعنا إلى التـاريخ مـن عهـد          : رقم اثنين 

اإلغريق والروم لنجد على أن في الخرائط القديمة        

ما قبل اإلسالم لهذه المنطقة نجد أن مناطق الـشام          

.. مناطق مصر أو شمال أفريقيا كانت معظم  .. مثالً

أيـام  .. قرون طويلة تابعة أليـام اإلغريـق      في ل 

اإلسكندر األكبر أو الروم، وطبعاً األوروبيين قـد        

يحسوا على أن العالم العربي أخذ جزء من حديقته         

  . الخلفية إذا صح التعبير

مثلمـا  –إن اإلسالم كأيديولوجية وهـو      : رقم ثالثة 

 هو دين ودولة، لـو قـورن        -تفضل األستاذ منذر  

إلسالم بأيديولوجيات أخرى فنجـد     دين ا .. اإلسالم

طبعـاً ال يقـارن اإلسـالم كـدين         .. مثالً البوذية 

بالبوذية، لكن كعقيدة بوذية أو الطاوية في الـصين         

أو الكنفشيوسية وغيرها، نجد علـى أن اإلسـالم         

هـذه  . صعب تهجينة ألنه هو دين ودولة، ولـذلك       

طبعاً دائماً صعب على الغـرب خاصـة بعـدما          

في الغرب  .. عن الدولة في  ..  عن انفصلت الكنيسة 

في القرن السابع عشر أو حتى      ) إسحاق نيوتن (من  

) جــون كلفــن(أو ) مــارتن لــوثر(مــن أيــام 

information       أو اإلصالح الديني اللي انبثق منه 

البروتستانتي البروتستانتية، فلذلك نجد على أن هم       

إحنا بقينا دين ودولـة،     انفصلوا كدين ودولة، لكن     

 عليهم عملية إخضاعنا لفترة طويلـة       وهذه صعب 

 -وأنا آسف على التطويـل    -، النقطة األخيرة    جداً

النقطة األخيرة فيه هنـاك محوريـة لالسـتقالل         

السياسي والعزة والكرامة والتحريـر فـي الفكـر         

..  هو اإلسالمي، في األيدلوجية اإلسالمية بطبيعته    

هل النقاط محورية فيه، ولذلك من الصعب علـى         

تحتاج إلـى أسـواق     .. ية إن دايماً يحتاج   الرأسمال

جديدة، وإلى مواد خام وغيرها إنهـا تـستطيع أن          

تهجن وبالتالي تستولي على األشـياء هـذه اللـي          

بتحتاجها الرأسمالية، ولذلك طبعاً اإلسالم ظهر في       

صراع الحضارات، مع أنه هو     ) هنتنجتون(مقولة  

حقيقة لو استعمل لغة دبلوماسية هي مش صـراع         

ضارات، هي صراع أديان حقيقـةً أو عقائـد،          ح

علشان ها الشكل دائماً عالمنا إحنا يبقى هو عـدو          

  .كبير لهم، وشكراً

يمكن زلة لسان، قلت هل اإلسـالم  : عبد اهللا صالح  

يتحمل جزءاً من هذا؟ وهذه أعتقد إن هـذه يعنـي           

زلة إن شاء اهللا، فاإلسالم إذا كان الواحد مسلم مـا    

ا الكالم، ولكن لو قلت كمسلمين      يحتاج إنه يقول هذ   

  .لكان أولى.. أو

بالنسبة لموضوع البرنامج الـبغض،     : األمر اآلخر 

صـلى اهللا عليـه     -األعرابي كان يأتي للرسـول      

واهللا إنك كنت من أبغض الناس إلي،       :  يقول -وسلم

اآلن أنت أحب الناس إلي، فالبغض هـذا        .. واآلن

الـدين  والكراهية هاي شيء طبيعي، يعني إذا كان        

صحيح فإن من يعادي هذا الدين البد أن يكره هذا          

ألن الدين يفسد على    الدين، البد أن يكرهه، لماذا؟      

أهل الدنيا من أهل الشهوات شهواتهم، فلذلك مـن         

 اإلنسان يريـد    الطبيعي أن يبغضون، لكن لو كان     

الحق فإنه سيدخل تلقائياً في اإلسالم، فلذلك تجد أن         
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 أو المـواطن األميركـي أو       المواطن مثالً الغربي  

