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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

  

 استخدام العقل وتصديق الخرافة، أو التقاليد التي أصبحت دينا يبلور وأسوأ ما أورثته الوثنية األديان البعد عن

  العادات القديمة
  

باألديان " النسبي"ما يهمنا من هذا العرض التاريخي أن طول عشرة البشرية للوثنية، وجدة عهدها 

ومن .. ويةالسماوية جعل رواسب الوثنية تتغلغل في نفوس الجماهير لتسقطها بعد ذلك على األديان السما

" اهللا"ابرز هذه الرواسب السحر والجان والخرافة والكرامات والتقديس وإسقاط الصورة البشرية على 

  تعالى لتكون أحكامه كما يقولون الخ
  

ومع إخالص هؤالء الموالي في خدمة الثقافة اإلسالمية فإنهم حملوا إليها سواء كانوا واعين أو غير واعين، 

يكون أحيانا ال " إسقاط"وحدث ...  القديمة التي توارثوها كما توارثوا الدم واللون الخرواسب ومزاج حضاراتهم

التي مألت كتب التفسير وفى أصول الفقه " اإلسرائيليات"شعور على الثقافة اإلسالمية، كما يأخذ أحيانا أخرى شكل 

وظهر الهوت إسالمي في . مه أصالًفي التأثر بالمنطق األرسطي حتى قال الغزالي أن من ال يعلمه ال يوثق بكال

  شكل علم الكالم يبعد كل البعد عن منهج القرآن
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نرى أثر هذه العوامل في جميع جوانب المجتمع اإلسالمي في السياسة وفى الفقه، وفى الحديث، وفى التفسير، بل 

لحال في فارس القديمة في العادات االجتماعية التي كان أبرزها حجب المرأة وإقصائها عن المجتمع كما كان ا

وإذا كانت أراء أرسطو اخترقت أصول الفقه فهل نعجز عن . وفى أثينا، وإعماالً لرأى أرسطو في دونية المرآة

  اختراق آداب المجتمع
  

التفسير :  وبالذات في محاوالت المعرفة اإلسالمية الرئيسية–وكانت النتيجة األخيرة أن التراث اإلسالمي 

خضع لعوامل بعيدة كل البعد عن روح القرآن وبرزت القضية الهامة التي هي أهم .  الفقه– الحديث –

  القضايا فيما نحن بصدده 
 

. ولكنه إسالم الفقهاء. إال وهو إن اإلسالم الذي يتعبد به المسلمون اليوم ليس هو إسالم القرآن والرسول

ن هذا اإلسالم يختلف عن إسالم وأ. والمحدثين والمفسرين الذين وضعوه خالل ألف وأربعمائة عام

في الجزء الثالث " ثالث مثوبات للمرجعين اإلسالميين"القرآن وقد أوضحت ذلك بالدليل العلمي في فصل 

حرية ) ب. (اإليمان باهللا) أ(من كتابنا نحو فقه جديد، إذ برزنا رأى القرآن في خمسة مواضع هي 

  حاسة العدل) د. (المرأة) ج. (االعتقاد

  

عكف العلماء المحدثون على التراث القديم ينبشون فيه فيكشفون خافيته، ويفسرون مبهمة وهكذا 

وكان هذا في . ويصدرون األحكام تبعا له... ويعلقون الشرح على المتن والحاشية على الشرح الخ

ف لماذا تخل"الحقيقة هو أكبر أسباب تخلف المسلمين ويكاد يكون هو الرد األول على السؤال الخالد 

  فقد قلنا ونعيد مرة أخرى" المسلمون وتقدم غيرهم

  

إن هذا التراث ال يمثل اإلسالم نفسه، ال يمثل القرآن وال يتطابق مع عمل وقول الرسول ولكنه فهم هؤالء 

األمة في ظل عهود مغلقة، جاهلة، فكلمة ووسط صعوبات ال حصر لها، ودون أن يكون شعور العلماء 

 وبالتالي فإن األحكام المستخلصة من مقدماتهم أحكام –مالئكة بصعوبة  –على نبوغهم وإخالصهم 

  خاطئة، وبالتالي يبدأ التخلف

  

المشروع الذي نتقدم به، وال نرى في الحقيقة سواه، إذا أردنا النهضة باإلسالم في منتهى البساطة 

، دون التزام أو حتى  هذا المشروع هو العودة إلى القرآن الكريم  مباشرة–والمعقولية وااللتزام 

بتفسيرات المفسرين، وضبط الُسنة بمعايير من القرآن بالنسبة ألن تأخذ مقرها، وعدد كثير من األسباب 

أدى إلى فشل الوضع بحيث ال يمكن للسند أن يكون معياراً ألنه جزء من عملية الوضع فلم يبق إال 

يبديهما أنها تلتزم بالقرآن ويستتبع هذا عدم ولما كانت الُسنة مبينة للقرآن، ف. اإلحتكام إلى القرآن

  االلتزام باألحكام الفقهية التي وضعها أئمة المذاهب األربعة أو غيرهم
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ال يصلح آخر "إن ما نراه ليس تجديداً، بل هو عودة إلى األصول، عودة إلى المنابع، هو تطبيق للمقولة 

مما نقترحه هو أكثر الحلول .. ا بالقرآن وبالرسولوقد صلح أوله" أمر هذه األمة إال بما صلح عليه أولها

  إذا جاز التعبير" رجعية"
 

وأن اإلسالم لم يرد . لقد أثبت البحث الدقيق في أصول اإلسالم إن اإلسالم شيء، والدولة شيء آخر

تى لألنبياء أن يكونوا ملوكاً أو مؤسسين دول وإنما أرادهم رعاة ثورة ثم التبليغ وجردهم من كل سلطة ح

وأن تجربة دولة المدينة لم تكن تطبيقا أو إعماالً ألصول في العقيدة ولكنها كانت " وكيالً"أن يكون أحدهم 

  استجابة لخطورة األحداث

  

ومع هذا فإن دولة المدينة التي حكمها الرسول والخلفاء الراشدين ال يمكن أن تعد نموذجاً يعمل 

تستكمل كل مقومات الدولة، فلم يكن لها جيش محترف، وال المسلمون الستعادته ألن دولة المدينة لم 

سجون، ولم تفرض ضرائب ولم تكن سلطة قمع كما كان على رأسها نبي يوحى إليه وهذه تميزها عن 

الدولة باالصطالح المعروف أما دولة الخلفاء الراشدين التي انتهت بطعن عمر بن الخطاب فكانت سيراً 

  فال يمكن القياس عليها" راجع سقيفة بنى ساعده. "حداثفي أذيالها وتطلبها سياق األ

  

فقد يقال فمن أين أتت المعارضة؟ لقد أتى المعارضون من المؤسسة الدينية، من الفقهاء والشيوخ الذين يعتقدون 

وأن أي واحد ليس له أن يتحدث عن الدين " أهل الذكر"أنهم بحكم دراستهم في األزهر، ولبسهم العمامة فإنهم 

فلماذا ال ينتمون إليهم؟ ولما كان . يضربون المثل بالمهندسين والمحامين واألطباء الذين يلتجأ إليهم الناسو

هؤالء السادة ال يعلمون إال ما قدمه األسالف فإنهم يرون أي خروج عليه هرطقة وادعاء ويقيمون الدنيا 

  ألنهم للدنيا يعملون.. ويقعدونها

  

الدعوة هي إعادة اإلسالم لما كان عليه عندما نزل منذ أربعة عشرقرنا ثورة فالفكرة الرئيسية في هذه " 

لتحرير الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وإرادة تغيير مجتمع يعبد ما كان عليه األباء واألجداد 

وال وإشاعة للقيم النبيلة وتكريم اإلنسان وقد كانت هذه الفكرة هي مدارمعالجة األستاذ جمال البنا ط

  خمسين عاما وعنها صدرت كتاباته العديدة
 

 كما يحدث لكل المؤسسات مصلحة خاصة -ودعوة اإلحياء تحذر من أن تتحول إلى مؤسسة يكون لها 

   حتى على حساب فكرتها نفسها، وتأمل أن تظل دعوة حرة أو على أسوأ األحوال مؤسسة مفتوحة-بها 

  

سها للدفاع عن اإلسالم لم تحسن القيام بهذه المهمة ألنها عرضت اإلسالم على أن الدعوات اإلسالمية التي نصبت نف

وألنها جعلت من نفسها أداة إلذاعة أفكار بعض الفقهاء أو المذاهب مما ال يمثل إضافة إلى الفكر اإلسالمي، وقد . السلفي

  ا بين طلبة الجامعة الخعنيت بعض هذه الدعوات بطبع كتب التراث، وبيعها بأثمان زهيدة أو على أجزاء ونشره
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وهذا الفهم المغلوط هو السبب في ظهور دعوات تقوم على التعصب أو تمارس العنف أو تقتصر على الطقوس 

التي ضللت فريقا من المحدثين، كما ضللت الخوارج " بالحاكمية اإللهية " والشعائر والوعظ واإلرشاد  أو تؤمن 

 بين معظم فئات المجتمع، خاصة شباب الجامعات والمهنيين ويتبلور "التدين األخروي"من قبل وأدت إلى تضخم 

  هذا التدين في الشعائر وبوجه خاص في الصالة
 

 ال هي وال غيرها من الدعوات -ولكن التجديد الحقيقي يقع وراء هذا اإلطار السلفي، وهذا ما لم تستطع 

على العجز الفكري للدعوات اإلسالمية على  مجاوزته وخوض غماره واكتشاف غياهبه، وليس أدل - اإلسالمية 

الساحة من أنها لم تقدم تنظيراً أو تحليال لتحديات العصر ولكيفية تعامل اإلسالم فيها، ألنها جميعاً محكومة باألطر 

  السلفية التي ليس لديها ما تقدمه حال لمشكالت العصر إن تجاوز األطر السلفية
 

 إلى الفكر اإلسالمي، أو ممن تغلب عليهم ثقافات والرد أنه إذا أريد لهذه بعض الناس ممن ال يمتٌون بوجه خاص

الدعوة أن تكون جماهيرية، شعبية، يتجاوب معها عامة الناس فالبد أن تكون إسالمية، أما إذا كانت دعوة نخّب 

فإن .. ربيتعتمد على الفكر المجرد أو تستلهم التجارب والدعوات األوربية، بصرف النظر عن المجتمع الع

  "  صالونات"دعوتهم ستكون دعوة 
 

وأي دارس أمين لطبيعة المجتمع العربي البد وأن يعترف باألثر العميق لإلسالم عليه وأنه تغلغل في أعماق 

المجتمع حتى خالط اللحم والعظم، ونحن ال نعلق هنا على داللة تمسك جماهير الشعب بالصالة باعتبارها شعيرة 

 وقد ال يظهر مردودها بشكل مباشر، ولكن خذ الصيام مثال الذي يشمل أثره الفرد كما يشمل خاصة جدا بالفرد،

" فالمجتمع كله يتغير في رمضان، تبعا لما يقتضيه الصيام بما في ذلك تغيير مواعيد الوجبات واألخذ .. المجتمع

  مجاهرة بالفواحش الخالذي يسبق الفجر، وما يفرضه رمضان على المجتمع من ابتعاد عن ال" بالسحور 
 

 كما أخذته في أوربا ضد المسيحية أو - ولم تأخذ حركات التجديد في الشرق العربي طابع الثورة على اإلسالم 

.  مثل رفاعة رافع الطهطاوي، وعلى مبارك في مصر- بل بدأت بأفراد يمتون إلى األصل اإلسالمي -الكنيسة 

م جمال الدين األفغاني ومحمد عبده في عهد الخديوي إسماعيل ث) الذي خلف محمد على ( أيام عباس األول 

وتوفيق بل إن أحمد لطفي السيد سافر إلى األستانة ليلقى جمال األفغاني ويتتلمذ عليه، وعندما ظهر جيل جديد 

جيل يبحث عن أيدلوجيات أخرى كالماركسية أو الفرعونية واألخذ باللهجة العامية دون العربية الفصحى فإن هذا ال

  فشل تماما ولم يرزق أي شعبية
 

  وإن حالت المفاهيم الشائعة والمغلوطة لهذا التدين دون بروز قيم الحرية والعدالة والمساواة في المجتمع
 

وإذا كان التاريخ الحديث اصطنع أصوال وقوى ومرتكزات غير الدين، فإن هذا حدث في أوربا التي لم تكن يوما 

يها بنبي أو رسول، وقد كان هوميروس ومجموعة الشعراء اليونانيين، والمسرحيين أرضا ألديان، ولم نسمع ف

الكبار هم الذين صنعوا الديانة اليونانية، ووضعوا مبادئ الضمير والخلق والواجب، وتأثرت بهم الحضارة 

د لها قدرها الرومانية وظل ذلك حتى العصر الحديث وما يصدق على أوربا ال يصدق على الشرق، فاألمم كاألفرا
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إن . فال يمكن أن نتجاهل تاريخنا ونستجدي تاريخا آخر.. ومصيرها المعين الذي ال يمكن تغييره أو اإلفالت منه

  هذا غير ممكن وغير مطلوب
 

وحتى بالنسبة للوسيلة، فالذين يضيقون باإلسالم ألنه رمز الحفاظ والتقليد إنما نظروا إلى الفقه السلفي 

ولى لإلسالم والدور الثوري الذي قام به بحيث حقق أعظم ثورة شاملة في تاريخ وجهلوا الطبيعة األ

  العالم بأقل قدر من العنف والدماء
 

 -وحورب اإلسالم في بالده نفسها بأيدي طغمة عسكرية حاكمة رباها االستعمار، وربط مصالحها به ففي تركيا 

لمقاعد في المجلس النيابي حربا شرسة وانتهكت  حورب الحزب اإلسالمي الذي نال أغلبية ا- دار الخالفة 

القوانين ومبادئ الحرية والديمقراطية لتحرمه من السلطة وحدث الشيء نفسه في الجزائر فما أن حصلت الجبهة 

اإلسالمية على األغلبية في االنتخابات حتى قبض على زعمائها وزج بهم في السجون فكيف يمكن للدعوة 

وفي الخارج باالستكبار العالمي ..  كانت تحارب في الداخل بأيدي فريق من شعبهااإلسالمية أن تنتصر إذا

  والعربدة التي تمارسها القوى الكبرى
 

في " المؤسسة الدينية"هذا الوضع المهين الذي يثقل النفس هما ويفعم القلب غما ال يهم في قليل أو كثير قادة 

 بالسعودية، فهؤالء السادة يعيشون بعقولهم وأفكارهم في عالم األزهر بمصر، أو الحوزات بإيران، أو الجامعات

يعود إلى ألف عام خلت، وال يحرك منهم ساكنا عالم العصر بكل ما فيه من دوي وصخب، وهذا أمر طبيعي ألنه 

  إذا كان على أحد الشيوخ أن يدرس الفقه الحنبلي مثال، فال يعنيه في شئ إال ما قاله اإلمام أحمد وأتباعه،
 

وبقدر ما يتعمق في هذا بقدر ما يتدعم مركزه األدبي والمادي ويتلقى الثناء والتقدير، وينال مرتبه، ويعيش عيشة 

وال يعنيه بعد هذا أن اإلسالم كاد أن يشطب من على خريطة العصر، وأن دوله أصبحت رموزا للتأخر .. راضية

، وهم حماته، وهم في أفضل حال يظفرون من العامة والتبعية الذليلة، ألنهم ال يرون في اإلسالم إال التراث

  !!باالحترام وينالون من النظم الحاكمة التأييد والدعم وحسبهم فخرا أن يقال عن مصر أنها بلد األزهر 
  

 ولم تخلص منها حتى - أما الحقيقة المؤلمة فهي أن الصورة التراثية الطقوسية التي عرض بها الفقهاء اإلسالم 

ألنهم لم يروا .  كانت من أكبر دواعي انصراف مجموعات عديدة عن اإلسالم-  اإلسالمية تحررا أشد الدعوات

فيما يقدمونه إال الحض على الشعائر والطقوس والتحذير من سماع الموسيقى والغناء ودخول السينما، وأن 

  صوت المرأة عورة وحلق اللحية من الكبائر
 

بها اإلسالم وسبق بها الديمقراطية وال العدل الذي أكده القرآن مرارا ولم يتحدثوا عن حرية الفكر التي جاء 

وتكرارا وسبق به االشتراكية، ولم يسمعوا كلمة عن اإلنسان وكرامته وال عن مشاكل المجتمع وال معاناة 

  الجماهير وحذروهم من الثورة باعتبارها فتنه ومعصية،
 

 والذل والفاقة والمرض، ولم يوجهوهم وجهة المستقبل وإنما ولو كانت على أوضاع تبقى الناس في إسار الجهل

أبقوهم في ظل الماضي وتجاهلوا الحياة الطيبة التي من حق الناس أن يعيشوها بما فيها من رضا واستقرار 
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  فأنفض الناس عنهم وعن الدعوة اإلسالمية، والذوا بدعوات أخرى أو انطووا على أنفسهم.. وإشباع
 

اتيجية اإلسالمية يرفضون هذا ويتمسكون بأن تكون استراتيجيتهم فوق المجامالت والمصانعات إن واضعي االستر

فالحقيقة . أو األخذ بنصف الحقيقة خشية المصالح والقوى والعداوات أو حرصا على االستكثار من الجماهير

 القوى ضدها، وهو ما كاملة، وال شئ غير الحقيقة، هي ما يجب أن تقوم عليه االستراتيجية حتى ولو تكتلت

 الموقف الذي قال عنده الرسول في بدر  إن تهلك هذه -  دون مبالغة -يجعل واضعيها يقفون في العصر الحديث 

  العصابة ال تعبد بعد اليوم
 

بل إلجرام، بعض النظم الحاكمة في الدول اإلسالمية وارتباطها برواسب سياسة داخلية، وعالقات بالقوى 

عازفة عن أي إصالح بل وتدفعها لحرب المصلحين واللجوء إلى أساليب التزييف واإلدعاء الخارجية تجعلها 

وكتمان الحقائق وإظهار األباطيل واالستعانة بكل وسائل اإلعالم وإثقال المواطن بمشكالت الحياة اليومية حتى ال 

  يجد وقتا أو جهدا أو ماال للعمل العام
 

ات كلها أصبحت في مجموعها تمثل تحديين من أكبر تحديات العصر، ولكن المهم أن نعرف أن هذه المستجد

  " الحرية " والتحدي الثاني وله طابع فكرى ومعنوي هو " القوة " التحدي األول وله طابع عملي ومادي هو 
 

وبعد ستة قرون جاء أحفاد هؤالء الفرنسيين وعلى رأسهم نابليون بونابرت وظن المماليك أن التاريخ 

فسه، وسيهزمونهم كما هزموا  لويس التاسع منذ بضعة قرون، ولكن نابليون جاء بمدافع سيعيد ن

وبنادق وإستراتيجية عسكرية جديدة أثمرتها التطورات في المجتمع األوربي، فلم يستطع المماليك أن 

  يحاربوا بسيوفهم المدافع والبنادق وانهزموا
 

 معركة ولكنها قضية عصر جديد، يعرض أنماطاً جديدة، وتهزم وكانت داللة ذلك ال تخفى ولم تكن القضية قضية

  وانتصر الحديد الذي يرمز لصالبة وبأس العهدالجديد. وقضي األمر. فيه البندقية السيف
 

ومن هذه اللحظة وقد هيمن الغرب على الشرق بقوة السالح واحتل واستعمر كل أراضيه بجيوشه ومدافعه 

قيقة في الفترة المعاصرة التي تعجز فيها دول العالم الثالث عن أن تصل إلى وأساطيله، وتضاعف أثر هذه الح

مستويات المهارة والتقنية التي تمكنها من صنع حامالت الطائرات والصواريخ والغواصات وأصبح العالم 

  اإلسالمي في قبضة الجبروت الغربي الذي سيطر عليه بقوة السالح
 

ة االقتصادية التي حققت ألوربا فيوضا من الثروات وفي الوقت نفسه قضت وكان المصنع الحديث هو قاعدةالقو

  على اقتصاديات الدول األخرى لتدميرها وسائل اإلنتاج الحرفية، واستئثارها باإلنتاج اآللي واألسواق
 

  ستعماروبهذا إستحوذ الغرب على ثروات العالم الثالث بفضل العلم بعد أن كان قد إستحوذ على ثرواته بحكم اإل
 

سواء كانت عسكرية أو اقتصادية، وهو أكبر التحديات أثرا وقد حدث نتيجة ) القوة(فالتحدي األول للعصر الحديث 
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لتطبيق العلم على العمل والعتبار األبحاث أكثر األعمال استثمارية وربحية، فبقدر ما يتفق عليها بقدر ما يعوض 

  هذا االتفاق أضعافا مضاعفة
 

وهو ال يقل تأثيراً عن األول ألنه يمس إحدى المقتضيات ) الحرية(ثاني األدبي والمعنوي فهو أما التحدي ال

  الضرورية والالزمة لتقدم المجتمعات والحفاظ على كرامة اإلنسان
 

القوة العسكرية الباطشة التي تخضع كل دول العالم وتبقيها تحت سيطرتها،والحرية الطليقة بكل مظاهرها 

ما أبرز التحديات التي أصبحت تحاصرعالم اإلسالم وال يجد سبيال للتحرر منها، دع عنك االنتصار ه.. وتجلياتها

