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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

المنعقدة في رحاب جامعة ) تجديد الخطاب الديني(رون في ندوة أسئلة كثيرة تصدى لإلجابة عنها باحثون ومفك

) مالمح إطالق رسالة التجديد في الخطاب الديني(، في محاولة لالقتراب من ١٢/٢/٢٠٠٤-١٠دمشق في الفترة 

من خالل ستة محاور بحثية تطرقت لدواعي وشرعية إصالح الخطاب الديني، وبنية الخطاب الديني اإلصالحي 

 أيلول وقضية التجديد، نقد الخطاب اإلسالمي الجديد ومستقبل خطاب ١١ صورة اإلسالم في الغرب بعد والتجديد،

تناولتها أكثر من عشرين مداخلة بحثية لباحثين ومفكرين من مصر والسعودية وفلسطين ... اإلصالح الديني

  واألردن ولبنان وسورية
  

ات وندوات تحت اسم التجديد في الخطاب الديني أسلوب التفاتيٌّ فإّن ما يجري في العالم اإلسالمي اليوم من مؤتمر

إللغاء الخطاب الديني ، أو لتفريغه من مضمونه ، حيث يصبح الدين متوافقاً مع مصالح القطب الواحد في 

  السيطرة ونهب الثروات
  

ن نضلَّ قبل أن نُجبر على الحقيقة المّرة أفضل ألف مّرة من الوهم المريح ، هناك من ينادي بأ: أيها اإلخوة 

  الضالل ، وأن نُذَّل قبل أن نُجبر على الذل
  

الهدفُ من عقد مؤتمرات في العالَم اإلسالمي تحت اسم التجديد في الدين الهدفُ منها إلغاء الخطاب اإلسالمي أو 

  تفريغه من مضمونه
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نوا فهم دينهم ، وأحسنوا تطبيقه ، وأحسنوا ولكن العالَم كلَّه سوف يركع أمام أقدام المسلمين إذا أحس: قال 

  عرضه للعالَم ، هذه واحدة
  

ال يختلف اثنان في العالم اإلسالمي على وجوب التجديد في طريقة العرض واألسلوب ، في الدين قيم ثابتة ، 

ت مغطاة ومبادئ ثابتة ، سمِّها إْن شئت الثوابت ، هذه مغطاة بنصوص قطعية الداللة ، وفي اإلسالم متغيرا

بنصوص ظنية الداللة ، هي محلُّ االجتهاد ، ومحلُّ التجديد والتطوير ، والمشكلة أننا مكلَّفون أن نتبع في عقائدنا 

وعبادتنا ، وأْن نبتدع في دنيانا ، الذي حدث أننا ابتدعنا في عقائدنا ، وفي عباداتنا ، وقلّدنا في دنيانا ، فكنا في 

  مؤخرة األمم
 

  اها ليست في تجديد الخطاب الديني ، بل في مصداقية الخطاب الدينياألزمة كما أر

  

ونستمع كل يوم من أعلى مراتب دينية فتاوى تتناقض مع جوهر الدين أليس كذلك ؟ تسمعون كل يوم فتاوى 

  إرضاء لألقوياء، من أجل أن يتماشى الدين مع مصالحهم

  

قى إشكالية إسالمية وليس مجرد إشكالية عربية، إذ يستوي في تبعا لذلك يبدو أن إشكالية تجديد الفكر الديني تب

  ذلك الفكر الديني اإلسالمي العربي والفكر الديني اإلسالمي غير العربي

  

وهذا يبين أننا أمام مشكلة ثقافية بنيوية ذات صلة بالعقل اإلسالمي المعاصر وليس بالعقل اإلسالمي 

الشروط والمعطيات الثقافية واالجتماعية والتاريخية في العربي، مشكلة بنيوية تتغذى بمجموعة من 

العالم اإلسالمي، جعلت كثيرا من التطورات واإلبداعات الفكرية ومحاوالت تجديد الخطاب الديني تبقى 

محصورة بين النخب من جهة، ولم تستطع في عمومها أن تكتسب قوة جذب تجعلها تنتقل من السياق 

   أو العكساإلسالمي إلى السياق العربي

  

وهذه الوضعية . وهكذا تكون المنطقة قد شهدت حوالي ستة عشر حربا، بمعدل حرب كل نحو أربع سنوات تقريبا

ال توفر االستقرار الضروري لتوجيه طاقاتها للبناء السياسي واالقتصادي، وال للبناء الفكري والحضاري، بل هيأت 

وق، وفق منطق ديناميكية الشعوب في الدفاع عن نفسها ظروف ردود فعل قاسية للدفاع عن النفس وعن الحق

  وعن وجودها
 

ودفع الخطاب اإلسالمي . وهذا ما جعل التأكيد على الهوية في المنطقة العربية خيارا جماهيريا ونخبويا طاغيا

عا ليعطي األولوية لمواضيع المقاومة وحماية حقوق األمة على حساب التجديد الفكري والحضاري، وينشغل تب

  لذلك عن تجديد الخطاب الديني

  

فخطاب المقاومة ال يكتمل إال إذا ترافق بتجديد فكري يؤمن من اختراق ثقافة عنصر االنحطاط وثقافة التبعية 
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  وضياع الهوية

  

  انشغال الفكر اإلسالمي عموما بتحديات الوجود، بدال من االنشغال بهموم النهضة الفكرية

  

لمغلق في المنطقة العربية جعلها أقل تأثراً بموجة اإلصالحات السياسية والمد ونظن أن النظام السياسي ا

  الديمقراطي والتطور االجتماعي من كثير من مناطق العالم الثالث
 

إن الخالصة التي نريد االنتهاء إليها هي أنه على الرغم من أن تجديد الخطاب الديني عامل رئيسي في تجديد 

ماعية، إال أن تحقيق تجديد الخطاب الديني بنفسه يستلزم إصالحا سياسيا يشمل إرساء الحياة السياسية واالجت

  ديمقراطية تؤمن بالتعددية وتحمي الحريات الفردية والعامة

  

ولذلك فإن انتشار االستبداد ومنطق الحزب الواحد شجع على انغالق الحياة الثقافية والفكرية عموما، وأسهم 

  فق التجديدي في الفقه والفكر اإلسالميين واسعي االنتشاربالتالي في محدودية األ

  

وإن تجديد الخطاب الديني لن يؤتي ثماره المرجوة بدون إصالح ثقافي مجتمعي ينطلق من اإليمان بنسبية 

  المعارف واآلراء، وبحقوق البشر في الحوار والمساءلة، وهو ما يعني انتشار ثقافة اجتماعية سياسية جديدة

  

فإن المطالبة بتجديد الخطاب الديني في وسط يعيش فيه أنواع الخطابات األخرى الجمود والتقليدية شيء وهكذا 

  غير موضوعي وال منصف

  

فهذه كوريا . والمقارنة بالدول المماثلة التي حققت في العالم المعاصر نهضتها توضح بجالء أين يكمن الخلل

ر الناصرية بفترة، وها هي اليوم متقدمة عليها على أكثر من وضعت أقدامها على مسار التحديث بعد قيام مص

فقد نجحت في حوالي ربع قرن من الزمان في تغيير وضعها المادى وظروفها االقتصادية واإلنسانية . صعيد

  واالجتماعية من النقيض إلى النقيض

  

قاربة، لكن ذلك لم يصاحبه في الدول لقد استورد العرب التكنولوجيا الحديثة كما استوردتها الدولتان، وفي فترة م

  العربية استيعاب جيد للتكنولوجيا وال تحول التحديث إلى ثقافة في المجتمع

  

خالصة هذه النقطة هي أن تجديد الخطاب الديني ال يتم إال في وسط يعيش حركة تجديد فكري واجتماعي حاضن، 

  مل إعاقة إضافيوإن سيادة الفكر التقليدي في المدارس الفكرية األخرى عا

  

إن تجربة ماليزيا التي يراها الكثيرون ناجحة بدأت بقرار إصالح التعليم، ومنها انطلقت إلي ما أنجزته من 

  مساهمة عالمية في التنمية
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ولعل من األمثلة على ذلك التقرير الشهير الذي صدر في الواليات المتحدة بعد نجاح االتحاد السوفيتي في وسط الستينيات 

  القرن الماضي إلرسال رجل إلى الفضاء، وهو تقرير أثار االنتباه إلي ضرورة تجديد التعليممن 

  

وهذه النقلة في التعليم هي التي يمكن أن تجعل االستفادة من جهود تجديد الخطاب الديني مثمرة مؤثرة في الثقافة 

  االجتماعية السائدة
 

الخطاب الفكري والسياسي األمريكي واألوروبي مسألة فمنذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر طفت على سطح 

إصالح اإلسالم بناء على قراءة تتلخص في كون مجتمعاتنا مجتمعات فاشلة، وثقافتهم مريضة ومأزومة بسبب 

  ثقل الوطأة الدينية فيها

  

افية تصل فقد وفرت أحداث الحادي عشر من سبتمبر فرصة ذهبية لقوى غربية كثيرة إلحياء نزوعات ماهوية ثق

حد العنصرية البغيضة في الكثير من األحيان، من ذلك مهاجمة ثقافة المسلمين وأنماط حياتهم ومعاشهم، ودمغهم 

  بكل الشناعات

  

ومن المعلوم هنا أن هذه التفسيرات الثقافوية توفر مالذا آمنا للقوى الغربية لغسل أيديها جملة من تحمل تبعات 

ط فيها المنطقة، من ذلك أن ما يشهده عراق اليوم مثال من دمار وفوضى واحتراب األزمات والمشكالت التي تتخب

طائفي ال يتم إرجاعه إطالقا إلى االحتالل العسكري األمريكي األنجلوسكسوني غير المشروع لهذا البلد بقدر ما يتم 

  ية واالصالح السياسيإرجاعه إلى أسباب دينية ونفسية، من مثل وجود حالة عدوانية دينية كارهة للديمقراط

  

وقد مثلت التجربة التركية وصعود حزب العدالة والتنمية، ثم ظهور التجربة الخاتمية قبل ذلك في إيران نوعا من 

  الجاذبية بالنسبة للكثير من الباحثين والمراقبين الغربيين

  

البنى االجتماعية والسياسية فقد ولدت صدمة الحداثة التي اجتاحت عالم اإلسالم على حين غرة هزات عميقة في 

ونمط الحياة العامة للمسلمين، كما أصابت بنى الوعي اإلسالمي بارتجاجات هائلة كان من نتائجها المباشرة 

انقسام النخبة اإلسالمية إلى ثالثة تيارات كبرى مازالت ارتساماتها قائمة إلى يومنا هذا في مختلف مواطن 

  ربي وغير العربيالفضاء اإلسالمي الواسع بشقيه الع

  

الديني يراد له أن يجدف هذه المرة في وجهة مغايرة تماما، يراد له أن يكون خروجا " اإلصالح"لكن يبدو أن قارب

عن هذا الجهد االحيائي لصالح نزعة دهرية جامحة كان السيد جمال الدين األفغاني نفسه قد انتبه إليها بحاسته 

  ه الشهيرة المعنونة برسالة في الرد على الدهريينالثاقبة منذ وقت مبكر فخصها برسالت

  

ثمة آفة مضاعفة ومهلكة في الساحة العربية واإلسالمية، آفة الجمود على الموروث الديني بحجة الدفاع عن 

الهوية المهددة دونما إعمال نظر أو تفكير، وآفة التنكب عن التفكير الحي فيما يفد علينا من فكر الحداثة تحت 
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  لعقالنية والنقد واالستنارة وما شابه ذلك من العناوين المخادعةدعاوى ا

  

ولعل التشخيص األقرب إلى الواقع هنا كون المنطقة العربية واإلسالمية عامة تعاني من خلل ثقافي عميق ناتج 

يمية بدوره عن وجود خلل مؤسسي علمي، أي إن المشكلة متأتية من غياب الدور الفاعل والرشيد للمؤسسة التعل

  والتثقيفية الدينية وليس في وجودها

  

فقد تراجع دور المؤسسة التعليمية الدينية العريقة مخلفة وراءها حالة من الفراغ المريع لم تقدر الجامعات الحديثة على 

ي، األمر الذي العربية الحديثة لم تتمكن من ملئ الموقع الذي كان يشغله العالم التقليد" االنتلجنسيا"ملئه، كما أن ما يسمى 

شرع الباب واسعا أمام حالة من الفوضى االخالقية والدينية والعلمية مازالت حلقاتها الدرامية ماثلة أمام أعيننا، أي إن 

  المشكل متأت من ضعف المؤسسة التعليمية الدينية وضمور التكوين الديني وليس في وجودهما

  

ة تتمثل في ملمحها البراجماتي العملي، أي االهتمام بما يمكن لعل أهم ميزة لهذه التجارب السياسية غير العربي

تسميته بالبراكسيس السياسي أكثر من االنشغال بالتنظير السياسي، إذ أن ما يشغل أصحاب هذه التجارب البحث 

  عن النجاعة والجدوى السياسية أكثر من االهتمام بالفكر أو التنظير الديني والسياسي
 

لة اإلسالمية غير العربية فقرها الفكري وعزوفها عن الكتابة والتدوين، إذا استثنينا الملمح بل إن ما يميز الحا

من قبيل التأكيد على التوافق بين اإلسالم والديمقراطية، أو " اإلصالحيين"السجالي الذي يطبع خطاب هؤالء 

  التعايش بين اإلسالم والحداثة وليس أكثر من ذلك
 

مسألة من الزاوية السياسية العامة دون االقتصار على جانب الخطاب الديني، ومن دون التوقف كثيرا على أنه إذا تناولنا ال

عند األشخاص، فإنه يسعنا القول على سبيل الجملة أن أهم الدروس التي يمكن استخالصها من التجارب اإلصالحية غير 

تتمثل في نجاحها إلى صنع وفاقات سياسية بين الثقافة العربية في اندونيسيا وماليزيا وتركيا والسينيجال وإيران مثال 

اإلسالمية واألعراف المحلية اإلسالمية من جهة، والنظام الديمقراطي الليبرالي من جهة أخرى، ودونما كبير انشغال بإثارة 

توافق مع اإلسالم مماحكات نظرية مجردة أو صراعات ايديولوجية عقيمة، من قبيل السجال عما إذا كانت هذه الديمقراطية ت

  أو تتعارض معه، أو ما إذا كانت هذه الديمقراطية رديفا مالزما للعلمانية أم ال

  

ولذا من الضروري إعادة توجيه مركز االهتمام من الثقافة إلى السياسة ومشاغلها ورهاناتها، وأنا ممن يزعمون 

ي عامة ال عالقة لها بنظام الثقافة أو الدين على ما أن عطالة االنتقال الديمقراطي في العالم العربي والعالم اإلسالم

يعن للكثير قوله إنما يعود األمر إلى ممانعة الخارج المتحالف مع مراكز التسلط في الداخل في قبول الخيار 

التداولي الديمقراطي مع العمل على االلتفاف عليه بمسوغات ودعاوى مختلفة ، أكثر مما يتعلق األمر بعالم الثقافة 

  والدين

  

فهل يعني بتجديد .. كريمة أن قضية تجديد الخطاب الديني تحتاج إلى تحديد لهذا المصطلح تحديدا دقيقا. أكد د

الخطاب الديني االنقالب على التراث أو على األصول والثوابت أو محو الهوية أو االنسالخ عن ذاتية األحكام 
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أم أنه يقصد بتجديد الخطاب الديني مالءمة العصر في . ".تجديد"وليس " تبديد"الشرعية بطبيعة الحال هذا 

واالجتهاد الصحيح في هذه األمور وما يماثلها من أهل الذكر ان كان يقصد هذا فهذا .. المستحدثات والنوازل

شيء محمود الن قضايا المسلمين اآلن في المجاالت الطبية واالقتصادية واالجتماعية تستدعي أهل االجتهاد بعيدا 

  التعصب المذهبيعن 

  

عبدالصبور شاهين األستاذ بجامعة القاهرة أنه لن تختلف األحداث في جوهرها عما يجري في العالم . صيحة التجديد يؤكد د

العربي واإلسالمي ذلك ألن الساحة اإلسالمية تلقت صيحة تجديد الخطاب الديني من الجهات االستعمارية التي تصف اإلسالم 

قال ان مصطلح تجديد الخطاب الديني هو . المسلمين ان يتخلوا عن اإلسالم ليتخلصوا من نزعة اإلرهابباالرهاب وتريد من 

  وان كان في نظر المحققين صيحة لتدمير الخطاب الديني.. مصطلح غامض بالنسبة إلي جماهير الدعاة

  
م يوجه للناس سواء كانوا مسلمين أو القرضاوي أن المراد بكلمة الخطاب الديني هو كل بيان باسم اإلسال. حيث أوضح د

غير مسلمين لتعريفهم باإلسالم، وقد يأخذ هذا الخطاب شكل الخطبة والمحاضرة والرسالة والمقال والكتاب والمسرحية 

  واألعمال الدرامية، وبذلك ينبغي أال نحصر الخطاب الديني في خطبة الجمعة فقط

  

ه ثوابت ال مساس بها، ولكن تتغير في أسلوب عرضها، ومن هنا وأجاب على هذه التساؤالت موضًحا أن الدين ب

فعرض الثوابت في الخطاب الديني يختلف من زمن لزمن آخر ومن بيئة ألخرى ومن قوم لغيرهم، كما يتضمن 

  الدين متغيرات تقبل التجديد واالجتهاد
 

ميا؛ فالقرآن الكريم قد غّير من أسلوب خطابه وانطالقًا من هذه الطبيعة للدين أوضح أن فكرة التجديد ليست مرفوضة إسال

الديني من مكان لمكان ومن وقت لوقت، ودلل على ذلك باالستشهاد باختالف الخطاب الديني في الموضوعات واألسلوب ما 

  بين القرآن المكي والقرآن المدني
 

، ومن هنا فالدعوة " والحال والنيةالفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعرف: "كما أن هناك قاعدة فقهية تقول

  وخطابها أكثر قابلية للتغير من الفتوى
 

 أن نغير خطابنا بأنفسنا ومن منطلقاتنا، وال - نحن المسلمين- من الذي يغير خطابنا الديني؟ وأجاب بأن علينا 

  يجوز أن يملى علينا هذا التغيير بأوامر تأتينا من الغرب؛ ألننا بذلك سنخضع ألهوائهم
 

ونسأل أيًضا لماذا تطالبنا أمريكا وحدنا بتغيير خطبانا وال تطالب الصهاينة الذي ينبني خطابهم الديني على إباحة 

اغتصاب أراضي وحقوق اآلخرين؟ ولماذا ال تطالب اليمين المسيحي المتطرف بأن يراجع خطابه الديني؟ فإذا كنا 

  ير اآلخرون خطابهم الديني أيًضانوافق على تغيير خطابنا من منطلقاتنا فال بد أن يغ
 

وأوضح أن هذه الدعوة األمريكية لنا بتغيير خطابنا هدفها تغيير اإلسالم األصلي إلى إسالم مستأنس يمشي في 

  الركاب ويتمسح في األعتاب
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 وأوضح أن هناك أساليب غير حكيمة في الدعوة، منها الدعاء على اليهود والنصارى، متسائالً لماذا نستثير

اآلخرين، فنحن ال نكره اليهود ليهوديتهم، وإنما ألنهم سلبوا أرضنا واغتصبوا حقنا وسفكوا دماءنا، وقبل ذلك لم 

  يكن بيننا وبينهم قضية، وكذلك الصليبيون، وهناك فرق بين الصليبيين والنصارى
 

 بين العالم الحديث الذي كيف يمكن التوفيق: تمحورت أوراق العمل والحوارات حول اإلجابة عن سؤال أساسي هو