قريب لو  .. المواطن تجد إنه أقرب قلبه يعني رقيق      

يعني يدعى الستجاب، فتجد أن المسؤولين الكبـار        

هم اللي بيغالطون، أذكر أن أحد إخوانا في فلسطين        

فلمـا  : ذهب لبريطانيا يقول أربعين سـنة، يقـول       

دخلت إلى العائلة كان يدرس لغة إنجليزية، يقـول         

العائلة حولي يدورون حولي، فقلـت مـاذا        فالتفت  

أليس لك ذيل؟ دور لنا ذيل هذا العربي        : بكم؟ قالوا 

سبق بأربعين سنة يحدثني هذا، ويقـول سـمعت         

 يقـول   -شوف كل هذا قبل أربعين سـنة      -دعاية  

صابون يعني دعاية ألحد الصابون يقول أنه يغسل        

ينظفك حتى لو كنت عربياً ينظفك، يعني ماذا فعل         

ب إذا كنا نتكلم عن التاريخ الحديث؟ العـداوة         العر

قديمة جداً، هل تعلم يا أخي أن التاريخ اإلسـالمي          

ال يدرس في مدارس أميركا الواليات المتحدة كلها        

إال في الجامعات اللي تخصص التـاريخ، لمـاذا         

.. يدرسون التاريخ اإلسالمي؟ ألنه سيتساءل هـذا      

ين وباديـة   هذا اإلنسان هذا المراهق كيف قـروي      

 سـنة،   ٧٠ أو   ٦٠حكموا نصف العالم في ظرف      

  من العقيدة التي يحملونها؟.. كيف حكموا إال من

سؤال األخ عبد الواحد ذكر أربعـة       : ماهر عبد اهللا  

أسباب أو مداخلة األخ عبد الواحد إلـى أي مـدى           

تتفق؟ ذكر بدايةً البعد الجغرافي، هناك حـساسية،        

ان أوروبـا،   في مك .. هو افترض وضع نفسه في    

أعتقد أن السبب الجغرافي بحكـم القـرب ممكـن          

وأنـت  -نغزو، أعتقد بأنه مناطق الشام تاريخيـاً        

 قطعاً في فلسطين كانت األمور محسومة،       -شامي

من إغريـق   .. كانت مشاع لكل من هب ودب من      

ومن رومان وغيرهم، هل يعنـي هنـاك نزعـة          

تاريخية يعني كما نريد فلـسطين اليـوم ألسـباب          

يخية فضالً عن األسباب العقائدية؟ هل كان عند        تار

أوروبا هذه النزعة التاريخية إلعادة امـتالك مـا         

  امتلكته روما؟

واهللا يعني ما أظن إنها بهذه الدرجة،       : منذر األسعد 

ألنه اآلن هناك قطيعة رغم االستمرارية القائمة في        

الغرب ال يوجد هذا، لكن األرضية تتـداخل فيهـا          

تاريخ والدين حتى بعد العلمنة أنا يعني الجغرافيا وال

الموقف حتى اآلن يؤخذ موقف مثالً مثل ما أشرنا         

من تركيا معروفة ما هي ما هو نظامها الـسياسي          

ويؤخذ منها موقف سلبي، ألنه جمهورهـا أكثـره         

  .مسلم

طيب نقطته الثالثة أنا أعتقد نقطـة       : ماهر عبد اهللا  

 أيضاً مـن    األخ عبد الواحد واألخ جميل أشار لها      

طرف قضية وجود الدين والدولة، بغـض النظـر         

أن اإلسالم ثبـت بالوجـه      .. عن الدين والدولة أن   

الشرعي والعملي والملمـوس أنـه أحـد أسـباب       

تحفز منه والخـوف منـه أنـه ثبـت          .. الكراهية

.. بالتجربة عبر كل هذه السنوات أو القرون مـن        

  .من الصراع أنه دين يصعب تهجينه أو تتجينه

  خوف الغرب من انتشار اإلسالم

أنا أشرت إلى هذا مـن قبـل إنـه          : منذر األسعد 

اإلسالم يعني يزعجهم ويؤرقهم بأنهم لم يستطيعوا       

احتواءه حتى اآلن، وكل ما يعني بدي لهـم أنهـم           

توهمون يتبين لهـم    على وشك اإلجهاز عليه كما ي     

العكس، لكن األخ ربما فهم منا شيئاً خطأ، يقول إنه 

  ..جين اإلسالم كأنهدهل المطلوب ت

http://www.aljazeera.net/Channel/aspx/print.htm
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لكن أنا يعني كجوهر في موضوع      : ماهر عبد اهللا  