  ... عليها فال يمكن بالوسائل التقليدية أن يتوصل إلى ما توصلت إليه أمريكا من قوة باطشة
 

 - رغم مزاياها - أن تؤدي كما تتملكه الحيرة أمام الحرية ما بين اإلعجاب بها، والخوف منها، ألنها من المحتمل 

إلى أن تهز ثوابته وتزلزل قواعده، واألديان بصفة عامة دعوات يغلب عليها الحفاظ والثبات وقد يبدو أن التحدي 

 يضع الدعوات اإلسالمية أمام باب مسدود أو جدار مصمت، وأن التحدي الثاني يشيع فيها -  تحدي القوة -األول 

  الحيرة والقلق والتذبذب
 

 الحضارة األوربية التي توفر لها العلم والحرية تصمد لهذه النقائص ألن الحرية تكشفها، والعلم يعالجها، ولكن

   إلى انهيارها- وهذا ما لم يكن متوفراللحضارات السابقة التي أدت نقائصها دون توفر العلم والحرية 
 

ض المسلمين وهي المهمة التي لم تتصدر أما الدعوات اإلسالمية فليست مهمتها الدفاع عن اإلسالم ولكن إنها

لها، وكانت النتيجة حدوث فراغ وانعدام وجود الدعوة اإلسالمية الحياتية، الشعبية وتركيز الدعوات اإلسالمية 

جهودها للدفاع عن اإلسالم، وليس العمل إلنهاض المسلمين كان أمرا طبيعياً منها ألن إنهاض المسلمين يتطلب 

سالمية طبيعة عملية ثورية حيوية، ولم يكن لدى الدعوات اإلسالمية ال الشجاعة وال التأصيل أن تأخذ الدعوة اإل

  النظري لثورة التغيير اإلسالمية
 

كما أن المؤسسة الدينية اصطنعت بحكم وضعها ولألسباب التي أشرنا إليها في المدخل موقف الحفاظ على الوضع 

  القائم ومقاومة كل جهود التغيير
 

الستراتيجية النهضة أن تكون إسالمية وأية استراتيجية أخرى ستكون غريبة مستوردة، ولن تلمس نبض فالبد 

  الشعب ولن تتجاوب معها الجماهير العريضة
 

  اإلسالم وحده هو الذي يمكن أن يقف أمام خطر إذابة العولمة
 

حريم الفنون واآلداب والعزوف عن جعل الدين والدنيا، وت. وأن ينهى الفصام التقليدي ما بين اإلسالم واإلنسان

الموت في "إن الحياة في سبيل اهللا ال تتنافى مع . االستمتاع بطيبات الحياة الدنيا هدفا من أهداف الدعوة اإلسالمية

  بل لعلها أن تكون الطريق إليه" سبيل اهللا
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 اإلسالمي التقليدي مثل سيكون من الضروري لهذا الفهم أن يجابه بقوة وصراحة بعض معالم ومقومات الفكر

التفاسير وجنايتها على روح القرآن، والسنة وضرورة ضبطها بمعايير القرآن وإحالل فقه جديد محل الفقه 

التقليدي السلفي، وبصفة عامة تجاوز التراث واعتبار أن جذر الفكر اإلسالمي الحقيقي واألصيل هو القرآن الكريم 

   أن يفتات عليه أو يحل محله وكيل هو التراثوهو محور هذه االستراتيجية وال يجوز
 

وليس للحياة في سبيل اهللا إن المناخ اإلنتهاضى الروحي المطلوب " للموت في سبيل اهللا " لقد كانوا على استعداد 

 هذه العملية التي تبرأ من لوثات الثورات األوربية وتخلص في الوقت نفسه من - هو ما يثمره تثوير القرآن 

  صالح التدريجيمثبطات اإل
 

فواضح بالطبع أن كتب التراث هي أساس الوضع القديم، وأنها بالتالي وبحكم الطبيعة ال تصلح، أو على أحسن 

األحوال، ال تكفي الستراتيجية جديدة ورأينا الخاص أنه لم يعد لدينا وقت أو جهد الستخالص االستراتيجية الجديدة 

  ضال عن تحفظاتنا األخرى العديدة على نوعية هذا التراث وصالحيته ف-من هذا الكم المتعالي من المراجع 
 

ونحن ال نهمل أو نتنكر للتراث أو الجذور، ولكننا نتمسك بأصل وجذر هذه األصول أال وهو القرآن الكريم والثابت 

  الصحيح من سياسات وتوجيهات الرسول، وهذا حسبنا
 

وضع استراتيجية، ألن الحارس القوى للفهم التقليدي واإلطار تظل الحقيقة أن هذه المراجع كلها لم تستهدف 

السلفي حال دون وضع أسس استراتيجية تجابه تحديات العصر، وهذا الحارس هو الفقه وما وضعه األسالف من 

أصول أو تفريعات، وما استندوا عليه من تكييف للسنة وتفسير القرآن، وقد أخذ الجميع أصول الفقه األربعة 

  الشريعة الخمسة كمسلّمات ال نقاش فيها، وال تعقيب عليهاومقاصد 
 

دور الواليات المتحدة في وضع إطار يساهم في تحديد طبيعة المناقشات والجدل الدائر اآلن داخل المجتمعات 

  "تيار التجديد اإلسالمي"اإلسالمية بين ما يسمى بالتيارات السلفية األصولية، و
 

شنطن إلى أن الحركات اإلسالمية المعتدلة في أنحاء العالم، أو ما سمي في البحث وتحاول الدراسة لفت نظر وا

  تمثل تيارا كبيرا مقبوال في المجتمعات اإلسالمية" حركة التجديد اإلسالمي"
 

وفي هذه الحالة تواجه اإلدارة األمريكية خيارين متناقضين، أما التهاون في سياسة دعم الديمقراطية لكسب تأييد 

ظمة االستبدادية في الحرب ضد اإلرهاب، وأما التخلي عن عنصر أساسي في إستراتجية مكافحة اإلرهاب حتى األن

  تستطيع واشنطن أن ترغم الحكومات العربية على تطبيق اإلصالح السياسي بال قيود
 

يكون كل فكيف يمكن للواليات المتحدة أن تدعم العناصر اإلسالمية المعتدلة ضد التيار السلفي عندما 

تنظيم سياسي إسالمي سواء متطرف أم معتدل تحت رقابة شرسة ومقيدة من الحكومات العربية المحلية، 

  ومن جانب الحكومة األمريكية في بعض األحيان؟
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أن السياسة األمريكية تنظر إلى غالبية التيارات اإلسالمية من خالل عدسة التدين الراديكالي دون اعتبار التفاوت 

ن مبادئ وأهداف التنظيمات اإلسالمية المختلفة، ودون تقدير الميول اإلصالحية المعتدلة التي تتبنها الشاسع بي

  العديد من هذه التنظيمات في نفس الوقت
 

وتعتبر الدراسة أن إساءة فهم واشنطن لهذه االختالفات الموجودة داخل التيار اإلسالمي تمثل خطأ فادحا نظرا ألن 

، قد تنجح في إضعاف الجماعات اإلسالمية "حركة التجديد اإلسالمي" أي ما سماه الكاتب التيارات المعتدلة،

ولكن إذا ما استمرت واشنطن على نهجها الحالي الذي ال . المتطرفة إن حظيت بالدعم الالزم من الواليات المتحدة

سة األمريكية إلى تقوية يعترف بالفرق بين إصالحي أو متطرف داخل التيارات اإلسالمية، ستؤدي هذه السيا

  "حركة التجديد اإلسالمي"العناصر الراديكالية على حساب 
 

طبقا للدراسة تتكون حركه التجديد اإلسالمي من األفراد والمؤسسات التي تهدف إلى استعاده التراث اإلسالمي من 

 اسمته الجماعات اإلسالمية العلماء التقليديين التابعيين للحكومات األنظمة السياسة بالدول اإلسالمية، وما

المتطرفة التي تقتصر أهدافها على رفع راية التعصب والعنف، والحركات األصولية التي تحاول استغالل العملية 

  الديمقراطية إلنشاء نظام سياسي غير حر مبني على مفاهيم ضيقة األفق تحت شعار اإلسالم وتطبيق شريعته فقط
 

يكية يتمثل في ضرورة نجاح حركة التجديد اإلسالمي ونصرها في المعركة ضد أن تحقيق أهداف السياسة األمر

  التطرف والتعصب الديني والخمول السياسي
 

أن دعم اإلصالح ومواجهة الفكر المتطرف عن طريق التعاون مع حركة التجديد اإلسالمي يعطي جهود دعم 

  اإلصالح التي تبذلها الواليات المتحدة مصداقية كبيرة
 

سم حرية التفكير والتعبير أعلنوا الحرب على الثوابت اإلسالمية والقيم المثالية الموروثة، وُعقدت وبا

أو " المثقفين"ندوات ولقاءات ومؤتمرات تولى ِكْبرها العلمانيون الذين أطلقوا على أنفسهم وصف 

إعالن "ُأطلق عليه ، وكان من أشهر أنشطتهم ما "الظالميين"، وأطلقوا على أمثالنا وصف"التنويريين"

الذي تمخَّض عن لقاء نظَّمه مركز القاهرة لحقوق اإلنسان، " باريس حول سبل تجديد الخطاب الديني

وُعقد بالعاصمة الفرنسية، وقد تم ترتيب اللقاء بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان، والشبكة 

  وروبياألورومتوسطية لحقوق اإلنسان بدعم من االتحاد األ
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 تجديد الخطاب الدينيتجديد الخطاب الديني

   جمال البنا

كان من أكبر أسباب الخطأ في فهم اإلسالم، الخطأ         

وهذه نقطة دقت على كثير من      . في فهم الدين نفسه   

الباحثين وأوجدت فجوة وأثار عدم علمهم بها حيرة        

  .لباحثين هؤالء ا

من أهم األمور إذن إن نقول أن البـشرية         

وإذا كان تاريخ   . قد عرفت الدين من فجر تاريخها     

فإن . البشرية المعروف يعود إلى عشرة آالف عام      

البشرية قد أمضت سبعة آالف عام منها في ديانـة          

وثنية تختلط بالخرافة فقدماء المـصريين عبـدوا        

والرومـان  الشمس والنيل والحيوانات واليونـان      

عبدوا آلهة اخترعوها واسـكنوها جـيالً خرافيـاً         

والهنود والصينيون والفارسيين عبـدوا     " األولمب"

  ...الخير والشر النار والنور الخ 

ولم تتحرر البشرية مـن عبـادة الوثنيـة         

ـ          ةوخرافاتها إال في السنوات األخيرة، أي منذ ثالث

.  بدفع اليهوديـة فالمـسيحية فاإلسـالم       آالف عام 

دخلت هذه الديانات في صراع عنيف مع الديانات        و

السابقة عليها، ليس فحسب ألن هذه الديانات كانت        

وكان مـن حـق مجلـس       "ديانات الحكام والملوك    

الشيوخ في روما تعيين القياصرة الذين يرفعـون        

ولكـن ألن الجمـاهير قـد       " إلى مستوى األلوهية  

تشربت الوثنية وخرافاتها بحيث أصبح من العسير       

وهذا ما تثبتـه    . عليها أن تؤمن باألديان السماوية    

فتاريخ بنـى إسـرائيل     . مراجعة كفاح هذه األديان   

حافل بمراجعة شعب بنى إسرائيل لموسى نفـسه،        

وتمنيهم العودة إلى مصر بخيراتها ثم بعد ذلـك ال          

يقع الشعب فـي    "يكاد يمر عقد من السنين دون أن        

غـضب اهللا   ويخالف الناموس فيحل عليه     " الخطيئة

وتـاريخ بنـى   . ثم يتوب الشعب فيتوب اهللا عليـه   

أما المـسيحية فقـد     . اتيإسرائيل حافل بهذه القوم   

دخلت في كفاح عنيف مع الوثنية الرومانية رغـم         

 تأثرت بفكرة التثليـث     – فيما يقول البعض     –أنها  

التي كانت شائعة في الوثنية المصرية خاصة فـي         

كندرية ثم دخلت فـي   أيام اإلس _ المرحلة الهيلنسية   

الصراع، مع الفرق العديـدة المختلفـة المتنـاثرة         

بالرواسب القديمة، أما اإلسالم وهو أبـسط هـذه         

األديان وأبعدها عن الالهوت والتعقيد وأدناها إلى       

العقالنية فقد حورب حرباً عنيفة من المشركين بل        

أنظر  أن يفتنوا الرسول نفسه   "وكادوا بتعبير القرآن    

وتحولت الوثنية إلى     من سورة اإلسراء     ٧٣اآلية  

 كما تورثت فكرة أن الدين يلم بكل شيء،         –قداسة  

ويعلم كل شيء، وأنه هو المرجع الوحيد لكل مـا          

ينتاب الناس من مشكالت وهو ما يفعلـه المـسلم          

أسـالوا  "اليوم عندما يطبق ما يقرأه في الـصحف         

  " .الفقيه

د عن  وأسوأ ما أورثته الوثنية األديان البع     

استخدام العقل وتصديق الخرافة، أو التقاليد التـي        

  .أصبحت دينا يبلور العادات القديمة 

ومن هذه الرواسب التـي تطرقـت إلـى         

التي كتب عنها   " العبودية هللا "المسلمين خاصة فكرة    

 كتاباً وانتشر التعبير حتى بعث من أيامه        ةابن تيمي 

. سيد قطب وأصبحت شعاراً للجماعات الرافـضة      

ما من مسلم ينكر عبودية اإلنسان هللا تعالى ولكن         و

اهللا تعالى الذي خلق كل شيء قد خلق اإلنسان في          

أحسن تقويم، وزوده بالسمع واألبـصار والعقـل        

مفاتيح "والقلب، ثم نفخ من روحه، وعلمه األسماء        
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ومن شأن  . وجعله خليفة له على األرض    " المعرفة

ميزاً ولـيس   هذه كلها أن تجعل اإلنسان مخلوقاً مت      

لم يستخدم   على أن القرآن الكريم     . كبقية خلق اهللا  

نصاً، وأن أشار إليهـا ولكنـه       " العبودية هللا "تعبير  

أما النص  " عبيد اهللا "وليس  " عباد اهللا "يستخدم تعبير   

فالقرآن يريد اإليمان   " الذين آمنوا "الذي يكرره فهو    

 وحكمة القرآن لـيس أن      –باهللا، وليس العبودية هللا     

لمؤمنين ينكرون وحتى عندما آمن المسلمون فإن       ا

كثيراً منهم لم يتقبلوا يسر اإلسالم وقال القرآن عن         

. ]لو يطيعكم في كثير من األمـر لعنـتم        [الرسول  

كان المـشركون   " ذات أنواط "وعندما مروا بشجرة    

يعلقون عليها مقدساتهم سألوا الرسول أن يجعل لهم        

سبة التي قال فيها    وكانت تلك هي المنا   " ذات أنواط "

لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بـشبر،        "الرسول  

" وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه       

وقبل أن يتوفى الرسول، وعندما عرف نبأ مرضه        

 بكر الحاسمة،   يولوال وقفة أب  . أرتد معظم العرب  

  ..الحاذقة، لخسر اإلسالم معظم العرب 

يخي أن  ما يهمنا من هذا العـرض التـار       

" النسبي"طول عشرة البشرية للوثنية، وجدة عهدها       

باألديان السماوية جعل رواسب الوثنية تتغلغل في       

نفوس الجماهير لتسقطها بعد ذلك علـى األديـان         

ومن ابرز هذه الرواسب السحر والجان      .. السماوية

والخرافة والكرامات والتقديس وإسـقاط الـصورة       

ون أحكامه كما يقولون    تعالى لتك " اهللا"البشرية على   

  ...الخ 

لقد دخل المسلمون اإلسالم وهذه الرواسب      

موجودة وساعد عليها العامل الذي ستشير إليه في        

النبذة الثانية، إال وهو سرعة انتشار اإلسالم وإقبال        

ين واليونانيين والهنود والترك على اإليمان      يالفارس

ولدى هؤالء رواسب عديدة جداً سـاعد فـي         . به

ل اآلراء الفقهية والنظرة الدينيـة عمـا أراده         تحوي

  اإلسالم 

الحق أن العامل الرئيسي الذي تحكم فـي        

اإلسالم وانعكس أثره عليه هو السرعة التي تمـت         

المجتمع، فلم تزد سنوات الدعوة علـى       " ةأسلم"بها  

 عاماً استكمل فيهـا القـرآن       ٢٣يدي الرسول عن    

ة ثم امتـد    وفتحت اإلنحاء القاصية للجزيرة العربي    

باسـتثناء  (الزحف اإلسالمي في سرعة لم تـسبق        

حالة اإلسكندر المقدونى والقياس عليها ال يـستقيم        

فخالل ثمانين سنة كان اإلسالم قد بلغ حدود        ) تماماً

أوربا، وحاصر المسلمون القـسطنطينية وفتحـوا       

  .فارس والهند واألفغان ومصر وشمال أفريقيا 

 واقعة لـم    أدت هذه السرعة الكاسحة إلى    

يكن منها مفر، ولم تلفت انتباه المؤرخين تاريخها،        

هذه المناطق المفتوحة لم تـستوعب      تلك هي أن    

 الدعوة  ة قصر مد  :أوالً لثالثة أسباب    اإلسالم تماماً 

وأن إسالم كثير من العـرب جـاء فـي          . النبوية

فلـم  . السنوات الثالث األخيـرة لحيـاة الرسـول       

تستطع قصر المـدة أن     ولم  . يستوعبوا قيم اإلسالم  

ومن هنا  . تقهر في نفوسهم التقاليد القديمة المتأصلة     

فإنهم لم يكد يسمعوا بوفاة الرسول حتى أرتد معظم         

العرب ولم تحتفظ بإسالمها سوى مكة والمدينـة،        

 بكر وطريقة تعامله مع المتـردين       يوكان دور أب  

عامالً حاسماً أعاد الجزيرة العربية إلى اإلسالم ولم        

  .  مصادفة أنه استعمل القسوة مع المرتدينتكن

 إن الزحف اإلسالمي امتـد      :العامل الثاني 

إلى بالد ذات حضارات عريقة لها نظـم إداريـة          

وقد آمـن   . وسياسية وفلسفات تختلف عن اإلسالم    

معظم هؤالء لسماحة اإلسالم وألن اإليمان باإلسالم 
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، وأن هذا   ةكان يمنحهم كل حقوق المسلم دون تفرق      

والحقيقـة أن   .. ضاً كان يخلصهم مـن الجزيـة      أي

 لم يدخلوا في اإلسالم أفواجاً لهذه األسباب        يالموال

فحسب، بل كذلك ألن التضلع في العلوم اإلسالمية        

هو باب الصدارة المفتوح لهم، وكانوا أكثر تعرفـاً         

من العرب على جوانب عديدة من الحضارة لـذلك      

جـرة أن   لم يلبث في خالل القـرون الثالثـة لله        

أصبحت األغلبية من الفقهاء والمحدثين والمفسرين      

قاً عن اقتحـام  ئ، بل لم تقف عجمتهم عا يمن الموال 

اللغة العربية، فوجد من علمائها مـن ال يـستطيع          

نطق الراء أو الحاء، ومع ذلك نبغوا فـي علـوم           

العربية وكان إمام أئمة اللغة سـيبوبه وهـو مـن           

   . يالموال

لموالي فـي خدمـة     ومع إخالص هؤالء ا   

الثقافة اإلسالمية فإنهم حملوا إليها سـواء كـانوا         

واعين أو غير واعين، رواسب ومزاج حضاراتهم       

القديمة التي توارثوها كما توارثوا الـدم واللـون         

يكون أحيانا ال شعور علـى      " إسقاط"وحدث  ... الخ

الثقافة اإلسالمية، كما يأخذ أحيانا أخـرى شـكل         

 مألت كتب التفسير وفى أصول      التي" اإلسرائيليات"