بلغ من التطور العلمي والتكنولوجي واالجتماعي والسياسي والثقافي مبلغا مذهال، وبين تراثنا الديني والفكري، 

  ؟"ونحن هاهنا قاعدون"دون أن نفقد خصوصيتنا الثقافية، ودون أن ننعزل عن الدنيا التي تجري 
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  المحتويات

  
 

  ١٠...........................................................ندوة تجديد الخطاب الديني

  والمجتمع الحياة بناء في فعالة مشاركة أجل من ديمقراطي لحوار دعوة

١٢/٢/٢٠٠٤- ١٠  

  ١٢.........................................................:الديني في محاضرة الخطاب

  المنعقدة في مدرج جامعة دمشق الديني تجديد الخطاب ندوة

  النابلسي راتب محمد الدكتور

  ٢٠٠٤ شباط ١٢ -١٠ نم

  ١٦..............................................:حقوق اإلنسان وتجديد الخطاب الديني

  كيف يستفيد العالم العربي من تجارب العالم اإلسالمي غير العربي؟

٢٩/٤/٢٠٠٦  

  ١٨.كيف يستفيد العالم العربي من العالم اإلسالمي غير العربي في تجديد الخطاب الديني

  ٣٠/٥/٢٠٠٦ المغرب -والتنمية العدالة لحزب العام األمين/العثماني الدين سعد

  ٢٤كيف يستفيد العالم العربي من تجديد الخطاب الديني في العالم اإلسالمي غير العربي؟

  ٦/٦/٢٠٠٦-ندنل-المتحدة المملكة الدولية والعالقات السياسي الفكر في باحث/السالم عبد رفيق .د

  ٣٣..........أحدث وسيلة لتطوير الخطاب الديني..تحديث المساجد بالتليفزيونات والدش

  ٣٥.............................................القرضاوي يناقش تجديد الخطاب الديني

  ٠٣/٠٩/٢٠٠٣  -سعفان رباب

  ٣٨.....................................* سبل تجديد الخطاب الدينيإعالن باريس حول
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 ندوة تجديد الخطاب الديني

دعوة لحوار ديمقراطي من أجل مشاركة فعالة في 

  عالحياة والمجتم بناء

١٢/٢/٢٠٠٤-١٠  

 ما المقصود بتجديد الخطاب الديني، وما بنية هذا

هل هو شرط أم ... ما هو مبرراته الخطاب؟

ضرورة  حاجة؟ استجابة لحاجة موضوعية تفرضها

معاصرة الخطاب الديني ومالءمته لكل زمان 

 ومكان، أم شرط لواقع مفروض من الخارج

طاب  أيلول مثالً؟ لماذا لم يتجدد الخ١١كأحداث 

   ؟...الخطاب اإلسالمي المعاصر وما مستقبل هذا

أسئلة كثيرة تصدى لإلجابة عنها باحثون ومفكرون 

المنعقدة في رحاب ) الخطاب الديني تجديد(في ندوة 

، في ١٢/٢/٢٠٠٤-١٠ في الفترة جامعة دمشق

مالمح إطالق رسالة التجديد (لالقتراب من  محاولة

بحثية  اورمن خالل ستة مح) في الخطاب الديني

، الديني لدواعي وشرعية إصالح الخطابتطرقت 

صورة ، والتجديد وبنية الخطاب الديني اإلصالحي

، قضية التجديد و أيلول١١اإلسالم في الغرب بعد 

مستقبل خطاب  والجديد نقد الخطاب اإلسالمي

تناولتها أكثر من عشرين ... اإلصالح الديني

 لباحثين ومفكرين من مصر مداخلة بحثية

  .والسعودية وفلسطين واألردن ولبنان وسورية

اقترابها من موضوع الندوة،  تباينت في درجة

فأجاد البعض عرضا وتحليالً وغرد البعض خارج 

  .البعض اآلخر في هوة الخطابية السرب، وسقط

 إال إنها استطاعت لحد ما أن ترسم مالمحاً لبعض

 الجوانب الهامة في قضايا التجديد الخطاب الديني

يعيشها وطننا  يتوافق مع التطورات التي(بما 

العربي وأمتنا اإلسالمية وال سيما في ظل الظروف 

فيها العرب والمسلمون لهجمة  الحالية التي يتعرض

استعمارية جديدة وعدوان صهيوني مستمر على 

  ).الفلسطيني شعبنا العربي

ولعل في اختالف الرؤى التي استمعنا إليها بين 

انعكاس صادق لرؤية لمنظمي  علمانيةاألصولية وال

 كمطلب شرعي تجديد الخطاب الدينيالندوة في 

الدكتور  كما أشار -وحضاري  وقومي ووطني

 مدير مركز الدراسات اإلسالمية محمد حبش

 ورغبة حقيقية في -افتتاح الندوة بدمشق أشار في

  ).والمجتمع إشراك هذا الخطاب في بناء الحياة(

دمت على مدار ثالثة أيام  قسبع جلسات بحثية

مركز التي دعا إليها  توزعت عليها أعمال الندوة

الدراسات والبحوث االستراتيجية بجامعة دمشق 

سنتناول . اإلسالمية بدمشق ومركز الدراسات

التجديد (بعضاً منها بشيء من التفصيل تباعاً عبر 

ونشير إلى بعضها اآلخر بشكل موجز  ،)العربي

   :وهي كاآلتي

؟ اإلسالمي المعاصر ا لم يتجدد الخطابلماذ .١

 رئيس تحرير مجلة للدكتور زكي الميالد

   . السعودية  المملكة العربية-الكلمة 

  المعنى والمقاربة:تجديد الخطاب اإلسالمي .٢

أستاذ في الجامعة  للدكتور وجيه قانصو

   .اللبنانية

  المحددات والمحاذير:تجديد الخطاب الديني .٣

   .  مصر- محمد بيوميللدكتور عبد المعطي 

 وعالقته دواعي إصالح الخطاب الديني .٤

 للدكتور محمد رأفت عثمان بحركات اإلصالح

   .  مصر-أستاذ الفقه المقارن بجامعة األزهر 
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 التجديد الديني مدخالً إلصالح الفكر اإلسالمي .٥

العام للملتقى   المنسقللباحث أنور أبو طه

   .  فلسطين-الفكري لإلبداع 

 اإلسالمي الدين وقواعد الخطابالغلو في  .٦

 أستاذ اإلعجاز للدكتور محمد راتب النابلسي

كليات الشريعة  العلمي في القرآن والسنة في

   .  سوريا-وأصول الدين 

  مشكلة الخوارق:تجديد الخطاب اإلسالمي .٧

  جامعة دمشق- للدكتور جودت سعيدوالسننية 
.   
للدكتور  الخطاب اإلسالمي وحتمية تطوره .٨

   .  لبنان- يكنفتحي 

 مقاصد العقيدة... نحو تجديد الفكر الديني .٩

للدكتور محاولة للتفكيك والتركيب : اإلسالمية

اإلمام محمد   األستاذ في جامعةعبد اهللا الحامد

   .بن سعود بالرياض سابقاً

االستدالل  يد الخطاب اإلسالمي في مجالتجد  .١٠

للدكتور عبد اهللا دراسة تطبيقية ... الفقهي

اإلسالمية   عضو مجمع البحوثالنجارمبروك 

   .في األزهر الشريف

دور الخطاب اإلسالمي الجديد في حل    .١١

للدكتورة منى حداد  الخطاب الديني إشكاليات

   يكن

محمد حسين  مقاربة أولية لرؤية اإلمام السيد .١٢

للشيخ فضل اهللا في تجديد الخطاب اإلسالمي 

   . حسين شحادة

لألستاذ  يالخطاب الديني المسيح تجديد  .١٣

   .  سوريا- الباحث سهيل عروسي

 تجديد الخطاب الديني مشكلة الحكم في  .١٤

 رئيس قسم الفلسفة - للدكتور أحمد برقاوي

   فلسطين_ بجامعة دمشق 

صورة المسلمين بعد أحداث   .١٥

 للدكتورة سهير عبد العزيز ٢٠٠١/أيلول/١١

   مصر –

 جدل : أيلول١١ تجديد الخطاب الديني بعد  .١٦

 - الخطيب للباحث معتزسياسي الديني وال

   . مصر

 أزمة المعرفة اإلنسانية :الصراع على القيم  .١٧

  . للدكتور رضوان زيادةواإلسالم  بين الغرب

 بالتأكيد على أهمية الحوار بين(واختتمت الندوة 

جميع تيارات الفكر العربي للوصول إلى هدف 

 مشترك لتجديد الفكر العربي عموماً والخطاب

 وجه الخصوص؛ تجديداً يؤكد اإلسالمي على

مزيد من  لعقد(والدعوة ). الثوابت الوطنية والقومية

الندوات العربية المشتركة من اجل الوصول إلى 

إلى سالح فعال  وعي حقيقي وتحويل هذا الوعي

في ايدى العرب والمسلمين في كفاحهم من اجل 

  ).المنشود استقاللهم وتقدمهم

ى حد كبير، عكست عموماً كانت الندوة ناجحاً إل

الدين والفكر في احترام  اإلرادة الواحدة لرجال

المقدس الديني، وأهمية الحوار بين جميع تيارات 

العربي وصوالً إلى إشراك هذا الخطاب في  الفكر

  .بناء الحياة والمجتمع

المداخالت البحثية سنتناول تباعاً عبر  نظرا ألهمية

صي، ق التبعضاً منها بشيء من) التجديد العربي(

  .ونشير إلى بعضها اآلخر بشكل موجز

  ماهر منصور

 ١٦/٢/٢٠٠٤ -:تاريخ الماده 
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   مؤتمر جامعة دمشق

  :الديني في  محاضرة الخطاب

المنعقدة في  الديني تجديد الخطاب ندوة

  مدرج جامعة دمشق

 الدكتور محمد راتب النابلسي 

     ٢٠٠٤ شباط ١٢ -١٠من    
  

  يمالرح بسم اهللا الرحمن 

 . وبركاته السالم عليكم ورحمة اهللا  

والصالة والسالم علـى   الحمد هللا رب العالمين ،  

سيدنا محمد الصادق الوعد األمين و على آلـه و          

 . صحبه أجمعين

ال يختلف اثنان في العـالم   وبعد ؛ فإنه فيما أعتقد  

  تجديد الخطاب الديني اإلسالمي في موضوع

ـ   كأسلوب ستجدات التـي  ليس غير ، بحـسب الم

نعيشها اليوم ، وقد قـدمتُ بـين أيـديكم أربعـة            

 : موضوعات

 ، فالخطـاب  الـديني  عن أهمية الخطاب :األول   

اإلسالمي من أخطر القضايا في حيـاة المـسلمين         

األمية الدينيـة ، والغـزو    اليوم ؛ ذلك ألن شيوع

الثقافي الهادف ، واألزمات االقتصادية الطاحنـة ،      

الصارفة جعل المسلم المعاصر يبتعد الفتن  واستعار

وكثـرة   عن ينابيع اإلسالم الصافية لضيق الوقت ،

العقبات والصوارف ، ولم يبق له من صلة بحقائق         

يصله من خـالل   الدين إال الخطاب اإلسالمي الذي

خطبة الجمعة ، أو التدريس الديني ، أو من وسائل          

ـ  اإلعالم ، وهذا حاُل ع الخطِّ العريضِ في المجتم

اإلسالمي ، غير أن ذلك ال ينفي وجود قلّة قليلـة           

الشباب طلبت العلم من ينابيعه األصيلة ، ولـم   من

 . تتأثر بالخلل في الخطاب الديني

الغلـو فـي   فيه عن   تحدثت:والموضوع الثاني  

، وهو الذي يـدعو إلـى تجديـد الخطـاب           الدين

الدين وأنـواع الغلـو    اإلسالمي ، معنى الغلو في

قادي والعملي ، وأسباب الغلو ، وفي مقدمتها        االعت

ومعالجة الغلو من قبل المـسلمين   الجهل والهوى ،

 . ومن قبل أولي األمر

 قواعـد  فيـه عـن    تحدثت:والموضوع الثالث  

 ، ففي الخطاب اإلسالمي قواعد      الخطاب اإلسالمي 

واإلحسان  ، فالقدوة قبل الدعوة إذا أردنا تجديده ،

و الترغيب قبـل   ، التربية ال التعريةو ، قبل البيان

العقـل   ومخاطبة ، والتيسير ال التعسير ، الترهيب

 . والقلب معاً

شروط الخطاب عن   تحدثتوفي الموضوع األخير 

 . الديني الناجح

بـين أيـديكم ، ولكـن     هذه الموضوعات األربعة 

اسمحوا لي أيها اإلخوة أن أتحدث عن موضوعات        

فإن ما يجري فـي  مر ، المؤت أخرى ال تخص هذا

العالم اإلسالمي اليوم من مؤتمرات وندوات تحت       

التجديد في الخطاب الديني أسـلوب التفـاتيٌّ    اسم

مضمونه ،  إللغاء الخطاب الديني ، أو لتفريغه من

حيث يصبح الدين متوافقاً مع مصالح القطب الواحد 

 . في السيطرة ونهب الثروات
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ة أفضل ألف مرة مـن  المر الحقيقة: أيها اإلخوة  

الوهم المريح ، هناك من ينادي بأن نضلَّ قبـل أن           

رعلى الضالل ، وأن نُذَّل قبل أن نُجبر علـى   نُجب

 . الذل

واحـدة فـي كتـاب اهللا     آية: أيها اإلخوة الكرام  

تلخِّص ما يجري في العالم اإلسالمي،اآلية قولـه        

  : تعالى

 نظّم عالقـةَ هذه اآليةُ ت )٧٥-٧٣(سورة اإلسراء 

الهـدفُ مـن عقـد      الطرف اآلخر بالمـسلمين ،      

التجديد في  مؤتمرات في العالَم اإلسالمي تحت اسم

الدين الهدفُ منها إلغـاء الخطـاب اإلسـالمي أو          

 . تفريغه من مضمونه

الخطاب الديني فرٌض عينـي   : أيها اإلخوة الكرام 

  : عالىفرضاً عينياً فلقوله توفرٌض كفائيٌّ ، أما كونُه 

 التواصي بـالحق ربـع   ]٣-١[: سورة العصر  

النجاة ، التواصي بالحق من أجِل الحفاظ على كيان         

ومن أجِل أن تضيقَ  الدين ، ومن أجِل نمو الدين ،

دوائر الباطل ، فالبد من خطاب ديني كفرضِ عينٍ         

ولكن في حدود ما يعلم ، ومع من  على كل مسلم ،

 عنى حديثُ النبي عليه الصالةيعرف ، يؤكد هذا الم

والسالم ، فعن عبد اللَّه بنِ عمرٍو َأن النَّبِي صـلَّى           

قَاَل اللَّه لَّمسو هلَيةً( :علَْو آينِّي ولِّغُوا عب...(  

 )الدارمي البخاري ، الترمذي ، أحمد ، ( 

يبلغ من حوله مـن أصـدقائه    كل مسلم مكلَّفٌ أن 

رانه وزمالئه وأهله كلمةَ الحقِّ التي سمعها في        وجي

ما يعلم ، ومع من يعرف ، هذا فرٌض عيني  حدود

 )١٠٨: سورة يوسف  (  : تؤكِّده آيةٌ ثانيةٌ

  : والتعليل البصيرة الدليل: قالوا  

على بصيرٍة ال يتّبع النبـي   فالذي ال يدعو إلى اهللا 

  يحب اَهللا ،عليه الصالة والسالم ، وهو بالتالي ال

 )٣١سورة آل عمران (  : قال تعالى

 الديني فرض عينٍ على كل مسلم في  هذا الخطاب

حدود ما تعلم ، ومع من تعرف ، أمـا الخطـاب            

سـورة آل   (  : كفائيا فقد قال تعالى الديني فرضا

 )١٠٤عمران

وامتالك األدلة التفصيلية هـو   هذا التفرغ والتعمق 

 . م به البعض سقط عن الكلُّفرض كفائي ، إذا قا

عاِلٌم من أمريكا هداه اهللا إلى  : أيها اإلخوة الكرام 

 اإلسالم التقى بالجالية المسلمة في بريطانيا ، وقال

أنا ال أصدق أن يستطيع العالَم      : كالماً رائعاً ، قال     

أن يلحـق بالعـالم    اإلسالمي في المدى المنظـور 

التساع الهوة بينهما ،    الغربي لبعد الهوة بينهما ، و     

أشد اإليمان أن العالَم كلـه سـيركع    ولكنني مؤمن

العالم  أمام أقدام المسلمين ، ألن في اإلسالم خالص

، كان قبل حين ثالث كتل من القيم والمبادئ ؛ قيم           

اإلسالم ، قيم الشرق تهاوت  الشرق والغرب ، وقيم

 من الداخل ، وانتهى األمر ، بقيت كتلتان كبيرتان        

القيم والمبادئ ، قيم اإلسالم ومبـادؤه ، وقـيم    من

وقوي جـداً ،   الغرب ومبادؤه ، الغرب ذكي جداً ،

الحريـة ،   : وغني جداً ، وقد طرح قيماً رائعـة         

اإلنسان ، تكـافؤ الفـرص ،    الديمقراطية ، حقوق

العدالة ، حق المقاضاة ، ولكن هذا البناء الـشامخ          

عقب الحـادي  الغرب ومن مبادئه تهاوت  من قيم

 عشر من أيلول ، فلم يبق في الساحة إال مبـادئ 

اإلسالم وقيمه ، وهذه فرصة ذهبية للمسلمين لنشرِ        

العاِلم األمريكي ؟  هذا الدين بأسلوب ، ماذا قال هذا

ولكن العالَم كلَّه سوف يركـع أمـام أقـدام          : قال  
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أحسنوا فهم دينهم ، وأحسنوا تطبيقه ،  المسلمين إذا

