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 الناشر مقدمة

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 

للمجمع العـالمي للتقريـب بـين   ين العامهذه باقة من المقاالت التي كتبها الم

وألقيت في مؤتمرات أو نشرت في _     ىفي مناسبات شت    المذاهب االسالمية _

الـذي يجمعهـا هـو تركيزهـا علـى   أن    .. إال    عداد متفرقة من بعـض المجـالت أ

مضـاجع   قضية الصحوة اإلسالمية، هذا المارد اإلسـالمي العظـيم الـذي يقـض  

أن ينسـجم   فالبد    ،واإلعالم وجه الصحوة ووسيلتها الناطقةستكبار وعمالئه.  الا

 قها لتقوم بدورها الحضاري المطلوب.طها ويعم  نسجام معها وينش  التمام ا

وعال أن ينفـع  ومن هنا آثرنا أن نجمعها في هذا الكتاب، سائلين المولى جل  

 به الواعين المخلصين.

فـي ذلـم مـن انسـجام مـع وقد أعدنا طباعة الكتاب تارة أخـر  لمـا وجـدنا  

مجريات المور في العالم العربي وتبلور الثورات ونمـو  واضـف فـي الصـحوة 

أفكـارا   ضـفنا فـي هـذه الطبعـةا أأنن  اإلسالمية وتأثيرها على هذه الثورات. كما  

 ومقاالت أخر  لم تكن في الطبعة السابقة.

 المعاونية الثقافية 

للتقريب بين المذاهب   ي للمجمع العالم

 سالمية اإل
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 )أ(
 ( 1) سبابها ومظاهرها ودوامهاأالصحوة ..

 

ق بـأهم ه يتعلـ  لنـ   ،من أجمـل الحاديـث   يكاد الحديث في هذا الموضوع يعد  

ة اإلسـالمية   ل منعطفـا  كونقضية وأهم ظاهرة تعيشها الم  فـي تاريخهـا   هـا تمثـ 

ز على قضايانا المعاصـرة مـن زاويتهـا العقائديـة ن نرك  أ.. وما أجمل    المبارم

نشـغال فـي مشـاكل عقيمـة، بعيـدة عـن الواقـع الـذي البدال  مـن ا    والحضارية،

 نعيشه والهداف التي نرنو إليها.

هـا مـن ض لفي مجال تنـاولي هـذه الظـاهرة المباركـة أن أتعـر    ارتأيت وقد  

م بـين هـذه ستدامة( تحقيقا  للتـرابط المقـو  الالزوايا الثالث: )الحقيقة، السباب، ا

 الزوايا، وتأكيدا  للنتائج العملية التي يجب أن ننتهي إليها من خالل البحث.

 

 حقيقة الصحوة اإلسالمية

التـذكير بهـا  إال  أن   _  لكـ ك_  من نافلة القول أن نتحدث عن التركيبة اإلسـالمية  

د لإلنسـان ة. فاإلسـالم عقيـدة تحـد  يق تمهيدا  جيدا  لفهـم حقيقـة الصـحوة اإلسـالميحق  

موقفه من الكون والحياة واإلنسـان بتاريخـه وحاضـره ومسـتقبله. وتنبثـق مـن هـذه 

اهيم فـ ل أساسـا  عمليـا  واسـع البعـاد. وعلـى أسـاس العقيـدة والمدة مفاهيم تشـك  يالعق

إختالفا  حقيقيا  عنهـا عنـدما تختلف  ية مسارا  توجيهيا   الحياتية، تتخذ العواطف اإلنسان

 
 .7/1984/ 10الجزائر بتاريخ    في   ي في الملتقى الثامن عشر للفكر اإلسالم  ي لقأ  (1)

 



 9 حقيقة الصحوة وأعراضها المقال الول:  

 ال تعيش في هذا اإلطار.

سـالمي ليشـمل اإلجتمـاعي  الوبعد كل  هذه الرضية المناسـبة يـأتي البنـا  ا

 تخطيط اإلسالم كل  نواحي الحياة اإلنسانية.

 وحينئذ فالمسلم الواعي حقا  يتمتع بالعناصر التالية: 

 رد العمق.اإلسالمية فهما  مط  أوال : فهم الحقيقة 

 وثانيا : إيمان منطقي بها.

: نفوذ إيماني إلى العواطف، وصياغتها الصياغة التي تنسـجم بهـا مـع وثالثا  

 السس.

 ورابعا : نقل واع لها إلى المجال العملي، الشخصي والعام.