الفقه في التأثر بـالمنطق األرسـطي حتـى قـال         

. الغزالي أن من ال يعلمه ال يوثق بكالمـه أصـالً          

وظهر الهوت إسالمي في شكل علم الكالم يبعـد         

  ...كل البعد عن منهج القرآن 

 صاحب هذا التوسع هجوم     :العامل الثالث 

حولـت  سريع على الخالفة وتقاليد الحكم النبوي و      

 ٤٠إلى ملك عضوض على يدي مقاومـة سـنة          

ويمكن القول إن الخالفة الراشدة انتهـت       .. هجرية

مع طعن عمر بن الخطاب وأن عثمان بن عفـان          

تأثر بالرواسب األمية وخالف سنة الشيخين، ولمـا        

 طالب إعادة األمر على ما كان       ي بن أب  يحاول عل 

وكـان يجـب أن يقبـل دون        . عليه استحال ذلك  

  .. يه ألنه أراد أن يقف في سبيل التطور صاحب

نرى أثر هذه العوامل في جميع جوانـب        

المجتمع اإلسالمي في السياسة وفى الفقـه، وفـى         

الحديث، وفى التفسير، بل في العادات االجتماعية       

التي كان أبرزها حجب المـرأة وإقـصائها عـن          

المجتمع كما كان الحال في فارس القديمـة وفـى          

وإذا .  لرأى أرسطو في دونية المرآة     أثينا، وإعماالً 

كانت أراء أرسطو اخترقت أصول الفقه فهل نعجز        

  ..عن اختراق آداب المجتمع 

باإلضافة إلى هـذه العوامـل الخاصـة        

بالمالبسات التي اكتنفت ظهور وانتشار اإلسـالم،       

فيجب أن ال ننسى إن وسـائل البحـث ومعـدات           

مطبعـة،  الدرس كانت محدودة للغاية قبل ظهور ال      

وتيسير وسائل االتصال، وكان على المحـدث أن        

يسافر من المدينة إلى دمشق أو الفسطاط بحثاً عن         

ومع أن علماء اإلسالم تغلبوا إلى حد مـا         . حديث

وألن .. على هذه الصعوبات بحكم إيمانهم العميـق      

العالم اإلسالمي كان متفتحا أمام كل سكانه، فتظل        

 اإلسالميين مكنهم مـن     الحقيقة هي فإيمان العلماء   

تدبيج عشرات األلوف من المجلدات الضخمة فـي        

التفسير والحديث والقصة وبقيـة العلـوم وبقـدر         

نا إال أن ما لم يصل ربما يكون        يلاجسامة ما وصل    

أكبر فقد أثبتت جائحة المغول لبغـداد واألسـبان         

. لألندلس على جانب كبير من المراجع اإلسـالمية       

اسودت من حبر الكتـب التـي      وقيل أن مياه دجلة     

قذفت إليها بها ومع هذا فإن مكتبات األسـكونتال         

  .ولندن وغيرها تظفر بمراجع لم تفسر حتى اآلن 
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وهذه الحقيقة ذات الطبيعة الجدلية توضح      

لنا كيف كافح العلماء المسلمون األوائـل، وكيـف         

حاولوا التغلب على صعوبات قلة معدات البحـث        

ث يمكن القول إنهم كانوا     وصعوبة المواصالت بحي  

 أفضل العلماء الذين ظهـروا إلـى        – بال جدال    –

زمانهم، وكانوا يسبقون بمراحل العلماء في العلـم        

منع مـن أن جهـدهم      يلكن هذا ال    . غير األسالف 

العظيم ما كان يمكن أن يخلص مـن المـؤثرات          

الضرورية القاهرة التي تكلمنا عنها وأهم من هـذا         

ت الذي كان علماء أوربا يبدأون      أنهم وقفوا في الوق   

  .التقدم 

نا ء  وهذه مالحظة هامة ألنها تنصف علما     

األوائل وأنهم بذلوا غاية جهدهم، ولكن مـا كـان          

يمكن أن يتحرروا من روح عصرهم، فالذنب فـي         

  .الحقيقة هو العصر الذي عاشوا فيه 

فـساد النظـام    (حيث هذه العوامل أعنى     

ـ  يثانيا المـوال  ) السياسي اهير اإلسـالمية    والجم

 – فارسـية    –برواسب الحضارات القديمة يونانية     

خاصة بعد تغلـب عناصـر ال       .  ثم تركية  –هندية  

 ومن ال يفهم العربية ال يفهـم        –تكاد تفهم العربية    

ومن ال يفهم القـرآن ال يأخـذ الـصورة          . القرآن

الحقيقية لإلسالم ثالثا تقلص دور جزيرة العـرب         

 سدنة وحرساً لإلسالم من التي كان يمكن أن يكونوا

 هـ إلى   ٤٠تحول الخالفة إلى ملك عضوض سنة       

   ..١٩٢٤إلغاء مصطفى كمال للخالفة سنة 

وكانــت النتيجــة األخيــرة أن التــراث 

 وبالـذات فـي محـاوالت المعرفـة         –اإلسالمي  

.  الفقـه  – الحـديث    –التفسير  : اإلسالمية الرئيسية 

ن خضع لعوامل بعيدة كل البعد عـن روح القـرآ         

وبرزت القضية الهامة التي هي أهم القضايا فيمـا         

إال وهو إن اإلسالم الذي يتعبـد بـه         . نحن بصدده 

. المسلمون اليوم ليس هو إسالم القرآن والرسـول       

والمحدثين والمفسرين الـذين    . ولكنه إسالم الفقهاء  

وأن هـذا   . وضعوه خالل ألف وأربعمائـة عـام      

ضحت ذلك اإلسالم يختلف عن إسالم القرآن وقد أو     

ثالث مثوبات للمـرجعين    "بالدليل العلمي في فصل     

نحو فقـه    في الجزء الثالث من كتابنا       "اإلسالميين

، إذ برزنا رأى القرآن في خمسة مواضع هي         جديد

. المرأة) ج. (حرية االعتقاد ) ب. (اإليمان باهللا ) أ(

  .حاسة العدل ) د(

ووجدنا الفرق شاسعاً، قـد تـصل إلـى         

من شـاء فليـؤمن     [قول اإلسالم   التناقض فبينما ي  

 لنا  ييرو. ]ال إكراه في الدين   [. ]ومن شاء فليكفر  

 ثم ال يقفوا عن     "من بدل دينه فاقتلوه   "الفقهاء حديثاً   

من جحد معلوماً من الـدين      "هذا بل يبدعوا صيغة     

 بينما يقول القرآن عن المرأة      "بالضرورة يعد كافراً  

]    ِمثُْل الَِّذي َعلَـْيهِن َجـاِل     َولَُهنبِـالَْمْعُروِف َوِللر 

َل اللَُّه بِِه َبْعَضكُْم َعلَى        [. ]َعلَْيهِنَوال تَتََمنَّْوا َما فَض

       ا اكْتََسُبوا َوِللنَِّساِء نَِصيبِمم َجاِل نَِصيبَبْعضٍ ِللر

ِمما اكْتََسْبَن َواْسَألُوا اللََّه ِمْن فَْضِلِه ِإن اللََّه كَـاَن          

  ..}  النساء٣٢{ن. ]ْيء َعِليمابِكُلِّ شَ

ناقصات عقل  " "المرأة عورة "يقول الفقهاء   

...  الـخ  ال أفلح قوم ولوا أمرهم إلى امرأة      " "ودين

وهى كلها أحاديث ضعيفة أو لها ظـرف خـاص          

وال يتسع مجال الورقة لتعداد الفروق وقـد        ... الخ

نحو فقـه   " في عشرين صفحة من كتاب       هاعالجنا

  .الث  الجزء الث"جديد

تلقت األجيال الحديثـة التـراث القـديم        

 من الصحابة   أباعتباره مجمل فهم اإلسالم الذي بد     

والذي غلف عليـه    . صور الحديثة عحتى بدايات ال  
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ن لـم   إعالم الذين استحقوا الذكر الجميل      األئمة األ 

  .يكن القداسة والتبجيل 

لما لم تنظر األجيال الحديثة إلى التـراث        

رة التاريخية العامة التي اكتنفته     اإلسالمي تلك النظ  

، اَوأثرت عليه، وإنما تلقته كما لو كان أمراً مقضي        

فقد أفنى األئمة . علمهتوأن فهمهم نحوه هي درسه و

  .عالم أعماراً تتم في تحصيله وعلينا اإلفادة منه األ

وهكذا عكف العلمـاء المحـدثون علـى        

التراث القديم ينبـشون فيـه فيكـشفون خافيتـه،          

رون مبهمة ويعلقون الـشرح علـى المـتن         ويفس

ويصدرون األحكـام   ... والحاشية على الشرح الخ   

وكان هذا في الحقيقة هو أكبـر أسـباب         . تبعا له 

تخلف المسلمين ويكاد يكون هو الرد األول علـى         

" لماذا تخلف المسلمون وتقدم غيرهم    "السؤال الخالد   

  .فقد قلنا ونعيد مرة أخرى 

ل اإلسالم نفـسه، ال     إن هذا التراث ال يمث    

يمثل القرآن وال يتطابق مع عمل وقول الرسـول         

ولكنه فهم هؤالء األمة في ظـل عهـود مغلقـة،           

جاهلة، فكلمة ووسط صـعوبات ال حـصر لهـا،          

ودون أن يكون شـعور العلمـاء علـى نبـوغهم           

 وبالتـالي فـإن     – مالئكة بصعوبة    –وإخالصهم  

، األحكام المستخلصة من مقدماتهم أحكام خاطئـة      

  .وبالتالي يبدأ التخلف 

المشروع الذي نتقدم به، وال نـرى فـي         

الحقيقة سواه، إذا أردنا النهضة باإلسالم في منتهى        

 هذا المشروع هـو     –البساطة والمعقولية وااللتزام    

مباشرة، دون التـزام أو      العودة إلى القرآن الكريم     

حتى بتفسيرات المفسرين، وضبط السنة بمعـايير       

النسبة ألن تأخذ مقرها، وعدد كثير من       من القرآن ب  

األسباب أدى إلى فشل الوضع بحيث ال يمكن للسند         

أن يكون معياراً ألنه جزء من عملية الوضع فلـم          

ولما كانت السنة مبينة  . يبق إال اإلحتكام إلى القرآن    

للقرآن، فيبديهما أنها تلتزم بالقرآن ويـستتبع هـذا         

لتي وضـعها أئمـة     عدم االلتزام باألحكام الفقهية ا    

  .المذاهب األربعة أو غيرهم 

إن ما نراه ليس تجديداً، بل هو عودة إلى         

ال  "األصول، عودة إلى المنابع، هو تطبيق للمقولة      

يصلح آخر أمر هذه األمة إال بمـا صـلح عليـه            

ممـا  ..  وقد صلح أولها بالقرآن وبالرسـول      "أولها

  ..ر إذا جاز التعبي" رجعية"نقترحه هو أكثر الحلول 

إن هذا الحل سيحررنا مـن كـل أحكـام       

التراث التي كانت هي السبب األول فـي تخلـص          

المسلمين وسيعيدنا إلى القرآن وهو أصالً كتـاب         

هداية وتحرير وإخراج الناس من الظلمـات إلـى         

  النور 

لقد جاوزنا بالفعل ما ذهبنا إليه من دائرة        

القول والمطالبة إلى دائرة العمل والتطبيـق، فـي         

وعنـدما  . نحو فقه جديـد   دد من الكتب أبرزها     ع

حققنا هذا توصلنا إلى النتائج اآلتيـة التـي تجـد           

   ."دعوة اإلحياء اإلسالمي"البرهان عليها في كتب 

  :لقد وجدنا 

يدعو إلى حرية الفكر     القرآن الكريم       .١

واالعتقاد على مصراعيها، بل ويجعلها أمـراً       

م منـا أنظـر     خاصاً بالفرد ويدخل للنظام العا    

   ."اإلسالم وحرية الفكر"كتاب 

يحقـق وحـدة الجـنس       القرآن الكريم   . ٢

البشرى ويقضى بالمساواة بين الناس جميعاً      

 أو  اَأغنيـاء . سواء كانوا بيـضاً أو سـوداً      
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وعلـى اخـتالف    . اَ أو نساء  رجاالَ. اَفقراء

ويوجب " أبناء وبنات آدم  "مذاهبهم ألنهم هم    

التفاضل إال للتقوى   التقارب بينهم وال يجعل     

  أي للعمل والخلق 

َيا َأيَها النَّاُس ِإنَّا خَلَقْنَاكُْم ِمـْن ذَكَـرٍ         [    

      ا َوقََباِئَل ِلتََعاَرفُوا ِإنَوُأنثَى َوَجَعلْنَاكُْم شُُعوب

           اللَّـَه َعِلـيم َأكَْرَمكُْم ِعنَْد اللَّـِه َأتْقَـاكُْم ِإن

الحجرات١٣{ . ]خَبِير { ..  

 اإلسالم كـرم اإلنـسان والجـنس        إن. ٣

ة اهللا على األرض    فالبشرى عندما خلق خلي   

بعد أن خلقه في أحسن تقويم ووهبه الـسمع         

ورفض العـصبية   .. والبصر والعقل والقلب  

  .وتفضيل جنس على جنس 

 الرسول كرم الجسم اإلنساني بالحمايـة       .٤

فحرم . بعد أن كرم الضمير والفكر بالحرية     

ء المعاملة وجعل عقوبة    كافة التعذيب أو سو   

  ..من يصفع عنده أن يحرره 

 اإلسالم وضع مبدأ القضاء على الـرق        .٥

بصورة صريحة ليس منها عندما خـصمه       

في أسرى القتال مـع المـشركين وجعـل         

، وإمـا    بعداَفإما من"مصير هؤالء األسرى   

 كما قال القرآن الكريم وكمـا طبقـه         "فداء

 فإذا  .الرسول في أسرى غزوة بدر وهوازن     

كان المسلمون لـم يطيعـوه فهـذا ذنـب          

  .المسلمين، وليس ذنب اإلسالم 

اإلسالم يقر التعددية ألنه عندما جعـل       . ٦

التوحيد صفة هللا، فإن ذلك يستتبع التعدد به        

ومـن   شركأوتوحيد ما عداه فقد     . مما عداه 

وتعددية . هنا فقد تقبل القرآن تعددية األديان     

 علينـا   الرسل وتحدث عن رسل لم يقصص     

  .األنبياء جميعا كأخوة عن خبرهم، وتحدث 

وقد أوجب اإلسالم القتال عندما يراد            

فتنة المسلمين عند دينهم، فعندئذ يجب عليهم       

القتال، ويكون القتال دفاعياً، ويعد دفاعاً عن       

 كـل   ي علـى  وهذا هو يسر  . حرية العقيدة 

لكـي ال تكـون     "األديان التي توجب القتال     

ا كان إخواننا األقباط يقولون الدين      وإذ" فتنة

ليكون الدين كله   "هللا، فقد قالها القرآن معهم      

  " .هللا

 أما الذين ال يدينون بـدين اإلسـالم،             

ولكنهم ال يحاربون المسلمين فهؤالء أوجب      

ال َينَْهـاكُْم   [القرآن البر بهم والعدل معهـن       

لـدينِ َولَـْم   اللَُّه َعْن الَِّذيَن لَْم ُيقَاِتلُوكُْم ِفي ا  

ُيخْرُِجوكُْم ِمْن ِدَيارِكُْم َأْن تََبروُهْم َوتُقِْسطُوا      

ـ . ]ِإلَْيهِْم ِإن اللََّه ُيِحـب الُْمقْـِسِطينَ        ٨{ـ

  }الممتحنة

حرر القرآن المرأة وجعلهـا كالرجـل        .٧

ن استثنى درجة وأذكر أن النساء فـي        إسواء و 

أمريكا وبريطانيا وسويسراً يتمـنن أن تكـون        

الفروق بينهم وبين الرجال درجة وقد أفتى على        

  . بنا ةكلم

أما الحجاب فقد فرض على اإلسالم ولـم        

يفرضه اإلسالم وقد أجازه بالنسبة لزوجات      

ـ       هن ديـن   نالرسول باعتباره بابا أو سداً بي

  .الناس تكريماً لهن 

أقرأ كتاب الحجاب وكتاب المرأة     "

المسلمة بـين تحريـر القـرآن وتقييـد         

  " ءالفقها
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ـ     .٨ قيق فـي أصـول     دلقد أثبت البحث ال

. اإلسالم إن اإلسالم شيء، والدولة شيء آخـر       

وأن اإلسالم لم يرد لألنبياء أن يكونوا ملوكاً أو         

مؤسسين دول وإنما أرادهم رعـاة ثـورة ثـم          

التبليغ وجردهم من كل سلطة حتى أن يكـون         

وأن تجربة دولة المدينة لم تكـن   " وكيالً"أحدهم  

إعماالً ألصول في العقيـدة ولكنهـا       تطبيقا أو   

ومع هذا فإن   . كانت استجابة لخطورة األحداث   

دولة المدينة التي حكمهـا الرسـول والخلفـاء         

الراشدين ال يمكـن أن تعـد نموذجـاً يعمـل           

المسلمون السـتعادته ألن دولـة المدينـة لـم          

تستكمل كل مقومات الدولة، فلم يكن لها جيش        

ضرائب ولم  محترف، وال سجون، ولم تفرض      

تكن سلطة قمع كما كان على رأسها نبي يوحى         

إليه وهذه تميزها عـن الدولـة باالصـطالح         

المعروف أما دولة الخلفاء الراشدين التي انتهت       

بطعن عمر بن الخطاب فكانت سيراً في أذيالها        

راجع سـقيفة بنـى     ". وتطلبها سياق األحداث  

  . فال يمكن القياس عليها "ساعده

قرآن والتاريخ يثبتان أن    وأوضحنا أن ال  

السلطة مفسدة، وأنها إذا دخلت مجـال العقيـدة         

أفسدتها كما حدث عندما تحولت الخالفة الراشدة       

وفى كتابنا  . على يدي معاوية إلى ملك عضوض     

 أثبتنـا أن    "اإلسالم دين وأمة وليس ديناً ودولة     "

ــتراكية،   ــالم، واالش ــسدت اإلس ــسلطة أف ال

اإلسـالم ديـن    " شعار وأن. والمسيحية، اليهودية 

  . اإلسالم دين وأمةال يستقيم وأن صحته "ودولة

لقد حددنا موقف اإلسالم من العلمانيـة،        .٩

 يـدعو  – مثلها –ا أنه قريب جداً منها ألنه      نوقل

كما دعونا إلـى    (إلى الفصل بين الدولة والدين      

اإلسالم دين وأمة وليس دينـاً      "ذلك في كتاب    

 مسلمين ال تكـون     وأن الدولة مجتمع  )  "ودولة

إسالمية وال علمانية ولكن مدنية تقرر عملهـا        

على مجال العمران ورفع المـستوى المـادي        

ديـن  "بل اقتراحنا حذف مادة     . واألدبي للشعب 

ألنها تكـون نقلـة لالسـتقالل       " الدولة اإلسالم 

  .وإلثارة الحساسية 

وبالفعل حددنا موقـف اإلسـالم مـن         .١٠

الخاصة وهى  ته  داأه  الديمقراطية بأن اإلسالم ل   

الشورى كما أنه يميل ألن يكون حكم القـانون         

أكثر من حكم األصوات وهو ما تمناه فالسـفة         

وقلنا إذا كانت االشتراكية دعوة للدولـة،       . أثينا

هو الطـابع   " العدل"فإن اإلسالم قد سبقها ألن      

لمة ظالرئيسي لإلسالم وما أكثر ما ذم القرآن ال       

ولكـن  ... سرفين الـخ  والطغاة والمترفين والم  

اإلسالم مع هذا يقر الملكية ألنها ثمـرة الكـد          

والعمل وقرينة الشخصية فـإذا أسـاء المالـك         

استخدم حديثه فهنا يتصدى لـه اإلسـالم ألن         

الملكية حتى لو كانت حقاً، فإن استخدام الحـق         

  ..في اإلسالم تبرر التدخل وإصالح الوضع 

إن من المهم أن نركز في النهايـة علـى          

  :أمرين 

أن هذه النتائج مستخلصة من صريح      : أوالً

اآليات المتكررة، ومن روح اإلسالم ومـن عمـل         

وهى تصدر من   " الحكمة"الرسول ومما تقضى به     

مصادر اإلسالم قرنها القرآن بالكتاب في أكثر من        

وأشـار  " الكتاب والحكمة "مناسبة عنده تحدث عن     

 وأن  إلى الرسول باعتبارها طلب المسلم وضـالته،      

  .عليه أن ينشدها إن وجدها 
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أما الخالف فهو مع أقوال الفقهـاء الـذين         

أصدروا أحكامهم في ضوء عصرهم ومالبـساتهم       

  .واتهامهم 

 إن هذا المنهج يتفق مع توجيه القرآن        :ثانيا

للمسلمين أن يفكروا ويتدبروا، ويعملـوا أذهـانهم        

وعقولهم، وحتى بالنسبة آليات اهللا فال يقفوا أمامها        

صما وعميانا وأعتبر أن الغافلين شر من األنعـام         

. ]ُأْولَِئَك كَاألنَْعامِ َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأْولَِئَك ُهْم الْغَـاِفلُونَ        [

  ..}  األعراف١٧٩{

نه يتفق مع إرادة األئمة أنفسهم الـذين        إبل  

دعوا الناس ألن ال يقلدونهم وقالوا كل واحد يؤخذ         

هـم رجـال    " من كالمه ويرد إال الرسول وقـالوا      

   ."ونحن رجال

فقد يقال فمن أين أتت المعارضة؟ لقد أتـى         

المعارضون من المؤسسة الدينيـة، مـن الفقهـاء         

والشيوخ الذين يعتقدون أنهم بحكم دراسـتهم فـي         

وأن أي  " أهل الذكر "األزهر، ولبسهم العمامة فإنهم     

واحد ليس له أن يتحدث عن الدين ويضربون المثل 

ين واألطباء الذين يلتجأ إلـيهم      بالمهندسين والمحام 

فلماذا ال ينتمون إليهم؟ ولما كـان هـؤالء         . الناس

السادة ال يعلمون إال ما قدمه األسالف فإنهم يرون         

أي خروج عليه هرطقة وادعاء ويقيمـون الـدنيا         

  ...ألنهم للدنيا يعملون .. ويقعدونها

وقد وجد أمثالهم مـن قبـل وسـيتجاوزهم         

 أمم قد   يوسيذهبون ف  ..ر  التاريخ ويطويهم التطو  

  .خلت

  