 . عرضه للعالَم ، هذه واحدةوأحسنوا 

التعريفُ الدقيقُ الجامع  : الشيء الثاني أيها اإلخوة 

المانع للتجديد أن ننزع عن الدين كلَّ ما علق بـه           

سـورة    : (ليس منه فقط ، ألنه دين تـوقيفي  مما

  )٣المائدة

اإلتمام عـدديٌّ ، واإلكمـاُل    : قال علماء التفسير 

عدداً  لتي عالجها الدين تامٌّنوعيٌّ ، أي إن القضايا ا

، وإن طريقةَ المعالجة كاملة نوعاً ، وأيُّ إضـافٍة          

، وأي حذٍف يعني اتهـام   تعني اتهام الدين بالنقص

 الدينِ بالزيادة ، فلما أضفْنا على الدين ما ليس منه

تفرقنا ، وصار بأسنا بيننا ، ولما حذفْنا من الـدين           

أضفنا نتفرق ، وإن  إنأصبحنا في مؤخّرة األمم ، 

 . حذفْنا نضعف

كفكرة تمهيدية لحقيقة خطيرة  : أيها اإلخوة الكرام 

؛ أن كماَل الخَلق يدّل على كمال التشريع ، أضرب 

مثالً سريعاً جداً ، البعوضةُ التي ذكرها اهللا في  لكم

 )٢٦: سورة البقرة  (  : القرآن فقال

بعوضـة ،  اإلنسان من  ما من مخلوق أحقر على 

))نَاحاِهللا ج نْدُل عا تَْعدنْيالد قَى  لَْو َأنا سم ةوضعب

اءةَ ما شَْربنْهم رالترمذي( .  ))الكَاف( 

عين ، وفي فمها ثمـان   البعوضة في رأسها مئة  

وأربعون سناً ، وفي صدرها ثالثة قلوب ؛ قلـب          

 جناح ، تملك البعوضة أجهزة مركزي، وقلب لكل

ال تملكها الطائرات، تملك جهاز استقبال حراري،       

األشياء بحرارتهـا ال بأحجامهـا ، وال    فهي ترى

واحد  بألوانها ، وال بأشكالها ، حساسية هذا الجهاز

على ألف من الدرجة المئوية ، وتملك جهاز تحليل         

وتملك جهاز تخـدير ،   للدم ، فما كل دم يناسبها ،

مها ست سكاكين   وتملك جهاز تمييع ، وفي خرطو     

جرح مربـع ، وسـكينان    ، أربع ساكين إلحداث

تلتئمان على شكل أنبوب المتصاص الدم ، وفـي         

 . أرجلها مخالب ومحاجم

الذي خلَق البعوضة على هذا  لم سقت هذا المثَل ؟  

النحو المعجز ال يمكن أن يحتاج دينُه إلى تبديل ،          

جديد إلى تعديل ، وال إلى استدراك ، وال إلى ت وال

هـذه   ، وال إلى تطوير ، أنـا قلـت فـي بـادئ    

ال يختلف اثنان في العالم اإلسـالمي       : المحاضرة  

واألسلوب  على وجوب التجديد في طريقة العرض

             ها إنفي الدين قيم ثابتة ، ومبادئ ثابتـة ، سـم ،

مغطاة بنصوص قطعية الداللة  شئت الثوابت ، هذه

ظنيـة  ، وفي اإلسالم متغيرات مغطاة بنـصوص        

محلُّ االجتهـاد ، ومحـلُّ التجديـد     الداللة ، هي

 والتطوير ، والمشكلة أننا مكلَّفون أن نتبـع فـي  

عقائدنا وعبادتنا ، وأن نبتدع في دنيانـا ، الـذي           

عباداتنـا ،   حدث أننا ابتدعنا في عقائـدنا ، وفـي  

 . وقلّدنا في دنيانا ، فكنا في مؤخرة األمم

وهو أن : معنى التجديد أعيد  : أيها اإلخوة الكرام 

ننزع عن الدين كل ما علق به مما لـيس منـه ،             

،  الديني تجديد الخطاب أراها ليست في األزمة كما

 ، قبل أيام جاءتني     بل في مصداقية الخطاب الديني    

اإللكتروني، وهي قصة قصيرة، إمام  رسالة بالبريد

 مسجد في بريطانيا نُقل إلى بلدة في ظاهر لنـدن، 

يركب المركبة العامة كل يوم ، ومـن        فاضطر أن   

 غرائب الصدف أنه يركب المركبة نفـسها مـع  

السائق نفسه ، في إحدى المرات صعد المركبـة ،          

السائق البقية ،  وأعطى السائق ورقة نقدية ، رد له

عندما عدها وجدها تزيد على ما يستحق عـشرين         
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 كَوني مسلما ينبغي أن أرد هـذه  أنا: سنتاً ، فقال 

 هي زيادة طفيفـة ، والـشركةُ  : الزيادة ، ثم قال 

عمالقة ، ودخلها فلكي ، وال تتأثر بهـذا المبلـغ           

، وهذا طبعاً خطـأ ،   الزهيد ، هو هبة من اهللا إلي

فلما جاء وقت نزوله من المركبة وقف أمام السائق         

أعطاه العشرين سـنتاً ، فابتـسم    ، ودون أن يشعر

: ام هذا المسجد؟ قال     ألست إم : السائق ، وقال له     

واهللا حـدثتُ نفـسي أن أزورك فـي    : ، قال  بلى

امتحنك ، هذا  المسجد ألتعبد اَهللا ، ولكنني أردت أن

اإلمام وقع على األرض لهـول الـصدمة ، فلمـا           

يـا  : بعامود ، وقال  استعاد وعيه وقف ، وأمسك

رب كدت أبيع اإلسالم كله بعشرين سنتاً ، كم من          

كله بشركة ، بحصته من شـركة ،   همسلم يبيع دين

 باستعصائه في بيت ، بكذب، باحتيال، األزمة اليوم

أزمة مصداقية الخطاب الديني ، لماذا فعَل األنبياء        

الدعاة ال يفعلون شيئاً  شيئاً ال يكاد يصدق ، وآالف

؟ ألن األنبياء فعلوا بسلوكهم ما قالوه بألـسنتهم ،          

 أمـر جمـع أهلـه    عمر كان إذا أراد إنفاذ سيدنا

 إني قد أمرتُ النـاس بكـذا،  : " وخاصته ، وقال 

ونهيتهم عن كذا، والناس كالطير، إن رأوكم وقعتم        

ناِهللا ال أوتي بواحد وقع فيمـا نهيـت    وقعوا ، وايم

 . " الناس عنه إال ضاعفت له العقوبة لمكانه مني

لمن هذه اإلبل : سمينة فقال  سيدنا عمر رأى إبالً 

ائتوني بـه ،    : هي البنك عبد اهللا ، قال        : ؟ قالوا 

لمـن هـذه   : ، فلما جاء ابنه عبد اهللا قال  وغضب

بمـالي ،   هي لي يا أبت ، اشتريتها: اإلبل ؟ قال 

: وبعثت بها إلى المرعى لتسمن، فماذا فعلت؟ قال         

اإلبل فهي البـن أميـر    ارعوا هذه: ويقول الناس 

 أميـر   المؤمنين ، اسقوا هذه اإلبـل فهـي البـن         

تسمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين ،  المؤمنين، وهكذا

الكـرام   واِهللا الذي ال إله إال هو لو فهِم الـصحابةُ 

اإلسالم كما نفهمه نحن ما خرج من مكة ، وصل          

والمبادئ ، النبـي عليـه    إلى أطراف الدنيا بالقيم

 حينما أرسل صحابته إلى الحبشة       الصالة والسالم 

حـدثني عـن   : نا جعفرا فقـال  سيد سأل النجاشيُّ

 أيها الملك ، كنا قوماً أهل: " اإلسالم النجاشي قال 

جاهلية ، نعبد األصنام ، ونأكل الميتـة ، ونـأتي           

الجوار ، حتى  الفواحش ، ونقطع الرحم ، ونسيء

بعث اهللا فينا رجالً نعرف أمانته وعفافـه ونـسبه          

ع اهللا لنعبده ، ونوحده ، ونخل وصدقه ، فدعانا إلى

 ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة واألوثان، وأمرنا

بصدق الحديث ، وأداء األمانة ، وصلة الـرحم ،          

 . والدماء وحسن الجوار، والكف عن المحارم

عن ابـنِ  : الحديث الشريف  اآلن افهموا معي هذا 

اللَّه صلَّى  قَاَل رسوُل: عمر رضي اللَّه عنْهما قَاَل 

اللَّهلَّمسو هلَيلَى(( :  عع الِْإْسلَام ينخَْمـسٍ  ب ...(( .  

 ) أحمدالنسائي ،  البخاري ، مسلم ، الترمذي ، (

أم هذا الذي بني عليـه   أين اإلسالم ؟ هذه الخمس 

مجموعة قيم إسالمية ، اإلسالم هو الخُلق كما قال         

رحمه اهللا ، فمن زاد عليك في الخلق زاد  ابن القيم

  . يك في الدينعل

تجديـد الخطـاب    ليست في األزمة: أيها اإلخوة  

 . ، ولكن في مصداقية الخطاب الديني الديني

شبهة في الرؤوس ،  األزمة ليست في: شيء آخر  

ولكن في النفوس ، بنت فرعون لها ماشطة ، فـي           

: فرعون وقع المشط فقالت  أثناء تمشيط شعر بنت

ألـك رب   : ماشطتها  بسم اهللا ، قالت ابنة فرعون ل      

اهللا ربي وربك ، ورب أبيـك ،  : قالت  غير أبي ؟

اللَّه صـلَّى اللَّـه    قَاَل رسوُل: فعنِ ابنِ عباسٍ قَاَل 
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لَّمسو هلَيا كَانَتْ اللَّْيلَةُ(( : عا  لَميهبِي ف ي ُأْسرِيالَّت

ا جِْبرِيُل ما هـذه  ي : فَقُلْتُ ، َأتَتْ علَي راِئحةٌ طَيِّبةٌ

راِئحةُ ماشطَة اْبنَـة   هذه: الراِئحةُ الطَّيِّبةُ ؟ فَقَاَل 

: شَْأنُها ؟ قَاَل  وما: قُلْتُ : فْرعْون وَأْولَادها ، قَاَل 

سـقَطَتْ   بْينَا هي تُمشِّطُ اْبنَةَ فْرعْون ذَاتَ يـْومٍ ِإذْ 

دْن يى مْدرا فَقَالَتْ الْمـا : ْيهفَقَالَتْ لَه ، بِْسمِ اللَّه 

 ْونْرعلَا: َأبِي ؟ قَالَتْ : اْبنَةُ ف ، بربِّي وْن رلَكو 

 نَعـمْ : ُأخْبِره بِـذَِلك ، قَالَـتْ   : َأبِيك اللَّه ، قَالَتْ 

ـ   ، فََأخْبرتْه فَدعاها ، فَقَاَل يا فُلَانَةُ بر لَـك ِإناو 

نَعْم ربِّي وربك اللَّه ، فََأمر بِبقَرة       : غَْيرِي ؟ قَالَتْ    

 ثُم َأمر بِها َأْن تُلْقَـى هـي   ، نُحاسٍ فَُأْحميتْ مْن

 ا ، قَالَتْ لَهيها فهَأْولَادةً ؟ قَاَل: واجح ِلي ِإلَْيك ِإن 

 تَْجمـع عظَـامي   وما حاجتُك ؟ قَالَتْ ُأحـب َأنْ  :

ذَِلك : وتَْدفنَنَا ، قَاَل  ، ثَْوبٍ واحد وعظَام ولَدي في

فََأمر بَِأْولَادهـا فَـُألْقُوا   : قَاَل  ، الْحقِّ لَك علَْينَا مْن

ِإلَى َأْن انْتَهى ذَِلـك ِإلَـى    ، واحًدا واحًدا بْين يدْيها

: قَاَل ، وكََأنَّها تَقَاعستْ مْن َأْجله ، مْرضعٍ صبِي لَها

 فَِإن عذَاب الدنْيا َأْهون مْن عذَابِ ، ُأمْه اقْتَحمي يا

ةرتْ ، الْآخماسٍ: قَاَل  ، فَاقْتَحبع قَاَل اْبن :   تَكَلَّـم

 ، َأْربعةٌ صغَار ؛ عيسى اْبن مْريم علَْيـه الـسلَام  

 واْبن ماشـطَة  ، وشَاهد يوسفَ ، وصاحب جرْيجٍ

ْونْرعف أحمد(  . )) اْبنَة( 

؟ ونستمع كل يـوم مـن    حالّقة عندها هذا الثبات 

أعلى مراتب دينية فتاوى تتناقض مع جوهر الدين        

تسمعون كل يـوم فتـاوى إرضـاء     أليس كذلك ؟

 . مصالحهملألقوياء، من أجل أن يتماشى الدين مع 

أنا واِهللا ال : كلمة أقولها  آخر: أيها اإلخوة الكرام  

أصدق ، وال أملك إال الدليل المنطقي أن جهة فـي           

مهما بدت قوية ال تستطيع أن تفسد علـى   األرض

، لكن  اهللا هدايته لخلقه ، لكنهم يتكلمون ، ويهددون

الحقيقة لو أن اهللا أسلمنا إلى غيره ال يـستحق أن           

 )١٢٣: سورة هود (   : نعبده

  : أن طمأنك متى أمرك أن تعبده ؟ بعد 

سامحوني ، والسالم علـيكم   لعلي َأطَلْتُ عليكم ، 

  . ورحمة اهللا وبركاته

  :  المقدم 

الدكتور محمد راتب النابلسي  نشكر األستاذ الكبير 

على هذه الكلمة القيمة الطافحـة بعمـل الخيـر ،           

  المانعة لعمليةوأنه حدد ووضع الضوابط والصدق،

هو ليس بأمرٍ عبٍث ،  ، الذيتجديد الخطاب الديني

إنما هو أمر له ضوابط ، وله أصول ، وله أسس ،            

بحال من األحوال ، وجميل أنه  ال يجوز تجاوزها

 )٣سورة المائدة (   : ذكرنا بقوله تعالى

البد أن يـضعوا نـصب    فالذين يريدون أن يجددوا 

ة، وأيضاً اآليات تحثنا على     أعينهم هذه الحالة السليم   

 . بأصول هذه الشريعة وقواعدها الثابتة االستمساك

  :حقوق اإلنسان وتجديد الخطاب الديني

 كيف يستفيد العالم العربي من تجارب 

  العالم اإلسالمي غير العربي؟

٢٩/٤/٢٠٠٦  

 فـي   مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنـسان     عقد  

 علميـة،   نـدوة ٢٠٠٦إبريل  ٢٠ - ١٨ الفترة من

حقوق اإلنـسان وتجديـد الخطـاب       "تحت عنوان   

يستفيد العالم العربي مـن تجـارب    كيف: الديني

  وذلك بالتعاون مـع العالم اإلسالمي غير العربي؟

شـبكة اإلسـالم    ، و المعهد السويدي باإلسكندرية  
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الفيدراليـة    بأندونسيا، وبالتنـسيق مـع  الليبرالي

ومتوسطية الشبكة األور ، و الدولية لحقوق اإلنسان  

. المفوضية األوربيـة  وبدعم من ،لحقوق اإلنسان

 مشاركاً من المفكرين اإلسالميين   ٤٠بمشاركة نحو   

المتخصصين في الدراسات اإلسـالمية   والباحثين

والحقوقيين، والنشطاء السياسيين اإلسالميين، مـن      

- جنـوب إفريقيـا  - ماليزيا-أندونسيا(دولة  ١٤

 - سوريا-بنان ل- السويد- قطر-السودان-إيران

 ) مـصر  - الـيمن  - تـونس  - المغـرب  -العراق

 شارك بتقديم األوراق والتعقيب عليهـا ورئاسـة  

الجلسات عدد من األكاديميين والنشطاء السياسيين      

، حامـد  )السودان(النعيم عبد اهللا:[والحقوقيين منهم

 ، حامـد )ماليزيا(، زينة أنور)إيران(ريزا آية اهللا

، عبد  )جنوب أفريقيا (، محمد شهيد  )أندونسيا(بشائب

 ، آزيــو مــاردي)أندونــسيا(القــادر رياضــي

، راشد  )إيران(، محمد رضا وصفي   )أندونسيا(آذرا

، آن )تـونس ) ، رفيق عبد السالم)تونس(الغنوشي

محمـد  -)لبنـان (، هاني فحـص     )السويد( صوفي

، )قطر(األنصاري  ، عبد الحميد)سوريا(شحرور 

، )ياسـور (، رضوان زيادة    )لبنان(رضوان السيد   

، غـانم جـواد   )المغـرب ) سعد الدين العتمـاني، 

، علـي صـدر     )لبنان(، محمد نور الدين   )العراق(

ــانوني ــدين البيـــ ــ( الـــ  .)ورياســـ

 -نصر حامد أبوزيـد   :( ومن مصر شارك كل من    

 عبد -رؤوف  هبة- علي مبروك-عمرو الورداني

 جمال  - حسام تمام  - منى اباظة  -المنعم أبو الفتوح  

 نجـاد  -فريـدة النقـاش   -ي آمال عبد الهاد-البنا

  .)البرعي

 تناول المؤتمر الذي جرت أعماله باللغتين العربية

واإلنجليزية على مدى ست جلـسات عـددا مـن          

   :المحاور منها

في العالم اإلسـالمي   إشكالية الدين والدولة -

  .غير العربي

اآلخر الحضاري والسياسي والفكري مـن  ( _ 

ــر العربــي منظــور ــالم اإلســالمي غي  )الع

حرية الرأي والتعبير واالعتقـاد ووضـعية     -

واآلخر الديني في الخطابات اإلسـالمية   المرأة

 .غير العربية

أربـع موائـد    كما تناول المؤتمر علـى مـدى  

مستديرة إجابـات المـشاركين علـى اخـتالف       

الرئيـسي   اهتماماتهم وخلفياتهم عـن الـسؤال  

كيف يستفيد العالم العربي من تجـارب       (للمؤتمر

المفكرون والدارسـون   ، فقدم)اإلسالمي؟العالم 

المتخصصون من ماليزيـا وإيـران وأندونـسيا        

مـن واقـع خبـراتهم     وجنوب أفريقيا إجاباتهم

المتنوعة، وفي مائدة أخـرى يقـدم الحقوقيـون         

لتعزيز حقوق اإلنـسان   العرب إجاباتهم الخاصة

في العالم العربـي، وفـي مائـدة ثالثـة قـدم            

مـن العـالم العربـي     األكاديميون و المفكرون

إجاباتهم، وفي المائدة الرابعة قدم عدد من رموز        

في العالم العربي رؤاهـم فـي    اإلسالم السياسي

  .نفس القضية

 وجدير بالذكر أن هذا المؤتمر قد شـارك فـي  

التحضير له بجهد وافر عدد مـن األكـاديميين         

 نصر حامد أبوزيد أسـتاذ . كمستشارين وهم د

امعة ليدن بهولندا وأستاذ    الدراسات اإلسالمية بج  

بجامعـة   كرسي ابن رشد لإلسالم واإلنـسانيات 

عبد اهللا النعـيم أسـتاذ      . ، ود )هولندا(أوتريخت  
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بالواليـات المتحـدة    القانون بجامعة إيمـوري 