ها العناصر التـي يمتـاز بهـا المسـلم الـواعي، والتـي يصـعد اإلنسـان بهـا إن  

 لها في وجوده وحياته.رج الكمال من خالل تأص  دام

فهم اإلسالم ـ أساسـا  وبنـا  نظريـا  ـ مـن جهـة، واإلطـار  وعنصر الفهم يعم  

ــالفهم اإلســالمي التطبيقــي فهــم  ــي ب ــذي مــن جهــة أخــر ، وأعن ــي التنفي العمل

احة المباحة، أو ما أطلق عليها أحد سة لكيفية مل  المفالتعليمات اإلسالمية الهاد 

التي تركها اإلسالم للحاكم اإلسالمي ليقوم بملئها   ،ار المفكرين منطقة الفراغكب

ــا والظــرو ــى ضــو  التعليمــات مــع مالحظــة المصــلحة اإلســالمية العلي  فعل

مباشرة أسمى درجـات به  الموحى    المرى  الموضوعية القائمة. ويعتبر ما يسم  

 الصيل الصحيف. ل باإلجتهاد لفهم في حين يتلوه في الدرجة ما يتحص  اهذا 

غ أن يـؤمر الـذين ا يسـو  ا عنصر اإليمان فهو بدوره متفاوت الدرجة، ممـ  أم  

آمنـوا باإليمــان، وتصــعيد هـذه الدرجــة أو توســيع المسـاحة اإليمانيــة، ويشــمل 

د مـن الكـون والمنطـق الحيـاتي والهـدف السـامي ونـوع اإليمان بالموقع المحد  

 السبيل إلى الهدف.

، حتى يصل المـر هصعيد العاطفي رأينا التدريج نفسه فيزنا على الوإذا رك  

حتى ليقـول الحـديث عـن   فيسموإلى مستو  أن يمأل الحب اإللهي وجود العبد  

ــر ــذ _  ا الزه ــالم ةتلمي ــالى يرضــى لرضــاها ويغضــب >: _  اإلس إن هللا تع
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كمـا   (2)<هل الدين إال  الحـب >، وحتى يتحول الدين إلى حب كله،  (1)<لغضبها

 بعض الروايات.جا  في 

دعى المؤمنون إلى تجـاوز مرحلـة اإليمـان العقلـي المجـرد، إلـى ومن هنا ي  

 م العاطفي. فيقول تعالى:مرحلة الخشوع والتحر  

َن اْلحَِ ّ ) َزَل مِِ ِذْكِر ّهِ َومِا نَِ ِِ َوال أَلَْم يَأِْن ِللّذيَن آَمنُوا أَْن تَْخَشَع قُلُوبُُهْم لِِ

 (3).(ا اْلِكتاَب ِمْن قَْبُل فَطاَل َعلَْيِهُم اْألََمُد فَقََسْت قُلُوبُُهمْ يَُكونُوا َكالّذيَن أُوتُو

ة إلـى عنصـر العمـل، الـذي يـأتي بشـكل طبيعـي بعـد لوأخيرا  تصل المرح

د إلى حـد اإلرادة اإلنسانية هي حصيلة الشوق المؤك   م العاطفي، ذلم لن  التحر  

 كبير.

تنفصـل أعمـالهم عـن  نولئـم الـذيأ  قـا  فـي الشخصـية هـم:النـاس تمز    وأشد  

قولة للفرزدق، قالها بعد أن سأله سبط رسـول موأذكر هنا    ،عقائدهم وعواطفهم

قلـوبهم معـم >عـن وضـع أهـل الكوفـة آنـذام فأجـاب:    ،هللا الحسين بـن علـي

 .(4)<وسيوفهم عليم

 ل قرينة طبيعية على عدم فاعلية السس.انعدام العمل يشك   والواقع أن  

 رآن الكريم:يقول الق

ينِ ) ُب بِالِِّدِ ذِّ ذي يُكَِِ َت الِِّ ُدّع اْليَتِِيمَ  .أََرأَيِِْ ذي يَِِ ذِلَك الِِّ َطعِِاِم  َعلِِى َوال يَحُِِ ّ  .فَِِ

 .(5)(اْلِمْسكينِ 

ص تحققهـا فـي أي بعد هذا التحديد لمعالم الوعي والصحوة، يمكننا أن نشـخ  

ها جتماعيـة، وعـدم اقتصـارالها إلى ظـاهرة زمان ومجتمع، عبر مالحظة تحو  

وتعاطفـت معهـا   ،على مجموعة صغيرة. نعم إذا شملت الصحوة قطاعـا  كبيـرا  

ى ذلــم المجتمــع بحالــة الكثريــة الجماهيريــة المســلمة أمكــن ـ بحــق ـ أن يتحلــ  

 
 .105االعتقادات )الصدوق( ص (1)

 .21الخصال )الصدوق( ص  (2)

 .16: د( الحدي 3)

 .183دالئل اإلمامة )الطبري( ص  (4)

 .3ـ1 :الماعون( 5)



 11 حقيقة الصحوة وأعراضها المقال الول:  

 الصحوة اإلسالمية.