  اإلسالمي اإلحياء دعوة

  امةع بصفة اإلسالمي اإلحياء دعوة عن

  ميالاإلس اإلحياء دعوة لماذا

 اإلحياء دعوة تكون أن الضروري من هل

  ميةإسال

  ٢١ نالقر في اإلسالمية الدعوة إستراتيجية

  المساإل تحاصر العصر تحديات

  جيةياإلسترات في الرئيسية المحاور

  المراجع قضية

      اإلحياء اإلسالمي بصفة عامة عن دعوة

هيئة، أو تنظيمـاً أو   ليست دعوة اإلحياء اإلسالمي

جمعية لها كيان إداري والئحة ونظام أساسي كمـا         

إنهـا   الهيئات واألحزاب والجمعيات هو الشأن في

ر فكرى وصل إلى تيا ببساطة دعوة، أو حركة، أو

درجة البلورة والتنظير التي تجعـل لـه كينونـة          

الـسطحية أو التلفيـق أو    خاصة متميزة تبرأه من

 إنها نهاية عمر وليست بداية االنتقائية أو االتباعية
فكر، وهي نهاية المطاف وليست بدايـة المـسيرة         

وليـست   وهي ثمرة لثقافة موسوعية متعددة األبعاد

 دراسة أكاديمية في فـرع      نتيجة لتخصص فني أو   

فيها كلهـا،   معين من المعرفة اإلسالمية، أو حتى

وتعود بذرتها إلى خمسين عاما مضت عندما أفرد        

ديمقراطية "  في كتابه البنا األستاذ جمال، داعيتها

 "فهم جديد للـدين   "بابا بعنوان    ) ١٩٤٦ ( "جديدة  

ال تؤمنوا باإليمان، " نواة فكرتها المحورية  تضمن

صيغتها األخيرة   التي أخذت"كن آمنوا باإلنسان ول

إن اإلسالم أراد اإلنسان ولكـن الفقهـاء أرادوا         " 

الرئيسية في هذه الـدعوة هـي    فالفكرة "اإلسالم 

إعادة اإلسالم لما كان عليه عندما نزل منذ أربعـة          
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عشرقرنا ثورة لتحرير النـاس وإخـراجهم مـن         

 ع يعبد مـا وإرادة تغيير مجتم، الظلمات إلى النور
كان عليه األباء واألجداد وإشـاعة للقـيم النبيلـة          

وقد كانـت هـذه الفكـرة هـي          وتكريم اإلنسان 

مدارمعالجة األستاذ جمال البنا طوال خمسين عاما       

فإنـه لـم    ، ومع هذاوعنها صدرت كتاباته العديدة

يسمح لنفسه بإعالن دعوة اإلحياء اإلسالمي إال بعد        

 "نحـو فقـه جديـد     " أن صدر الجزء الثالث من

وأصبح على باب الثمانيين من العمر ووجد أن من         

المنشور في ثالثـين كتابـا،    واجبه أن يبلور الفكر

وينسق بينها، وينظمها في سـلك دعـوة واحـدة،          

 جديد حتى ال تموت بموت صـاحبها  يسلمها لجيل
اإلسالمي تيـاراً فكريـا    ولما كانت دعوة اإلحياء

إنها تصبح ملكا لكل من     ف. ونظرية في فهم اإلسالم   

فاألفكار ال تكون موضوعاً إلحتكار وما  يؤمن بها،

 أن ينشرها صـاحبها األول حتـى تـصبح ملكـا          

ومع أننا حرصنا قدر الطاقة على الكمـال        . للجميع

لهذه الـدعوة   فإن هذا ال يمنع من ظهور من يقدم

ودعوة اإلحياء  إضافة تثريها أو يكشف مأخذا فيها

 كمـا  -ل إلى مؤسسة يكون لها تتحو تحذر من أن

 حتى  -يحدث لكل المؤسسات مصلحة خاصة بها       

فكرتها نفسها، وتأمل أن تظل دعـوة   على حساب

  .مفتوحة حرة أو على أسوأ األحوال مؤسسة

    اإلحياء اإلسالمي لماذا دعوة

هـذه الـدعوة،    قد يتساءل البعض عن سبب قيـام 

اطة والساحة تحفل بالدعوات اإلسالمية والرد ببـس      

فكما قلنـا   ضلت الطريق أن الدعوات اإلسالمية قد

اإلسـالمية فـي القـرن     في ـ إستراتيجية الدعوة 

ـ  نصبت  إن الدعوات اإلسالمية ألواحد والعشرون 

والـدفاع  . نفسها للدفاع عن اإلسالم وإظهار مزاياه     

مهمة األكـاديميين   عن اإلسالم بالدرجة األولى هو

بحفظ اهللا، وال يعنى    والكتاب، واإلسالم بعد محفوظ     

عن اإلسالم شيئاً، وكان يجـب أن   الدفاع المجرد

 تعنى الدعوات اإلسالمية بالغاية التي جاء اإلسالم
فضال عـن أن هـذه      . لها فتحقق ما أراده اإلسالم    

وأدى اقتصار الـدعوات     طبيعة الدعوة الجماهيرية  

وتخليها  اإلسالمية على الدفاع النظري عن اإلسالم

اإلسالم بالفعل لحدوث فراغ، وكان البد      عما أراده   

على أن الدعوات اإلسـالمية    الفراغ أن يمأل هذا

تحـسن   التي نصبت نفسها للدفاع عن اإلسالم لـم 

 .القيام بهذه المهمة ألنها عرضت اإلسالم الـسلفي       

إلذاعة أفكار بعـض   وألنها جعلت من نفسها أداة

فكـر  الفقهاء أو المذاهب مما ال يمثل إضافة إلى ال        

عنيت بعض هذه الـدعوات بطبـع    اإلسالمي، وقد

كتب التراث، وبيعها بأثمان زهيدة أو على أجـزاء       

 . بين طلبة الجامعة الخ ونشرها

وهذا في حقيقة الحال ال يخدم اإلسالم بـل يقـدم            

اإلسالم ويؤخر بدال من أن يقدم  صورة عقيمة عن

وهذا الفهم المغلوط هو الـسبب فـي        . فهم اإلسالم 

دعوات تقوم علـى التعـصب أو تمـارس     ظهور

 العنف أو تقتصر على الطقوس والشعائر والوعظ
 التـي  "بالحاكمية اإللهيـة  " أو تؤمن   واإلرشاد

ضللت الخـوارج   ضللت فريقا من المحدثين، كما

 بـين   "التدين األخروي "من قبل وأدت إلى تضخم      

شـباب الجامعـات    معظم فئات المجتمع، خاصـة 

ر هذا التدين في الشعائر وبوجـه       والمهنيين ويتبلو 

  .خاص في الصالة

جزئية في الصالة بدءا من الوضوء والتـيمم   فكل

 حتى التسليم في نهاية الصالة هي محـل عنايـة  
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وتدقيق يعاد فيها إلى المراجع أو يسأل فيها الفقهاء، 

والحج وعـذاب   وقل مثل ذلك عن جزئيات الصيام

الة الفكريـة  وتنعكس هذه الح  القبر والجنة والنار

وطريقـة   النفسية على سلوك وتصرفات أصحابها

  .عملهم

" التدين األخـروي    " يقابل هذه الجرعة الزائدة من      

 أي األخالق والقيم التـي  "الدنيوي  للتدين" إهمال 

 يدعو إليها اإلسالم لتستقيم الحياة من صـدق، أو 
إنفاق، أو حرية أو سماحة أو عدل أو إعمال للعقل          

لم يبق شيئاً، أو  ألن التدين األخروي. دأو بذل للجه

لم يبق إال القليل للتدين الدنيوي، وهذه هي بالدرجة         

جريرة الدعوات اإلسالمية التي شـاعت   - األولى

  .    في السبعيناتفي الثمانينات وإن كانت قد نشأت

حقا إن بعض الـدعوات اإلسـالمية، كـاإلخوان         

دنيا والدين تجمع ما بين ال المسلمين مثال حاولت أن

وأن تجعل من اإلسالم منهج حياة، ولكـن الوقـت       

لمنشئها النابغ قد أمضى في التنظيم أكثـر   األعظم

اإلخوان  مما أمضى في التنظير وكانت النتيجة أن

احتفظت بكيانها رغم ما تعرضت له من صدمات        

حتى اآلن، ولكن  تنوء بها الجبال، من عهد فاروق

 كانـت محـدودة وال      الحصيلة في الجانب النظري   

سلختها والجمهـور الـذي    المادة التي تتناسب مع

، حتى إذ لم تستطع مجاوزة اإلطار السلفي  جذبته

اإلطار وأعطتـه قـدراً    وإن كانت وسعت في هذا

ولكن التجديد الحقيقي يقع وراء     كبيراً من المرونة،    

 ال هـي  -السلفي، وهذا ما لم تستطع  هذا اإلطار

 مجاوزتـه   -وات اإلسـالمية    وال غيرها من الدع   

وليس أدل على  ،غماره واكتشاف غياهبه وخوض

العجز الفكري للدعوات اإلسالمية على الساحة من       

لم تقدم تنظيراً أو تحلـيال لتحـديات العـصر     أنها

محكومـة   ولكيفية تعامل اإلسالم فيها، ألنها جميعاً

باألطر السلفية التي ليس لديها مـا تقدمـه حـال           

  .إن تجاوز األطر السلفية صرلمشكالت الع

ودعوة   والعودة إلى القرآن واعتباره صيحة إنقاذ،

باختـصار تــثوير    هداية وإرادة تغيير ورسـالة 

التـي   هـي المهمـة    القرآن وليس تفسير القرآن

أدخرها اهللا تعالى لهذه الدعوة وهي وحدها القديرة        

والتنظيـر لهـا    العقـل  على إشاعة القيم وإعمال

ألنها مؤصلة الفكر ومتحررة تمامـا   هاوالتبشير ب

أن تقيـدها أو   من الروابط والصالت التي يمكـن 

المصالح أو الضغوط األخرى ولـيس أدل علـى         

وصراحة التحـديات   تميزها من أنها عالجت بقوة

كل تحد في كتـاب، وهـي       . التي يثيرها المجتمع  

يمينها ثالثين كتاباً تغطـى   تتقدم إلى الجمهور وفي

.. ياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية مجاالت الح 

دعوة يمكن أن تبدأ حياتها بمثل هذا الرأسمال  فأي

من هنا يتضح أن هناك مبررا قويا لظهور         الضخم

ألنها هي التي يمكـن أن   .دعوة اإلحياء اإلسالمي

  . "كيف الخالص" ترد على التساؤل الحائر 

اإلحياء  هل من الضروري أن تكون دعوة

   إسالمية

  الفكرىبعض الناس ممن ال يمتٌون بوجه خاص إل
اإلسالمي، أو ممن تغلب عليهم ثقافات والرد أنـه         

جماهيرية، شـعبية،   إذا أريد لهذه الدعوة أن تكون

يتجاوب معها عامة الناس فالبد أن تكون إسالمية،        

نخّب تعتمد على الفكر المجـرد   أما إذا كانت دعوة

وربية، بـصرف   أو تستلهم التجارب والدعوات األ    
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فإن دعوتهم سـتكون  .. المجتمع العربي النظر عن

 "  صالونات"دعوة 

ذلك أن الدين كان في المنطقة العربية منـذ أقـدم           

نبع القيم والـضمير وأسـاس التـشريع     العصور

 والقانون وبتأثيره أقام المصريون القدماء معجزات
اآلثار في الجيـزة والـصعيد، وعنـدما ظهـرت          

 مصر بدور مؤثر فـي تاريخهـا  المسيحية قامت 
وظهر فيها في وقت واحد قطبا الفكـر المـسيحي          

التـي    وأبدعت فكرة الرهبنةاثناسيوس وآريوس

كانت إلى حد كبير مالذا مـن عـدوان المحتـل           

رحـب بـه    البيزنطي، وأخيراً عندما جاء اإلسالم

األقباط ألنهم وجدوا فيه الـسماحة، وألن المـيالد         

عمـرو بـن   على يدي  ة تمالحديث للكنيسة القبطي

 عندما استنقذ البطريرك بنيامين من مهربه       العاص

السلطات كرأس للكنيسة، وقلمـا   البعيد وأعطاه كل

 وقدم اإلسالم. نجد في تاريخ األديان شيئا كهذا ،
الفرصة التاريخية للمدينة، ودمشق وبغداد لتكـون       

  .عواصم لإلمبراطورية اإلسالمية

مصر باإلبقاء على راية    و لما سقطت بغداد قامت      

مرفوعة، ووقع عليها الـدور التـاريخي    اإلسالم

 المجيد دور إيقاف هجمة التتار، وما ال يقل عـن 
  .ذلك إيقاف الحمالت الصليبية

وما حدث في مصر يمكن أن يقال علـى الـشام            

كانت تطمع دمشق فـي أن تكـون    والعراق فهل

عاصمة إمبراطورية، هي التي كانت على مـدار        

مصر والرومان وبيزنطـة، لـوال    اريخ ما بينالت

وهل كان يمكن أن تظهر بغـداد       .. الخالفة األموية 

جعفر المنصور والخالفة العباسـية فهـذه    لوال أبو

  .المناطق كلها تدين بوجودها الحديث لإلسالم

وأي دارس أمين لطبيعة المجتمع العربي البد وأن        

غلغل في باألثر العميق لإلسالم عليه وأنه ت يعترف

ونحن ال  أعماق المجتمع حتى خالط اللحم والعظم،

نعلق هنا على داللة تمسك جماهير الشعب بالصالة        

بالفرد، وقد ال يظهر  باعتبارها شعيرة خاصة جدا

 مردودها بشكل مباشر، ولكن خذ الصيام مثال الذي       

فالمجتمع كله .. كما يشمل المجتمع يشمل أثره الفرد

  لما يقتضيه الصيام بما فييتغير في رمضان، تبعا
" بالـسحور   " ذلك تغيير مواعيد الوجبات واألخذ      

 الذي يسبق الفجر، وما يفرضه رمـضان علـى  
  ة بالفواحش الخرالمجتمع من ابتعاد عن المجاه

 وال يقل عن ذلك أهمية الزكاة فإن نسبة كبيرة من
األغنياء يقدمون الزكاة إلى الفقراء من الجيـرة أو         

زيـادة تـدهور    معارف مما حال دوناألهل أو ال

الفئات الفقيرة وأوجدوا قدرا من التراحم والتماسك       

نظام الوقف بدور الممول األكبر  االجتماعي، كا قام

للمدارس وللهيئات العلمية ولمختلف وجوه البـر،       

كله إنما تحقق بفـضل اإليمـان اإلسـالمي     وهذا

 القـديم  وتطبيق ما أمر به الدين وما كان المجتمع

ليستطيع التماسك في ظل استبداد الحكام وجورهم،       

ولـم تأخـذ حركـات     إال بفضل وجود هذه النظم

علـى   التجديد في الشرق العربي طـابع الثـورة  

 كما أخذته في أوربا ضد المـسيحية أو         -اإلسالم  

إلـى األصـل     بل بدأت بأفراد يمتـون -الكنيسة 

، وعلـى   ي رفاعة رافع الطهطاو    مثل -اإلسالمي  

الذي خلـف   ( أيام عباس األول.  في مصرمبارك

ثم جمال الدين األفغاني ومحمد عبده      ) محمد على   

وتوفيق بـل إن أحمـد    في عهد الخديوي إسماعيل

لطفي السيد سافر إلى األستانة ليلقى جمال األفغاني        

وعندما ظهر جيل جديد يبحث عـن   ويتتلمذ عليه،
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 خذأيدلوجيات أخرى كالماركسية أو الفرعونية واأل
باللهجة العامية دون العربية الفصحى فـإن هـذا         

. الجيل فشل تماما ولم يرزق أي شعبية

فالتكتالت الماركسية ظلت غريبة علـى المجتمـع        

 بفشله فـي  محمد حسين هيكلوأعترف  المصري،

 فكرة الفرعونية آونة، والمثل األوربية مرة أخرى،
ا وعاد إلى األصل اإلسالمي بل إننا نجد كاتبا قبطي        

 لويس كالدكتور ويساريا وداعية الستخدام العامية

     وهو يفشل في ذلك ويقلع عنه حتـى فـي           عوض

بها تجربة الكتابـة   التي بدأ" مذكرات طالب بعثة " 

كما . بالعامية إذ تتخللها عبارات قرآنية أو إسالمية      

االستشهاد بآيات قرآنية أو بأقوال لعمـر بـن    نجد

ـ   ي خطـاب الحـزب  الخطاب وخالد بن الوليد ف
 الذي كان يعـد مـن أقـوى         - يالشيوعي السور 

  .األحزاب في العالم العربي

 وهو طبيب لبناني اسـتوطن       شبلي شميل  وقد كان 

ولكنه . ملحداً وترجم أصل األنواع لدارون - مصر

 دافع عن اإلسالم وبرأه من أن يكون علة تخلـف 
وباستثناء قسم من سكان العواصم وبعض  المسلمين

فيمكن القول إن جمهـور الـشعب     األخرىالفئات

العربي في المدن والقرى ال ينقصه التدين، بل لعل         

 وإن حالت المفاهيم منه أكثر من المطلوب، نصيبه

قـيم   الشائعة والمغلوطة لهذا التـدين دون بـروز  

على مـا   . الحرية والعدالة والمساواة في المجتمع    

ـ  أشرنا إليه من غلبة التدين دين األخروي على الت

وإذا كان التاريخ الحديث اصطنع أصـوال   الدنيوي

غير الدين، فإن هذا حدث فـي   وقوى ومرتكزات

أوربا التي لم تكن يوما أرضا ألديان، ولم نـسمع          

 هـوميروس أو رسـول، وقـد كـان     فيها بنبـي 

ومجموعة الشعراء اليونانيين، والمسرحيين الكبار     

صنعوا الديانة اليونانية، ووضعوا مبادئ  هم الذين

 الضمير والخلق والواجب، وتأثرت بهم الحضارة
الرومانية وظل ذلك حتى العصر الحـديث ومـا         

 أوربا ال يصدق على الشرق، فاألمم يصدق على
كاألفراد لها قدرها ومصيرها المعين الذي ال يمكن        

أن نتجاهـل   فـال يمكـن  .. تغييره أو اإلفالت منه

إن هذا غير ممكن    .  تاريخا آخر  يا ونستجد تاريخن

  .وغير مطلوب

من ناحية أخرى فإن الزهد في أن يكون للـدعوة          

إسالميا يغلب أن يعود إلى الفكرة المغلوطة  طابعا

إليهـا   المأخوذة عن الدين التي يروج لها ويـدعو 

رجال المؤسسة الدينية من شيوخ وخطباء مـساجد        

إال الطقـوس   من الذين ال يعرفون عـن اإلسـالم  

العبادية والشعائر والمظاهر التي هي مـن الـدين         

  .معذور في ذلك كالجسد من الروح، ولعله

 ولكن الحقيقة هي أن األديان أعظم وأنبل فكر أراد  

وهو يمثل قيم الخيـر والحـب    اهللا به هداية البشر

والمساواة والعدل والحرية وهو الذي يغرس فـي        

وهو الذي ..والرحمة،اإليثار واإلحسان  النفوس مبدأ

الـذي يلمـس    يلهم الفنانيين والكتاب روائعهم وهو

أسرار الروح وعوالم القلوب، وهو الـذي يلـزم         

الـسياسة واالقتـصاد    الحكام واألغنياء العدل في

ويبقى على البيت واألسرة ويربطها بربـاط مـن         

بالنسبة للذين يضعفون أمام  المحبة والتذمم، وحتى

 ال يرفضهم ألنـه يعتـرف       اإلغراءات فإن الدين  

ولو  " البشرية وهو يدعوهم إلى االستغفار بالطبيعة

 أنهم إذ ظلموا أنفسهم جـاءوك فاسـتغفروا اهللا  
 "واستغفر لهم الرسول لوجدوا اهللا توابا رحيمـا         
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الـسياسية   فكل ما يمكن أن تقدمه أفـضل الـنظم  

. واالجتماعية واآلداب والفنون توجد فـي الـدين       

هدية اهللا تعالى للبشر،  لبشرية وهوفالدين هو ذخر ا

فـإن  ..  قد قدم للبشرية النار     برومثيوس وإذا كان 

   .للبشرية النور األديان قدمت

وحتى بالنسبة للوسيلة، فالذين يضيقون باإلسـالم       

رمز الحفاظ والتقليد إنما نظروا إلـى الفقـه    ألنه

والـدور   السلفي وجهلوا الطبيعة األولى لإلسـالم 

قام به بحيث حقق أعظم ثورة شاملة       الثوري الذي   

، ولـو  العنف والدماء في تاريخ العالم بأقل قدر من

ترك اإلسالم دون مجابهة لما اضطر إلى القتـال،         

في المعاني والقيم واألثر النفسي  ألن ثوريته تكمن

  يمكن-العميق الذي يوجده القرآن في النفوس فهنا 
ن غـزو   أن تقوم ثورة دون دماء أو تفتح مدينة دو        

قالـت الـسيدة    كما" فتحت المدينة بالقرآن " كما 

.. عائشة، وبهذا يمكن للثوريين أن يستظلوا بلـواء       

إذا كانوا يريـدون الـدماء    إال.. اإلحياء اإلسالمي

 أو يقرنون ضرورة ما بين الثورة... وليست الثورة
  .والدماء

 ومن غير المستساغ أن ترفض األقليات أن يعايشوا
لهم ما لنا   " ي يمنحهم ما يمنح المسلمين      اإلسالم الذ 