الكراهية، إذا كان اإلسالم بالتعريف مـن حيـث         

.. كنت هأسألك أنا سؤال ثاني فيـه      .. المبدأ، وكان 

ـ .. في هذا الموضـوع، هـل صـعوبة        جين دالت

والتهجين عائدة إلى مواصفات سننية وضـعها اهللا        

فيه، أم هي توقيفية صرفة، جزء مـن تعهـد اهللا           

  بحفظ هذا الدين؟

إنَّا نحن نزلنـا    (هو حفظ الدين وارد     : منذر األسعد 

عـز  -، لكن حتى هذا اهللا      )الذكر وإنا له لحافظون   

 يعني كلَّف األمة بـأن تـنهض بأسـباب،          -وجل

لقرآن، وجمـع القـرآن، وتفـسير       والدليل علوم ا  

القرآن، والقراءات، كل هذه يعني البد مـن جهـد          

بشري، ال يكفي التوقيف، هذا نـدخل بموضـوع         

التوكل، البد من التوكل، هذا جزء مـن عقيـدتنا،          

، أمـا   "اعقلها وتوكل "لكن ما هو التوكل الصحيح؟      

أننا يعني وننتظر أن يأتي األمـر مـن عنـد اهللا            

لوا يستبدل قوماً غيـركم ثـم ال        وإن تتو (مباشرة  

، يعني هذا مثل أدعيتنا اآلن، يعني       )يكونوا أمثالكم 

ألنه عندما نكتفي بالدعاء ونحـن قـادرون علـى          

 -عز وجل -الجهاد مو الجهاد فقط العسكري، اهللا       

يعني هذا سالح العاجزين الدعاء لما يكون وحده،        

 كـان يخـوض     -صلى اهللا عليه وسـلم    -الرسول  

د أن يعد كل األسـباب، يرفـع يديـه          المواجهة بع 

اللهم إن تهلك هذه العصابة     "ويدعو الحق عز وجل     

لكن أن نكتفي بالدعاء ونحن     " فلن تُعبد في األرض   

قادرون على كثير من األشـياء، المـسلمون لـو          

  ..جمعنا

  .جين اإلسالم لن يدجن اإلسالمدت: منذر األسعد

 أنه لـم    إذاً أنت تتفق ليس فقط على     : ماهر عبد اهللا  

  .يدجن على استحالة التدجين

  .أنا أقول لن وهذه بتعني االستحالة: منذر األسعد

وبالتالي هـذا يـسبب نـوع مـن         : ماهر عبد اهللا  

  ..الحساسية

يعنـي  .. أرق وإزعاج أيضاً، ألنه ال : منذر األسعد 

هم لم يستطيعوا احتواءه كما فعلوا فـي ديانـات           

  .أخرى

الي يتفق مع المحور    طيب وهذا بالت  : ماهر عبد اهللا  

الرابع واألخير كان ميل االستقالل، نزعة التحرر       

  .متجذرة فيه

سؤال األخ عبد اهللا، الجهل عامل مهم في تـشكيل          

هذه الصورة، يعني ذُكرت هذه العوامل ذكر األخ        

تفضلت بذكر مجموعة عوامل الـدين، موضـوع        

الجهل هل أميركا تتقصد أن ال يدرس شيء علـى          

  ؟..خصوصاًاإلسالم، و

نعم، أنا أميز ما بين نخبة كما أشرت        : منذر األسعد 

  .من قبل هناك نخبة رأسمالية

ولإلنصاف األخ عبد اهللا ميز قـال       : ماهر عبد اهللا  

  ..بعض الحكام يمانعون من أن

نعم، هم حتى لو درسوه يدرسـونه       : منذر األسعد 

يعني بطريقة مشوهة، أحيانـاً مقـصودة، أحيانـاً         

أن نعفي ..  أيضاً نحن المسلمين نود    لتقصيرنا نحن، 

لماذا نـدعو   : ؟ أنا اآلن أسأل   أنفسنا من المسؤولية  

عليهم بدل أن ندعوهم إلى اإلسالم ونـدعو لهـم؟          
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 كان منهجه مـع     -صلى اهللا عليه وسلم   -الرسول  