 

 هكذا كانت الغفوة

تهـا غفـوة، وشـملها بفتـرات زمنيـة طويلـة، عم    ةت أمتنـا اإلسـالميولقد مر  

 ان يعتصر لهما القلب ألما .تتخدير وضياع مقي

ــ ــالفهم اإلس ــدودة الف ــة مح ــى صــعد فردي ــوفر إال  عل ــر مت مي الصــحيف غي

م اإلســالم المحييــة للنفــوس يالمجــاالت، وحينئــذ فمــن الطبيعــي أن ال تجــد تعــال

 ر في القيام ببنا  النفوس والمجتمع.مجالها الطبيعي المؤث  

المسـلم مـن كـل  الجهـات، والتجزيئية تعمل عملها الخبيث في تمزيق الفـرد  

خـذ رؤيـة واحـدة تجـاه ق في رؤيته الكونية، وقد أراد له اإلسالم أن يت  فهو ممز  

تجـاه الق في شخصيته، حائر بين اإللتزام بقوانين السـما  واالشيا ، وهو ممز  

، والعنصـرية، نمع الواقع الفاسد، والـوال ات المتعـددة، وآلهـة التـاريخ والتمـد  

نية، واللون وحتى العلم، وكلها تشكل مطلقـات يجردهـا الـذهن والقومية، والوط

ل ـ بالتـالي ـ قيـودا  علـى سـبيتها، ويمنحهـا صـفة اإلطـالق لتشـك  اإلنساني من ن  

نشـغال بـالهموم الضـيقة والشخصـية الايصبف  الحضاري إلى المام، و  مالتحر  

ة   كــل   ؛هــو الديــدن العــام ة، وقليــل أولئــم الــذين يفكــرون لصــالك المــ  المــ 

نحراف الفكري والخلقـي تسـود الوجراثيم الكفر وا  ،ويعيشون قضاياها الرئيسة

 والروك الحماسية ميتة، إال  تعصبا   ،الساحة، فال تجد أمامها من يقف في وجهها

 ع أو مذهب خاص أو حاكم طاغٍ.لمال أو تجم  

لـى حـتالل عالومن الطبيعي ـ والحال هذه ـ أن تكون هـذه القابليـة محفـزا  ل

 مختلف الصعد ومنها الصعيد العسكري.

مـن    وهكذا كان الحال، وبدأت ـ الصحوة شـيئا  فشـيئا  ـ حتـى بلغـت مـا نحـن فيـه 

 حال. 

 

 معالم الصحوة
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 رلت معالم الصحوة اليوم في أمور كثيرة، لسنا بصدد اسـتيعابها بقـد وقد تمث  

 ما نحن فيه من اإلشارة، حيث نجدها في:

 .م اإلسالم ومعرفة جوانبه الحياتيةو تفه  تجاه العام نحالـ هذا ا 

ـ وهذا اإلتجاه الصارم للقطاعات المختلفة ـ وخصوصا  قطاع الجيل الشاب ـ 

جتماعيــة والفرديــة، والنظــر النحــو تطبيــق اإلســالم، فــي كــل  شــؤون الحيــاة ا

ة  لإلسالم كمنقذ من كل  المهالم والمشاكل، التي تور    .طت فيها مسيرة الم 

فـي التخطـيط لمسـخ   يسـتكبار العـالمالم الـواعي لـدور قـو  الـتفه  وهذا اـ  

 الشخصية اإلسالمية ثم العمل على امتصاص دمائها،

ة   المســلمةوكــذلم تفهــ  ـ  وطبيعــة  ،م الطاقــات الضــخمة التــي تملكهــا المــ 