اإلسالم آصرة الدين  وبينهم وبين" وعليهم ما علينا 

التي هي اقرب إليهم من القوميات أو االشتراكية أو     

األخرى خاصة إذا كان هذا الدين يعترف  المذاهب

أبرز   ويظل بعد كل شئ اإلسالم بأنبيائهم ويوقرهم

ق أثره أثر العامل    مقومات المجتمع العربي وقد يفو    

العوامل تأثيراً في  االقتصادي الذي يعد عادة أقوى

ولهذا فإن أي دعوة تتجاهله تقطع أقـوى        . المجتمع

وتـصبح غريبـة عنـه    ،الشعب آصرة مع وجدان

  .يهوتخسر أعرق مرتكز يمكن أن ترتكز عل

 ٢١اإلسالمية في القرن  إستراتيجية الدعوة

    مدخل
ى عندما يفكر فيما المسلم أس يتمزق الكاتب  

المسلمين، والدرك األسـفل الـذي    نؤوآلت إليه ش

وعندما سلم الملـك   انتهت إليه أوضاعهم وبالدهم،

 إلى ١٤٩٢التعيس أبو عبد اهللا مفاتيح غرناطة سنة 

 سنة مـن الوجـود   ٨٠٠، فإن وإيزابيال فرديناند،

اإلسالمي إنتهى كأن لم يغن بـاألمس، وتـداعت         

 دولة علـى اسـتعمار بـالد    األوربية دولة الدول

المسيرة  المسلمين حتى البرتغال القميئة التي بدأت

ومة، واستولت روسيا على تلك المناطق التي       ؤالمش

شيوخه وعلمائـه   كانت جنة الحديث النبوي ومهد

فقتلت الرجـال   .  وسمرقند وما وراء النهر    ىبخار

النساء على الزواج من  وهدمت المساجد وأرغمت

بول الجيش الروسي كانت حتـى      روس وقيل إن ط   

!! تصنع من جلـود المـسلمين   القرن السابع عشر

وتسابقت فرنسا، وإنجلترا فـي احـتالل الـدول         

  . دولة في أفريقيا وآسيا اإلسالمية دولة

التاسع حتى لم يعـد هنـاك دولـة     ولم يأت القرن

 - صـحراء العـرب      -إسالمية مستقلة باستثناء    

  . رامة لألوربيينالسيادة والعزة، والك وأصبحت

" االستعمار بالرحيل، فإنه لـم   وعندما قضي على

فقد ترك عصاه فيما غرسـه      " يأخذ عصاه ويرحل    

وما رسمه من حدود، وما اصطنعه مـن   من فتن،

 فئات وكان قبل هذا قد نهب الموارد وحاز الثروات
فلما استقلت هذه البالد لم تهنأ باستقاللها إذ اشتعلت         
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التي غرسها االسـتعمار   قة والفتنفيها نيران الفر

وتدهورت أمورها إلى الدرجة التي أصبح بعـض        

   .االستعمار أهلها يتمنى عودة

في بالده نفـسها بأيـدي طغمـة     وحورب اإلسالم

عسكرية حاكمة رباها االستعمار، وربط مصالحها      

 حـورب الحـزب   - دار الخالفة -تركيا  به ففي

  فـي المجلـس  اإلسالمي الذي نال أغلبية المقاعد
النيابي حربا شرسة وانتهكت القـوانين ومبـادئ        

وحـدث   الحرية والديمقراطية لتحرمه من السلطة

الشيء نفسه في الجزائر فما أن حـصلت الجبهـة          

االنتخابات حتى قبض  اإلسالمية على األغلبية في

على زعمائها وزج بهم في السجون فكيف يمكـن         

تحارب فـي  تنتصر إذا كانت  للدعوة اإلسالمية أن

وفـي الخـارج    .. الداخل بأيدي فريق من شـعبها     

العالمي والعربدة التي تمارسها القـوى   باالستكبار

  . الكبرى

الخمسة التي تلت تـسليم غرناطـة    وخالل القرون

 وأوربا تتقدم في مجاالت الفنون والعلـوم،        ١٤٩٢

الثلث األول من القرن الثامن عشر بدأت أولى  وفي

البخاريـة   بتوصلها إلى القـوة " النوعية " قفزاتها 

واآلالت الحديدية التي أطلق عليها الثورة الصناعية       

وظهرت السفن التي تمخـر   فظهر القطار البخاري

المحيطات ثم ظهرت السيارات التي تعمل بالوقود       

بخمسين عاما اكتشفت الكهرباء وكانـت   وبعد ذلك

 تلك قفزة أخرى نوعية أيضا فتحت آفاق اإلضاءة
ة واالتصاالت حتى انتهى أخيرا إلى الـذرة        والطاق

   .والحاسوب وثورة االتصاالت

االكتشاف واالختراع والبحث بأسماء  وازدان سجل

 عشرات األلوف من العلماء في مجاالت الطبيعـة 

والكيمياء والفلك والطب والرياضة الـخ وظفـر        

العـالم   بينما لم يظهر مـن .. أبرزهم بجوائز نوبل

وال ..  أسـم واحـد أو اثنـان       اإلسالمي بأسره إال  

إسالمي بينما يعمـل   تعرف مساهمة يعتد بها لعالم

العدد القليل الذي أثبت نبوغا من العلماء المسلمين        

األوربية أو األمريكية ويزيـدون   في خدمة الدول

  . تقدمها

 أن يعيش المسلمون -يعدله عار   ال-أليس عارا  

ـ           ذكر عالة على غيرهم، وأن ال يظهر منهم مـن ي

عشرات من األسماء المضيئة النشطة،  أسمه وسط

 المبدعة، المستكشفة التي تطلق اآلن على النجوم،
وعلى أعـضاء الجـسم، وعلـى قـوانين العلـم           

 . والرياضيات الخ

هي أكثر األمم " أمة محمد " تكون  أليس عاراً أن 

   ؟اءجدفقراً وضعفاً ومرضاً وجهالً واست

ل النفس همـا ويفعـم   المهين الذي يثق هذا الوضع

 المؤسسة"القلب غما ال يهم في قليل أو كثير قادة 
في األزهر بمصر، أو الحوزات بإيران، أو       " الدينية

يعيـشون   الجامعات بالسعودية، فهـؤالء الـسادة  

بعقولهم وأفكارهم في عالم يعود إلى ألـف عـام          

العصر بكل مـا   خلت، وال يحرك منهم ساكنا عالم

هذا أمر طبيعي ألنـه إذا      و،  فيه من دوي وصخب   

الفقه الحنبلي مثال،    كان على أحد الشيوخ أن يدرس     

فال يعنيه في شئ إال ما قاله اإلمام أحمد وأتباعه،          

يتعمق في هذا بقدر ما يتـدعم مركـزه    وبقدر ما

 األدبي والمادي ويتلقى الثناء والتقـدير، وينـال  
وال يعنيه بعد هـذا     .. مرتبه، ويعيش عيشة راضية   

 سالم كاد أن يشطب مـن علـى خريطـة   أن اإل
العصر، وأن دوله أصبحت رموزا للتأخر والتبعية       
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إال التراث، وهم  الذليلة، ألنهم ال يرون في اإلسالم

حماته، وهم في أفضل حال يظفرون مـن العامـة        

النظم الحاكمة التأييد والدعم  باالحترام وينالون من

!!   بلد األزهروحسبهم فخرا أن يقال عن مصر أنها

المؤلمة فهـي أن الـصورة التراثيـة     أما الحقيقة 

 ولـم   -الطقوسية التي عرض بها الفقهاء اإلسالم       

 -منها حتى أشد الدعوات اإلسالمية تحررا  تخلص

 كانت من أكبر دواعي انصراف مجموعات عديدة
 ألنهم لم يروا فيما يقدمونه إال الحض        .عن اإلسالم 

سـماع   على الشعائر والطقـوس والتحـذير مـن   

الموسيقى والغناء ودخول الـسينما، وأن صـوت        

ولم يتحـدثوا   المرأة عورة وحلق اللحية من الكبائر

عن حرية الفكر التي جاء بها اإلسالم وسبق بهـا          

الذي أكده القـرآن مـرارا    الديمقراطية وال العدل

ولم يسمعوا كلمـة    ،  وتكرارا وسبق به االشتراكية   

ل المجتمع وال وكرامته وال عن مشاك عن اإلنسان

 معاناة الجماهير وحذروهم من الثورة باعتبارهـا 
فتنه ومعصية، ولو كانت على أوضاع تبقى الناس        

ولـم   في إسار الجهل والذل والفاقـة والمـرض،  

يوجهوهم وجهة المستقبل وإنما أبقوهم فـي ظـل         

من حق الناس  الماضي وتجاهلوا الحياة الطيبة التي

.. واستقرار وإشباع أن يعيشوها بما فيها من رضا       

الدعوة اإلسالمية، والذوا  فأنفض الناس عنهم وعن

  . بدعوات أخرى أو انطووا على أنفسهم

الخـارجي، كـادت هـذه الـصورة      وفي العالم 

الطقوسية أن تمحو اإلسالم مـن علـى خريطـة          

   العصر

ينتظر أن يكون للمؤسسة الدينية، وال  من هنا، فال 

 دعوات اإلسـالمية علـى  للفقهاء التقليديين وال لل

الساحة دور في وضع االستراتيجية الجديدة للدعوة       

سـيكونون أعـداء    اإلسالمية، بل من المحقق أنهم

الداء لها وقد يصمون أصـحابها بـالخروج عـن          

   الملة

" أيضا على الجماعات التي تـدعي   وهذا ما يقال

 " القومية العربية"أو " االشتراكية " أو " الناصرية 
 جميعا يربطون أنفسهم وأفكارهم بـدعوات       فهؤالء

 نشأت عن ظروف معينة، ونجحت في الوصـول 
إلى الحكم بوسائلها الخاصة دون أن يكـون لهـا          

   اإلسالم أساس موضوعي متكامل أو أن تتفق مع

االستراتيجية اإلسالمية يرفضون هذا  إن واضعي 

 ويتمسكون بأن تكون استراتيجيتهم فوق المجامالت
ت أو األخذ بنـصف الحقيقـة خـشية         والمصانعا

 المصالح والقوى والعـداوات أو حرصـا علـى   
فالحقيقة كاملة، وال شـئ     . االستكثار من الجماهير  

عليـه   غير الحقيقة، هـي مـا يجـب أن تقـوم    

االستراتيجية حتى ولو تكتلت القوى ضدها، وهـو        

 -الحـديث   ما يجعل واضعيها يقفون في العـصر 

قال عنده الرسول في     الموقف الذي    -دون مبالغة   

   .تعبد بعد اليوم  إن تهلك هذه العصابة ال بدر

 تحديات العصر تحاصر اإلسالم 

كل يوم يمر يزداد إحساس المسلم بوطأة تحـديات         

ويحس بالخناق يضيق عليه، ذلك أن اليوم  العصر،

كان  في العصر الحديث يعنى شيئا أكثر بكثير مما

يام السابقة، وقـد    يعنيه سابقا فهو بألف يوم من األ      

كل يوم تظهـر   تكون بعض أيامه بألف عام، وفي

اكتشافات،واختراعات وتظهر مستجدات، ويحـدث     

في .في عشرات الدول هذا ال في دولة واحدة، ولكن

الواليات المتحدة، في اليابان، فـي ألمانيـا، فـي          
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في إيطاليا،في الصين حتـى   فرنسا، في سويسرا،

يا، ففي كل دولـة    نصل إلى دولة صغيرة مثل كور     

.. فـي صـباح كـل يـوم    ..تظهر من هذه الدول

اختراعات أو اكتشافات جديدة، وقد يكون لبعضها       

على الحياة اليومية للناس في االقتصاد،  آثار مدوية

 والزراعة والصناعة والصحة، والتعليم والخدمـة 

   االجتماعية واالتصال الخ

م هذا اإلحساس لدى المواطن المـسل  وتتعاظم آثار

بما يلحظه من تخلف في بلده ذاتها، وأنها ليـست          

ال تستطيع التقدم، بل إنها تضطر للتقهقـر   فحسب

التـام   إزاء تعقد األوضاع وتفاقم األزمات والعجز

بل إلجـرام، بعـض الـنظم       عن اإلصالح لعقم،    

برواسـب   الحاكمة في الدول اإلسالمية وارتباطها

تجعلهـا  سياسة داخلية، وعالقات بالقوى الخارجية      

لحـرب   عازفة عـن أي إصـالح بـل وتـدفعها    

المصلحين واللجوء إلى أساليب التزييف واإلدعاء      

واالستعانة بكـل   وكتمان الحقائق وإظهار األباطيل

وسائل اإلعالم وإثقال المواطن بمـشكالت الحيـاة      

وقتا أو جهدا أو مـاال للعمـل    اليومية حتى ال يجد

 .العام

ق في الغرب قوى    يحدث هذا في الوقت الذي تنطل     

والفكر، والعلم والعمل إلى األمام قـدما ال   العمل،

والتأييـد   يقف في طريقها شئ، بل يجد المـساندة 

  .والدفع

نعدد هذه االختراعات وآثارها فهي  وليس المهم أن

  ولكن المهم أن نعرف أن هذهمعروفة وملموسة،
المستجدات كلها أصبحت فـي مجموعهـا تمثـل         

 حديات العصر، التحـدي األول تحديين من أكبر ت

 والتحـدي   "القـوة   " وله طابع عملي ومادي هو      

 . " الحرية" الثاني وله طابع فكرى ومعنوي هو 

األول مع ظهور الثورة الصناعية في  وبدأ التحدي 

منتصف القرن الثامن عشر بالتوصل إلى البخـار        

محركة، والحديد كمادة لصنع اآلالت وكانت  كطاقة

البـشرية   يصل بين عهدين في تاريخهذه الثورة ف

فقبلها كل الناس في جميع البالد يزرعون ويلبسون        

واحدة ظلت على مـا   و يمارسون الحرف بصورة

هي عليه منذ آالف السنين وكانت تجعل االمتيـاز         

والمهارة الفردية، والقوة والجلد علـى   فيها لإلبداع

 العمل، ولكن هذه الصفحة طويت عندما ظهـرت 
لحديدية التي تحركها طاقة جبارة ال تكـل        اآلالت ا 

اآلالت وتـسير   والتمل هي البخار يمكنها أن تدير

السفن والقطارات وتحقق من اإلنتاج أضعاف مـا        

  .اليدوي كان يحققه اإلنتاج الحرفي

والعبيد حاجة بعد أن قامت اآلالت  يعد للرقيق ولم 

 بما كانوا يقومون به، وأخذ اإلنتاج اآللي طريقـه 
 كل مسالك الحياة، ولم يقتصر على الصناعة،        نحو

امتد إلى  وال على وسائل النقل والمواصالت، ولكن

القوة العسكرية، فظهرت المدافع والبنادق وبدأ خط       

بين الشرق النائم عـن   االفتراق يظهر ويتعمق ما

هذا التطور والذي ال يزال يعيش في عالم اإلنتـاج     

بي الذي يتقدم في وبين العالم األور اليدوي الحرفي،

صور اإلنتاج، يوضح ذلك مقارنة ما حـدث فـي          

 ، ففي ١٨٠٠بما حدث لها سنة  ١٢٠٠ مصر سنة

 أقدم الصليبيون وعلى رأسـهم ملـك        ١٢٠٠سنة  

 وهاجموا دمياط على حين - لويس التاسع - فرنسا

 غفلة واستولوا عليها ولكن المماليك سرعان مـا 
ليبيين وقتلوا  أعادوا صفوفهم وأوقعوا الهزيمة بالص    
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وسجنوه فـي   فرسانهم وأسروا الملك لويس التاسع

  .دار بن لقمان حتى افتدته زوجته بفدية باهظة

قرون جاء أحفاد هؤالء الفرنسيين وعلى  وبعد ستة 

التاريخ   وظن المماليك أننابليون بونابرترأسهم 

 لـويس    سيعيد نفسه، وسيهزمونهم كمـا هزمـوا      

نابليون جاء بمدافع  كنالتاسع منذ بضعة قرون، ول

وبنادق وإستراتيجية عـسكرية جديـدة أثمرتهـا        

األوربـي، فلـم يـستطع     التطورات في المجتمع

المماليك أن يحاربوا بسيوفهم المـدافع والبنـادق        

  .وانهزموا

ذلك ال تخفى ولم تكن القضية قضية  وكانت داللة 

 معركة ولكنها قضية عصر جديد، يعرض أنماطاً
. وقضي األمـر  . فيه البندقية السيف  وتهزم   جديدة،

الحديـد الـذي يرمـز لـصالبة وبـأس       وانتصر

  .العهدالجديد

الـشرق   ومن هذه اللحظة وقد هيمن الغرب على 

بقوة السالح واحتل واستعمر كل أراضيه بجيوشه       

هذه الحقيقة في  ومدافعه وأساطيله، وتضاعف أثر

ث الفترة المعاصرة التي تعجز فيها دول العالم الثال       

مستويات المهارة والتقنية التـي   عن أن تصل إلى

تمكنها من صنع حامالت الطائرات والـصواريخ       

فـي قبـضة    وأصبح العالم اإلسالمي والغواصات

، الجبروت الغربي الذي سيطر عليه بقوة الـسالح       

ثار ذلك فيما يفرضه الغرب من عقوبات آرأينا  وقد

هـذه   على بعض الدول اإلسالمية ووسائل تطبيق

العقوبات من حصار بحري وبري وجوي بحيث ال        

  .تخرقه يمكن ألي دولة متاخمة أو صديقة أن

القوى المحركة والوسـائل الجديـدة    أن آثار على

لإلنتاج لم تكن محصورة فـي المجـال الحربـي          

لقد كانت أصال قوة صناعية تدور حول  العسكري،

 إبداع وسائل جديدة لإلنتاج، تتميز تمييزا كاسـحا 
وكـان المـصنع     الوسائل القديمة لإلنتـاج،      على

حققـت   الحديث هو قاعدةالقوة االقتـصادية التـي  

ألوربا فيوضا من الثروات وفي الوقت نفسه قضت        

لتدميرها وسـائل   اقتصاديات الدول األخرى على

اإلنتاج الحرفيـة، واسـتئثارها باإلنتـاج اآللـي         

  .واألسواق

التطبيـق  األولى لثورة الصناعة كان  وفي الفترة 

  كبيراً من السنوات، العملي لالختراع يتطلب عدداً
ستين أو خمسين أو ثالثين سنة، ولكن التقدم العلمي 

وتـراكم الخبـرات    والفني من كل الدول األوربية

ستحث حركة تطبيق االختراع بحيث تقاصـرت        إ

وتطبيق هذا االكتشاف  بين ظهور االكتشاف، المدة

  .واتوتسويقه تجاريا خالل بضع سن

االختراعات أجهـزة االتـصال    ومن أحدث هذه 

باألقمار الصناعية التي أصبحت تجعل من الممكن       

أدغال أفريقيا، واألمريكي في أحراش  لألفريقي في

 ىإلى آخر األخبار بل وأن ير البرازيل أن يستمع
على شاشة التليفزيون آخر األفالم والمـسرحيات       

التي  اضاتواالستعر" لندن"التي تعرضها مسارح 

وبرودواى ممـا يـؤثر     " باريس  " تقدمها مسارح   

  .والمفاهيم تأثيراً بالغاً على الشخصية

أوربــا إلــى هــذه االكتــشافات  وأدى توصــل 

ــي    ــصدارة ف ــسب ال ــات ألن تك واالختراع

ترفع إلى مـستويات عاليـة    االقتصادالدولي، وأن

 معيشة مواطنيها بحيث أصبح متوسط دخل الفـرد       
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أو سبعين ضعفاً متوسط الفـرد   ينفيها يعادل خمس

مكنـت   في العالم الثالث، ألن هـذه االكتـشافات       

االستفادة بكل شئ فـي الطبيعـة،    مجتمعاتها من

 الهواء، الماء، أمواج البحر،وكل ما كان يهمل من
فضال عن أن المنتجات    .. الفوائض أو النفايات الخ   

الزراعيـة   أعلى بمراحـل مـن المنتجـات    اآللية

 اآللية إلى أعلـى مـستوياتها فـي       ووصلت هذه   

ستحوذ الغـرب    إ  وبهذا الكمبيوتر ووسائل االتصال  

على ثروات العالم الثالث بفضل العلم بعد أن كان         

  .بحكم اإلستعمار قد إستحوذ على ثرواته

سواء كانت ) القوة(للعصر الحديث  فالتحدي األول 

أثرا وقد  عسكرية أو اقتصادية، وهو أكبر التحديات  

يجة لتطبيق العلم على العمـل والعتبـار   نت حدث

فبقدر ما  األبحاث أكثر األعمال استثمارية وربحية،

يتفق عليها بقدر ما يعوض هذا االتفـاق أضـعافا          

  .مضاعفة

 )الحرية(الثاني األدبي والمعنوي فهو  أما التحدي 

 وهو ال يقل تأثيراً عن األول ألنه يمـس إحـدى  
قدم المجتمعـات   المقتضيات الضرورية والالزمة لت   

  .والحفاظ على كرامة اإلنسان

عديدة أدت إلى بروز الحرية فـي   وهناك عوامل 

 المجتمع الغربي واعتبارها إحدى القيم الرئيسية في
حضارته، ولكن يمكن التركيز على ظهور المطبعة       