منـى أباظـة أسـتاذ مـساعد        . األمريكية، ود 

  .األمريكية بالقاهرة السوسيولوجي بالجامعة

العالم كيف يستفيد العالم العربي من 

اإلسالمي غير العربي في تجديد الخطاب 

  الديني 

األمين العام لحزب العدالة /سعد الدين العثماني

   المغرب- والتنمية

٣٠/٥/٢٠٠٦  

يعتبر تجديد الخطـاب اإلسـالمي مطلبـا دينيـا          

وضرورة واقعية ملحة، فهوشرط جـوهري فـي        

عبور الفجوة الواسعة التي تفصل العـالم العربـي         

وتحتاج مقاربة جهود . العالم المتقدمواإلسالمي عن 

التجديد في المنطقة العربية إلـى أربـع مقـدمات          

  :أساسية، نوجزها فيما يلي

 البد من التأكيد على تنوع الخطـاب الـديني          -١

اإلسالمي ليس فقط من بلد إلى آخر ولكن داخـل          

كل بلد، فهو ليس نمطًا واحدا يصدق عليـه حكـم           

 مـن الـرؤى     عام، وإنما هـو أطيـاف مختلفـة       

والجهود التجديديـة ضـمنها كثيـرة       . والمواقف

  . ومتنوعة

 إنه من المؤكد أن هناك تفـاعال بـين الفكـر            -٢

والواقع، وال يمكن دراسة أحـدهما بمعـزل عـن     

وبالتالي فإن هناك عوامل ومحركات تؤثر      . اآلخر

في الفكر وتطوراته، وهي عوامـل مـن الواقـع          

. ات المحيطـة  االجتماعي والسياسي، ومن التأثير   

ولذلك فإن تطورات تجديد الخطاب الديني ال يمكن        

أن تدرس وتحلل بعيدا عن الواقع العام وتفاعالتـه         

  . وتأثيراته

 إنه على الرغم من أن جهود تجديد الخطـاب          -٣

اإلسالمي تبقى دائما في حاجة إلى تطوير، إال أن         

صعوبة التجدد تنسحب أيضا في العالم العربي على 

تجاهات الفكرية واالجتماعية والسياسية    مختلف اال 

األخرى، يشهد على ذلك تعاملهـا الحرفـي مـع          

األفكار الوافدة، وضعف تأثيرهـا فـي المجتمـع         

وضعف إسهامها في تغيير سلوكياته وفكره، إضافة       

إلى الممارسات غير الديمقراطيـة التـي سـادتها         

وعجزها عن نسج عالقات صحية مع الجمـاهير،        

بدادية لألنظمة التـي أقامتهـا فـي        والطبيعة االست 

  . المنطقة

 فيما يتعلق بتجديد الخطاب الديني فـي العـالم       -٤

اإلسالمي غير العربي، يالحظ أنه على الرغم من        

وجود محاوالت تجديدية في عدة بلـدان إسـالمية         

انتهت إلى تجارب تنموية وتجـارب ديمقراطيـة        

ناجحة نسبيا كما هو الشأن في تجربة بعض بلدان         

جنوب شرق آسيا اإلسالمية، لكن أسـئلة عديـدة         

فهل تلك النهضة مرتبطة بتجديـد      . تطرح بصددها 

الخطاب الديني، وهل هذا التجديـد هـو مـدخلها          

األساس ؟ ولماذا لم تتحول تلك التجارب إلى قاطرة 

  تنسج على منوالها الدول اإلسالمية األخرى ؟ 

ومن الواضح أنه حتى في حال صـحة فرضـية          

جديد في الخطاب الديني في تلك البلـدان،        وجود ت 

فإنه لم يصل إلى درجة يصبح معها حـامال لقـوة         

جذب ذاتية أو محركا لحركة تجديـد فـي الفكـر           

الديني على مستوى العالم اإلسالمي كله بمـا فـي     

وبالتالي يبدو من المفيد التساؤل     . ذلك العالم العربي  

عن مدى صواب فكرة نموذجية الفكر اإلسـالمي        
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ير العربي في مجال التجديد الديني بالذات وجعله        غ

معيارا يتم من خالله مساءلة تجارب تجديد الفكـر         

  .الديني في العالم العربي 

تبعا لذلك يبدو أن إشكالية تجديد الفكر الديني تبقى         

إشكالية إسالمية وليس مجرد إشكالية عربيـة، إذ        

يستوي في ذلك الفكر الديني اإلسـالمي العربـي         

وفـي كلتـا    . فكر الديني اإلسالمي غير العربي    وال

الحالتين يمكن أن نسجل أنه علـى الـرغم مـن           

الموجات التجديدية المتواصـلة للخطـاب الـديني      

اإلسالمي سواء في العالم العربـي أو اإلسـالمي         

عموما، إال أنها لم تستطع أن تجعل ذلك ثقافة لدى          

وال أن تجـد بعـض الجهـود        . عموم المـسلمين  

ية الناجحة في الخطـاب اإلسـالمي غيـر         التجديد

العربي صداها الكامل في العـالم العربـي أو أن          

تكتسب قوة جاذبة في الخطاب الـديني العربـي،         

  . والعكس أيضا صحيح

وهذا يبين أننا أمام مشكلة ثقافية بنيوية ذات صـلة          

بالعقل اإلسالمي المعاصر وليس بالعقل اإلسالمي      

 بمجموعـة مـن     العربي، مشكلة بنيويـة تتغـذى     

ــة   ــة واالجتماعي ــات الثقافي ــشروط والمعطي ال

والتاريخية في العالم اإلسالمي، جعلت كثيرا مـن        

التطورات واإلبداعات الفكرية ومحاوالت تجديـد      

الخطاب الديني تبقى محصورة بين النخـب مـن         

جهة، ولم تستطع في عمومها أن تكتسب قوة جذب         

لـسياق  تجعلها تنتقل من السياق اإلسالمي إلـى ا       

  . العربي أو العكس

  :عوامل إعاقة التجديد

إن اإلجابات التي من األولى مالمستها إذن هي عن 

أسئلة مثل لماذا بقيت التطورات الفكرية في مجال        

الخطاب الديني محصورة في بعض النخب؟ لمـاذا   

تستمر كثير من التفسيرات واالجتهـادات الدينيـة        

ذا بقيت حركة   المتشددة في تأثيرها على الناس؟ لما     

التالقح الفكري بين العقل اإلسالمي غير العربـي        

  والعقل اإلسالمي العربي دون المستوى المطلوب ؟

إن العوامل وراء ذلك في رأيي تتلخص في أربعة         

  : أمور

ـ التركيز االستعماري الذي تعيشه المنطقة منذ       ١

قرنين من الزمان تقريبا، وال زالت تعيشه، وهـو         

قتطاع جزء من األمة وإنشاء كيان      تركيز انتهى با  

ثم ارتكبت على مدى عقـود مـن        . صهيوني فوقه 

الزمان مجازر متتالية ضد الشعب الفلسطيني تشذ       

وتم احتالل القدس الشريف والمسجد     . عن الوصف 

األقصى واستمرت محـاوالت تهويـده والتهديـد        

بهدمه، مع ما له من مكانة دينية ورمزيـة عنـد           

  .المسلمين

 نالحظ أنه بوقوع العدوان األمريكـي        ويمكن أن 

 بلـغ عـدد     ٢٠٠٣األخير على العراق في مارس      

الحروب التي شهدتها المنطقة طيلة الستين عامـا        

األخيرة، ثمانية حروب شاركت فيها مباشرة قوى       

يضاف إليها مثلها من الحروب األهلية التي       . دولية

وهكـذا  . لبعض األطراف الدولية فيها دور وتأثير     

المنطقة قد شهدت حوالي ستة عشر حربـا،        تكون  

وهـذه  . بمعدل حرب كل نحو أربع سنوات تقريبا      

الوضعية ال توفر االستقرار الـضروري لتوجيـه        

طاقاتها للبناء السياسي واالقتـصادي، وال للبنـاء        

الفكري والحضاري، بل هيأت ظروف ردود فعل       

قاسية للدفاع عن النفس وعن الحقوق، وفق منطق        

الشعوب في الدفاع عـن نفـسها وعـن         ديناميكية  

  .وجودها
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إن نقاط التماس والتوتر الكبرى تكون فيها عموما        

ردود الفعل والعواطف الجياشة سـيدة الميـدان،        

وهـذا مـا جعـل      . ويتراجع الفكر الهادئ العميق   

التأكيد على الهوية في المنطقـة العربيـة خيـارا          

ودفع الخطاب اإلسالمي   . جماهيريا ونخبويا طاغيا  

ليعطي األولوية لمواضيع المقاومة وحماية حقـوق       

األمة على حساب التجديد الفكـري والحـضاري،        

ومما . وينشغل تبعا لذلك عن تجديد الخطاب الديني      

يعزز هذا التوجه أن اإلسالم كان باستمرار عنصر        

صمود وتعبئة ضد مختلف محاوالت الهيمنة والظلم 

 الـدكتور محمـد عابـد     ولذلك يـرى    . والطغيان

الحـرص علـى    " على سبيل المثـال أن       الجابري

الهيمنة على عصب الحياة في االقتصاد العـالمي        

، دفع ويدفع بكثير من المحللـين الغـربيين     )النفط(

إلى بناء سيناريوهات عدوانية تماماً تتجه مباشـرة        

، ال بوصـفه مجـرد      "اإلسالم"وبكل صراحة، إلى    

 دين، بل لكونه عنصر تعبئة يمكن أن يوظف ضد        

  ) .١"(الهيمنة التي يمارسها الغرب اقتصادياً وثقافياً

لسنا نجادل في أن المقاومة حق مـشروع وأمـر          

واجب مطلوب، لكن إهمال التجديد الفكري والفقهي       

 فخطاب المقاومة ال يكتمل إال      .عنصر نقص كبير  

إذا ترافق بتجديد فكري يؤمن من اختـراق ثقافـة          

. اع الهويـة  عنصر االنحطاط وثقافة التبعية وضي    

وال يكفي في سبيل ذلك التوسـل بآليـات الـدفاع           

الذاتي، ولكن أيضا ال بد من اعتماد آليات اإلبداع         

والتجاوز واالستشراف والتثاقف الحـضاري فـي       

لكـن  . إطار مرجعية اإلسالم وأحكامه ومقاصـده     

قساوة التحديات التي واجهتها المنطقـة، حروبـا        

فاظ على الهوية   وعنفا، حالت دون التوازن بين الح     

وتجديدها، وبين مقاومة االستعمار واالستفادة مـن       

  .حضارته

يضاف إلى هـذا التحـدي االسـتعماري تحـدي          

العولمة، فمع ضمور تـأثير التوجهـات الفكريـة         

السياسية األخرى في الشارع العربـي، أضـحى        

التوجه اإلسالمي هو المالذ الذي يلجأ إليه والـذي         

منـة الثقافيـة    يشكل رد فعـل جـدي علـى الهي        

واالقتصادية والسياسية الغربية منذ انهيار االتحـاد       

  .السوفياتي

 ـ سيطرة األنظمة الشمولية والمنتهكة للحريات  ٢

الفردية والجماعية، وهي التي تعاملت مع شعوبها       

عموما، ومع االتجاهات اإلسـالمية علـى وجـه         

الخصوص بإقصاء وحرب تجاوزتها أحيانا إلـى       

لقد كـان لهـذا المنحـى       . عائرهمحاربة الدين وش  

  :نتيجتان أساسيتان هما

ـ انشغال النخب العربية بالصراع على الـسلطة        

وتهميش الطاقات والكفاءات ومؤسسات المجتمـع      

بسبب مأزق الشرعية الذي كانت تواجهـه أغلـب         

ونتج عن ذلك ترهل القـوى الـسياسية        . األنظمة

ت واستشراء الفساد اإلداري والمالي وهدر الطاقـا      

وتفاقم المشكالت االجتماعية، وهي كلها تؤدي إلى       

المباالة أوسع الشرائح مـن المـواطنين واسـتياء       

شعبي واسع من األوضاع الفاسدة، وبالتالي عـدم        

تعبئة المجتمع للمشاركة فـي معركـة النهـوض         

  . والتنمية

انشغال الفكر اإلسالمي عموما بتحديات الوجود، ـ 

فتولـد  . هضة الفكريـة  بدال من االنشغال بهموم الن    

لدى بعض تياراته منهج اتسم بالتوجس والمواجهة       

والصدام، منهج ينظر بـسلبية إلـى التحـاور أو          
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التعاون مع مؤسسات أو جهات رسمية طلباً لجلب        

وقد كان نصيب األسد في     . مصلحة أو درء مفسدة   

ذلك للدول العربية بينما وجدنا أن الدول اإلسالمية        

ي الغالب ذلك المـستوى مـن       اآلسيوية لم تشهد ف   

الحرب الشرسة على الحركات اإلسالمية من قبـل        

أنظمة محلية، ويالتالي تهيأت فيها شروط أفـضل        

لتجارب تجديدية وإن كانت لم ترتق إلى مـستوى         

أن تكون لها الجاذبية المذكورة لتلعب دور القاطرة        

وتكون نموذجا لباقي الدول اإلسالمية العربية وغير 

ونظن أن النظام الـسياسي المغلـق فـي          .العربية

المنطقــة العربيــة جعلهــا أقــل تــأثراً بموجــة 

اإلصالحات السياسية والمد الديمقراطي والتطـور      

  .االجتماعي من كثير من مناطق العالم الثالث

ومن الشواهد على دور النظام السياسي العربي في        

إعاقة تطور المجتمع وعدم ارتباط ذلـك مباشـرة         

يني، أن في إسرائيل حركات أصولية      بالخطاب الد 

يهودية عديدة أكثر تقليدية من أغلـب الحركـات         

اإلسالمية، ورغم ذلك فإن إسرائيل دولة عصرية،       

والدول العربية في عمومها دول متخلفـة، أو قـل      

تأدبا من دول العالم الثالث؟ فمـن الـذي يكـرس           

التقليدية نمطا في التفكير وفي العالقات، ويجعلهـا        

ة وسائدة؟ أال يتحمل النظام السياسي العربي       مسيطر

  المغلق المسؤولية الكبرى في ذلك؟ 

إن الخالصة التي نريد االنتهاء إليها هي أنه علـى          

الرغم من أن تجديد الخطاب الديني عامل رئيـسي        

في تجديد الحياة الـسياسية واالجتماعيـة، إال أن         

تحقيق تجديد الخطاب الديني بنفسه يستلزم إصالحا       

سياسيا يشمل إرساء ديمقراطية تـؤمن بالتعدديـة        

 ولـذلك فـإن     .وتحمي الحريات الفردية والعامـة    

انتشار االستبداد ومنطق الحزب الواحد شجع على       

انغالق الحياة الثقافية والفكرية عمومـا، وأسـهم        

بالتالي في محدودية األفق التجديـدي فـي الفقـه          

  . والفكــر اإلســالميين واســعي االنتــشار   

ـ ٣ يادة الفكر التقليدي لدى مختلف المدارس  س 

فالخطاب الـديني   . الفكرية في المجتمعات العربية   

ليس هو الخطاب الوحيد الـذي يتـصف عنـدنا          

بالتقليدية، وليس هو الوحيد الـذي تنتابـه أفكـار          

وميوالت تتسم بالتعصب والخروج عـن قواعـد        

كما أنه ليس وحده المحتاج إلـى       . المنطق والعقلنة 

  . التجديد

ومن الواضح أنه يتعذر أن يبـرز التجديـد فـي           

الخطاب في ظل بنيات فكرية وثقافية معيقة مكرسة        

فبـروز  . ألكثر التوجهات والممارسـات تقليديـة     

خطاب أو مدرسة فكرية ذي مواصفات معينـة ال         

يتم بمجرد وجود إرادة لدى فرد أو جماعة، بل إن          

 السياقان االجتماعي والسياسي محددان أساسـيان      

وإن تجديد الخطاب الديني لن يؤتي ثمـاره        . لذلك

المرجوة بدون إصالح ثقافي مجتمعي ينطلق مـن        

اإليمان بنسبية المعارف واآلراء، وبحقوق البـشر       

في الحوار والمساءلة، وهو ما يعني انتشار ثقافـة         

   .اجتماعية سياسية جديدة

وهذه الفكرة قريبة مما أكده كثير مـن المفكـرين          

 من أن الرقابة الذاتية     اعوم تشومسكي نومن بينهم   

وقد . أكثر فاعلية وتأثيرا من رقابة الحاكم الدكتاتور

ال حظ تشومسكي ذلك وهو يحلل أسباب ضـعف         

. االنتقادات الموجهة لحرب فيتنام لسنوات طويلـة      

وبين كيف أن المناخ الثقافي العام وتأثير وسـائل         

ه اإلعالم جعال الفرد األمريكي خاضعا لما يـسمي       

) ٢(حدود الفكر الذي يمكن أن يفكر فيه      : تشومسكي

وهكذا فإن المطالبة بتجديد الخطاب الديني فـي        . 

                 مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية         ٤١ من٢١                                                        ٢٠٠٦ -آب

 



 التحدي الصهيوين                  )٤-١٢(املتابع االستراتيجي                    التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

وسط يعيش فيه أنواع الخطابات األخرى الجمـود        

  .والتقليدية شيء غير موضوعي وال منصف

إن الحركات اإلسالمية بنت واقعها ومحيطها، وهي   

دل أن  وب. تخضع على العموم للمناخ الثقافي السائد     

تضطلع بدور ريادي وتحرري علـى المـستوى        

الفكري والثقافي واالجتماعي كما هو مفروض في       

الحركات اإلسالمية، وكما كانت الدعوة اإلسالمية      

في العصر النبوي حركة تحررية وسـابقة علـى         

عصرها ومحيطها، وجدنا أن بعضها بقي صـدى        

ألوضاع التخلف التي تعيـشها بلـدانها، وغـدت         

 واجتهاداتها تمتص كثيرا من المـسبقات       توجهاتها

وصارت تقـرأ   . والقيم الثقافية واالجتماعية السائدة   

اإلسالم من خالل ذلك كله بدل أن تقرأ تلك القـيم           

. والتقاليد انطالقا من أحكـام اإلسـالم ومقاصـده        

وبذلك صارت جزءا ال يتجزأ من واقع التخلف بل         

سالمية من أهم مسبقاته، وفي ذلك تستوي البالد اإل       

  .العربية والبالد اإلسالمية غير العربية

والمقارنة بالدول المماثلة التي حققت فـي العـالم         

. المعاصر نهضتها توضح بجالء أين يكمن الخلـل      

فهذه كوريا وضعت أقدامها على مسار التحـديث        

بعد قيام مصر الناصرية بفترة، وها هـي اليـوم          

ت في  فقد نجح . متقدمة عليها على أكثر من صعيد     

حوالي ربع قرن من الزمان في تغييـر وضـعها          

ــسانية    ــصادية واإلن ــا االقت ــادى وظروفه الم

  . واالجتماعية من النقيض إلى النقيض

واليابان انطلقت في مجال إعادة بناء نفسها بدايـة         

القرن الماضي وهي آنذاك في مـستوى مقـارب         

لبعض الدول العربية، وقد خطت خطوات أضحت       

وفي كلتا  . وى االقتصادية العالمية  بها واحدة من الق   

التجربتين كان اإلنسان هو محور التغييـر وهـو         

 لقد استورد   .الرأسمال األكبر في التنمية المستدامة    

العرب التكنولوجيا الحديثة كما استوردتها الدولتان،      

وفي فترة مقاربة، لكن ذلك لم يصاحبه في الـدول          

ـ        ول العربية اسـتيعاب جيـد للتكنولوجيـا وال تح

  .التحديث إلى ثقافة في المجتمع

خالصة هذه النقطة هي أن تجديد الخطاب الـديني         

ال يتم إال في وسط يعيش حركـة تجديـد فكـري            

واجتماعي حاضن، وإن سيادة الفكر التقليدي فـي        

  . المدارس الفكرية األخرى عامل إعاقة إضافي

  ما العمــل؟

أيا كانت االستدراكات المنهجية والمعرفيـة علـى        

مقولة دور تجديد الخطاب الديني في نهضة الدول        

اآلسيوية المعاصرة، فإن الحاجة ماسـة لتـستفيد        

. الدول العربية من العالم اإلسالمي غير العربـي       

  :ونقتـــرح لـــذلك األمـــور التاليـــة   

  : التواصل اللغوي-١

إذا كانت بعض البالد اإلسالمية غير العربية اليوم        

تقدم مؤشرات على أنه من الممكن أن تتحول إلـى         

قاطرة من قاطرات النهضة اإلسـالمية الحديثـة،        

وربما تؤثر إيجابا على البالد العربية واإلسـالمية        

األخرى، فإن أكبر عائق في ذلك يبقى هو التواصل 

يكـون إعـادة    وفي هذا الصدد يمكن أن      . اللغوي

االعتبار إلى اللغة العربية كلغـة للعلـم والثقافـة          

واإلبداع والتواصل بين المسلمين في نظرنا مـن        

أهم العوامل التي ستخلق ديناميكية تجديدية تفاعلية       

بين بلدان العالم اإلسالمي حتى يسري أي إبـداع         

تجديدي على مستوى الخطاب الديني أو غيره بين        

  .القح بينهمالمسلمين ويتحقق الت
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  :  ـ العلم والمعرفة٢