  .المرحلة التاريخية التي تعيشها

المسـلم   ليهتز    حتى  حساسي والشعوري بين أفرادها،إلوكذلم هذا الترابط ا  ـ

 .اليوم في أقصى المعمورة للم المسلم في الجانب اآلخر منها

تجاه الرائع نحو الوحدة اإلسالمية والتقريب بين المذاهب، وتناسي الوهذا اـ 

 .الصراعات الجانبية

سـتعادة المجـد اإلسـالمي، وإقامـة الثم هذا التخطـيط الحثيـث هنـا وهنـام  ـ  

ورغم اختالف مستويات  على كل  الرض اإلسالمية.  دةالدولة اإلسالمية الموح  

 .ها تكشف جميعا  عن التطلع والعمل على صنع المستقبلالتخطيط فإن  

 ص مضاجع اللصو  وهذه الحرارة الثورية المتصاعدة، والتي راحت تقض  ـ  

رين والمتبـرقعين. ق أستار المتست  عروش العمال  الصغار، وتمز    الكبار، وتهز  

لخشوع والتضحية والفدا  في سبيل العقيـدة، وهـي تسـتمد أوارهـا ها حرارة اإن  

عال  راية اإلسالم، إمن انطالقة المسلم في الصدر الول نحو الجهاد في سبيل  

 .دنياه ومتعه، في سبيل متعة تحقيق الهدف السامي العظيم ناسيا  

مية تجاه الجماهيري نحو تعميم الخالق اإلسالالوأخيرا  وليس آخرا : هذا اـ  

ذ رأينا الحجـاب اإلسـالمي إعلى المجتمع، ونفي مظاهر الطاغوت والعصيان،  

يسري سريان العافيـة فـي أوصـال المجتمعـات اإلسـالمية، ورأينـا النفـور مـن 
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يمثـل ظـاهرة وذلـم  ؛والميسر وبـاقي العـادات السـيئة  مظاهر الخالعة والخمر

 سالمية حميدة. إ

ما كانوا يخشونه قـد   حتى أيقنوا أن  ة الكفر وعمال هم،  نكل هذا أرعب دهاق

قولة غالدستون عن القرآن، كأكبر مق، واستعادوا ـ من جديد ـ إلى ذاكرتهم  تحق  

رهم ـ في الربعينـات ـ مـن حين حذ    لقولة ديغومعنصر دفاعي لد  المسلم، و

هذا العمالق النائم، والذي تداعب خصالت شعره مياه الطلسي، وتغسل رجليه 

تـاريخ مشـكلة الشـرق   ن  إالجنرال غلوب باشـا )  ةقولمالهادئ... ومياه المحيط  

 الوسط يعود الى القرن السابع للميالد( فراحوا يكررون التحذير.

ــر  ةفــوزير الخارجيــة المريكــي يحــذر العــالم مــن اليقظــة اإلســالمي ووزي

وهـذان العمالقـان المتعاديـان فـي الشـرق   ،الخارجية اإلسرائيلي يكرر التحذير

التخطـيط لمواجهـة   اإلسـالمي. لقـد اشـتد    رب يضعان يدا  بيد لمواجهة المد  والغ

ه يحمـل العـالج رم، الذي يهدد حضارتهم بالزوال، لن  اهذا السيل اإلسالمي الع

 ق أحالمهم، ويقضي على منافعهم الرخيصة.الناجع، والذي يمز  

ــأن   ــي  الا وك ــين عش ــه و ة وضــحاها ـ وجــد أن  ســتعمار ـ ب ــل  أحابيل ــؤره ك ب

ة   تـزول، وكـل اآللهـة التـي نصـبها  السرطانية التي زرعها في قلب هذه المـ 

شرنا إليها مـن قبـل ـ تتهـاو  وتتمـزق تمامـا ، كمـا وجـد المبشـر أأمامها ـ كما  

ث بعـض المسـلمين عـن معـاجز )الـرب رة، عنـدما حـد  يـسيحي نفسه فـي حمال

 ون على محمد  وآل محمد.المسيف( فرحوا يصل  

القو  والسـاطيل الجامـدة تـذوب عنـد كـل  صـرخة   ستعمار أن  اللقد وجد ا

 تكبير يطلقها مجاهـد مسـلم، واسـتولى الرعـب علـى الطغـاة عنـدما وجـدوا أن  

 ف، أمام تكبير السير المسلم وصرخته الربانية الهادرة.جالقيود والسجون ترت

 

 أسباب الصحوة

سالمية موضوعية وليس من الصعب على من ينطلق في تفكيره من زاوية إ

ة  . نعـم قـد يعمـى عنهـا اأن يكتشف، أسباب هذا التحول العظيم فـي حيـ ة المـ 
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ِ  و  الح    إلهيا  محضـا ، شـمل هـذه ا البصير، فال يشم في كونه لطفا  م  أب،  ل  ل الق  ِ 