يـدعوهم  .. المشركين في الغالب أن يدعو لهم أو      

ويدعو لهم، والنادر كان واالستثناء هو أن يـدعو         

 كان يدعو   -صلى اهللا عليه وسلم   -هم، الرسول   علي

يعني " اللهم أعز اإلسالم بأحد العمرين    : "ألبي جهل 

أنا أرى إن الدعاء عليهم في الغالب نـاتج         .. نحنا

كأنه تعويض عن تقصيرنا، عن إحساسنا بالـذنب،        

بأننا لم ندعو هؤالء الناس، اآلن الفرصة متاحة ال         

، عن طريـق    ..تحتاج إلى سفر وال إلى إقامة وال      

اإلنترنت ووسائل االتصاالت الحديثـة يمكـن أن        

نعرض اإلسالم عرضاً صحيحاً وجميالً، والـدليل       

أن الناس يدخلون فيه أفواجاً حتى اآلن برغم كـل          

  .ما يقع

طيب لو جينا على كالم األخ جميل       : ماهر عبد اهللا  

العالقة العقائدية، يعني أوالً يعني هل أنـا وأنـت          

هل فُهم من الكالم؟ أنا لم      .. جين؟ هل ندعو إلى الته  

  .أفهم

هذا غريب، يعني األخ أكيد أخطأ في       : منذر األسعد 

فهمنا، ولو أعاد االستماع إلى الحلقة عندما تعـاد         

  .. سيتضح له-إن شاء اهللا-غداً 

يعنـي  -تقسيمه أن هـذه العالقـة       : ماهر عبد اهللا  

 توقيفية، هناك عالقـة عقائديـة       -باختصار شديد 

ة، وبالتالي هذا التميز فيها مطلوب، ثم هناك        إيماني

 -إذا سمح لي أعيد الصياغة    -العالقة التي أسماها    

إنها عالقة سياسية، سواء كانت مع دول وال مـع          

  ..عن.. أفراد، بالتالي هذه تختلف عن

أنا أرى واهللا أعلم أنه طبعاً أتحفـظ        : منذر األسعد 

 على عبارة متأكد أنه ال يقـصدها إنـه اإليمـان          

موكول للشخص، ليس بهذه الصورة على إطالقها       

يعني، لكن المسألة التفريق ما بين األحكام العقدية        

واألحكام الشرعية في هذه المسألة ضروري، هناك       

خلط حتى في الـساحة اإلسـالمية عنـدنا نحـن           

يعني شاعت مقولة   .. المسلمين، نحن نظن أن الكفر    

.. ذلك فيال شك في .. الكفر ملة واحدة، ملة واحدة

 -عز وجل –بدليل أن اهللا    .. في إطار معين، بدليل   

  ).ليسوا سواء(يعني قال أن أهل الكتاب 

يعني جزء مـن هـذه      .. كيف ترد : ماهر عبد اهللا  

  اإلجابة

  نعم: منذر األسعد

األخ محمود البنا من مصر علـى       : ماهر عبد اهللا  

ولـن ترضـى    (اإلنترنت يقول قول اهللا عز وجل       

  ).النصارى حتى تتبع ملتهمعنك اليهود وال 

  .ملتهم: منذر األسعد

اإلجابة الوافية الشافية لموضوعكم،    : ماهر عبد اهللا  

: وها هي األيام تثبت ذلك، زعيم الكـافرين يقـول   

  ".هل أنتم معنا أو ضدنا؟"

  مين إلى اإلسالم بالحسنىوجوب دعوة غير المسل

 -عز وجـل  –ال نشك، هذا كالم اهللا      : منذر األسعد 

أصدق القائلين، لكن األخ يخلط بين مسألتين، نحن        

لم ننزل نشوفهم على الواقع اليوم، كم نسبة التدين         

الـذين يـذهبون إلـى      % ٦في بلد مثل بريطانيا؟     

الكنيسة، إذا اعتبرنا أحد المقاييس يعنـي، وأنـت         

 بريطانيا فترة طويلة وتدرك هذا أكثـر        عشت في 

مني، قد يكون في أميركا الوضع مختلف نـسبياً،         

http://www.aljazeera.net/Channel/aspx/print.htm
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لكن في أوروبا بشكل عام الدافع ليس الدين، يعني         