فالعالم لم يتقدم ولن يتقدم دون المعرفة وانتشارها،        

تلك حقيقـة أثبتهـا     . وجودة التعليم والبحث العلمي   

تاريخ البشرية الحديث منذ أكثر من قـرنين مـن          

الزمان على األقل، منذ الثورة الصناعية في أوروبا 

لث األخيـر   مرورا بثورة الميجي في اليابان في الث      

من القرن التاسع عـشر، وصـوال إلـى ثـورة           

  .المعلومات المعاصرة

إن تجربة ماليزيا التي يراها الكثيرون ناجحة بدأت        

بقرار إصالح التعليم، ومنها انطلقت إلي ما أنجزته        

وهناك بلدان كثيرة   . من مساهمة عالمية في التنمية    

 بدأت التغيير من التعليم، بل إن بعضها كلما واجهه        

 ولعـل مـن     .تحد لجأ إلي التعليم، يقيمه ويقومـه      

األمثلة على ذلك التقرير الشهير الذي صدر فـي         

الواليات المتحدة بعد نجاح االتحاد السوفيتي فـي        

وسط الستينيات من القرن الماضي إلرسال رجـل        

إلى الفضاء، وهو تقرير أثار االنتباه إلي ضرورة        

لمتقدمة مثل  وال زالت بعض البالد ا    . تجديد التعليم 

بريطانيا تتحدث برامجها السياسية عن ضـرورة       

 وهـذه النقلـة فـي       .إحداث نقلة نوعية في التعليم    

التعليم هي التي يمكن أن تجعل االستفادة من جهود         

تجديد الخطاب الديني مثمرة مؤثرة فـي الثقافـة         

  .االجتماعيــــــــة الــــــــسائدة 

  : ـ الدراسة المكثفة للتجارب الناجحة٣

عـرب والمراكـز البحثيـة العربيـة        فالباحثون ال 

مطالبون باإلكثار من األبحاث العلميـة الرصـينة        

والموثقة عن التجارب الناجحة في العالم اإلسالمي، 

ومـن  . وبشكل خاص في مجال التجديـد الـديني       

المالحظ أن الدراسات باللغة العربيـة عـن تلـك          

التجارب دون المستوى المطلـوب، كمـا وكيفـا،       

 يصدر مـن ذلـك فـي اللغـات          بالمقارنة مع ما  

  .األخرى

ـ التبادل الثقافي والعلمي بين الجامعـات مـن         ٤

الطرفين، بتبادل الباحثين والطلبة واإلنتاج الثقافي      

  .والفكري وعقد الندوات المشتركة

  وبعـــد

ليس تجديد الخطاب الديني إال جزءا من مـشروع         

تجديدي اجتماعي يهم الخطاب الـسائد بمختلـف        

 الـدرس المـستفاد مـن التجـارب         وإن. أصنافه

اآلسيوية هو أن التجديد مشروع مجتمعي يتـداخل        

فيه الديني يالسياسي والثقافي والتنموي، وإال فهـو        

  .تجديد يراوح مكانه

------------------------------

  :هوامش
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كيف يستفيد العالم العربي من تجديد 

الخطاب الديني في العالم اإلسالمي غير 

  العربي؟

ر السياسي باحث في الفك/رفيق عبد السالم. د

  والعالقات الدولية

  ٦/٦/٢٠٠٦- لندن-المملكة المتحدة

ثمة قراءة رائجة بين قطاع واسـع مـن الـدوائر           

البحثية والسياسية الغربية، وحتى العربية، مفادهـا       

أن مجمل األزمات السياسية واالجتماعيـة التـي        

تعانيها المنطقة، بما في ذلك العطالة الديمقراطية،       

ة بالفشل الديمقراطي وصـعود     أو ما يعبر عنه عاد    

تيارات العنف السياسي مردها أسباب ثقافية ودينية       

وال شيء غيرها، وهـذا مـا يفـسر المطالبـات           

المتكررة باإلصالح الثقافي والديني، وما يرتبط بها       

من عناوين مشابهة من قبيل اإلصـالح التربـوي         

  .والتعليمي، والتحديث والعلمنة وما شابه ذلك

لحادي عشر من سبتمبر طفت علـى       فمنذ أحداث ا  

سطح الخطـاب الفكـري والـسياسي األمريكـي         

واألوروبي مسألة إصالح اإلسالم بناء على قراءة       

تتلخص في كون مجتمعاتنـا مجتمعـات فاشـلة،         

وثقافتهم مريضة ومأزومة بسبب ثقل الوطأة الدينية       

، مع ما يستتبع ذلك من ممانعـة المجتمعـات          فيها

يم العلمنة وولوج بوابة الحداثة     اإلسالمية في قبول ق   

" الثقافـة "السياسية واالقتصادية، أو التعايش مـع       

  .الديمقراطية

فقد وفرت أحداث الحادي عشر من سبتمبر فرصة        

ذهبية لقوى غربية كثيرة إلحياء نزوعات ماهويـة        

ثقافية تصل حد العنصرية البغيضة في الكثير مـن    

 وأنمـاط   األحيان، من ذلك مهاجمة ثقافة المسلمين     

، وال يقف   حياتهم ومعاشهم، ودمغهم بكل الشناعات    

األمر عند القول بأن ثقافة المـسلمين وعقائـدهم         

مصادمة في الصميم لقيم الحداثة الفكرية والسياسية       

فحسب بل أكثر من ذلك اعتبارها مغذية بطبعهـا         

لنزوعات اإلرهاب والعنف األهـوج التـي تهـز         

 أنه غـدا أمـرا      عوامل االستقرار في العالم، كما    

شائعا تفسير كل األزمات والعاهات التـي تعـاني         

منها المنطقة العربية واإلسالمية بعوامـل الثقافـة        

والدين بـصورة معزولـة عـن لعبـة الـسياسة           

واالستراتيجيات الدوليـة الكبـرى التـي كانـت         

ومازالت تتحكم في مسارات المنطقـة ومـصائر        

االحتالل شعوبها، سواء أكان ذلك بقوة األساطيل و      

العسكري الفج أم كان ذلك بقوة التدخالت السياسية        

  .والديبلوماسية والضغوط االقتصادية

ومن المعلوم هنا أن هذه التفسيرات الثقافوية توفر        

مالذا آمنا للقوى الغربية لغسل أيديها جملـة مـن          

تحمل تبعات األزمات والمشكالت التي تتخبط فيها       

عراق اليوم مثال من المنطقة، من ذلك أن ما يشهده 

دمار وفوضى واحتراب طائفي ال يـتم إرجاعـه         

إطالقــا إلــى االحــتالل العــسكري األمريكــي 

األنجلوسكسوني غير المشروع لهذا البلد بقدر مـا        

يتم إرجاعه إلى أسباب دينية ونفسية، مـن مثـل          

وجود حالة عدوانية دينيـة كارهـة للديمقراطيـة         

العرب عامة من   أما ما يعانيه    . واالصالح السياسي 

مشكالت سساسية واقتصادية فهي ليـست سـوى        

نتيجة طبيعية لإلخفاق الثقافي والديني وليس أكثـر        

هكذا يتم تغييب العوامـل األكثـر قـوة         . من ذلك 

وحضورا، وخاصة عامل الـسياسة وتعقيـداتها،       

وأالعيب االستراتيجيات الدولية ودورها في إثـارة       
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الثقافـة  األزمات لصالح مقوالت عائمـة حـول        

  .والدين، أو التكوين النفسي وما شابه ذلك

كان االتجاه الطاغي على دوائر الفكر واألكاديميـا        

وأوساط الساسة واالعالم في الغرب ومنذ أواسـط        

القرن التاسع عـشر، وبدايـة القـرن المنـصرم          

خصوصا، يعلق آماال واسعة على حركة التحديث       

يات االجتياح  التي شهدتها المنطقة منذ بدا    " العلمنة"و

االستعماري الغربي والتي تقوى نفوذها، واتـسع       

، ومما عـزز    "دولة االستقالل "مداها أكثر مع نشأة     

الشعور بنجاح هذه الحركة في المنطقة اإلسـالمية        

ظهور الدولة الكمالية في تركيا التي وضعت حـدا         

، وأقامت محلـه    ١٩٢٥لنظام الخالفة العثمانية سنة   

على منوال يعاقبـة الثـورة      نظاما علمانيا جذريا    

الفرنسية، إلى جانب التوجهات التحديثيـة للنظـام        

البهلوي في ايران، ثم ظهور التيار العروبي بشقه        

الناصري والبعثي بطموحاتهما التحديثيـة، ولكـن       

االنتصار الفجائي والمدوي للثورة االسالمية فـي       

، ثـم تزايـد نفـوذ الحركـات         ١٩٧٩ايران سنة   

العقدين األخيرين قد وضع حـدا      اإلسالمية خالل   

لهذه اآلمال العراض، لتحل محلها مقوالت التراجع       

العلماني، واإلخفاق الحداثي، الصعود اإلسـالمي،      

واالحيائية اإلسالمية، واألصولية اإلسـالمية ومـا    

  .شابه ذلك

، هـاملتون جيـب   كان المستـشرق البريطـاني      

والمعروف باطالعه العميق على أوضاع المنطقـة       

وال شعوبها، فضال عن اتقانه للغـة العربيـة         وأح

ومعرفته الثاقبة بالثقافة اإلسالمية قد عبـر عـن          

مخاوفه الشديدة منذ ثالثينات القرن الماضي مـن        

كون موجة التغريب الكاسحة التي تجتـاح مـصر       

وبقية البالد اإلسالمية ، ربما أتت على ما تبقى من          

ة، ومـن   مؤسسات اإلسالم العريقة ومواريثه المديد    

ثم تخلف وراءها فراغـا مريعـا فـي الـضمير           

واالجتماع اإلسالميين ال يقوى التحديث على ملئه       

أما زمالؤه وخلفـاؤه اليـوم مـن        ) .١(أوتعويضه

أرباب االكاديميا وما يسمى بخبـراء اإلسـالميات        

والشرق األوسط فهم خالفا لكل ذلك يـرون فـي          

فيـة  المنطقة اإلسالمية الواسعة قلعـة دينيـة وثقا       

  .الكونيـة "حصينة في الممانعة ورفض قيم الحداثة       

بيد أن هذه الـصورة الدراميـة القاتمـة للعـالم           

اإلسالمي، والشائعة بين القطاع األوسع من أرباب       

األكاديميا وصـانعي الـسياسات الغربيـة بـدأت         

تصاحبها خالل السنوات االخيرة قـراءة متفائلـة        

" ألطرافا"بعض الشيء تعلق قدرا من اآلمال على       

 وقد مثلت التجربة التركية     اإلسالمية غير العربية،  

وصعود حزب العدالة والتنمية، ثم ظهور التجربة       

الخاتمية قبل ذلك في إيران نوعـا مـن الجاذبيـة           

، بالنسبة للكثير من الباحثين والمراقبين الغـربيين      

وكأن لسان حال هؤالء يقـول إذا كانـت الحالـة           

م ما يطبعها من تخلف     اإلسالمية ميؤوس منها بحك   

ثقافي واجتماعي، إال أن ثمة بعض البؤر اإلسالمية        

التي تبعث بعضا من األمـل      " المنيرة"غير العربية   

 كروزمـان في تشكل ما أسماه الباحث األمريكـي        

  .باإلسالم الليبرالي

على أن بسط هذه المقدمة ال يعني بأية حال مـن           

 العربية  األحوال القول بأن التجارب اإلسالمية غير     

ال تستحق المتابعة والرصد، أو ليس فيها ما هـو          

جدير بالتعلم واالعتبار سـواء بالنـسبة للمنطقـة         

العربية أو لغيرها، ولكنننا أردنا التنبيه بداية إلـى         

فداحة بناء تحليالت على مقدمات خاطئـة أو فـي          
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الحد األدنى مشوهة، بما يؤدي بالـضرورة إلـى         

  .نتائج خاطئة ومشوهة

 :ول في هذه الورقة ثالث مـسائل أساسـية        سنتنا

أوال موضوع التصنيف بين إسالم عربـي وآخـر       

غير عربي، ثانيا موضوع اإلصالح الديني وكيف       

يمن النظر إليه، وثالثا نتناول بعضا مـن مالمـح          

التجارب اإلصالحية في المنطقة اإلسالمية غيـر       

  .العربية ثم الدوس التي يمكن استيفاؤها منها

  التصنيففي مسألة 

يبدو لي أنه من الصعب إقامـة خطـوط فاصـلة           

وقاطعة في مجال الخطاب الـديني بـين الرقعـة          

العربية والرقعة اإلسالمية غير العربيـة، وذلـك        

بالنظر إلى ما يطبع الثقافة اإلسالمية العامة بشقيها        

العربي وغير العربي من تمـازج وتـداخل بـين          

 العربي  مختلف الحلقات المكونة للفضاء الحضاري    

  .اإلسالمي

صحيح أن الثقافة اإلسالمية ال تخلـو مـن تعـدد           

وتنــوع بحــسب تنــوع الفــضاءات الجغرافيــة 

والموراريث التاريخية وأنماط حياة الشعوب التـي       

انصهرت ضمنها، إال أنه من الصعب إقامة خطوط       

فاصلة على أساس ثنائية مسلم عربي، ومسلم غير        

من زاوية الخطاب   أما إذا تناولنا المسألة     . عربي  

اإلصالحي على نحو ما تطرحه أوراق هذه الندوة،        

فليس ثمة فعال ما يستحق أن يوصف بأنه خطـاب          

إصالحي مختلف أو متميز عن الخطاب السائد في        

الرقعة العربية اللهم من جهة لغة التعبيـر ولـيس          

بل إنه إذا تناولنا المسألة من زاوية       . أكثر من ذلك  

 أن الرقعـة غيـر العربيـة        الخطاب المدون يتبين  

مازالت تتغذى بشكل أو بآخر مما يكتب وينشر في         

  .العالم العربي

وعلى هذا االساس يمكن القول أن التقسيم األقرب        

إلى الواقع يرتبط بالتيارات والمدارس الفكرية التي       

تبدو متشابهة بـين الرقعـة العربيـة و الرقعـة           

نائيـة  اإلسالمية غير العربية أكثر مما يـرتبط بث       

  .عربي، غير عربي

فقد ولدت صدمة الحداثة التي اجتاحت عالم اإلسالم 

على حين غرة هزات عميقة في البنى االجتماعية        

والسياسية ونمط الحياة العامـة للمـسلمين، كمـا         

أصابت بنى الوعي اإلسالمي بارتجاجـات هائلـة        

كان من نتائجها المباشرة انقسام النخبة اإلسـالمية        

ارات كبرى مازالت ارتساماتها قائمـة      إلى ثالثة تي  

إلى يومنا هذا في مختلف مواطن الفضاء اإلسالمي        

   .الواسع بشقيه العربي وغير العربي

 عمل على مواجهة هذه الصدمة العنيفـة         تيار أول 

عبر االحتماء الدفاعي والتلقائي بمواقع الموروث،      

ودفء المؤسسات التقليدية، محاوال إغالق المنافـذ       

" الحداثـة "ن شأنها أن تتسرب منهـا هـذه         التي م 

العدوانية والمتجاسرة على كل شيء، وهذا التيـار        

شمل القطاع األوسع مـن العلمـاء والجماعـات         

الصوفية، والقوى األهليـة التـي ألفـت وتيـرة          

االستقرار ودفء العالقات الحميمية مـن العائلـة        

الممتدة والعشيرة والحارة والسوق وما شابه ذلك،       

ن يسيرا على هذه الجماعات الخـروج مـن         فلم يك 

سلطة الموروث وحماية الجماعة العامة إلى عـالم        

االضطراب والفردية القلقة والمتذررة التي ينبـئ       

  .بها تيار الحداثة الجارف
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 فقد حاول مواجهة هذه الـصدمة        أما التيار الثاني  

العنيفة بضرب من االحيائية اإلسـالمية، مراهنـا        

منابع اإلسالمية ممثلة في القرآن     على العودة إلى ال   

والسنة الصحيحة ومثال النبوة والخالفة الراشـدة،       

حامال على ما اعتبره جمودا على الماضي وتنكبا         

عن االجتهـاد واسـتيعاب روح العـصر وأدوات         

المدنية الحديثة، ومن المعلـوم هنـا أن المدنيـة          

الحديثة التي يقصدها رجال اإلحيائية اإلسالمية هنا       

ت شيئا سوى مدنية الغرب الحديث على نحو ما ليس

تجسدت واقعا في مدن الرفاه واالنـضباط اإلداري        

الناجع في باريس ولندن وروما وفيينا وغيرها التي        

كان لبعضهم تجربة زيارتها أو االقامة فيها لبعض        

الطهطـاوي وخيـر الـدين      الوقت، كما هو حال     

  .التونسي واألفغاني عبده

السيد إلصالحية اإلسالمية مع     وقد حاول رموز ا   

 وبقيـة   رضاجمال الدين األفغاني وعبده ثم رشيد       

علـى  " الحفاظ"تالميذهم إيجاد معادلة توليفية بين      

أسس اإلسالم الكبرى، أي إسالم القـرآن والـسنة         

والجيل األول من الصحابة، وبين األخذ بـأدوات        

المدنية الحديثة ممثلة في اإلدارة والصناعة ومناهج       

ورغم أن رجـاالت هـذا      . تعليم الحديثة وغيرها  ال

التيار ينحدرون في الغالب األعم من المؤسـسات        

التعليمية التقليدية، وبعضهم كان له باع كبير فـي         

مجال المعارف اإلسالمية التقليدية من فقه وعلـم        

أصول ونحو وبالغة وعلم كالم إال أنهم حـاولوا         

ة بمعـارف   بدرجات متفاوتة تطعيم ثفافتهم التقليدي    

غربية حديثة، ووسعوا أفق تساؤالتهم وإشكاالتهم،      

كما أن حالـة االضـطراب الكبيـر الـذي حـل            

بالمجتمعات اإلسـالمية بفعـل موجـة االجتيـاح         

االستعماري الغربي، إلى جانب شعورهم القـوي       

بجلل المخاطر التي تتربص بكيان الجماعة، وتتهدد       

ـ         ول بيضة اإلسالم في الصميم قد فرض عليهم دخ

عالم السياسة بكل تعقيداتها وصراعاتها المكلفة، بما 

ينأى عن تقاليد الهدوء واالبتعاد عن الشأن السياسي 

المباشر التي تعودها العلماء والمؤسسات التعليمية      

  .التقليدية عادة

إنهم قد عاشوا بشكل أو بآخر ما يمكن تسميته قلق          

الوعي، هذا القلق الناتج عـن التحـديات الهائلـة          

والمحزنة التي ولدتها بدايات االجتياح الغربي لعالم       

اإلسالم، كما عاشوا نوعـا مـن الغربـة وحتـى           

ــين الجماعــات  ــنهم وب ــادل بي االســتبعاد المتب

والمؤسسات التقليدية التي رأت فيهم نوعـا مـن         

واندفاعا غير مبـرر    " االجماع"الخروج عن أسس    

  .نحو قبول فكر المتغلب

الذي راهن على التكيف مـع       فهو   أما التيار الثالث  

النموذج االجتماعي والثقـافي الغربـي باعتبـاره        

التجسيد األكمل واألمثل للمدنية الحديثة التي ال مفر        

منها، ويتفرع هذا التيـار بـدوره إلـى رافـدين           

 يتكون من رجـاالت الدولـة        رافد أول  رئيسيين،

والثكنات العسكرية الذين ال يهتمون كثيرا باألبعاد       

 والثقافية بقدر ما يهتمون بمبـدأ النجاعـة         الفكرية

العملية التي تقتضي األخذ بأسس النظام الحديث في    

 كانـت تغلـب   ورافد ثانمختلف مجاالت الحياة ،     

عليه مسحة ليبرالية غربية واضحة ال يرى مانعـا         

والتمـدن الغربـي    " الرقـي "في األخذ بأسـباب     

مهم على أنه من ال   . باعتبارها أدوات كونية وحيادية   

التنبيه هنا إلى هذا التمييز لم يكن قاطع المواقـع،          

بائن الخطوط بقدر ما كان هناك قدر من التـداخل          

والتزاوج بين هذه التيارات الثالثة، من ذلك مـثال         

 مثال لم يكونوا بمنـأى كامـل عـن          التقليديينأن  
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ضغوطات العصر الذي اضطرهم بأشكال متفاوتة      