 ولـو فـي   ) ١٤٥٠قرابة سنة ( في وقت مبكر 
صورة بدائية للغاية، وقد تقدمت المطبعـة خـالل         

   .الناس في إشاعة الثقافة بين مائة عام وبدأت

أن النهضة العلمية الفكرية، وكذلك  ومن المفارقات 

التي  فكرة تطبيق العلم على العمل، كانا من األفكار

قدمها اإلسالم للغرب وقامت عليها حركة اإلصالح       

الـصناعية مـن ناحيـة     الديني من ناحية والثورة

الحكـم  شرق لوال أخرى، وكان يمكن أن تنهض بال   

  .وأدها  الذياالستبدادي

اإلسالم للمـصلحين المـسيحيين فكـرة     فقد قدم 

 استبعاد الكنيسة، ورفض وجود وسيط بين اإلنسان
واهللا، والبساطة في المساجد وأداء الشعائر، وعدم       

القضاء والقـدر   حتى فكرة" رجال الدين" عصمة 

 وبقيـة دعـاة     لوثر، و كلفنالتي كانت أحد محاور     

المجتمع األوربي مـن   اإلصالح الديني الذي حرر

سيطرة البابوية وكفل انتصار المصلحين وأحـرار       

  .  إيذانا به١٧٨٩الثورة الفرنسية سنة  الذي كانتالفكر 

 جابربن حيان والخوارزمي وأبن الهيـثم كما قدم 
 الوسـائل   وإبن سينا، والبيرونـي، والزهـراوي     

العمل الذي  لىالتجريبية في العلوم وتطبيق العلم ع

 وأخذت مسيرة قامت على أساسه الثورة الصناعية
الحرية تتقدم يـدفعها التطـور العـام ودعـوات          

 المصلحين فاكتـسبت حـق المعارضةالـسياسية   
وتكوين األحزاب وحرية الصحافة والنشر ثم لحقت       

الـذين   المجموعات المحرومة من الحقوق كالعمال

أسـمالي  كونوا نقابات حمتهم من االسـتغالل الر       

لهـن حـق    وكالنساء الالتي كون هيئات كـسبت 

المشاركة في العمل السياسي بما في ذلـك حـق           

مجال العمل  الترشيح، وكانت المرأة قد زحفت على

مدفوعة بالرأسماليين الذين زجوا بها في المصانع       

وأوجـد انتـشار التعلـيم     لمنافسة العمال األشداء،

وراً واعياً،  وجعله إجباريا في المراحل األولى جمه     

وعرضت شاشات التليفزيون على شـعوب   قارئاً،

 العالم الثالث صورة لحرية المجتمعات األوربيـة 

                 مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية         ٤٢ من٢٩                                                 ٢٠٠٦ -يلولأ

 



 التحدي الصهيوين                  )٨-١٢(املتابع االستراتيجي                    التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

وثمراتها اليانعة، ومظاهرها في المجاالت السياسية      

 . االجتماعية واالقتصادية

في صميم " حرية اآلخر " بمعنى  وتأصلت الحرية 

 إلـى   - بالنـسبة لألوربيـين    -المجتمع األوربي   

التي تسامح المجتمع األوربي في ظهـور   لدرجةا

 عديد من المناشط كانت تعد شـذوذاً وانحرافـاً،  
وإشباعاً لشهوات وتحقيقا لما تهوى األنفس دون أن        

للتطـور   تتحرك الحكومات لكبحها تاركـة إياهـا  

ومعتبرة إياها ثمنا البد من دفعه للحرية وأنـه إذا          

 يتطرق إلى لهذا التدخل أن جاز التدخل هنا، فيمكن

.. هذان التحديان مجاالت أخرى بحيث تتهدد الحرية
القوة العسكرية الباطشة التي تخضع كل دول العالم        

الطليقـة بكـل    وتبقيها تحت سـيطرتها،والحرية 

هما أبرز التحـديات التـي      .. مظاهرها وتجلياتها 

وال يجـد سـبيال    أصبحت تحاصرعالم اإلسـالم 

يها فال يمكـن    للتحرر منها، دع عنك االنتصار عل     

يتوصل إلى ما توصلت إليـه   بالوسائل التقليدية أن

كما تتملكه الحيرة أمـام     ... أمريكا من قوة باطشة   

بين اإلعجاب بها، والخوف منها، ألنهـا   الحرية ما

  إلـى أن - رغم مزاياها -من المحتمل أن تؤدي 
تهز ثوابته وتزلزل قواعده، واألديان بصفة عامـة        

 وقد يبـدو أن  لحفاظ والثباتدعوات يغلب عليها ا
 يـضع الـدعوات     - تحدي القوة    -التحدي األول   

وأن  اإلسالمية أمام باب مسدود أو جدار مصمت،

  . التحدي الثاني يشيع فيها الحيرة والقلق والتذبذب

للدعوة اإلسالمية ترى  ولكن اإلستراتيجية الرشيدة

 وإذا كنـا قـد   ، نفسها قديرة على التصدي لهذين
ن هذين التحديين بنوع من اإلسهاب الذي       تحدثنا ع 

لـضحالة   يكشف عما فيهما من صالبة وقوة فذلك

اإلحساس بهما في نفوس معظم الدعاة، وأن موقفهم   

تقليل أثرهما واإلسهاب  يتفاوت مابين تجاهلهما أو

في عرض نقائص الحضارة األوربية وهي نقائص       

 ولكن الحضارة األوربية التي توفر موجودة بالفعل،

 لها العلم والحرية تصمد لهذه النقائص ألن الحرية
تكشفها، والعلم يعالجهـا، وهـذا مـا لـم يكـن            

دون  متوفراللحضارات السابقة التي أدت نقائـصها 

 أما كيف يمكن . إلى انهيارها-توفر العلم والحرية 
أن نجابه هذين التحديين فهذا مـا تكـشف عنـه           

  .التالية تإستراتيجية الدعوة اإلسالمية في الصفحا

   اإلستراتيجية المحاور الرئيسية في

االســتراتيجية المطلوبــة يجــب أن تكــون  : أوال 

   إستراتيجية تثوير وبناء جديد

قامت الدعوات اإلسالمية المعاصـرة بفكـرة    - أ 

واإلسـالم   الدفاع عن اإلسالم وإبراز محاسنه الخ

والدفاع عنه مهمـة المفكـرين    محفوظ بحفظ اهللا،

أما الدعوات اإلسالمية فليـست مهمتهـا       . والكتاب

اإلسالم ولكن إنهاض المسلمين وهـي   الدفاع عن

 وكانت النتيجة حدوث، المهمة التي لم تتصدر لها
فراغ وانعدام وجود الدعوة اإلسـالمية الحياتيـة،        

وتركيز الدعوات اإلسالمية جهودها للدفاع  الشعبية

ـ  عن ان اإلسالم، وليس العمل إلنهاض المسلمين ك

يتطلـب أن   أمرا طبيعياً منها ألن إنهاض المسلمين

تأخذ الدعوة اإلسالمية طبيعة عملية ثورية حيوية،       

اإلسالمية ال الـشجاعة وال   ولم يكن لدى الدعوات

 .التأصيل النظري لثورة التغيير اإلسالمية

 النظم الحاكمة القائمة مترهلـة ومتـضاربة        -ب 

وسـائل  معظمها علـى   فضال عن فسادها، وقيام
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مفروضة على الشعوب وتربطها بالقوى      ديكتاتورية

 كمـا أن  المتبادلة الدولية تحالفات أريد بها الحماية

المؤسسة الدينية اصطنعت بحكم وضعها ولألسباب      

المدخل موقف الحفـاظ علـى    التي أشرنا إليها في

  .الوضع القائم ومقاومة كل جهود التغيير

 علـى أسـاس    ال يملك إرادة وقوة التغييـر -ج  

الماركـسية والـدعوة    نظري متكامل إال النظرية

  اإلسالمية

وقد تهاوت األولى لفقدانها الحرية بينمـا عجـزت        

لتجمـدها وتقوقعهـا وفقـدانها     الثانية عن الفعالية

  .التفكير والتعامل مع المستجدات

 بحكم التاريخ الذي جعل الدين جذر الحضارة -د  

وألن اللغـة   سـالم قبل اإل في هذه المنطقة، حتى

حماهـا    هي لغة القرآن الذي- لغة الفكر  العربية

من اإلذابة في اللهجات اإلقليمية، وألن القيم التـي         

كونت وجـدان شـعوب    غرسها اإلسالم هي التي

فالبد السـتراتيجية النهـضة أن تكـون        . المنطقة

أخرى سـتكون غريبـة     استراتيجيةةإسالمية وأي

لشعب ولن تتجـاوب    مستوردة، ولن تلمس نبض ا    

  . العريضة معها الجماهير

" اإلسـالمية  "  وهناك عامل آخر يفـرض  -هـ  

االستراتيجية هو أن غـول العولمـة وقـواه     على

من مال أو سالح يمكن أن يدمر شخصية   الكاسحة

ويــذيبها ليعيــد صــياغتها كمــا  األمــة تمامــا

اإلسالم وحده هو الذي يقوى على صد هذه   يشاء

هناك بديل فاالشتراكية، والقوميـة   وليس -الغائلة 

العربية، والوطنية كلها تهاوت كبيوت مـن ورق،        

يمكن أن نجـد كتابـا كـالقرآن، وال أسـوة      وال

كالرسول وال كوكبة من القادة كالـصحابة فـضال         

ذكريات وجهود وعلماء وشهداء علـى مـدار    عن

مستطاع  ألف وأربعمائة عام، وليس مطلوباً وال هو

لذاكرة التاريخية لألمة، أو أن نبدأ مـن        أن نمحو ا  

اإلسالم . فهذا كله عبث فراغ أو أن نستجدي النظم،

وحده هو الذي يمكن أن يقف أمـام خطـر إذابـة         

  .العولمة

 وقضية التنمية التي هي التحدي األول أمـام  -و  

ــدول ــق إال   ال ــن أن تحق ــالمية ال يمك اإلس

الشعب معركة حضارية إيمانية يعبأ لها   باعتبارها

واإليمـان  . الصورة الحقيقيـة للجهـاد   باعتبارها

 اإلسالمي هو القوة الرافعة التي ترفعها من أرض
المكاتب والقواعد إلى سماوات اإلنجاز، والطاقـة       

ولن يتوفر هـذا   المجانية التي تكفل لها دوام العمل

إذا قامت الحكومات والخبراء، والفنيون أو أعتمدت 

رات والقروض وسياسات واالستثما على اإلعانات

 البنك الدولي فهذه كلها تربطها بالعولمة وتخضعها
  . لمصالح الدول الكبرى والمؤسسات العمالقة

المنشودة فالبد من  إذا أريد تطبيق االستراتيجية: ثانيا 

تقديم فهم جديد لإلسالم يختلـف تمامـا عـن الفهـم          

المتقوقع الذي ظهر عقمـه، ويقـوم    التقليدي السلفي

 تثوير القرآن بمعنى إعادته كما كان أداة لخلـق على 
  . مجتمع جديد وإخراج الناس من الظلمات إلى النور

  يشترط في هذا الفهم أن يكون إسالميا أصيال-أ  
 ال يقوم على التلفيق أو التطويع ويبرأ مـن األثـر          

الوقـت   االعتذارى أو التبريرى وأن تتوفر له في

والمستجدات وتحديات نفسه الفعالية إزاء التطورات 

والفنون والعدل والنظم  العصر كموضوعات المرأة
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السياسية واالقتصادية وحرية الفكر وحقوق اإلنسان     

   الخ وكرامته

 ال يمكن التوصل إلى هذا الفكر وبلورته إذا -ب  

كمرجع لهـا الفكـر التراثـي كائنـا مـا       وضعنا

 والمصدر الوحيد الذي يسعفنا هـو القـرآن    كان
م ومن ثم فإن هذا الفكر يجب أن يكـون لـه            الكري

اإلنـسان   منبع وحيد هو القرآن ومصب أخير هو

  .ووسيلة هي تثوير المجتمع

مرجعية الرسول   وال يعنى هذا استبعاد السنة، ألن     

فاألخـذ بهـا أخـذ    . منصوص عليها في القـرآن    

كتب بحروف القرآن  بالقرآن، وإذا كان اإلسالم قد

ى هذه الحروف وال يمكـن      فإن السنة هي النقط عل    

النقط، ولكن النقط أيضا محكومة      فهم الكلمات دون  

بالحروف نفسها التي ال يمكن بغيرهـا أن يكـون          

معنى فالسنة مبينة وليست منشئة أو مغيـرة   للنقط

والرسـول فـي هـذه      . إال على سبيل االسـتثناء    

المـؤمنين  " أسوة " القرآن  االستراتيجية هو بتعبير

يض ما يرى الفقهاء التقليـديون،      جميعا، وعلى نق  

الرسول لسياسة الحكم قد يكون أهم  فإن ما وضعه

  .وأبقى مما وضعه من تفاصيل الشعائر

 البد أن يكون هذا الفهم شامال لكل جوانـب  -ج  

وأن ينبع  اإلسالمية من فقه وحديث وتفسير المعرفة

تنافر أو تضارب  عن نظرية واحدة بحيث ال يوجد

أن يتسم بطابع االنتهاض والتفـاؤل      في أجزائها، و  

والوصول إلى األهداف التـي   والقدرة على التغيير

 تحقق الحياة الكريمة للجماهير العريضة للـشعب      

الفـصام التقليـدي مـا بـين اإلسـالم       وأن ينهى

 الدين والدنيا، وتحريم الفنـون واآلداب . واإلنسان
والعزوف عن جعل االستمتاع بطيبات الحياة الدنيا       

الحياة فـي   إن. ا من أهداف الدعوة اإلسالميةهدف

بـل  " الموت في سبيل اهللا   "سبيل اهللا ال تتنافى مع      

  .إليه لعلها أن تكون الطريق

الرئيسية في هذا الفهم إنقاذ الفكـر   ومن القسمات 

إلـى  " الصوري الطقوسـي  "اإلسالمي من المنطق    

الحياة وإبراز القيم الحضارية من العلم والعدل  عالم

لب األديـان،   لعمل والحرية التي هي في الحقيقةوا

  .وبوجه خاص اإلسالم

الرئيسية في هذا الفكـر اإليمـان    ومن القسمات   

 فمن شـاء " بحرية الفكر واالعتقاد إلى آخر مدى 
    .فليؤمن، ومن شاء فليكفر

تحرير  ومن القسمات الرئيسية في هذا الفكر أيضا 

رضـها الفقهـاء    المرأة المسلمة من القيود التـي ف      

  . وعزلوها بها عن الحياة

ــسياسية    ــشاركة ال ــل والم ــم، والعم إن العل

للمرأة كفلها  واالجتماعية واالقتصادية هي حقوق

 والمؤمنـون والمؤمنـات     {  القرآن عندما قـال   

بالمعروف وينهـون   بعضهم أولياء بعض يأمرون

 إلى آخر اآليـة، وال يمكـن ألمـة          }عن المنكر   

مشلول، ومن الخطـأ   ونصفهااإلسالم أن تنهض 

  "الحجاب"الفاحش أن تختزل قضية المرأة في 

  البد أن تتضمن الدعوة اإلسـالمية الجديـدة  -د  
كجزء ال يتجزأ منها صورة لإلمكانيات الهائلة التي        

تقلب  أن تتغير بها صورة الحياة الواقعة، بل يمكن

األوضاع الدولية رأسا على عقب، ويكون ذلك بأن        

طريقـة   ف إستراتيجي التوصـل إلـى  يوضع كهد

ولـن  "  تجاريا    استخدام الطاقة الشمسية استخداما   
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التوصل إلى ذلـك،   يعجز العلماء والمسلمون عن

وسيعيد هذا مراكز القوة في أوربـا إلـى البحـر           

) كانت قبل الثورة الصناعية  كما(األبيض المتوسط

وستغرس الحياة الكريمة والنور في القـارة التـي         

عليها القارة المظلمة، وستصبح الـصحراء   أطلقوا

 الكبرى التي تماثل مساحتها الواليـات المتحـدة،  
وتزيد مزارع ومصانع، ومدن تكفل الحياة الكريمة       

  .لكل أبنائها

من العلماء  وإذا حق ألوربا أن تفخر بالعدد الكبير

والمكتشفين والمخترعين، والفنانين والفالسفة فـإن      

الذين " األنبياء " تبرز دور  ةاالستراتيجية اإلسالمي

 أنعم اهللا على الشرق بهم، وكيف كانوا القادة الذين
هدوا الشعوب والجماهير إلـى الحيـاة الرضـية         

 الخيرة، وإلى ما قامت به األديـان مـن تعميـق   
الضمير، وإرساء القيم وتنظيم المجتمع وهذا كلـه        

  .نوابغ يعدل، ويفوق ما أنجبته أوربا من

االسـتراتيجية   حال فإن المؤمنين بهذهوفي حقيقة ال

ال يمكن أن يتطرق إليهم شـعور بالدونيـة، أو أن       

يؤمنون أن الحـضارة التـي    يصابوا بانبهار ألنهم

يدعون إليها أفضل من الحضارة األوربيـة فـي         

فاإلنجاز األعظم للحضارة األوربية  جوانب رئيسية

 وطريقة الصنع واإلنتاج والتعامل" األداء"هو في 
سرى هذا في عروق هذه الحضارة بحيث غلبت        و

كـل   إلى درجة أصبحت تعتبر"  الشكالنية  عليها

من ال يأكل بالشوكة والسكين ويلم بأتيكيت المائدة        

الـصدق،   همجيا متخلفـا حتـى إن كـان لديـه    

.. واإلخـالص والعدالـة والعقــل والـذكاء الــخ   

عن أن تؤخـذ   فاستراتيجية الدعوة اإلسالمية أبعد

 - فيمـا تعملـه       ة األوربية، أنها تعمـل    بالحضار

األوربية المميت، أال وهو  إلصالح نقص الحضارة

وفي الوقت نفـسه    ،  ابتعادها عن عالم الروح والقي    

بتحقيق الطاقة كأداة لتطوير  فإن عناية االستراتيجية

المجتمع سيخلص المجتمع من التخلف المادي حتى       

هـو  تقدمه أقل مما وصل إليه الغرب، و وإن ظل

 شيء ال تأسى عليه االستراتيجية  بل إنها ترى أن
كبح جماح االستهالك وتقييد تعـدد االحتياجـات         

وأن  وإشباع كل ما تهوى األنفس هو أمر مطلوب

عدم وجوده في المجتمع األوربـي سـيكون فـي          

فالتخمـة   النهاية من أكبر مشكالت هذا المجتمـع 

  .يمكن أن تكون قاضية كالمجاعة

من الضروري لهذا الفهم أن يجابه  سيكون -هـ  

وصراحة بعـض معـالم ومقومـات الفكـر      بقوة

روح  التقليدي مثل التفاسير وجنايتها على اإلسالمي

القرآن، والسنة وضرورة ضبطها بمعايير القـرآن       

التقليـدي الـسلفي،    وإحالل فقه جديد محل الفقـه 

وبصفة عامة تجاوز التراث واعتبار أن جذر الفكر        

واألصيل هو القرآن الكريم وهو  لحقيقياإلسالمي ا

محور هذه االستراتيجية وال يجوز أن يفتات عليه        

  .محله وكيل هو التراث أو يحل

  البد من صياغة مفردات هذا الفهم في كتابات-و  
ســائغة، بأســلوب مفهــوم بعيــد عــن التعقيــد 

إليها  والتفقيه التقليدي، تفنّد كل ما يوجه األكاديمي

و ما يحيط بها من شبهات، وتنتهـي        من اتهامات أ  

على أن ال يمس هذا درجـة   إلى النتائج المنشودة

واألستاذية التي يجب أن تتوفر في مراجع  اإلحكام

   .لنظرية جديدة أو استراتيجية شاملة

التوصل إلى هذا الفهم الجديد المنـشود   عندما يتم

 والذي يمثل األساس النظري لالستراتيجية يمكن
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ى طريقة تحويـل الفكـر إلـى عمـل،          االنتقال إل 

إلـى مخـاطر    مع التنبيـه   والنظرية إلى سياسة

االنتقال من الفكر إلى العمل قبل استكمال الجانـب         

  . الجماهير له النظري واستيعاب

  ـ: التغيير وهي  طرق: ثالثا 

التغيير الثوري بانقالب عسكري كالذي حدث  - أ  

 فـي  يوليـو  ٢٣في سوريا والعراق وكـانقالب  
   مصر

 التغيير التـدريجي بالحكمـة والموعظـة    -ب   

يمكن التوصل إلـى تغييـر الـرأي     الحسنة بحيث

 واكتساب رأي عام جديد ومثاله في العصر  العام
 فـي أواخـر     الجمعية الفابية في إنجلترا   الحديث  