ة ن إسـالمها لها لن تطرك نفسها في الساحة العالميـة، وتمكـ  بعد فترة، وأه    الم 

 يد، موطئة  لليوم الموعود، حيث )يكون الدين كله هلل(.من قيادة العالم من جد 

ة   لشمول هذ ا العناصر التي أه  أم    اللطف اإللهي لها، فهي: الت الم 

ة  ، أوال : العمــل الــدؤوب للعلمــا  والمفكــرين الــذين أحســ   وا بــدا  هــذه المــ 

 عمل العلمـا  انصـب   ن  أوراحوا يخططون ويرسمون لها سبل العالج. والواقع 

ل بـدفعها على أن يستعيد اإلسالم دوره في النفوس والعقول، وحينئـذ فهـو يتكفـ  

ق يفجـر طاقـات متـدف    عوإبـدا  ،نحو سبل السعادة، بما يحمله مـن طاقـات ذاتيـة

ت الفطرة النفسية علـى الفطرة، ويستخرج مكنوناتها، ويستثير دفائنها، وإذا تجل  

 .صعيد الحياة، كان الفالك كله

هؤال  المفكرين لم يستطيعوا أن يحققوا ما حققوا إال  بعد   ن  أر  والجدير بالذك

صـوا مـن هم من المتع الرخيصة، ونذروا أنفسهم للهدف، وتخل  سأن حرروا نفو

ن أوا ـ في فترة الغفـوة ـ قيـودا  ظالمـة، وإال بعـد لام الذين شك  للحك    ،قيود التبعية

 .اتصفوا بالعلمية والروك التغييرية اإلسالمية معا  

ة   أتهام الولن تستطيع كل  أساليب التمويه والخداع وا ن تمحو من أسماع الم 

لمـودودي، اصرخات السدآبادي )الفغاني( وعبـده، والبنـا، وسـيد، وعـودة، و

واإلبراهيمي، والمطهري، والشهيد الصدر، واإلمام الخميني، بعد   ،وابن باديس

 مباركة.ت دورها العظيم في تحقيق هذه الصحوة الأن أد  

ثانيا : الدور الرائع الذي قامـت بـه الحركـات اإلسـالمية، فـي نشـر التوعيـة 

ة  . وقد اختلف تأثير هذه الحركـات علـى هـذه ثوالحماس ال وري بين أبنا  الم 

المنطقة أو تلم، كما اختلف مستو  الـوعي والحمـاس لـد  هـذه الحركـة عـن 

ري نحو تطبيق اإلسالم، وأوجدت جت الشوق الجماهيها جميعا  قد أج  تلم، إال  أن  

ــد ٍ  ــاحة معت ــعورا  ذا مس ــودة  ش ــاغوت، والع ــاهر الط ــة مظ ــزوم مقاوم ــا، بل به

ة   قد اهتد  بفعل تأثير هذا   ي لعلم أن  لإلسالم... وإن   الكثير من أبنا  هذه الم 

سـتعمارية، والعميلـة، قـد جـرت الالكثير من المحـاوالت ا  العامل، كما أعلم أن  
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نضــوا  تحــت الرايــات الخادعــة، أو الحتــوا ، أو االا إلــى ســبيل ابعضــه لجــر   

هـذه المحـاوالت   إلى اإلسالم بصـلة. وطبيعـي أن    عتماد على أنظمة ال تمت  الا

أن ينكشف زيفها في فضـا  الـوعي السـائد، وهكـذا كـان المـر، وراحـت   د  بال

 حركة التوعية تقطع أشواطها الضخمة التأثير.

 ،التي اعقبت الهجوم الغربي الفاشل على العـالم اإلسـالمي ثالثا : ردود الفعل

فبالرغم من التخطيط الدقيق لهذا الهجـوم، والعمـل علـى أن يسـتوعب مختلـف 

كل  عناصر النجاك المطلوب، بل وبالرغم مـن هـذا   لالجوانب الحياتية ويستكم

ة   ه حققــه، فســلب المــ  ســتكبار العــالمي أنــ  الر االنجــاك الظــاهري، الــذي تصــو  