 كمـا أن    إلى األخـذ بـبعض أدوات العـصرنة،       

 لم يكونوا بعيدين عـن أجـواء الثقافـة        اإلحيائيين

والمؤسسات التقليدية، وال منفصلين بالكامل عـن       

 الذي خـرج بـدوره مـن تحـت          الليبراليالخط  

عباءتهم، أما الليبراليـون فلـم يكونـوا بـدورهم          

منقطعين تماما عن الثقافة اإلسـالمية واألجـواء        

  .العامة للمجتمعات اإلسالمية

   الدينياإلصالح

إن مسألة اإلصالح الديني، وما يتفرع عنها مـن       • 

عناوين أخرى مصاحبة، مثل اإلصـالح الثقـافي        

والتعليمي، واإلصـالح االجتمـاعي والـسياسي       

وغيرها لم تكن غائبة إطالقا عن سـاحة الـوعي          

فمنذ أواسط القرن التاسـع     . والخطاب اإلسالميين 

 عشر بدأ عالم اإلسالم يمـور بتـساؤالت كبـرى         

ومحرقة للضمير واالحتماع اإلسالميين تـتلخص      

كيف يمكن التغلب على األخالل     : على النحو التالي  

الداخلية التي أصابت العمـران اإلسـالمي فـي         

الصميم إذا استعملنا المـصطلح الخلـدوني هنـا؟         

وكيف يمكن رد المخاطر الخارجية التي أضـحت        

تتهدد الكيان اإلسالمي في الصميم؟ وما هي مداخل        

هل تبدأ باإلدارة والتنظـيم؟ أم      : العالج واإلصالح 

  بالثقافة والفكر والتربية؟ أم بالسياسة واالجتماع؟

وعلى هذا األساس يبدو لي من االجحاف تـصوير         

الساحة الثقافية اإلسالمية وكأنها حالة جدباء يابسة       

ال حياة فيها سوى بعض البـؤر المحـدودة مـن           

" الجمود والتعصبمن  "االستنارة المعزولة في بحر     

على نحو ما هو غالب علـى األدبيـات الغربيـة           

المهووسة بظواهر التطرف الديني ومـا تـسميه        

  .باإلسالم األصولي 

 لقد بدأت الحركة اإلصالحية منذ السيد جمال الدين 

األفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا وبقية تالميذهم       

منذ أوخر القرن التاسع عشر جهدا احيائيا رائـدا         

ل حركـة اإلسـالم بالمـستجدات الـسياسية         لوص

والفكرية الهائلة التي فرضها االحـتالل الغربـي        

لديار المسلمين، وقد راهن هذا التيار على اختالف        

تفريعاته والوانه على التجديد ضمن منابع اإلسالم       

وأصوله الكلية، فقد كان هذا التيار متشبثا باألصول        

 وكان معتـصما    بقدر ما كان نابذا للتقليد والجمود،     

بحبل اإلسالم بقدر ما كان منفتحا علـى مـشاغل          

العصر، وكان فضل هذا التيار عظيما في نقل لغة         

اإلسالم ومختزناته الرمزية من المؤسسات التعليمة      

التقليدية، إلى قلب المؤسسات التعليمية واالجتماعية      

الحديثة، ومن السجالية الكالمية الجافة إلـى لغـة         

علما وأن تيار اإلحيائية اإلسالمية     ميسرة وحديثة،   

هذا مازالت تفاعالته جارية وتأثيراته بائنـة فـي         

ــعة  ــالم الواس ــدو أن  . أرض اإلس ــن يب لك

الديني يراد له أن يجـدف هـذه        " اإلصالح"قارب

المرة في وجهة مغايرة تماما، يراد لـه أن يكـون         

خروجا عن هذا الجهد االحيـائي لـصالح نزعـة          

د جمال الدين األفغاني نفسه     دهرية جامحة كان السي   

قد انتبه إليها بحاسته الثاقبة منذ وقت مبكر فخصها         

برسالته الشهيرة المعنونة برسالة في الـرد علـى         

  .الدهريين

من المؤكد أن هناك حاجة ماسة إلـى التطـوير          • 

والتجديد في العالم العربي والعالم اإلسالمي األوسع 

ية الزمن وبما   ولكن بما يفتح أفق اإلسالم على راهن      

يمكنه من تعزيز دوره وحضوره في هذا العالم بدل 

محاوالت االلتفاف عليه وتعويق حركتـه ، وهـذا         

يحتاج إلى فتح باب االجتهاد على مصراعيه فـي         
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اتجاهين وليس في اتجاه واحد، االجتهاد في قضايا        

مغلفـا  " فكر الحداثة "اإلسالم، وفيما يرد علينا من      

  .القة لها بالواقعبادعاءات كونية ال ع

ثمة آفة مضاعفة ومهلكة فـي الـساحة العربيـة          

واإلسالمية، آفة الجمود على المـوروث الـديني        

بحجة الدفاع عن الهوية المهددة دونما إعمال نظر        

أو تفكير، وآفة التنكب عن التفكير الحي فيما يفـد          

علينا من فكر الحداثة تحت دعاوى العقالنية والنقد        

  .شابه ذلك من العناوين المخادعةواالستنارة وما 

وليس أدل على حالة الجمود الفكري التـي تطبـع          

الساحة الفكرية العربية واإلسالمية من كون القطاع       

األوسع من المثقفين العرب على كثرة ما يثيرونـه         

من ضجيج وادعاءات حداثية وعقالنية لم يرتقـوا        

بعد حتى إلى أداء وظيفة الوساطة الفكرية األمينـة         

والبعيدة عن التلبـيس والتـشويه ، أي اسـتيعاب          

األفكار الغربية ونقلها للقارئ العربي بلغة سـليمة        

وأمينة، إذ يكتفي غالبيتهم بالتحصن خلف ادعاءات       

التنوير واالبداع دون أن يكون لهم جهد ابداعي وال   

  .تنويري يذكر

ولعل التشخيص األقرب إلى الواقـع هنـا كـون          

سالمية عامة تعاني من خلـل      المنطقة العربية واإل  

ثقافي عميق ناتج بدوره عن وجود خلل مؤسـسي         

علمي، أي إن المشكلة متأتية من غيـاب الـدور          

الفاعل والرشيد للمؤسسة التعليمية والتثقيفية الدينية      

   .وليس في وجودها

فقد تراجع دور المؤسسة التعليمية الدينية العريقـة        

ع لـم تقـدر     مخلفة وراءها حالة من الفراغ المري     

الجامعات الحديثة على ملئه، كما أن مـا يـسمى          

العربية الحديثة لم تتمكن مـن ملـئ        " االنتلجنسيا"

الموقع الذي كان يشغله العالم التقليدي، األمر الذي        

شرع الباب واسعا أمام حالة من الفوضى االخالقية        

والدينية والعلمية مازالت حلقاتها الدرامية ماثلة أمام 

ي إن المشكل متأت من ضعف المؤسـسة        أعيننا، أ 

التعليمية الدينية وضمور التكوين الديني وليس في       

  .وجودهما

فإننا نقول بأن مهمة اإلصالح يجـب أن        : أخيرا• 

تكون استجابة لحاجة مجتمعاتنا ومصالحها، بدل أن 

تكون استجابة لمصالح ورهانات اآلخرين، مهمـة       

ا العربـي   ينهض بها أهل الدراية والنظر في عالمن      

واإلسالمي ممن تتوفر فيهم خصلة النزاهة والكفاءة       

عوض أن يكون أجندة في أقسام الخارجية األجنبية        

أو تعليمات استخبارية، كما إن مـصير اإلسـالم         

يجب أن يكون مفتوحا على عامة المسلمين علـى         

اختالف مذاهبهم واجتهاداتهم وخياراتهم التأويليـة      

شرعية العامة وحاضنا   حتى يكون اإلسالم قاعدة ال    

للجميع كما كان شأنه ماضـيا وسـيظل حاضـرا          

ومستقبال، وهذا يقتضي نبذ المتطرفين وعزلهم من       

المعسكرين، متطرفي الدين الذين يسوغون القتـل       

باسم المقدسات، ومتطرفي العلمانية الذين يغـذون       

  .ثقافة التحارب واالقصاء

  الرقعة اإلسالمية غير العربية

خي الدقة والضبط ما أمكن فإنه يسعنا       إذا أردنا تو  

الحديث هنا عن تجارب إصالحية في المنطقة غير        

العربية، أكثر من الحديث عن خطاب إصـالحي،        

وهذه التجارب غير متجانسة،وال هي تسير علـى        

هدي وجهة محددة، أو نمط واحـد، وعليـه مـن           

الصعب التسليم بحتمية محددة فـي مـسار هـذه          

 قبيل القول بأن األمور تسير      التجارب المختلفة، من  

، أو حركة علمنـة صـامتة       "ليبرالية إسالمية "نحو  
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حزب العدالـة   ففي الوقت الذي تمكن     . وغير معلنة 

هكذا يقـدم   ( ذوالجذور الفكرية المحافظة     والتنمية

من الفوز للمرة الثانية بثقة الناخب   ) أردوجان حزبه 

التركي على حساب القـوى العلمانيـة التقليديـة،         

تيـار   لصالح   اإلصالحية الخاتمية اجعت حظوظ   تر

 مسنودا بدعم قوي من تيـار       أحمدي نجاد الجذري  

الشباب والنساء والقطاعات االجتماعية المحرومـة      

  .التي همشها اإلصالحيون

لعل أهم ميزة لهذه التجارب السياسية غير العربية        

تتمثل في ملمحها البراجماتي العملي، أي االهتمام       

يته بالبراكسيس السياسي أكثر مـن      بما يمكن تسم  

االنشغال بـالتنظير الـسياسي، إذ أن مـا يـشغل          

أصحاب هذه التجـارب البحـث عـن النجاعـة          

والجدوى السياسية أكثر من االهتمـام بـالفكر أو         

  .التنظير الديني والسياسي

فأردوجان أو عبد اهللا جول في تركيـا أو أنـور           

 وقبل كل  مثال هم أوال   ابراهيم أو بدوي في ماليزيا    

شيء سياسيون متمرسون ورجاالت حكم أكثر مما       

هم أصحاب تنظير وفكر أو أهل فقـه، وإذا كـان           

هنالك ما يوجب المقارنة فهم أقرب من هذه الناحية         

إلى رجاالت التنظيمات العثمانية منها إلى رجاالت       

اإلصالح الديني، هذا إذا استثنينا الرئيس الـسابق        

كتابـة والتنظيـر     الـذي عـرف بال     محمد خاتمي 

السياسي من داخل المدرسة الشيعية اإلثني عشرية،       

 في ماليزيا الذي يظـل      مهاتير محمد وإلى حد ما    

أقرب إلى تيار التحررية العالمثالثيـة ومناهـضة        

  .العولمة ببصمات إسالمية منه إلى التيار الليبرالي

 بل إن ما يميز الحالة اإلسـالمية غيـر العربيـة            

زوفها عن الكتابة والتـدوين، إذا      فقرها الفكري وع  

استثنينا الملمح السجالي الذي يطبع خطاب هـؤالء        

من قبيل التأكيد على التوافـق بـين        " اإلصالحيين"

اإلسالم والديمقراطية، أو التعايش بـين اإلسـالم        

  .والحداثة وليس أكثر من ذلك

عدم االهتمـام   ( وفعال بقدر ما مثلت هذا الجانب       

من بعض الوجوه، مـن ذلـك       عامل قوة   ) بالتظير

تغليب الحس العملي والتحلي بقدر غير قليل مـن         

المرونة السياسية بحكم عدم التقيد بمدونات نظرية       

أو فكرية جاهزة، بقدر ما مثل عامل ضعف فـي          

نفس الوقت، من ذلك خطـورة االنـزالق بهـذه          

المرونة السياسية إلى نوع من الذرائعية الـسياسية        

مصلحة السياسية، فضال عـن     التي ال تنشد غير ال    

العجز عن صنع تيار أومدرسة سياسـية محـددة         

الشخوص والمعالم بسبب غياب التـراث الفكـري        

  .المدون الذي يمكن االعتماد عليه

 فأردوجان مثال وبغض النظر عما يتمتع به مـن         

كفاءة وحسن األداء إال أنه في نهاية المطـاف لـم           

 مدرسـة   يشكل تيارا أو مدرسة معينة تختلف عن      

  .أربكان الذي نشأ تحت عباءته"شيخه"

على أنه إذا تناولنا المسألة من الزاويـة الـسياسية        

العامة دون االقتصار على جانب الخطاب الديني،       

ومن دون التوقف كثيرا عند األشخاص، فإنه يسعنا        

القول على سبيل الجملة أن أهم الدروس التي يمكن         

ير العربية  استخالصها من التجارب اإلصالحية غ    

في اندونيسيا وماليزيا وتركيا والسينيجال وإيـران       

مثال تتمثل في نجاحها إلى صنع وفاقات سياسـية         

اإلسالمية  بين الثقافة اإلسالمية واألعراف المحلية    

من جهة، والنظام الديمقراطي الليبرالي من جهـة        

أخرى، ودونما كبير انـشغال بإثـارة مماحكـات         

ايديولوجية عقيمة، من   نظرية مجردة أو صراعات     

قبيل السجال عما إذا كانت هذه الديمقراطية تتوافق        
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مع اإلسالم أو تتعارض معه، أو ما إذا كانت هذه          

  .الديمقراطية رديفا مالزما للعلمانية أم ال

 فقد رأت هذه التجارب اإلصالحية غير العربيـة        

بـساطة  (في النظام الديمقراطي وبكـل بـساطة        

جملة من اآلليات االجرائية    ) نابالمعنى االيحابي ه  

التي تسمح بإدارة الشأن السياسي بصورة رشـيدة،        

وأداة للتخلص من االحتكارية الـسياسية ومواقـع        

التسلط السياسي دونما حاجة للخوض في المـسائل        

  ...االيديلوجية

هكذا أثبتت هذه التجارب واقعا ومن دون إغـراق         

افة السياسية في التنظير أو التفكير أن ما يسمى بالثق

اإلسالمية ال تقف حجر عثرة أمام عمليـة انتقـال          

ديمقراطي جاد، فال اإلسالم وال مقولة االسـتبداد        

السياسي الشرقي الرائجة في سوق االستـشراقيين       

ومشايعيهم من المثقفين العرب حالـت دون قيـام         

انتخابات حرة ونزيهة وفرض مبدأ التداول السلمي       

  .سالميةللسلطة في هذه الدول اإل

لقد أدرك القائمون على شـؤون هـذه التجـارب          

بحاستهم السياسية العملية والخبرية، الحاجة إلـى       

اجتراح ديمقراطية وفاقية، كما أدركـوا أن أهـم         

الخصال التي يتوفر عليها النظام الديمقراطي مهما       

كانت ثغراته، تتمثل فيما أثبته واقعا من قدرة على         

والصراعات العنيفـة  امتصاص التوترات السياسية    

والمهلكة حول السلطة، خصوصا إذا ما قام هـذا         

النظام على االجماع العام حـول أسـس النظـام          

السياسي واالجتماعي، وذلك بالنظر إلى ما يتيحـه        

من آليات ضابطة للشأن السياسي والتداول السلمي       

على السلطة فضال عن قدرته على التخفيف مـن         

ما يـوفره مـن     نزوعات التطرف والعنف بسبب     

مساحة واسـعة للمنـاظرة والمقارعـة التداوليـة         

والحوارية، أي قدرة الديمقراطية على تحويل العدو       

إلى مجرد خصم سياسي على ما تقـول الباحثـة          

البلجيكية شنتال موف يمكن مقارعته بسلطان البيان       

وبقوة حشد األصوات وصناعة الرأي العـام بـدل    

  .نفالعمل على سحقه أو إلغائه بالع

واحد من الدروس التي يمكن استخالصها من هذه        

التجارب تتمثل في حاجتنا في العالم العربي إلـى         

تجريد الديمقراطية من الحمولة االيديولوجية التـي       

ألصقت بهـا، وتحريرهـا مـن آفـة االحتكـار           

واالستبعاد، ومن ثم افتكاكها من بين أيدي النخبـة         

 فـي قلـب     وبسطها بين أيدي الناس، واإللقاء بها     

حركة المجتمع حتـى تتـوفر الفرصـة الكافيـة          

الختبارها على أرض الواقع، وهذا األمر يقتـضي        

تغليب الخبرة الحية على االيـديولوجيا، أي فـك         

العالقة االعتباطية المزعومة بين الديمقراطية وما      

يسمى عادة بالثقافة الديمقراطية، والتأكيد بدال مـن        

  .ظيفيذلك على طابعها االجرائي الو

 الديمقراطية كما نفهمها هي جملـة مـن األدوات         

اإلجرائية التي تـسمح بتنظـيم الـشأن الـسياسي      

بصورة ناجعة، أو إذا شئنا تعريفا اكثر بساطة فهي         

عالج عملي لداء االستبداد السياسي لما توفره من        

آليات ضابطة ومنظمة للحياة السياسية مـن مثـل         

ت وتوزيـع   علوية القانون والفصل بـين الـسلطا      

السلطة بدل مركزتها، وتداول السلطة ضمن آمـاد        

زمنية محددة والحيلولة دون احتكارها إلى األبـد،        

واستقالل المجتمع المدني عن المجتمع الـسياسي       

والسماح بتنظيم األحزاب والهيئات المستقلة عـن       

  . الدولة ورقابة المحكومين على حاكميهم المفوضين

ية آلية اجرائيـة علـى   وما نقصده بكون الديمقراط 

وجه الدقة هو أنها ليست عقيدة وال ايديولوجيا على         
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نحو ما هو شائع في أدبيات الكثير من الـسياسيين          