ال ألغي دور الدين، لكن نحن أيضاً يجب هذا         .. ال

هذا ال يشفع لتقصيرنا، نحن مـشكلتنا       .. أن نعاني 

فقر فقرر  مثل ذاك الحاكم الظالم الذي يكره ال      اليوم  

، القضاء على الفقراء حتى يتخلص من الفقر كليـة        

يعني مشكلتنا ال نقوم بما علينا، هذا واجـب أوالً          

الدعوة واجبه علينا، لكن الدعوة على أصولها، أما        

أن يعني أجلس مثالً في بريطانيا الجـئ سياسـي          

وأتقاضى معونة اجتماعية منها، ثم أقول أنها دورة        

يي الخالفة من هناك، أنـا ال       مياه أو أتوهم أني أح    

  .أشك في نية أحد، لكن أشك في عقله

هو أنا يعني بس كان سؤال عرضي : ماهر عبد اهللا

من األخ بن درويش، أعتقد رجـل أعمـال مـن           

المغرب، يقول سالم علـيكم ورحمـة اهللا، أود أن          

أوجه سؤالي لضيفكم الكريم بصفتي مهـاجر فـي         

كراهية التـي   كيف يمكننا أن نواجه ال    أوروبا عن   

نواجهها في المهجر بسبب ما حدث في أميركـا؟         

  .وشكراً

األخ أبو عمرية يعني إذا كان عدواً كيف نتوقع من          

  ".عدوٍ أن يشرح لعدوه أنه على الحق؟

أنا أريد أنا أدعوه إلـى      .. أنا أريد أنا  : منذر األسعد 

اإلسالم يا أخي، يعني هو يمنع الجدل معهم سامحه         

وال تجادلوا أهل الكتـاب     (جل قال   اهللا، واهللا عز و   

يعنـي  ) إال بالتي هي أحسن إال الذين ظلموا منهم       

ربنا يأمرنا بمجـادلتهم بالحـسنى، واألخ الكـريم         

  .هذا اللي ما فهمته!! ينهانا، ما أدري أنا

هذا نعم موضوع الدعوة، نعم هـو       : منذر األسعد 

ألنه أنا كنت بدأنا في موضوع التفريق مـا بـين           

عني التطابق ما بين األحكـام الدنيويـة        األحكام، ي 

واألخروية في اإلسالم ال توجد ثنائية دين ودنيـا،         

توجد دنيا وآخره، يعني على سبيل المثال الحب في 

اهللا والبغض في اهللا هذا أساسي في إيماننا، نحـن          

نبغض الكفر وأهله، نحب اإليمان وأهله، لكن هل        

م المتطابقة؟ هذا يعني تترتب عليه دائماً نفس األحكا

دائماً بالحاالت كلها هاي لـيس صـحيحاً، بـدليل          

وجود حاالت للذمة، حاالت لمعاهـدين، حـاالت        

حرب، يعني الحظ في الجانب التـشريعي أيـضاً         

المسألة ليست دائماً مرتبطة بالحب والكره، يعنـي        

 سـمى قتـال     -سبحانه وتعـالى  –اهللا  .. المؤمنون

ك ال تكرههم، ال    البغاة، سماهم مؤمنين، تقاتلهم لكن    

كُتب (تبغضهم بغض كفار يعني، إذاً المسألة يعني        

المسألة ليست مـسألة    ) عليكم القتال وهو كره لكم    

حب وكراهية بهذه الـصورة المتـسعة، المـسألة         

  .بحاجة إلى كثير من التوضيح للمسلمين أنفسهم

ال يكرهوننا، إنما يتأثرون بالحمالت : ماهر عبد اهللا  

ورنا بيان حقيقة الظلم الواقع علينا      الدعائية فقط، ود  

ومن ناحية التعريـف    .. بمناطق عديدة، ومن ناحية   

صـلى اهللا عليـه     –باإلسالم كما جاء به الرسول      

   لتحقيق العدالة للجميع تتفق معه؟-وسلم

  تشويه الغرب لإلسالم وحقيقته

أل، أنا قلت إنه هذا سبق أن       ]: مستأنفاً[منذر األسعد   

ع األخ تماماً أنه يعني يجـب أن      أشرنا إليه، أتفق م   

نميز ما بين ناس يدعون وناس قد تواجههم بحرب، 

يعني أميركا مثالً لمـا تعتـدي وتـدعم الدولـة           

هل .. الصهيونية يجب أن نقاتل الصهاينة، لكن أنا      

! كل أميركي أذهب وأذبحه بحجة أنه غير مـسلم؟        

 يعني هذا تـشويه     -صلى اهللا عليه وسلم   –الرسول  
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المستشرقون سول عليه الصالة والسالم،     لسيرة الر 