وبالتـالي ثروتهـا   ،فكرها، وإيمانها بإسالمها، وعاطفتها الحماسية، وشخصـيتها

وثاقهـا   ها قد ماتت، أو هي توشم على الموت، بعد أن شـد  أن    المادية، حتى ظن  

ق وجودها بالتناحر القومي، والـوطني، والعنصـري، بالحدود المصطنعة، ومز  

ة الخبيثة، وأثقل كاهلها بالحكـام والتاريخي، وزرع في وجودها البؤر السرطاني

ا سمومه الفكرية والعاطفية، ومأل حياتها بالمجون هب إلى أوصالالعمال ، وسر  

 . (1) والترف والفسق

ة   وعل  و  ن  أمها بالرغم من كل  هذا انتج الهجوم نتيجة عكسية، فقد أيقظ الم 

 في ظله.ها لن تجد السعادة إال  وجودها هو إسالمها العظيم، وأن   سر  

 وقد كان تأثير الهجوم الغربي لصالف الصحوة على طريقين:

ة  . فلقـد ن  أالول:   ه كشف نفسـه وحضـارته، وأخالقـه أمـام أبنـا  هـذه المـ 

جتماعيــة فشــلها، وعقمهــا، الأثبتــت كــل  اآلرا  والــنظم التــي خططهــا للحيــاة ا

ركهـا تـه. وهـي حقيقـة أد يوغربتها عـن فطـرة اإلنسـان، وشـعور المسـلم وعقل

ستعمار تماما  قبل غيره، فراك يستر فشله بعملية الترقيـع، أي عمليـة إلبـاس الا

ا فضـف بـه نفسـه أكثـر الفكار الغربية لبوس العروبـة والشـرق واإلسـالم، ممـ  

 
ة ، واليـأس القاتـل مـن همن كان ير  ايران في ع  إن     (1) د الشاه يصيبه الذهول لمصـير هـذه المـ 

 هداها، وعودتها إلى اإلسالم.
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 فأكثر.

وأعلنت التنظيمات  ،الميةسلقد أثبتت الفلسفة الغربية خوا ها أمام الفلسفة اإلٍ 

واإلنسـانية فـال  الحريـةا التخطيط اإلسالمي. أمـ  الغربية عن إفالسها أمام عمق 

يستخدمها الغرب إال  كشعارات ال مضمون لها على اإلطالق... كـل  هـذا تـرم 

 أثره ـ بال ريب ـ في التوعية من حيث ال يريد العدو. 

ة  التخـاذ موقـف ن  أالثاني:   ه دفع المؤمنين الحريصين على مستقبل هذه الم 

 وب للصحوة المباركة.التخطيط الدؤو المواجهة

عا  فساليب التطبيع الخبيثة، ولم تجده نأار كل  مستعالوبعد هذا الفشل لم تنفع ا

حتى القنعة اإلسـالمية، والمظـاهر الخادعـة التـي تعلـن الـدفاع عـن اإلسـالم، 

ة ، وتفرغـه مـن محتـواه الثـوري ولكن   ها تحرف اإلسالم نفسه فـي أذهـان المـ 

جترار عقيم، وإذا بنظمه قيود للحياة الفردية، اطقوس و  والتغييري، فإذا بعاداته

 جتماعية.الوانزوا  عن الحياة ا

وهو أمر ال ينطلي على الفطـرة التـي سـرعان مـا   ،ه التحريف والتخريفإن  

 تكتشف زيفه فينقلب المر لصالف الحقيقة.

وكان من جملة ما انكشـف زيفـه للجمـاهير المسـلمة، تلـم الصـيع الرجعيـة 

هة للوحدة اإلسالمية، والتي )اإلسالمي(، وتلم الطروحات البديلة الممو  للحكم  

هـا تسـير صورتها لألمة وحدة بين الحكام، وراحت تعلـن لألمـة ـ كـل  يـوم ـ أن  

أعوام وأعوام، وإذا بالمة تجـد نفسـها أسـيرة   على خطى تحقيق الوحدة. وتمر  

رض السـليبة اسـتعيدت الخداع من أول الطريق، فال الشخصـية عـادت، وال ال

جتماعية رفعت، بـل سـار الحـال مـن سـي  إلـى أسـوأ، الالفوارق الظالمة ا  وال

 يغضب له الرب العظيم، ويفرك له الشيطان الرجيم.