وااليديولوجيين العـرب الـذين تـستهويهم لعبـة         

التصنيف االيديولوجي، بقدر ما هي أسلوب عـام        

فـالمهم فـي    . في إدارة السياسة وشؤون الحكـم     

سس النظرية أو االيديولوجية    الديمقراطية ليس األس  

هذا إن كانت لها أسس نظرية      (التي تتأسس عليها    

بل في اآلليات والوسائل التي يـتم       ) محددة وثابتة 

استخدامها في مجرى العملية السياسية، وهذا مـا        

يسمح بالقول أن الديمقراطية تظل نظامـا منفتحـا         

وغير مكتمل باستمرار وهي تخضع لوجوه شرعنة       

تالف الخلفيات الثقافية والفكريـة التـي       مختلفة باخ 

  .تشتغل ضمنها

وال يحتاج المرء أن يكون علمانيا وال ليبراليا حتى         

يقبل هـذه اآلليـات الوظيفيـة، ودليـل ذلـك أن          

الديمقراطية اشتغلت في األحزاب العلمانية والدينية      

على السواء، وتعايشت مع االسـتعمار ومطالـب        

ذور مـسيحية كمـا     التحرير، وتبنتها بلدان ذات ج    

أخذت بها بالد أخرى ذات خلفيات بوذية وهندوسية  

  .وإسالمية

 إن مقولـة انعـدام الثقافـة        :وجماع القول هنـا   

الديمقراطية في الفضاء العربي واإلسالمي األوسع      

والتي شاع استخدامها في الخطاب السياسي العربي       

ليست إال شماعة يتم استدعاؤها لاللتفـاف علـى         

فأمريكا الجنوبية مثال   . قراطي ال غير  المطلب الديم 

حينما انتقلت من طور الحكم العسكري الـشمولي        

إلى الحكم الديمقراطي لم تشهد انتقاال نوعيـا فـي          

ثقافتها السياسية ، وكذا هو األمر بالنسبة للعديد من         

البالد األفريقية واآلسيوية األخرى التـي نهجـت        

 أن هنـاك    أما إذا افترضنا فعال   . الحل الديمقراطي 

عالقة ما تربط الديمقراطية بما يسمى بالقيم الثقافية        

أو الثقافة السياسية فال أتصور أن الثقافة العربيـة         

اإلسالمية على هذه الدرجة من الجمود والهـشاشة        

التي تستحق كل هذا الحدب واإلدانة، ال أتصور أن         

الثقافة السياسية في جنوب افريقيا أو أوجندا أوكينيا        

طورا من الثقافة الـسياسية فـي مـصر أو          أكثر ت 

العراق أو سوريا أو تونس أو الجزائر هذا تجديف         

  .فارغ ال معنى له

ولذا من الضروري إعادة توجيه مركز االهتمـام        

من الثقافة إلى السياسة ومشاغلها ورهاناتها، وأنـا        

ممن يزعمون أن عطالة االنتقال الديمقراطي فـي        

المي عامة ال عالقة لها     العالم العربي والعالم اإلس   

بنظام الثقافة أو الدين على ما يعن للكثير قوله إنما          

يعود األمر إلى ممانعة الخـارج المتحـالف مـع          

مراكز التسلط في الداخل في قبول الخيار التداولي        

الديمقراطي مـع العمـل علـى االلتفـاف عليـه           

بمسوغات ودعاوى مختلفة ، أكثر مما يتعلق األمر        

  .فة والدينبعالم الثقا

الواضح أن األطراف الدولية ليس لديها مـصلحة        

في فسح مجال االختيار السياسي الحـر أو قبـول          

االحتكام لسلطة صناديق االقتراع ألن أي عمليـة        

ديمقراطية جادة ال بد وأن تأتي بقـوى اجتماعيـة          

وسياسية غير منـسجمة ضـرورة مـع مـصالح        

القوى ورهانات الخارج، وربما يعود ذلك إلى كون        

المرتبطة بالخارج والمتوائمـة مـع مـصالحه ال         

تستطيع أن تصمد أمام إرادة الناخبين، ولذلك غـدا         

مألوفا في األوساط السياسية واألكاديمية الغربيـة       

والعربية على السواء الهروب من مواجهة المشكل       

السياسي والتركيز بدال من ذلك على شماعة الثقافة        

  .والدين
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متتال عن أولوية مطلب العلمنة      يوجد اليوم حديث    

على أولوية االنتقال الـديمقراطي فـي       " اللبرلة"و

العالم العربي،بما يدل علـى أن القـوى األجنبيـة          

تراهن على إعادة رسم الخارطة الثقافية أوال وقبل        

كل شيء، أي القيام بعمليات جراحية تطال الثقافة        

، "ياسيالمربع الس "والقيم العامة بما يتيح إعادة بناء       

ثم تداول السلطة الحقا في دائرة النخب المطلوبـة         

أمريكيا، وهذا األمر حسب رأينا أشبه مـا يكـون          

بمناطحة الصخر وذلك بالنظر إلى ما تتمتـع بـه          

شعوب المنطقة من وعي مرهف وعميق بقضاياها       

الكبرى وسلم أولوياتهـا، ولـذلك مـا أن تتقـدم           

التوقعات، لصناديق االقتراع حتى تفاجئ الكثير من  

ومن ثم تعيد األمور إلى نقطة الصفر، ولعل هذا ما  

  .يفسر محنة الديمقراطيـة فـي العـالم العربـي         

-----------------  
  هوامش
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تحديث المساجد بالتليفزيونات 

أحدث وسيلة لتطوير الخطاب ..والدش

   الديني
  شركة التوزيع المتحدة

www.MOTTAHEDA.com 

ر أطلقته وزارة األوقاف    شعا" إصالح الحقل الديني  "

والشئون اإلسالمية في المغـرب مـؤخرا وذلـك         

بتزويد المساجد بـأجهزة التليفزيـون وصـحون        

االستقبال بهدف تجويد أداء الوعظ وفتح المـساجد        

أمام المواطنين للتعلم والتربية وبصفة عامة تطوير       

  .الخطاب الديني

 أكد علماء الدين أن التحديث االلكتروني للمساجد       

فلـيس مـن    .. مشهد يبدو غريبا عما ألفه النـاس      

المعقول ان يحتل التليفزيون واجهة متميزة أمـام        

  . المصلين ومتصل بسطح مثبت علي سطح المسجد

هل تحديث المساجد الكترونيـا لتطـوير       .. السؤال

وهل األموال  .. الخطاب الديني يؤدي هذا الغرض    

نـاء  التي يتم انفاقها علي هذا المشروع أولي بها ب        

المساجد وتطوير الدعوة اإلسالمية وتحسين وضع      

  .األئمة

 ناقشت هذه الفكرة مـع علمـاء        "الهداية الدينية " 

 مبروك عطيـة  . يقول د . الدين وكانت هذه آراءهم   

ان دراسـة العلـم فـي       : األستاذ بجامعة األزهر  

المساجد عن طريق المحاضرات البد ان تكون من        

ـ        اس ويعلمهـم   خالل عالم ثقة ذي منهج يرشد الن

دينهم وما يقتضيه الدين من فقه وحديث وتفسير كل 

ـ           ىفي تخصصه يدلي بدلوه والنـاس آمنـون عل

 أجيالهم أمام هذا العـالم المحاضـر        ىأنفسهم وعل 
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وقد ثبـت أن النبـي      .. الذي يشاهدهم ويشاهدونه  

 اهللا عليه وسلم كان يوجه الناس وهو يعظهم         ىصل

 ىول للذي صل  ويق".. قم فصل "فيقول للذي لم يصل     

ومن هذا يـستفاد    " صل فإنك لم تصل   "وهو مسيء   

ان الغرض ليس مجرد إلقاء محاضرة صماء وإنما        

  . الغرض التفاعل بين المعلم والمتعلم

أكد ان التقنيات الحديثة ليس فيها هذا التفاعـل وال          

هذا التوجيه المباشر الذي يختلف من مسجد إلـي         

ن معـاذ   آخر حسب البيئة وظروف الناس فقد كـا       

يصلي بالناس في قومه ويطيل عليهم القراءة فلمـا         

 اهللا عليه وسلم أرشده إلي ما       ى النبي صل  ىشكوه إل 

ينبغي ان يكون وكل ذلك يدل علي وجوب الحيوية         

في المسجد األمر الـذي ال تحققـه اآللـة مهمـا            

فإن ذلك ربما يجوز في قاعـة ملحقـة         .. تطورت

ت يستمع فيها   بالمسجد تكون بمثابة قاعة للمحاضرا    

الناس ويشاهدون العالم الكبير الثقة ويتزودون هـم       

وإمامهم من علمه ويحسن أن يصحبهم اإلمام فـي         

مثل هذه الندوة أو المشاهدة ليشرح لهـم غامـضا          

  . ويفسر لهم مبهما ويعلق لهم علي شيء

أما المسجد فيحسن تنزيهه عن هذا الذي قد يتحول         

غل المرتـادون    ليس فيها مشروبات فينش    ىإلي مقه 

بالصوت والصورة وقد يستمعون إال ما ال حاجـة         

كالمـصطلحات والـدروس    .. لهم فـي سـماعه    

المتخصصة إذ لكل حي وبلـد ظروفـه وحاجتـه          

والموعظة في المسجد ليـست كالمحاضـرة فـي         

الجامعة إنما هي كلمات معدودة حتي فـي خطبـة        

 أن أركانهـا    ىالجمعة التي اتفق الخطباء جميعا عل     

د الخطيب اهللا وان يشهد أن ال إلـه إال اهللا           أن يحم 

وأن محمدا رسول اهللا وأن يتلو آيـة وان يـذكر           

 ويـدعو للمـسلمين     ىموعظة ويأمر الناس بالتقو   

والمسلمات فمن التـزم بـذلك صـحت خطبتـه          

  . وصالته

أما موضوع المحاضرات والدروس المستفيـضة      

فإن جاءت من عالم مباشـر للنـاس صـح ذلـك            

ذي يختلف فيه األمران من المباشـر       فما ال .. وجاز

الحي الذي يواجه المتلقي يشعر بملل الناس فينهي        

كلمته في عزة وكرامة وهذا ال يتأتي مـن اآللـة           

ودليل ذلك قول الصحابة كان رسول اهللا صلي اهللا         

عليه وسلم يتخولنا بالموعظة خشية أن نمل واآللة        

ال تعرف الملل وال أصحابه وإنما هي سرد معلوم         

في وقت معلوم بغض النظر عن حاجة النـاس أو          

تبليغ الـدعوة   . وجودهم أو انصرافهم أو غير ذلك     

 األسـتاذ بجامعـة     أحمد محمود كريمة  .  د يضيف

األزهر أنه من المقرر شـرعا أن تبليـغ الـدعوة           

اإلسالمية علي وضعها السليم مأمور به شرعا قال        

ولتكن منكم أمة يدعون إلـي الخيـر        : "ىاهللا تعال 

وقال اهللا  " يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر    و

" وتواصـوا بـالحق وتواصـوا بالـصبر       : "ىتعال

وآليـة الـدعوة    .. والنصوص في هـذا معلومـة     

اإلسالمية معروفة بحسن فهـم اإلسـالم وحـسن         

ـ        فقـه   ىعرضه وهذا ينسحب بالدرجة األولي عل

النصوص ومـدلوالت األلفـاظ ومراعـاة حـال         

ترغيب والترهيب ومراعاة   المدعوين والتنوع بين ال   

  .فقه المصالح واألولويات

كريمة أن قضية تجديد الخطـاب الـديني        . أكد د  

فهل ..  تحديد لهذا المصطلح تحديدا دقيقا     ىتحتاج إل 

 التراث  ىيعني بتجديد الخطاب الديني االنقالب عل     

 األصول والثوابـت أو محـو الهويـة أو          ىأو عل 
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 بطبيعة الحال   االنسالخ عن ذاتية األحكام الشرعية    

أم أنه يقـصد بتجديـد      ".. تجديد"وليس  " تبديد"هذا  

الخطاب الديني مالءمة العصر فـي المـستحدثات        

واالجتهاد الصحيح في هذه األمور وما      .. والنوازل

يماثلها من أهل الذكر ان كان يقصد هذا فهذا شيء          

محمود الن قضايا المسلمين اآلن فـي المجـاالت         

الجتماعية تـستدعي أهـل     الطبية واالقتصادية وا  

  . االجتهاد بعيدا عن التعصب المذهبي

أما عن عمـل بعـض الوسـائل        : كريمة. قال د 

المعمارية أو ما يتـصل بـاألجهزة االلكترونيـة         

كتوحيد أذان أو عمل دوائر الكترونية في المساجد        

 وشك االنهيـار    ىفهذا يشبه طالء دار متهالكة عل     

فبدال .. وهربما يعني مجرد تحسين مظهر وترك ج      

 توحيـد   ى توحيد األذان األول   ىمن إنفاق أموال عل   

مؤسسات الدعوة بدال من التضارب الموجود اآلن       

في سلفية وصوفية وتبليغ وأزهر وأوقاف وسـنة        

وشيعة وبدال من دوائر تعطي محاضرات موجهة       

..  معالجات لحي أو قريـة أو مدينـة        ىال تصل إل  

عالمين معلمـين    تأهيل الدعاة ليكونوا دعاة      ىاألول

  . معالجين

 األستاذ  عبدالصبور شاهين . دصيحة التجديد يؤكد    

بجامعة القاهرة أنه لن تختلف األحداث في جوهرها 

عما يجري في العالم العربي واإلسالمي ذلـك ألن         

الساحة اإلسالمية تلقت صيحة تجديـد الخطـاب         

الديني من الجهات االستعمارية التي تصف اإلسالم       

ريد من المـسلمين ان يتخلـوا عـن         باالرهاب وت 

قـال ان   . اإلسالم ليتخلصوا من نزعة اإلرهـاب     

مصطلح تجديد الخطاب الـديني هـو مـصطلح         

وان كان في   .. غامض بالنسبة إلي جماهير الدعاة    

  .. نظر المحققين صيحة لتدمير الخطاب الديني

والمهم ان هذا الهدف هـدف معلـن ألن تحـرك           

ئيل من ناحية ولتدمير    أمريكا بقواتها لمساندة اسرا   

البنية األساسية الفغانستان والعـراق مـن ناحيـة         

 جوهر ما يراد بهذا     ى يدل عل  - والبقية تأتي    ىأخر

ال أتـصور   : قال". تجديد الخطاب الديني  "االدعاء  

للمقصود بتطوير الخطاب الـديني إال ان يرجـع         

المسلمون إلي جوهر اإلسالم األخالقي الذي كـان        

ومن المؤكد ان مـا نحـن       .. مةعليه سلف هذه األ   

عليه اآلن في عالقتنا باإلسالم هو في الواقع شكل         

 تجديد للعالقة بـأن     ىمتآكل أكله الصدأ ويحتاج إل    

نرجع إلي ما كان عليه سلفنا من تمسك بمبـاديء          

ـ       اعتنـاق   ىاألخالق اإلسالمية ودعوة اإلنسانية إل

ـ       .. اإلسالم الصحيح   ىهذا هو ما أفهمه مـن معن

 . لخطاب الدينيتجديد ا

 القرضاوي يناقش تجديد الخطاب الديني

  ٠٣/٠٩/٢٠٠٣ -رباب سعفان

  الندوة في بداية

تجديد الخطاب الديني كيـف     "تحت عنوان   

ولماذا؟ أقامت نقابة الصحفيين المـصرية فـي        

 ندوتها التي استضافت    ١/٩/٢٠٠٣مساء اإلثنين   

 الـذي قـدم     يوسف القرضـاوي  .  د بها العالمة 

وم الخطاب الديني وأساليب تجديـده،      رؤيته لمفه 

القرضاوي أن المـراد بكلمـة      . حيث أوضح د  

الخطاب الديني هو كل بيان باسم اإلسالم يوجـه         

للناس سواء كانوا مـسلمين أو غيـر مـسلمين          

لتعريفهم باإلسالم، وقد يأخذ هذا الخطاب شـكل        
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الخطبة والمحاضرة والرسالة والمقال والكتـاب      

لدرامية، وبذلك ينبغي أال    والمسرحية واألعمال ا  

، نحصر الخطاب الديني في خطبة الجمعة فقـط       

. وحول مفهوم تغيير الخطاب الـديني طـرح د        

هـل الخطـاب    : القرضاوي عدة تساؤالت منها   

الديني بمفهومه العام السابق يتغير فـي عـصر         

العولمة عن أي عصر آخر؟ وهل يتغير من قوم         

  إلى قوم؟ ومن مكان إلى مكان آخر؟

   اإلسالم للتجديددعوة

وأجاب على هذه التساؤالت موضـحا أن       

الدين به ثوابت ال مساس بها، ولكن تتغير فـي          

أسلوب عرضها، ومن هنا فعرض الثوابت فـي        

الخطاب الديني يختلف من زمن لزمن آخر ومن        

بيئة ألخرى ومن قوم لغيرهم، كما يتضمن الدين        

  . متغيرات تقبل التجديد واالجتهاد

من هذه الطبيعة للدين أوضـح أن     وانطالقًا  

فكرة التجديد ليست مرفوضة إسالميا؛ فـالقرآن       

الكريم قد غير من أسلوب خطابه الـديني مـن          

مكان لمكان ومن وقت لوقت، ودلل على ذلـك         

باالستشهاد بـاختالف الخطـاب الـديني فـي         

الموضوعات واألسلوب ما بين القـرآن المكـي        

  . والقرآن المدني

 القرآن المدني لم يعتمد علـى    فمثالً نجد أن  

أسلوب الزجر، ولم ترد به كلمة كال، وهذا يدل         

ومـا  {على أن الخطاب يتغير، وقد قال تعـالى         

، واللسان هنا   }أرسلنا من رسول إال بلسان قومه     

ال يعني اللغة، وإنما يعني اخـتالف الخطـاب         

  . الموجه لعامة الناس عن خاصتهم

 فهم دقيق   وال بد أن يبنى هذا الخطاب على      

لطريق المخاطبين وعقلياتهم وبيئاتهم، وقد قـال       

حـدثوا  ": -رضي اهللا عنه  –علي بن أبي طالب     

الناس بما يعرفـون ودعـوا مـا ال يعرفـون،           

، وروي عن بن    "أتريدون أن يكذب اهللا ورسوله    

ما أنت حدثت قوًما بحـديث ال تبلغـه         ": مسعود

  ". عقولهم إال كان لبعضهم فتنة

الفتـوى  : "عدة فقهية تقـول كما أن هناك قا   

تتغير بتغير الزمان والمكان والعـرف والحـال        

، ومن هنا فالدعوة وخطابها أكثر قابليـة        "والنية

  . للتغير من الفتوى

  من يقوم بالتغيير؟ 

وبعد أن أكد على إمكانية تجديد الخطـاب        

  : الديني تساءل

من الذي يغير خطابنا الديني؟ وأجاب بـأن        

 أن نغير خطابنا بأنفـسنا      -ننحن المسلمي -علينا  

ومن منطلقاتنا، وال يجوز أن يملى علينـا هـذا          

التغيير بأوامر تأتينا من الغـرب؛ ألننـا بـذلك          

  . سنخضع ألهوائهم

ونسأل أيضا لماذا تطالبنا أمريكـا وحـدنا        

بتغيير خطبانا وال تطالب الصهاينة الذي ينبنـي        

خطابهم الديني على إباحة اغتـصاب أراضـي        

آلخرين؟ ولمـاذا ال تطالـب اليمـين        وحقوق ا 

المسيحي المتطرف بأن يراجع خطابه الـديني؟       

فإذا كنا نوافق على تغيير خطابنا من منطلقاتنـا         

  . فال بد أن يغير اآلخرون خطابهم الديني أيضا

وأوضح أن هذه الدعوة األمريكية لنا بتغيير       

خطابنا هدفها تغيير اإلسالم األصلي إلى إسـالم        

  . ي في الركاب ويتمسح في األعتابمستأنس يمش
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  سياسة تجفيف الينابيع 