محدود جـدا   القرن التاسع عشر التي أسسها لفيف

ي مـن ذوى االتجـاه االشـتراك      ) خمسة أو ستة  (

هذا الفكر بالنـشر   واستبعدوا لوثاته وعملوا إلذاعة

أساسا ونجحوا بحيث استطاع حزب العمـل سـنة         

اجتماعية دون حاجة إلـى    أن يحقق ثورة١٩٤٥

  .الشرعية الدموية المزعومة للثورات

التبـشير   كما يمكن أيضا دراسة سياسات ووسائل

بالمسيحية والشخصيات البارزة في الفكر المسيحي      

ليوال وفرانـسيس   لقديس بول واجنازيو ديامثل 

 وقيادات الكنيـسة    األسيزى وسان فنسان دي بول    

التي قاومـت االضـطهاد    األرثوذكسية في مصر

البيزنطي، باالختصار القيادات التي قامت بالتبشير      

داخل أوربا ونشرتها خارجهـا وكانـت    بالمسيحية

 وقد كانت هي. وسائلها التبشير والنشر والمدارس
تي جعلت معظم زعماء وحكام أفريقيا مـسيحيين        ال

ونصرتهم وكانوا  ألنها أدخلتهم أطفاالً في مدارسها

  .قبال مسلمين أو وثنيين

فـي   وال يجوز المضاءلة من أثر هـذه الوسـيلة   

إن نـصف   . المدى الطويل، وبعيدا عن األضـواء     

العربية تقريبـاً   النخبة رجاال ونساء في المجتمعات

رس الراهبات أو الجزويت الفريـر      تعلموا في مدا  

يرسلوهم في بعثات وكـان   ليهم أرادوا أناألن أه

البد من إحكام اللغات األوربية، وفي حالة اإلناث،        

وكـان  . اعتبر عالمة من عالمات التقـدم  فإن هذا

 للجامعة األمريكية في بيروت، ثم فـي القـاهرة  
ولكلية فكتوريا في اإلسكندرية أثر بالغ على تكوين        

  .القرار لشبيبة التي تلي المناصب وتضعا

الـصوفية   وفي تاريخنا اإلسالمي فـإن الطـرق   

والتجار نشروا اإلسالم في األطراف القاصية مـن        

والـصين والفيلبـين    العالم في إندونيسيا والماليو

وأدغال أفريقيا، وقد أثمرت دعوتهم فـي الوقـت         

بالد فتحت بحـد الـسيف    الذي اندثر اإلسالم من

  .المسلمون فيها ثمانية قرون كاألندلسوظل 

التعريـف   وهناك هيئة إسالمية معاصرة مثاالً في 

التي تحـدثت الـصحف     هيئة التبليغ   باإلسالم هي   

العام في األيـام   واإلذاعة البريطانية من مؤتمرها

 وقـدر عـدد مـن       ٢٠٠٠األخيرة من يناير سنة     

أكبر تجمع إسالمي بعـد   حضره بمليونين وقيل أنه

ج وفكرة التبليغ رغم وعورة وصعوبة القيام بها        الح

تتطلب عادة السفر إلى أقطار بعيدة للتبليـغ   ألنها( 

وسائغة  من أنجح الدعوات ألنها بسيطة) باإلسالم 

والنقص الرئيسي أن القيام بها يدور حول التعريف        

الـدعوة اإلسـالمية    .بالشعائر من صالة أو صيام

رد طقوس ولو   عندما تنفصل عن روحها تصبح مج     
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ألسهمت إلى حد كبير في  بلغ دعاتها روح اإلسالم

  .النهضة بالمسلمين وكل من تبلغهم هذه الدعوة

مـاركس   الفكر االشتراكيكما يجب دراسة قيادات 

وانجلز وروزا لوكـسمبرج ولينـين وتروتـسكى        

في مختلف  والقيادات التي نشرت الفكر االشتراكي

وها والمآزق التـي  دول العالم والمشكالت التي عان  

   تعرضوا لها، الخ

 العمل السياسي بتكوين حـزب والوصـول   -ج   

 لهذا الحزب أن يتقلد الحكم بطريقة للحكم، ويمكن
 ١٩٤٥العمال في بريطانيا سنة  حزب( ديمقراطية 

حزب النـازي والحـزب     ( أو بطريقة انقالبية    ) 

 أي) ب  ( الوسيلة الثانية(ألمانيا وإيطاليا الفاشي في

التغيير التدريجي للرأي العام واكتساب رأي عـام        

 تبـرأ مـن مخـاطر     ألنهـا  جديد هي األمثـل 
تكفل   الديكتاتورية العسكرية، واالنتهازية الحزبية

 الحقيقي الذي ال يتأتى إال بتعميق الفكـر  اإليمان
 قبـل  -اإلسالم الذي يعنى بإصالح الفرد  تتفق مع

 " يـك  من إصالح األوضـاع وتتبـع تكت  -وأهم 
 قبـل المدينـة     - مرحلة العقيدة  -المرحلة المكّية   

وقتـا طـويال،    مع أنها تتطلب  ومرحلة الشريعة

فإنهـا  " الجاذبية الثوريـة    " وعادة ما ال تكون لها      

 التي ٦٧مثل نكسة تتسبب في  آمنة، وال يمكن أن

أم "  أو فـي تراجيـديا       أخرت العرب مائة سـنة    

ة المزعومـة  وموبقات الشرعية الثوري " المعارك

 هستيريا الجماعات اإلسالميةكما تكفل البعد عن 
التي تتصور أنه يمكـن بـالعنف إقامـة الدولـة           

ولكن لما كـان األسـلوب اإلصـالحي     اإلسالمية

االستراتيجية سيؤدى بروح  التدريجي الذي ستنهجه

القرآن فإن هذا سيوفر له قـدراً        ثورية نتيجة تثوير  

المة الفكـرة وقيامهـا   والثقة بس كبيراً من الحماسة

 وفـي الوقـت     - القرآن   -على أعظم المرتكزات    

معايشتها للحاضر واستشرافها للمستقبل، وأن  نفسه

 ما تطرحه من حلول هي حلـول سـليمة ليـست   
فحسب لمشكلة المجتمع العربي اإلسـالمي، بـل        

إنها  األمريكي / أيضا لحل أزمة المجتمع األوربي

د مرة أخرى ما قالته الكلمة التي تريد أن تعي ثورة

إلى قتال  دون حاجة"  فتحت المدينة بالقرآن عائشة

إن هذا ال يقل أهمية فـي الثـورة عـن     أو دماء

نجحت دعوة اإلخـوان   مضمون الدعوة نفسها وقد

المسلمين والجماعات اإلسالمية الشاردة في تحقيق      

الحماسي ولكن لما كانت مرتكزاتهـا   قدر من الجو

جزة عن مجابهـة مـشكالت      ماضوية، سلفية، عا  

 عنك المستقبل، فلم يثمر إيمانها عمال العصر، دع
" للموت فـي سـبيل اهللا       " لقد كانوا على استعداد     

إن المنـاخ اإلنتهاضـى    اهللا وليس للحياة في سبيل

 هذه -هو ما يثمره تثوير القرآن  الروحي المطلوب

العملية التي تبرأ من لوثات الثـورات األوربيـة         

الوقت نفسه من مثبطـات اإلصـالح   في  وتخلص

وفي الوقت نفسه فمن المهـم إبـراز   ،   التدريجي

الـذي  " الجمـاهيري / الدعائي "األسلوب  أفضلية

" السلطوي / الثوري"أشرنا إليه آنفا على األسلوب 

وما يحيط بالسلطة من مغريات ومفاسد في األفراد، 

بوازع السلطان لن يثمر  وان الحكم. وعلى التطبيق

 الديكتاتورية البغيضة، والبد أوال مـن إيمـان         إال

  .العريضة للجماهير القاعدة

أعوام وهـو   إذا أمكن بلورة النظرية خالل بضعة

أمر ممكن بفضل الكتابات المتاحة بالفعـل والتـي      

لالستراتيجية المنشودة وما  تكون األساس النظري

يستجد من كتابات أخرى مكملة فيمكن تكوين هيئة        
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معية الفابية تكون مهمتها نشر وإذاعـة  للج مماثلة

للنـشر   هذا الفكر واستخدام كل الوسائل الحديثـة 

واإلذاعــة والتعريــف كاألشــرطة والتليفزيــون 

خالل عـشرين سـنة    بحيث يمكن واإلنترنت الخ

تهيئة رأي عام يعمـل بقـوة وإيمـان للمـشروع           

  .الحضاري اإلسالمي

ـ   ويمكن اً عندئذ للهيئة أن تؤسس من داخلها حزب

 ينفصل عنها بمجرد تكوينه ليقوم بالتطبيق خـالل 
وتبقى الهيئـة لتراقـب     . الحكم بوسائل ديمقراطية  

المؤمنـة   حزبها حتى ال ينحرف وتزوده بالعناصر

ولتآزره عند الحاجة ولكنها تظل في جميع الحاالت        

اإلحياء اإلسالمي قـد   ولما كانت دعوة هيئة دعوة

إن الجزء األعظم   بدأت بالفعل في بلورة النظرية، ف     

يكون قد تم ولو في مرحلة " االستراتيجية طرح"من 

 أولية، ويبقى بعد ذلك العمـل والممارسـة التـي   
ستصقل التنظير وستكشف عن نواحي الكمـال أو        

 القصور، وما يجب أن يضاف، ومـا يحـسن أن  
وهو ما ال يتـضح   يحذف، حساب األولويات، الخ

 جماهير الـذي تماماً إال بالعمل الميداني ووسط ال
ستمارسه دعوة اإلحياء اإلسالمي وما يكشف عنه       

   .هذا العمل من أولويات أو تعديالت

      المراجع قضية

االستراتيجية المنـشودة مـن    البد لوضع   

تــوفر مراجــع تــستند إليهــا، وتعــصمها مــن 

على األبعاد العديدة للقـضية،    وتعرفها االنزالق،

لثمين، ألن هـذه    وأهم من هذا كله تكسبها الوقت ا      

تمثل أعمارا تبلـورت فـي صـياغتها،     المراجع

ومعارف موسوعية ومواهب تميـز بهـا بعـض         

لم تكن موجودة، فالبد من العكـوف   مؤلفيها، فإذا

لوضعها سنوات طوال ثـم ال تكـون ضـرورة          

   .المطلوب بالمستوى

 هـي أوسـع   المكتبة اإلسـالمية  من المسلم به أن

ءها تراثا ضـخما مـن     المكتبات العربية، وأن ورا   

التي اعتبرت األسس التي قامـت عليهـا    المراجع

والتفسير  -  أعني الفقه-العلوم اإلسالمية األساسية 

مجال نقاش ومناظرة حول  وليس المجال ، الحديث

فواضح بالطبع  أهميتها بالنسبة الستراتيجية جديدة،     

 هي أساس الوضع القـديم، وأنهـا   التراث كتبأن 

  الطبيعة ال تصلح، أو على أحـسن بالتالي وبحكم
ورأينـا   األحوال، ال تكفي السـتراتيجية جديـدة  

أنه لم يعد لدينا وقت أو جهد السـتخالص   الخاص

مـن   االستراتيجية الجديدة من هذا الكم المتعـالي 

 فضال عن تحفظاتنا األخـرى العديـدة        -المراجع  

والنقط الهامـة   على نوعية هذا التراث وصالحيته

اس الذي وضع عليه األسالف ثقافتهم،      هي أن األس  

لدينا، ونحن اليوم أقدر علـى   وهو الكتاب والسنة

فهمه ومن ثم فليس هناك داع أصولي في صـميم          

 ونحن ال نهمل أو يدعونا لاللتزام بالتراث، النظرية

بأصـل   نتنكر للتراث أو الجذور، ولكننا نتمـسك 

وجذر هذه األصول أال وهو القرآن الكريم والثابت        

الرسول، وهـذا   الصحيح من سياسات وتوجيهات

  .احسبن

التي وضـعها أئمـة النهـضة     المراجع والكتب  

 حتـى اآلن    جمال األفغـاني  اإلسالمية الحديثة من    

جدال أفكاراً تسهم فـي االسـتراتيجية    تتضمن بال

 محمدالجديدة وبالذات من كتابات جمال األفغاني و
 ألسباب ال ، ولكن الدعوة اإلسالمية الحديثة،  عبـده 

بحيث عادت .. ما  انتكست شيئا-يتسع لها المجال 
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 سواء في هذا دعوة اإلخـوان        إلي اإلطار السلفي  

الجماعـة اإلسـالمية علـى     المسلمين أو دعوات

وأصـبحت  ..)  القطبيون الـخ   -الجهاد  (اختالفها  

كتابـات   وبقدر ما تتعمـق   السلفي داعية لإلطار

 هذه الحقيقة   منظري هذه الجماعات بقدر ما تصدق     

لـسيد أبـو   ا كما تظهر بوجه خاص في كتابـات 

وقد يكـون    سيد قطب والشهيد األعلى المودودى

 "  إقبالالكتابات إلى فكرة االستراتيجية كتاب أقرب

) تحفظـات   مع بعـض " ( تجديد الفكر اإلسالمي 

 "ليوبولـد زيـف     " وكتابات النمساوي المسلم أسد     

وكذلك محاوالت األفضل،  وهي في الصميم ولعلها

حـسن  كما أن للـدكتور     . مالك بن نبي  الجزائري  

 راشد الغنوشـي  والشيخ بيجوفتش عزت والترابي

  محمد شـحرور   والدكتور فتحي عثمان    والدكتور

 يوسف القرضاوي واستطاع الشيخ  طيبة مساهمات

باجتهاداته ومرونته أن يوسع في إطار الفقه السلفي        

  .هذا اإلطار إلى آخر مدى يحتمله

 ولما كان فقه دعوة اإلحياء هو خارج هذا اإلطار،         

انتهى إليه هو نقطة البداية أو  فقد يمكن أن يكون ما

خط التماس مع دعوة اإلحيـاء وإن كـان هنـاك           

المنطلق األصولي يلقي بظلـه علـى    اختالف في

كبـار الكتـاب كتبـاً     ووضع كثير من  الدعوتين

لذات، إسالمية، وإن لم تكن في موضوع الدعوة با       

 إسالميات العقـاد وطـه   مفيدة مثل ولكنها بالطبع

، وخالـد محمـد خالـد     ،   وتوفيق الحكيم  ،حسين

اإلطالع على  ويجب كذلك  الغزالي الشيخ محمدو

 الشيخ محمد أبو زهـرة والـشيخ خـالف        كتب  

قاموا بدور مشكور  وغيرهم من أساتذة الفقه ألنهم

  .في تبسيط الفقه وتقديمه بصورة سائغة

المستشرقين فليست مفيدة إال للتعريـف   أما كتب

 ، واإلفادة من طـريقتهم فـي  على أفكار أصحابها
التنهيج، ومن المؤكد أن معظمها يخـالف الفكـرة         

ولكـن   اإلسالمية ويستهدف إثارة الشكوك فيهـا، 

، إدوارد سعيد هناك مجموعة محددة متجاوبة مثل      

  جـارودي كتـب   األلمانية وبالطبع فإنأنّا شيملو

تعرض وجهة نظر جديدة وتمثـل      ..  الخ نهوفماو

تظل الحقيقة   عليها إضافة من الضروري التعرف

هـذه المراجـع كلهـا لـم تـستهدف وضـع        أن

 استراتيجية، ألن الحارس القوى للفهـم التقليـدي  
واإلطار السلفي حال دون وضع أسس استراتيجية       

هو الفقه وما    تجابه تحديات العصر، وهذا الحارس    

ن أصـول أو تفريعـات، ومـا    وضعه األسالف م 

للسنة وتفسير القرآن، وقد  استندوا عليه من تكييف

أخذ الجميع أصول الفقه األربعة ومقاصد الشريعة       

  . كمسلّمات ال نقاش فيها، وال تعقيب عليها الخمسة

تفسيرات  كما لم يجادل أحد في مرجعية ومصداقية

المفسرين للقرآن أو ما أقامه المحدثون من فنـون         

وقد كان هـذا  . والتعديل اية والدراية والجرحالرو

التأصيل للفقه والحديث والتفسير كافيا في وقتـه،        

 -كاف اآلن، بل إنه أصبح عقبة كؤود  ولكنه غير

 أمام التجديد المنشود، وأمام هـذه العقبـة وقـف   
 في  -أو حتى يفكروا    -دون أن يتوصلوا    . الجميع

لطمـوح  ا وهذا األمل  فقه جديد يحل هذه المعضلة

واإلنجاز المرموق هو ما خص اهللا تعالى به دعوة         

نحو فقه  " وأصدرت اإلحياء اإلسالمي فتصدت له،

 عالجت فيه أهم القـضايا  في ثالثة أجـزاء " جديد  

جديدة للشريعة تختلف شيئاً ما  الفقهية وأرست أسساً

وقـد     عن األصول التقليدية التي أجمعوا عليهـا 

اء اإلسالمي ليـست  أن دعوة اإلحي تصور البعض
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مؤهلة لمثل هذا العمل الفريد ألنها غير متخصصة        

وفاتهم أن هذا نفسه هو الشرط الرئيسي . الفقه في

للمتخصصين  فما يمكن. الذي كان الزما لفقه جديد

ولكن يمكن أن يحكموا دقائق     . التفكير في فقه جديد   

تخصـصوا فيـه، وال يعنـى     وتفاصيل الفقه الذي

وهو ما يحـول بيـنهم وبـين        تخصصهم إال هذا،    

بل هو يزيـد ارتبـاطهم   . جديدة الخروج إلى آفاق

دعـوة اإلحيـاء    وما ينطبق علـى    بفقههم القديم

اإلمام حـسن البنـا   اإلسالمي هنا هو ما قيل على      

البنا خطيبـا وكـان فـي     كان األستاذ " رحمه اهللا

اإلخوان من هو أخطب منه، وكان فقيها وكان في         

قه منه، وكان مفسراً وكان فـي  أف اإلخوان من هو

اإلخوان من هو أعلم بالتفسير منه، ولكن لم يوجد         

اإلخوان أو غير اإلخوان من يجمع أطراف هذه  في

" يبدع  كلها وغيرها بالقدر المطلوب حتى يمكن أن

يقسموا رحمـة   وهم يريدون أن  اإلخوان المسلمين

ربك وأن يخصوا بها أنفسهم أو أصـحاب الجـاه          

التي ادعت لنفـسها   أو المؤسسة. المشيخةوالمال و

ويأبى   احتكار التفسير والتأويل، التحريم والتحليل

واهللا غالب على أمره ولكن أكثـر النـاس ال   " اهللا

    .يعلمون

 "نحو فقه جديـد   " صدور المهم أن  

لما كان في حقيقته تجديداً جذرياً في فهم القـرآن          

" صالن العظيمان األ" والسنة النبوية، وهما  الكريم

اإلسـتراتيجية   لإلسالم، فإنه أفسح الطريـق أمـام  

وفي الوقت نفسه، فـإن     . المنشودة لتضع منطلقاتها  

إلى المراجع العديـدة التـي    هذا المرجع باإلضافة

سترد عند الحديث عن دعوة اإلحيـاء اإلسـالمي         

  .جعاالمر حلت مشكلة

   

 هل تدعم أمريكا تجديد اإلسالم؟

   هشام سالم-تقرير واشنطن 

   ٢٠٠٦ يولية ١٥، ٦٧العدد 

السياسة الخارجية األمريكية والتجديد    "تحت عنوان 

 Unitedأصدر معهد السالم الـدولي  " اإلسالمي
States Institute of Peace (USIP (

 دور الواليات المتحدة في وضع      دراسة حديثة حول  

إطار يساهم في تحديد طبيعة المناقشات والجـدل        

اخل المجتمعات اإلسالمية بـين مـا       الدائر اآلن د  

تيار التجديـد   "يسمى بالتيارات السلفية األصولية، و    

  ". اإلسالمي

 عبد السالم مغـراوي   كاتب هذه الدراسة الدكتور     

الخبير في شئون اإلسالم السياسي واإلصالح، وهو       

 بمعهـد   "مبادرة العـالم اإلسـالمي     "مدير برنامج 

اسة لفت نظر  وتحاول الدر.السالم الدولي بواشنطن

واشنطن إلى أن الحركات اإلسالمية المعتدلة فـي        

حركة التجديد  "أنحاء العالم، أو ما سمي في البحث        

تمثل تيارا كبيرا مقبوال في المجتمعات      " اإلسالمي

وتتمثل أهمية هـذه الحركـة بالنـسبة        . اإلسالمية

للواليات المتحدة في امتالكها عناصر القدرة على       

 والتطور، إضافة إلـى محـو       دفع عملية اإلصالح  

وكشف التطرف الديني الذي ساعد علـى انتـشار         

الكراهية والمشاعر السلبية داخل البلدان اإلسالمية      

. تجــاه الثقافــة الغربيــة بمجتمعاتهــا المختلفــة

ويستعرض تقرير واشنطن هنا أهم النقـاط التـي         

تضمنتها الدراسة، عالوة على التوصـيات التـي        

 مضمون السياسية األمريكية    أعدها المؤلف لتحسين  

  .لمكافحة التطرف الديني بالعالم اإلسالمي

  

                 مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية         ٤٢ من٣٨                                                 ٢٠٠٦ -يلولأ

 



 التحدي الصهيوين                  )٨-١٢(املتابع االستراتيجي                    التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