ال لشـي    ،نعم، فشلت كل  أساليب مقاومة الهجوم الغربي بالسلوب الغربـي

ة  مـها كانت من صنع الغرب نفسـه، وأنـ  إال  لن   ن ورطتهـا الحـادة ى تنقـذ المـ 

 الشيوعية أو الليبرالية. الساليب  

وفـي مقـدمتها نجـاك الثـورة   ير  فـي العـالم اإلسـالمبـحـداث الكرابعا : ال
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ت اإلسالمية المباركة بقيادة اإلمام العـالم الزاهـد الشـجاع الخمينـي، والتـي هـز  

قـق، مـن قت حلما  كان يبدو بعيد التحالعالم اإلسالمي من أقصاه إلى أقصاه وحق  

شــعب أعــزل، ال يملــم إال  إيمانــه وقبضــاته العــزال . وقــد كــان لهــذه الثــورة 

 ،رت أثرا  كبيرا  في تحقق الصحوةالمباركة، الكثير الكثير من المعطيات التي أث  

 .وتناميها، وانتشارها

ة  اإلسـالمية  وشملت تلم المعطيات الصعد الحياتية المختلفة، وأعطت المـ 

 دت للشعوب المسلمة:ها أك  ئعة. إن  والعالم دروسا  را

 القو  وتهزمها.  ـ قدرتها على أن تقارع أقو 

 ـ وضرورة القيادة الحكيمة، والتفاف الشعب حولها. 

 ـ ولزوم تحرر العلما  من سيطرة الحكومات، ليقودوا شعوبهم. 

 ـ وكيف تتدخل يد الغيب في نصرة المؤمنين وإرعاب الطغاة. 

ال للشـعب المسـلم، فـي عاجز التي يحققهـا الـدور الفعـ  ـ ونوعية ومقدار الم 

 الساحة السياسية والتشريعية.

العادل ونظام الشـور ، فـي عمليـة رائعـة   الفقيه  ـ وكيف يتالحم مبدأ قيادة 

 الثر.

 ستعماري لصالف القضية اإلسالمية.الل كل  التآمر اـ وكيف يتحو   

 ن يشمل جميع الجوانب الحياتية.اإلسالم يستطيع ـ نظريا  وعمليا  ـ أ ن  أـ و 

جتماعيـة وفضـف النحرافـات الخالقيـة واالـ وكيف يتم تطهير الجـو مـن ا 

 ستكبار.العت اإلسالم وخدمت قضية اد  اي تالنظمة ال

ـ ولزوم تقديم القـرابين مـن أجـل اإلسـالم، والـدروس المعبـرة فـي الشـهادة 

 مي الول.والتسابق نحوها، بما لم يعهد إال  في الصدر اإلسال

 ( وتمريع أنوفها في التراب.ىي هيبة الدول الكافرة )العظمـ وتحد   

وقد استطاعت الثورة اإلسالمية أن تهزم كـل  السـاليب القوميـة، والوطنيـة 

قة، والشيوعية الملحدة، والليبرالية غير الملتزمة، وكـل الطروحـات التـي الضي  

ة  اإلسـالمية. كمـا مو   دعـت إلـى توحيـد المسـلمين ضـد ه الغرب بها على المـ 

قتصادية مستقلة، االعدو الكافر، بأروع الخطى في هذا السبيل، وانتهجت سياسة  
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رغم   ،كتفا  الذاتي، فاستطاعت أن تقف على قدميهاالقائمة على أساس تحقيق ا

ســتعمار وعمــالؤه، الكــل  أنمــاط الحصــار والظــروف القاســية التــي فرضــها ا

ــ   ــيموغي ــل  أســاليب التعل ــا الصــبغة اإلســالمية الخالصــة.  رت ك وأضــفت عليه

نحـراف والتخريـف، واضـعة  أسـس الرت كل  وسائل اإلعالم مـن أدران اوطه  

ونجحت  .بعت نظاما  تربويا  إسالميا ، شمل كل  الجوانب إعالم إسالمي نزيه، وات  

عاملـة فـي سـبيل   ،جتماعيـةالة بـين الفئـات افي القضا  على التناقضات الحـاد  

بالطبقة المحرومة، مانعة من اإلسراف وتجاوز الحد، دون أن تخـرج رتفاع  الا

ا ال عن الحدود اإلسالمية، وال نستطيع أن نستمر في تعداد المعطيات فهـي ممـ  

 يمكن عرضه بهذه العجالة. 