أما اإلسالم الذي يربي الشخـصية القويـة        

المدافعة عن الدين والوطن فهو مرفوض من هذه     

الجهات، ويجب تغييره وهذا ما سـاعدت عليـه       

تجفيف (بعض األنظمة الحاكمة باتباعها لسياسة      

ي فـي   ، أي تجفيف ينابيع التدين اإليجاب     )الينابيع

التعليم واإلعالم والثقافة واألنظمة التربوية حتى      

يظهر لنا إسالم الخرافة والموالد، فإذا كان معنى        

تجديد الخطاب هو تغيير اإلسالم كما تريد هـذه         

 سبتمبر فإننـا    ١١الجهات، وخاصة بعد أحداث     

  . نرفض هذا التغيير

يوسف القرضاوي لرؤيتـه    . وقد عرض د  

إن تجديد الخطاب من وجهة     : لمنهج التجديد قائالً  

نظري والذي أدعو إليه منذ أربعين سـنة هـو          

العودة باإلسالم إلى مـنهج الوسـطية والـسمو         

الروحي استجابة لنداء اهللا؛ فالعودة باإلسالم إلى       

عهده الماضي ال تعني الجمـود، ولكـن تعنـي          

االنطالق والسعة؛ فقد كان اإلسالم أوسـع مـا         

النبوة والصحابة ثم   يكون وأكثر تيسيرا في عهد      

" األحوطيات"أضاف كل عصر إلى الدين بعض       

والتشديدات حتى أصبح الدين حاليا مجموعة من       

البعيدة عن جـوهر الـدين وهـو        " األحوطيات"

  . التيسير

  منهج له ضوابطه 

القرضاوي منهج تغيير الخطاب    . وشرح د 

الديني، مؤكدا انطالق هذا المنهج مـن منبعـه         

م القرآن وهو الدعوة إلـى اهللا       األصلي الذي رس  

بالحكم والموعظة الحسنة، وأن ندرك أن قولـه        

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة       (:تعالى

ليس قاصرا على الرسـول صـلى اهللا        ) الحسنة

عليه وسلم وحده، ولكن دعوة ألمـة المـسلمين         

جميعا أن تتحمل عبء الدعوة وأن تسعى إلـى         

مسلم داعية، وعليه أن تغيير خطابها الديني؛ فكل 

يجدد خطابه مرتكزا على منهاج الحكمـة التـي         

تخاطب العقول وتقنعهم بالدليل العلمي والموعظة   

الحسنة التي تستميل العواطف وتحرك القلـوب،       

وأن يعتمد أسلوب الداعية على انتقاء الكلمـات        

الطيبة؛ فالقرآن لم يخاطب غير المسلمين بلفـظ        

:  فقط في قوله تعـالى     الكافرين إال في موضعين   

يا أيها الذين كفروا ال تعتـذروا اليـوم إنمـا           {

، وهذا الموضع هـو  }تجزون بما كنتم تعلمـون  

خطاب من اهللا لهم في اآلخرة وليس في الـدنيا،          

والموضع اآلخر هو سـورة الكـافرون والتـي         

لكـم ديـنكم     {:اختتمت بالتسامح في قوله تعالى    

  . }ولي ديني

 غير حكيمة فـي     وأوضح أن هناك أساليب   

الدعوة، منها الدعاء على اليهـود والنـصارى،        

متسائالً لماذا نستثير اآلخرين، فـنحن ال نكـره         

اليهود ليهوديتهم، وإنما ألنهـم سـلبوا أرضـنا         

واغتصبوا حقنا وسفكوا دماءنا، وقبل ذلك لم يكن 

بيننا وبينهم قضية، وكذلك الصليبيون، وهنـاك       

  . فرق بين الصليبيين والنصارى

واختتم قوله بأن اإلسالم ديـن يجمـع وال         

يفرق، والخطاب الديني الذي نريده يجمع النـاس        

  . على الجوامع األساسية حتى مع غير المسلمين
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 ال خطاب ديني جديد بدون إصالح سياسي شامل 

 سبل تجديد الخطاب إعالن باريس حول

  *الديني

نـسان  بدعوة من مركز القاهرة لدراسات حقوق اإل      

، ٢٠٠٣ أغـسطس    ١٣-١٢انعقد بباريس يـومي     

اللقاء التشاوري حول الـسبل العمليـة لتجديـد         "

، بين نخبة من المفكرين والباحثين      "الخطاب الديني 

 دول في العالم ٨والمدافعين عن حقوق اإلنسان من 

وعبر ). نحو ثالثين مفكرا وباحثا وحقوقيا    (العربي  

 :لكتّـاب ست جلسات، قدمت أوراق عمل أساسية ل      

البـاقر العفيـف،    . أحمد عبد المعطي حجازي، د    

. فيصل دراج، د  . جمال البنا، صالح الجورشي، د    

وقد دار الحوار حـول هـذه       . نصر حامد أبوزيد  

األوراق شفاهة تارة وبـالتعليق المكتـوب تـارة         

أخرى، في مناخ من الجدية وااللتـزام والعمـق،         

لباحثين والشعور بالمسئولية الحقة بين المفكرين وا     

الذين كانت مشاركتهم تعبيرا عن ذواتهم الفكريـة        

الفردية ال تعبيرا عن أحزاب أو هيئات أو جماعات        

   .منظمة

تمحورت أوراق العمل والحوارات حول اإلجابـة       

كيف يمكن التوفيـق بـين      : عن سؤال أساسي هو   

العالم الحديث الذي بلـغ مـن التطـور العلمـي           

سي والثقافي مبلغا   والتكنولوجي واالجتماعي والسيا  

مذهال، وبين تراثنا الديني والفكري، دون أن نفقـد         

خصوصيتنا الثقافية، ودون أن ننعزل عـن الـدنيا         

  ؟"ونحن هاهنا قاعدون"التي تجري 

وتتلخص المستخلصات األساسية لهذا اللقـاء      

  :في النقاط التالية

كان مسعى أساسـيا    " تجديد الفكر الديني  " أن   :أوال

افة العربية اإلسـالمية منـذ فجـر        في مسيرة الثق  

المعتزلـة وابـن رشـد    اإلسالم، ثم في مـدارس    

 وغيرهـا مـن بـؤر       والتصوف وإخوان الـصفا   

وفي العصر الحديث شهد الفكر الـديني       . االستنارة

حلقات متتالية من اجتهادات المفكرين ومشاريعهم      

حـسن العطـار ورفاعـة      النهضوية، بدءا مـن     

 بجمـال الـدين     ، مـروراً  الطهطاوي وبن باديس  

األفغاني ومحمد عبده وخير الدين التونسي وشبلي 

شميل والطاهر الحداد، وليس انتهاء بطه حـسين        

وعلي عبد الرازق وخالد محمد خالـد ومحمـود         

  .محمد طه وحسين مروة، وتالميذهم المعاصرين

 أن تجديد الخطاب الديني ضـرورة ملحـة،         :ثانيا

هري فـي   انطالقا من أن هذا التجديد مفصٌل جـو       

عبور الفجوة الواسعة التي تفصل العـالم العربـي         

  . واإلسالمي عن العالم المتقدم

ضـرورة  ) اإلسـالمي ( أن تجديد الخطـاب      :ثالثا

عميقة، تنبع من رفـض     ) إسالمية-عربية(داخلية  

العرب والمسلمين لوضعهم المتردي فـي العـالم،        

وهى ضرورة ال صلة لها ببعض الدول الكبـرى،         

وهى . تماس في لحظة من اللحظات    حتى لو حدث    

مهمة ال تنحصر في جهد رجال الدين المستنيرين،        

بل يجب أن تكون مـن أولـى مهـام المفكـرين            

والمثقفين ومنظمات حقوق اإلنسان، انطالقا مـن       

النظر لإلنسان باعتباره قيمةمركزية عليـا، ومـن        

  .أهمية تحكيم العقل في كل شئون الحياة

   

وتـاريخ  " اإلسـالم " بـين     ضرورة التمييز  :رابعا

المسلمين، فالتاريخ السياسي للمسلمين، هو تـاريخ       

  .بشري حافل بما يوجب النقد والنقض
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 رغم تنوع آراء المشاركين ومداخلهم بشأن       :خامسا

طرق ذلك التجديد وأشكاله، فقد أجمعت على حقيقة        

أساسية هى أن تجديد الخطاب الديني عامل رئيسي        

سية واالجتماعية بأسرها في    في تجديد الحياة السيا   

العالم العربي، كما أنه ال يمكـن تحقيـق تجديـد           

الخطاب الديني بدون الشروع في إصالح سياسـي        

شامل يشيد دعائم دولة ديمقراطية تؤمن بالتعدديـة        

وتحمي الحريات العامة وحرية الفرد وحقـه فـي         

التفكير واالختيار، وهو الحق الذي بدونه ال تتوافر        

 العلمي وخاصة في مجال الدراسـات       حرية البحث 

  .االجتماعية

 أن تجديد الخطاب الديني لن يؤتّي ثمـاره         :سادسا

المرجوة بدون إصالح ثقافي مجتمعي ينطلق مـن        

اإليمان بنسبية المعارف، وبحقوق البشر في الحوار 

والمساءلة، وهو ما يعنـي خلـق حالـة فكريـة           

اجتماعية سياسية شـاملة، وفـك االرتبـاط بـين          

سلطات السياسية المستبدة وبـين الفكـر الـديني         ال

  .المتجمد أو المتخلف أو المتطرف

 أن أبرز المعوقات أمام تجديـد الخطـاب         :سابعا

الديني في العالم العربي، التوظيف السياسي للـدين       

بواسطة الحكومات العربية والجماعات المتطرفـة      

وبعض األحزاب السياسية، لخدمة أهدافها الخاصة،      

 ازدهـار دعـاوى صـراع الحـضارات         وكذلك

كمـا أن   . والثقافات في العالم العربـي والغربـي      

الشعور الراسخ لدى الشعوب في العـالم العربـي         

بعدم اإلنصاف والتهديد، نتيجـة تخـاذل أغلبيـة         

الحكومات الغربية عـن دعـم القـضايا العادلـة          

للشعوب العربية، واتخاذ مواقف عدائيـة أحيانـا        

 يلعـب   -ضية الفلـسطينية  وخاصة في الق  –ضدها  

دورا مركزيا في دعم الخطاب الديني المتطـرف        

عليه تتناقض والمصالح   " شعبية"وتكريسه، وإضفاء   

  .بعيدة المدى للشعوب ذاتها

 تبلورت، عبر الحوار الرفيع، ثالثة اتجاهات       :ثامنا

  : أساسية

 يرى أن القرآن فيه كل اإلجابـات،        :االتجاه األول 

ة للدين ستكشف عـن أن      وأن قراءة سليمة صحيح   

القرآن زاخر بالتجديد والحريـة والعقـل والتقـدم     

والعدالة والشورى واحترام اآلخر، فهـو عقيـدة        

  .وشريعة

 يقــول بتاريخيــة النــصوص، :االتجــاه الثــاني

وضرورة االجتهاد على كـل مـستويات قـراءة         

فالمعاني ال تعطي ذاتها للقارئ وإنما يـتم        . النص

جربة التاريخية، حيث أن    استنباطها على ضوء الت   

ومن ثـم   . النص القرآني ذاته استعمل لغة التاريخ     

تصبح كل قراءة ممكنة مرهونة بالتاريخ المعطى،       

حيث تتجلى ضرورة إخضاع التفسيرات الموروثة      

للنقد باعتبار أنها القراءة الخاصة بزمانها، وذلـك        

على ضوء معاشـنا الـراهن ومعطيـات حياتنـا          

ا التيار إلى الدولة العلمانيـة      ويدعو هذ . المعاصرة

التي ال تعني نفي الدين أو التناقض معـه وإنمـا           

تطلق إمكانياته الروحية الكامنة من عقال القراءات       

وفي . الزمنية وأسر التوظيف السياسي واالنتهازي    

نفس الوقت تصبح المرجعية في شـئون الـسياسة         

  .والتشريع مدنية ال دينية

" الدين" أساس الفصل بين     يقوم على : االتجاه الثالث 

حيث األول مقدس إلهي ال يمس،      ". الفكر الديني "و

بينما الثاني بشري يخطئ ويصيب ويتغير بتغيـر        

  . العصور والحاجات اإلنسانية المتحولة

  :ويتفرع هذا التيار إلى فرعين
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فرع يرى تجديد الفقه الديني وأصوله منطلقاً مـن         

والـسنة  مرجعية القرآن وحده، مع ضبط الحديث       

  .بمعايير القرآن الكريم

وآخر يرى تجديد الفكر الديني عبر إعادة تـسليط         

الضوء على النصوص العمومية والعمل بها، دون       

النصوص الخاصة بحقبة زمنية معينـة ومنطقـة        

  .جغرافية بعينها أو مناسبة بذاتها

وأعرب آخرون عن اعتقادهم بـضرورة وضـع        

ون بـأن   مشروع علماني عربي، بينما توقع آخـر      

رياح التجديد في الخطاب الديني اإلسالمي ستهب       

من خـالل التفـاعالت الجاريـة بـين اإلسـالم           

والمسلمين في أوروبا والمجتمعات األوروبية، فيما      

صار يعرف في األوساط األكاديميـة األوروبيـة        

ـ  ، تمييزا له عـن     "اإلسالم األوروبي "واإلسالمية ب

  ".العربي"أو " اآلسيوي"اإلسالم 

 خلص المشاركون إلى عدد من التوصيات  :سـعا تا

بوصفها المهيمنة  (الحكومات  : الهامة، الموجهة إلى  

على المؤسسات الدينية الرسـمية وقنـوات بـث         

، )الخطاب الديني وآلياتـه فـي العـالم العربـي         

والمجتمع المـدني وخاصـة الحركـات الثقافيـة         

  :واالجتماعية والحقوقية في العالم العربي، هى

 الحكومات لمراجعة مضامين الخطـاب       دعوة -١

الديني في مناهج التعليم الـديني وغيـر الـديني          

  .وتطويرها، وتخصيبها بأفكار المجددين الدينيين

 حث المسئولين عن وسائل اإلعالم المقـروءة        -٢

المملوكـة للحكومـات أو     -والمسموعة والمرئية   

 على مراجعة مضامين الخطاب الـديني       -األفراد

وتطويرها، بما يجعلهـا تـتالءم مـع        السائد فيها   

مشاكل العصر الراهنة، وعدم التعتيم على جهـود        

  .دعاة التجديد الديني التاريخيين والمعاصرين

 حث الحكومات والحركة الثقافية والمـؤرخين       -٣

والحقوقيين على إعادة االعتبار للتراث الديمقراطي      

ي والحقبة الليبرالية السابقة في العالم العربي، والت      

كان من بين أبرز خصائصها، أنها أتاحت المنـاخ         

  .األفضل لرؤى التجديد في الفكر الديني

 حث الحكومات علـى ضـرورة مراعـاة أن          -٤

تعامل كافة األديان والمذاهب معاملة متكافئة فـي        

  .برامج اإلعالم ومناهج التعليم

 جمع وإعادة نشر المؤلفات الدينية التجديديـة        -٥

 في سلسلة كتـب أو كراسـات        )البعيدة والقريبة (

  .صغيرة

 حث المفكرين واألكاديميين واإلعالميين على      -٦

تناول أعمال المجددين الدينيين بالبحث والمناقـشة       

  .والنقد بكل وسائل النشر واالتصال المتاحة

 العمل على استخدام األوعية الفنيـة والثقافيـة         -٧

  .واإلعالمية في تجديد الخطاب الديني

ـ   -٨ صول علـى المعـارف الدينيـة        تيسير الح

المستنيرة، باستخدام اإلنترنت وشرائط الكاسـيت      

  .والفيديو والكتب والكراسات المبسطة سهلة التداول

 تنظيم دورات تدريبية خاصـة حـول تجديـد          -٩

الخطاب الديني لوعاظ المساجد واألئمة ومحرري      

الصفحات الدينية في الصحف، ومعـدي البـرامج        

عـالم المـسموعة والمرئيـة      الدينية في وسائل اإل   

ومدرسي المعاهد الدينية، بمشاركة مجددي الفكـر       

  .الديني ودعاة حقوق اإلنسان

 إنشاء موقع خاص على اإلنترنت لتجديـد          -١٠

الخطاب الديني وتخصيص زاويـة فيـه للحـوار         

المفتوح، وإنشاء بنك معلومـات خـاص بتجديـد         

  .الخطاب الديني

لصوفي وأنمـاط    ضرورة التعريف بالفكر ا      -١١

  .التدين الشعبي
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 حث منظمات المجتمع المدني والحقـوقيين         -١٢

والمفكرين على إدارة حوار استراتيجي بعيد المدى       

مع جماعات اإلسالم السياسي حول دور الدين في        

  .المجتمع وموقع اإلنسان في خطاب هذه الجماعات

 حث علماء الدين والمفكرين اإلسـالميين         -١٣

ساجلة المرتكزات الفقهية للعنـف     على ضرورة م  

والتطرف واإلرهاب، وعدم االقتصار على رفض      

  .وإدانة الجرائم التي ترتكب بناء عليها

 مناشدة علماء الدين والمفكرين اإلسالميين        -١٤

االمتناع عن التوظيف األعمى لقدسية الدين والزج       

به في التحريض علـى مـصادرة الفكـر واألدب          

االلتـزام الـديني واألخالقـي      إن  . وإعمال العقل 

يحتمان عليهم اإلنصات لألسئلة النابعة من المجتمع       

على أساس التمييز بين اإلسـالم كـدين، والفقـه          

كمعرفة أنتجها فقهاء وباحثون بشر، بما يتطلبه ذلك 

من إجراء مصالحة بين الفكر اإلسالمي ومتطلبات       

التقدم المادي والمجتمعي واألخالقي فـي العـصر     

  .ثالحدي

 رفض مصادرة أي كتـاب أو مطبوعـة،           -١٥

والعمل الفوري من قبل جمعيات حقوق اإلنـسان        

والهيئات الثقافية والديمقراطية على نشر أي كتاب       

تتم مـصادرته مـن جهـة األمـن أو اإلدارة أو            

  .المؤسسة الدينية في أي بلد عربي

 االهتمام بـإعالن حقـوق اإلنـسان فـي            -١٦

ج للقيود غير المبررة التـي      اإلسالم، ونقده كنموذ  

تضعها األنظمة السياسية والقوى االجتماعية علـى   

ممارسة حقوق وحريات أساسـية وغيـر قابلـة         

ومناقشة موقع اإلعالن مـن منظومـة       . للتصرف

حقوق اإلنسان ومدى انسجامه مع المعايير الدولية       

  .ومقاصد اإلسالم

وإزالـة  " بالعلمانيـة " تعريف الرأي العام       -١٧

لتباس الذي لحق بمفهومها، والتأكيد على أنها ال        اال

  .تعارض الدين كدين، بل تعارض تسييس الدين

 ضرورة استمرار الحوار بـين البـاحثين          -١٨

والمفكرين والحقوقيين، بحيث يصبح هذا الملتقـى       

منبرا فكريا دائمـا للحـوار الفكـري والثقـافي          

  .والحقوقي حول تجديد الخطاب الديني

 أن يتسع الحوار ليشمل قطاعـات        ضرورة   -١٩

متعددة، ألن اإلصالح أو التجديـد الـديني غيـر          

محصور في رجال الدين، بل يشمل المجتمع ككل،        

، )كتاب وفنانون، أدبـاء   (خاصة قطاعات اإلبداع    

اإلعالم، التربية والتعلـيم، األحـزاب، النقابـات        

ومؤسسات المجتمع المـدني، أسـاتذة الجامعـة،        

ن رجال العلـم والتعلـيم الـديني        النساء، فضالً ع  

  .أنفسهم

 ضرورة إيالء عناية خاصة فـي تجديـد           -٢٠

الخطاب الديني لفئات المرأة والـشباب واألطفـال        

والفقراء والمهمشين، وكافة العناصر المحرومة من      

  .القوة

 أهمية أن تتناول اللقاءات القادمـة قـضايا           -٢١

بـداع  حرية الفكر واالعتقاد والبحث العلمـي واإل      

  . األدبي والفني، ووضع المرأة والطفل

 نشر أوراق ومداوالت هذا اللقاء في كتاب          -٢٢

  . خاص
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