  معوقات السياسة األمريكية الحالية

تبدأ الدراسة بتقييم للسياسة األمريكية الحالية تجـاه        

العالم اإلسالمي مشيرة إلى فشل ثالثة مـن أهـم          

محددات سياسة واشنطن لمواجهة التيار اإلسالمي      

تي تهدد مصالح الواليـات     المتطرف ومخاطره ال  

  :المتحدة محليا وعالميا، وتلك المحددات تتـضمن      

  .الحـــرب العالميـــة ضـــد اإلرهـــاب -١

 Middle  مبادرة شراكة الـشرق األوسـط      -٢

East Partnership Initiative )MEPI ( بما

لدعم الديمقراطية  ) مالية وتدريبية (فيها من برامج    

  .واإلصــالح الــسياسي بالعــالم العربــي   

ــة    -٣ ــية العام ــود الدبلوماس  Publicجه
Diplomacy        التي تهدف إلى تحـسين صـورة 

  .الواليات المتحدة بالعالم اإلسالمي

وتشخص الدراسة المشكلة األساسية التي تواجـه       

هذه اإلستراتيجية األمريكيـة فـي تنـاقض فـي          

فعلى سـبيل   . السياسات الثالثة من حيث األهداف    

ت المتحـدة   المثال يتطلب نجـاح جهـود الواليـا       

لمحاربة اإلرهاب تعاون الحكومات العربية ذاتهـا       

التي تقف في طريق واشـنطن لتحقيـق إصـالح          

سياسي ملموس في األنظمة السياسية أمال فـي أن         

يوفر اإلصالح السياسي بيئة سياسـية واجتماعيـة       

مالئمة تهمش الجماعات اإلسالمية المتطرفة بسبل      

  .ديمقراطية سلمية

واجه اإلدارة األمريكية خيـارين     وفي هذه الحالة ت   

متناقضين، أما التهاون في سياسة دعم الديمقراطية       

لكسب تأييد األنظمة االستبدادية في الحرب ضـد        

اإلرهاب، وأما التخلي عن عنصر أساسـي فـي         

إستراتجية مكافحة اإلرهاب حتى تستطيع واشنطن      

أن ترغم الحكومات العربية على تطبيق اإلصالح       

و تعرب نفس المـشكلة عـن       . قيودالسياسي بال   

فكيـف  : نفسها في تبني سياسة الدبلوماسية العامة     

يمكن للواليات المتحدة أن تدعم العناصر اإلسالمية       

المعتدلة ضد التيار السلفي عندما يكون كل تنظـيم         

سياسي إسالمي سواء متطرف أم معتـدل تحـت         

رقابة شرسة ومقيدة من الحكومات العربية المحلية، 

  انب الحكومة األمريكية في بعض األحيان؟ومن ج

  سوء الفهم األمريكي

وبعيدا عن هذه التناقضات الحـادة فـي مبـادئ          

وأهداف السياسات المختلفـة، يقـول التقريـر إن         

واشنطن تعاني من سوء فهم كبير لتركيب الثقافـة         

ودليال على ذلك نجـد     . السياسية بالعالم اإلسالمي  

" سلفي "حات مثل تعريفات خاطئة بواشنطن لمصطل   

أن السياسة األمريكية    حيث   "متطرف" أو   "جهادي"و

تنظر إلى غالبية التيارات اإلسالمية مـن خـالل         

عدسة التدين الراديكـالي دون اعتبـار التفـاوت         

الشاسع بين مبادئ وأهداف التنظيمات اإلسـالمية       

المختلفة، ودون تقدير الميول اإلصالحية المعتدلـة       

ن هذه التنظيمـات فـي نفـس        التي تتبنها العديد م   

  . الوقت

وتعتبر الدراسة أن إسـاءة فهـم واشـنطن لهـذه           

االختالفات الموجودة داخل التيار اإلسالمي تمثـل       

خطأ فادحا نظرا ألن التيارات المعتدلـة، أي مـا          

، قد تـنجح    "حركة التجديد اإلسالمي   "سماه الكاتب 

في إضعاف الجماعات اإلسـالمية المتطرفـة إن        

ولكـن   .م الالزم من الواليات المتحدة    حظيت بالدع 

إذا ما استمرت واشنطن على نهجها الحالي الذي ال   

يعترف بالفرق بين إصالحي أو متطـرف داخـل         

التيارات اإلسالمية، ستؤدي هذه السياسة األمريكية      
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حركة "إلى تقوية العناصر الراديكالية على حساب       

  ". التجديد اإلسالمي

لمصرية في الـسبعينيات    تستشهد الدراسة بالحالة ا   

والثمانينيات من القرن الماضي عنـدما أدى مـا         

وصفته بضعف جماعة األخوان المسلمين بـسبب       

رفض الحكومة المـصرية برنـامجهم الـسياسي        

اإلصالحي عالوة على استمرار الحظر الـسياسي       

لإلخوان في الحياة السياسية، إلى ضـعف ظـاهر         

لـى  وتفتت مؤقت داخل الجماعة، ممـا سـاعد ع        

ظهور تنظيمات إسالمية جديدة مثل جماعة التكفير       

والهجرة، وجماعة الجهاد اإلسالمي اللتين اتخـذتا       

العنف كوسيلة للمكسب السياسي بعد فشل جهـود        

أعضاء اإلخوان لسنوات طويلـة فـي كـسب أي          

شــرعية مــن الحكومــة المــصرية لبرنــامجهم 

ولذا يرى كاتب الدراسـة أن      . اإلصالحي المسالم 

شنطن أال ترتكب نفس النوع من هذا الخطأ        على وا 

من خالل مواجهة التنظيمات اإلسالمية دون التمييز 

  .بين التيار المعتدل والتيار المتطرف

  التعريف األمريكي لحركة التجديد اإلسالمي

إذا السؤال الذي يطرح نفسه هنا يتمحـور حـول          

ماهية تلك التيارات المعتدلة التي يتحـدث عنهـا         

طبقا للدراسـة تتكـون حركـه       يعتها؟  الكاتب وطب 

التجديد اإلسالمي من األفراد والمؤسـسات التـي        

تهدف إلى استعاده التراث اإلسالمي من العلمـاء        

التقليديين التابعيين للحكومات األنظمـة الـسياسة       

بالدول اإلسالمية، وما اسمته الجماعات اإلسالمية      

المتطرفة التي تقتصر أهدافها علـى رفـع رايـة          

صب والعنف، والحركات األصولية التي تحاول التع

استغالل العملية الديمقراطية إلنشاء نظام سياسـي       

غير حر مبني على مفاهيم ضيقة األفق تحت شعار         

   .اإلسالم وتطبيق شريعته فقط

ورغم أن معظم األفراد والمؤسسات المنسوبين إلى       

حركة التجديد ال تجمع بينهم أي رابطة تشمل مـن     

يد بصالت رسمية مباشـرة، إال أننـا        قريب أو بع  

نالحظ تجمع جهودهم تحت حزمة أهداف واحـدة،        

ومن أهمها تحديث المبادئ والقـيم والمؤسـسات        

اإلسالمية لتتالءم مع العالم الحديث، مع االعتراف       

في الوقت نفسه بأهمية اإلسـالم كمرجـع ثقـافي          

  .ضروري

 ولذا تحمل حركة التجديد اإلسالمي أمل اإلصالح       

سياسي من خالل رؤية تحديثية إسالمية متسامحة       ال

ومتماشية مع تحديات العصر والتراث التـاريخي       

وتحث الدراسة الواليات المتحدة علـى اال       . الحي

تتجاهل في سياسيتها تجاه العالم اإلسـالمي هـذا         

العنصر الهام المتمثل في الجماعات واالتجاهـات       

قيـق  أن تح اإلسالمية اإلصالحية المعتدلة، حيـث      

أهداف السياسة األمريكية يتمثل في ضرورة نجاح       

حركة التجديد اإلسالمي ونصرها في المعركة ضد       

  .التطرف والتعصب الديني والخمول السياسي

التجديد اإلسالمي وفرصـة قيمـة للـسياسة        

  األمريكية

تقول الدراسة إن حركة التجديد اإلسالمي تحمـل        

دة فـي   فرصة ذهبية لتحسين سمعة الواليات المتح     

العالم اإلسالمي ووضـعها فـي منطقـة الـشرق      

 أن دعم اإلصالح ومواجهة الفكـر       األوسط، حيث 

المتطرف عن طريق التعاون مع حركـة التجديـد         

اإلسالمي يعطي جهود دعم اإلصالح التي تبـذلها        

وتمثـل هـذه    . الواليات المتحدة مصداقية كبيـرة    
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الخطة بديال مثاليا للخيارات األخرى مثل سياسات       

تغيير األنظمة، والتعاون األمني مـع الحكومـات        

االستبدادية، أو دعم الديمقراطية من خالل مفـاهيم        

غربية علمانية غريبة على الثقافة السياسية بالعـالم   

  . اإلسالمي

ويضيف كاتب الدراسة أنه ال شك في أن التـرابط          

بين اإلسالم والسياسة أمر واقع، يجـب أن تتقبلـه    

ولكن التـساؤل   . اجال أو آجال  الواليات المتحدة ع  

يبقى، أي رؤية إسالمية ستنتصر فـي الـصراع         

 التحديث، رؤيـة التـشدد       و الجاري بين التطرف  

والتعصب الديني أم رؤيـة التـسامح والمـساواة         

والتطور؟ هذا صراع يمكـن أن يحـسم لـصالح          

الرؤية األخيرة إن سـاندت الـسياسة األمريكيـة         

  .مؤيدي التجديد اإلسالمي

  ت لصناع القرار األمريكيتوصيا

معهد الـسالم   وفي ضوء ما سبق، طرحت دراسة       

 عدة توصيات لترميم الـسياسة األمريكيـة        الدولي

تجاه العالم اإلسالمي ومواجهة ما وصفته بخطـر        

  :التطرف الديني، وتتمثل أهم نقاطها في

المؤسـسة  "إنشاء منظمة مستقلة تحت اسـم        -١

م والتنمية والرخاء    لتعزيز السال  "اإلسالمية العالمية 

ــالمية  ــدول اإلس ــات وال ــاح بالمجتمع   .واالنفت

توفير منح خاصة للجماعات األمريكية لـدعم        -٢

البحوث والدراسات التي تبرز األعمال واألفكـار       

ــة" ــالمية التحديثيــــــ   ".اإلســــــ

مشاركة األحزاب اإلسـالمية علـى أسـاس         -٣

معياري، وتركيز الحوار على القضايا الـسياسية       

ثل حرية الرأي والتعبير، حقوق المـرأة       المهمة م 

واألقليات بـدال مـن االنـشغال الزائـد بمـسألة           

ــرة ــات الحـــــــ   .االنتخابـــــــ

التأكيد على ضـرورة اإلصـالحات المعنيـة         -٤

  .بالقضايا االجتماعية واالقتصادية والدينية الهامـة     

إعادة صياغة هيكل وجهود برامج كـل مـن          -٥

 والمعونـات   الدبلوماسية العامة ودعم الديمقراطية   

  .لتحسين وضع حركة اإلصالح والتجديد اإلسالمي     

النظر في دعم المؤسسات الخيرية ذات الهوية        -٦

الدينية التي من الممكن أن تـساعد علـى تقويـة           

 .االعتدال الديني بالعالم اإلسالمي

  الدينيالديني  وتبديد الخطابوتبديد الخطاب.. .. ُحفاة العقولُحفاة العقول

  ٦/٩/٢٠٠٦ - إخوان أون الين – جابر قميحة. د

الفَ في أننا نعيش حالًيا عصر األمركَـة، أي         ال خ 

التي تُغطي وجهها بقناع  "القولبة األمريكية"عصر 

فقد زعم األمريكـان وأذنـابهم أن       " العولمة"اسمه  

عالم جديد على نظـامٍ يحقـق العدالـة     هدفها بناء

 والديمقراطية والرفاهية لـشعوب العـالم كلهـا،   

ـ       ه إلـى راعٍ    وتحقيق مثل هذا النظام يحتاج تطبيق

فـي الواليـات    قوي متابع، وال يتمثل بالطبع، إال

 .المتحدة األمريكية

وعمليَا اتجهت األمركة إلـى الـشعوبِ العربيـة         

" قالب اإلرادة األمريكي" واإلسالمية لتشكيلها على

 .وتعليًما سياسةً واقتصاًدا وتثقيفًا، وتربيةً

  بحث عن الحكامإ
سة الجديدة أسرع مما    وكانت استجابة حكامنا للسيا   

المتحدة نفسها، وأصـبح هـم    تطمع فيه الواليات

هؤالء الحكام أن يتسابقوا في إصدار التصريحات       

، وتدلّك عواطفـه، فـال   "األب بوش" التي ترضي

 يرون إال بعينيه، وال يرددون إال صوته، من ذلك

                 مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية         ٤٢ من٤١                                                 ٢٠٠٦ -يلولأ

 



 التحدي الصهيوين                  )٨-١٢(املتابع االستراتيجي                    التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

 هـي   "خارطة الطريق " أن   - في إصرار  -إعالنهم

عـادالً،    فلسطين حـالًّ الخطوة المثلى لحل مشكلة

بـين  " المتبادل"ومن ذلك الدعوة إلى إيقاف العنف       

وهذا يعني التـسوية بـين    الصهاينة والفلسطينيين،

إرهاب معتد دموي فاجر، وجهـاد مـدافعٍ عـن          

 .وأهله عرضه وأرضه،

ووصلت الوقاحة بأحدهم إلى حد مطالبة الواليـات     

فة دائمـة  لها في العراق بص المتحدة بإنشاء قواعد

ــبح   ــا أص ــسد عليه ــة تح ــان  وبطمأنين الكي

ذراع، وأقـوى قـوة    صاحب أطـول  الصهيوني

  .عدوانية قذرة في المنطقة كلها

 تجفيف المنابع
 أدخـل األمريكـان     "األمركة"والتزاًما بمتطلبات    

 ،"تجفيـف المنـابع  " ومواليهم في حياتنا مصطلح

ق بإغالق المدارس الدينية في باكستان واليمن، وخن      

اإلسالمية، وتعديل المناهج التعليمية بما  األصوات

المـواد   يتفق مع اإلرادة األمريكيـة، وخـصوًصا  

        الشرعية، ووصلت الوقاحة باألمريكان إلـى حـد

بـالتوقف عـن طبـع     مطالبة الحكومة السعودية

 .المصحف وتوزيعه

         وفي المناهج التعليمية الجديدة لم يعد هناك مكـان

 صلي اللّه عليه -لمواقف النبي ، والآلياِت الجهاد

 ، كبني قينقاع وقريظةغدر قبائل اليهود من -وسلم

والنضير وخيبر، وحذف ما يمكن أن يكـون فيـه          

درس  فـي : وأكتفي بمثاٍل واحد. إثارة في نظرهم

في كتابٍ من كُتب التربية     " صفات المؤمن "بعنوان  

ومـن  : "العبـارة اآلتيـة   الدينية ببلد عربي جاءت

 المؤمن إذا أحب فـال يحـب إال هللا، وإذا           صفات

، وفي الطبعة الجديـدة  ..."إال هللا أبغض فال يبغض

 من الكتاب حذًفت الجملة الثانية، وبقيت األولـى، 

 .وغير ذلك كثير وكثير

 ..العراة.... الحفاة
وفتحت وسـائل اإلعـالم المرئـي، والمـسموع         

 ألدعيـاء الثقافـة   - على الواسع-والمقروء أبوابها

والتنور والتنوير ليفرغوا ما في جعبتهم اسـتجابةً        

 يتمتعـون بالحفـاء   - لألسف-وأغلبهم ،"لألمركة"

 العقلي، والتعري أو االنسالخ من القيم الخلقيـة، 

 .والوالء للعقيدة والوطن

وباسم حرية التفكير والتعبير أعلنوا الحرب علـى        

دت المثالية الموروثة، وعق الثوابت اإلسالمية والقيم

ندوات ولقاءات ومؤتمرات تولى كبرها العلمانيون      

 أو "المثقفـين  "أطلقوا على أنفسهم وصـف  الذين

ــويريين" ــا "التنـ ــى أمثالنـ ــوا علـ ، وأطلقـ

وكان من أشهر أنشطتهم مـا      ،  "الظالميين"وصف

 إعالن باريس حـول سـبل تجديـد   "ُأطلق عليه 

الذي تمخَّض عن لقاء نظَّمه مركز " الخطاب الديني

بالعاصـمة   هرة لحقـوق اإلنـسان، وُعقـد   القـا 

الفرنسية، وقد تم ترتيب اللقـاء بالتعـاون مـع          

اإلنـسان، والـشبكة    الفيدرالية الدولية لحقـوق 

 األورومتوسطية لحقوق اإلنسان بدعم من االتحاد

 .األوروبي

علـت  " تجديـد الخطـاب الـديني      "وتحت عنوان 

وأفتوا بما يجـب   أصوات الحفاة العراة، وخططوا،

 أعنـي   "عصر العولمة  "ن يكون عليه اإلسالم في    أ

 :األمركة
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 إسقاِط السنة النبويـة مـن       فمنهم من دعا إلى   . ١

والتقيـيم النـصي، واالكتفـاء     ،التعامل التشريعي

بالقرآن، وقد رأيتُ واحًدا من هؤالء، وهو يـنفخ         

نعـم  .. نعم: "ويقول في قناة مصرية رسمية نفسه،

يعنـي  ( "ونسقط الرواياتعلينا أن نُؤمن باآليات، 

 .)السنة

التعامِل مع اآلياِت القرآنية ومنهم من دعا إلى  . ٢

، وال )بال تقديس(تخضع للنقد  ،كنصوصٍ تاريخية

ما يتعـارض مـع     "مانع من أن يحذف من القرآن       

كذبهم"العلمية والتقنية المعطيات على حد ،. 

أن القرآَن مـن وضـعِ   ومنهم من يذهب إلى   .٣

بالوحي، فهو مجموعـة مـن    ، وال عالقةَ لهمحمد

 .النصوص البشرية، ال حرج في نقدها

 بتقييمِ أحداث السيرة النبوية ومنهم من يطالب .٤

وحرية وتنقيتهـا وواقعية بعقالنية ،-   علـى حـد 

 . من الخرافات واألساطير-افترائهم

وهؤالء األدعياء الحفاة العراة الذين وضعوا أنفسهم       

األفذاذ ال يرتكزون، وال ينطلقون      مكانة العلماء في  

          من ركائز علمية صحيحة، بل ال يملكـون الحـد

من التخصص العلمي الذي يزعمون أنهـم   األدنى

 استوفوا كل مفرداته وزيادة، إنهـم فـي حفـائهم   

 :وعريهم يذكرونني بقول الشاعر

   لقد هزلتْ حتى بدا من ُهزالها

 ُمفلسِ كل كُالها وحتى سامها       

 مثال من تجديدهم؟؟
 وهـو   -صحيفة قاهرية نشر فيها أحـد المغـامير       

 نفـى فيـه أن يكـون     مقاالً-يحمل اسًما إسالميا

 قد تم من مكة إلى بيت المقدس، ولكـن          "اإلسراء"

 ﴿سبحان الَّذي َأسرى بِعبده لَيالً من الْمسجِد :اآلية

جِدسامِ ِإلَى الْمرى الْح١: اإلسـراء ( ﴾... اَألقْـص (

من - صلي اهللا عليه وسلم-النبي تشير إلى هجرة 

 بذلك أنه يطرح" المغمور"مكةَ إلى المدينة، وادعى 

 .تحليالً جديًدا للنص القرآني

 -وبعد أسبوعين نشر المغمور مقاالً تجديديا آخـر       

 :منه المقتطفات اآلتية  نرى أن نقدم-كما يزعم

ين من قبل المسلمين في عهد الخليفة       احتُلت فلسط "

الناس في فلسطين في ذلك  عمر بن الخطاب، وبدأ

ترى كيف نتصور وجود    .. الوقت اعتناقهم اإلسالم  

أي قبـل  (فلسطين في زمن النبي محمد  مسجد في

 سواء سمي ذلك) احتالل فلسطين من قبل المسلمين

 ؟"بالمسجد األقصى، أو خالفه

القدس إلى المسجد الحرام في     إن تغيير القبلة من     "

أن القدس لم تعد مركز العبادة       مكة جاء دليالً على   

 ومن ثَم لم.. - صلي اهللا عليه وسلم-ألتباع النبي

تعد تستحق االحترام من جانبِ المسلمين، وإذا لـم         

تغييـر القبلـة ال    يفهم األمر على هذا األساس فإن

 ."يحمل في طياته أي معنى

 في هذا الهراء فيرى أن الـذي        ويمضي المغمور 

الملك بـن مـروان    بنى المسجد األقصى هو عبد

ليجذب المسلمين إليه بعد أن استقل عدوه عبـد اهللا          

على مكة، ومنع عبـد الملـك    بن الزبير بالسيطرة

أي أنه قام بعمٍل يماثل ما قام بـه أبرهـة           (الحج  

 من بناء كنيسة ليحج إليهـا  -صاحب الفيل األشرم

بتشييد  ؛ لذا شرع عبد الملك)الً من الكعبةالعرب بد

جامعٍ كبيرٍ في القدس، الذي كـان بمثابـة القبلـة           
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تظهر تقاليد إلعالء  ومنذ ذلك الحين بدأت.. األولى

 شأن األهمية الدينية لهذا الجامع، وتحويله إلى ثالث

 ."الحرمين

ترى لو أن وايزمان، أو بن جوريون، أو شـارون          

يكتب أشنع وأخس من  أكان. .تناول هذا الموضوع

هذا الكالم الذي أفرزه هذا المغمور الحافي العاري        

 !!اسًما إسالميا؟ الذي يحمل
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