أصروا كما تعلم أنه اإلسالم انتشر بالسيف، وهذه        

أكذوبة كبرى، لألسف يؤيدها بعض اإلسالميين من       

  .دون أن يدري

فيه اقتراح جميـل مـن األخ       .. فيه: ماهر عبد اهللا  

فـي  .. علي العليوي، وهو ذكر طبيب مقـيم فـي        

لرد علـى   فرنسا، على األقل يعني تتضمن بعض ا      

السالم عليكم ورحمـة اهللا     : بعض األخوة األخرين  

وبركاته، لماذا ال نسمي بالد الغرب بالد دعـوة؟         

وهي حقيقة كذلك، إذ ال مفارقة فـي تفكيـر مـن            

أنا . يلجأون إلى الغرب لألمن على دينهم وأموالهم      

ديار كفر بالد   .. أعتقد أنه بدل أن تكون بالد عدو      

  .دعوة محتملة.. دعوة

حتى لو كانت دولة عهد يعني، تدعوا :  األسعدمنذر

  . وأنت مطمئن تدعوا إلى اهللا.. فيها أنت و

طيب النقطة اللطيفة اللـي أثارهـا       : ماهر عبد اهللا  

األخ أحمد عبد اهللا يقول العبارة الصحيحة األولـى         

أنه القول هو الذي يكتب تاريخ، وربمـا نـضيف          

عليها أنه يكتب الحاضر، ولكن مـن يـستعرض         

لتجربة التاريخية أن توصيف هذا األخر لنا سواء        ا

أنه توصيفه لنـا،    .. كان بالد دعوة أم بالد كفر أم      

ونحن اآلن مضطرين للخضوع لتوصيفه لنا، إنما       

هو انعكاس لصورة وضعنا الحقيقي، عندما نكون       

  أقوياء قد يكرهنا، ولكن هم يخشى ويحترم 

 فإلى أي مدى صورتنا نحن علـى      : ماهر عبد اهللا  

أنفسنا، حقيقة وضعنا الذي نحـن عليـه يعكـس          

الطريقة التي يصفنا بها هذا األخـر سـواء كـان           

  غربي أو غيره؟

هو لن نسلم بتوصيفه إذا قـصد أن        : منذر األسعد 

يوصف ديننا كما يريد، أما أن يوصف واقع، أحياناً 

يكون توصـيفه   .. يعني يكون هناك صحيح أحياناً    

 مثـل مـا تفـضلت،       صحيحاً، أحياناً يبالغ أحياناً   

باإلشارة إلى بعض األقوال العنصرية التي أصـالً        

الغرب يرفضها، لكنها إذا جاءت إلى المسلمين قد        

يتبناها بعض الغالة هناك، بالذات فـي صـفوف         

اليمين األشد غلواً، لكن نحن واقعنا ال شك في أنه          

: سيئ لكن هذا ليس خاتمة المطاف، لسببين األول       

بنصر المؤمنين قائمة ومفتوحة    أن الوعود اإللهية    

إلى قيام الساعة، موجودة في القرآن الكريم وفـي         

: الجانب اآلخـر  . النبوية المطهرة .. السنة النبوية 

تجارب التاريخ، تاريخ المسلمين والتاريخ اإلنساني      

كما قال علي رضـي     –أيضاً يشهد أن دولة الحق      

ة، دولة الحق إلى قيام الساع    . "سيدنا علي .. اهللا عنه 

قد يبدو وهذا زمـن مـزعج       ". دولة الباطل ساعة  

وطويل ومن المعاناة، لكن هذا ال يعني التسليم بـه          

أبداً، المسألة ليست موازين قوى دائمة، بـدليل أن         

هل كان  .. شعوب مغلوبة على أمرها هزمت دول     

  الجزائريون أقوى من فرنسا عسكرياً؟

نخـتم بهـا    .. األخ إبراهيم يقول اإلنسان الغربـي     

اإلنسان الغربي  : بمدخل إيجابي .. بمالحظة إيجابية 

  هو أفضل إنسان للدعوة، باعتقاد األخ إبراهيم، ألنه

ألنه إنسان موضوعي وعقلي، ربما     : ماهر عبد اهللا  

يقصد عقالني، ويتعامل مع األمـور بموضـوعية        

أكثر من اإلنسان الشرقي المنفعل المحـافظ علـى         

تبـار أنـه    التراث، لنترك هذا التصنيف علـى اع      

  .رددنا عليه.. رددنا
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تصنيف وصفه نمطي لكـن، لكـن       : منذر األسعد 

  .. فيه

هل هو مدعو محتمل من الدرجـة       : ماهر عبد اهللا  

  الراقية التي قد يسهل إقناعه فيها؟

في حدود إطالعي المتواضع نعم، ثم      : منذر األسعد 

قبل ذلك واجبنا أن ندعوا وال نضمن النتائج، ألنه         

 عز وجل، القلوب بيـد اهللا، نحـن         النتيجة بيد اهللا  

هل مطلوب منا   ) إن عليك إال البالغ   (علينا الدعوة   

أفأنـت  (؟  ..؟ هل تكره النـاس    ..نحن أن ندخل أو   

ليس من حقنـا،    ) تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين    

، نحن يجب أن ندعو، أمـا أن        )ال إكراه في الدين   (

 نقصر في الدعوة ثم نهاجم الناس ألنهم لم يستجيبوا        

إلى اإلسالم فو اهللا أنا أخشى، ثم مـن سـلوكياتنا           

على كثير منـا اآلن     .. أيضاً أخشى على المسلمين   

كأمة أن نكون ممن يصدوا عـن سـبيل اهللا عـز            

واهللا هـذا ال    .. وجل، أنا أخشى على األمة فعـالً      

أقوله يعني ألتهم غيري، أتهم نفسي أيضاً، يخشى        

ض أن  علينا أن نكون نصد عن سـبيل اهللا، أفـر         

أنـا  . إنساناً غربياً يعني يراني أقطع إشارة المرور      

سأخذ مثالً بسيطاً، باهللا كيف سينظر إلي وأنا أحدثه         

مـثالً البيئـة    .. عن األخالق وعن احترام األرواح    

يلوثون الطريـق،   .. عندما ترى المسلمين يرمون   

اإليمـان  : " يقول -صلى اهللا عليه وسلم   –والرسول  

ة بضٌع وسبعون شـعبة،     بضع وستون، وفي رواي   

أعالها شهادة أن ال إله إال اهللا، وأدناهـا إماطـة           

إذا كان من اإليمان ونحن نفعل      " األذى عن الطريق  

نحن اآلن حجة على اإلسالم لألسف      . عكسه تماماً 

عند بعض الناس، ولذلك واجب الدعاة أن يميـزوا         

بين اإلسالم وبين واقـع     .. هناك بين واقع اإلسالم   

  .المسلمين

هل يختلف دوري ودورك عن دور      : ماهر عبد اهللا  

  الجالية؟ لو عدنا لسؤال األخ ابن درويش؟

أل، دورهم أكبر، ألنهم هناك علـى       : منذر األسعد 

احتكاك مباشر، لكن هذا يوجب علينا أن نـدعمهم         

يعني عكس وضع المسلمين في الغـرب،       .. بالمال

بعكس وضع اليهود، اليهود الغربيون في أميركـا        

 هم الذين يدعمون الدولة الصهيونية، أما نحن        مثالً

  .بالعكس الجالية المسلمة غالباً جالية فقيرة

طيب سيدي هنضطر للتوقف انتهى     : ماهر عبد اهللا  

الوقت إلى أن نلقاكم األسبوع القادم تحيـة منـي،          

شكراً جـزيالً   . والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته    

  .لك
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