ت وهـز    ،كل هذه المعطيات وغيرها كثير كثير أحدثت ثورة فـي كـل  مكـان

الغد اإلسالمي، المر الذي الحق شبحه اق المل نحو فا ، وفتحت آالجماهير هز  

ستعمار وعمال ه في كل  مكان، فراك يعيد النظر في حساباته من جديد، بعـد الا

 لكترونية المعقدة فشلها في تقرير الموقف الجديد.العلنت عقوله اأأن 

نا يجب أن ال ننسى وجود بعض العوامل الخر  للصحوة، ولكنها ـ على أن  

 ، ال تستطيع أن تحظى بهذا الشرف الكبير.ة جدا  يمهما تسامت ـ ثانو

 

 ديمومة الصحوة
 أوال : صيانة الصحوة

 ،هذه الصحوة من أعظم النعم علينـا، فينبغـي أن نشـكر هللا تعـالى عليهـا  إن  

والعمـل علـى تعميمهـا  ،نسجام معهـا، ووعيهـا جيـدا  الوشكر هذه النعمة يعني ا

ل الكبيـر ال يـتم إال  فـي فتـرات الصـحوة وتعميقها وديمومتها في الحياة. فالتحو  

ج حماسا  في شعبه  العامة، والقائد الفذ هو الذي يستطيع أن يضمن الوعي المتأج  

ج، كـان ذلـم ايـذانا  بمـوت المسـيرة بـال لقضيته الكبر ، فإذا ما خبا ذلم التـأج  

ل كـل  العقبـات إلـى جسـور، وكـل المـؤامرات ج الـواعي ليحـو  التـأج    ريب. إن  

ي بهـا نفسـه، وينفـي عـن وجـوده النفايـات ادية الى ضربات معاكسة، يزك  المع

 الضارة.
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اإليمـان قـد يحصـل فـي   ن  أن ال تغيب عن بالنا حقيقـة مهمـة هـي:  أويجب  

ه، سـتقامة علـى خطـ  الوبكل سهولة، ولكـن المـر الصـعب هـو ا  ةلحظة صحو

لخارجيـة. والصـمود أمـام الضـربات والعقبـات الداخليـة وا  ،والعمل بمقتضياته

ســورة  يشــيبتن>: ه ’وربمــا كانــت هــذه الصــعوبة هــي الســر الكــامن فــي قولــ

ْن تِِاَب )هــا: يســتقامة فال. وذلــم لمكــان آيـة ا(1)<هـود  ْرَت َو مَِِ تَِقْم َكمِا أُمِِِ فَاسِِْ

 .(2)(َمعَكَ 

حدثها صـحوة اجتماعيـة تالت التي  ن ينطبق المر على التحو  أوهكذا يمكن  

والثورة ضخمة بحيث ال يقف أمامها الطغـاة، وقـد ما، فقد يكون السيل عارما ،  

 الصحوة قطاعا  واسعا . تعم  فتحدث بارقة 

ا المــر المهـم فهــو المحافظـة علــى الصـحوة، ونتــائج الثـورة المباركــة، أمـ  

ــة  ــة للمواجه ــدو الفرصــة الكافي ــم الع ــان، ويمل ــدأ الطوف ــد أن يه ــا بع وإدامته

صـر فقـدت فاعليتهـا، أو رأت والتخطيط، بـل وتنسـحب مـن الميـدان العـام عنا

ا يوجد ـ عـادة ـ فـي سـبيل المر على خالف مصلحتها الذاتية، أو غير ذلم مم  

 العاملين. 

ن يجعله للمتقين أه  على كل  الواعين القادة، وكل مسلم يدعو رب    ومن هنا فإن  

إماما ، أن يجعلوا الحفاظ على الصحوة، بل وتوسعتها وتأجيجها، في طليعـة مـا 

ن به، ويعملون على صيانته، وإال فالخيانة العظمى، والتفريط المخـزي، يفكرو

عليهم أن يديموا دفع عجلة النهضة الفكرية والعملية، بكل مـا يملكـون مـن   ن  أو

طاقة، وبعد أن يحـرروا وجـودهم وفكـرهم مـن سـيطرة الطواغيـت، والعمالـة 

 اعي.لألجنبي، فالتحرير الذاتي شرط أساس لعملية التحرير اإلجتم

وينبغــي لهــم أن ال يتوانــوا فــي عمليــة ضــخ الــزخم الثــوري فــي العــروق 

ث عن الثورة تحد  أالنابضة. فأي فتور في ذلم يعني النكوص بال ريب، وعندما 
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فال أعني إال  التغيير على الخـط الفطـري الصـاعد، والـذي تـتالحم فيـه العقيـدة 

 فا .ه آنيوالمفاهيم، والعواطف والعمال، وهو ما أشرنا إل

 

 فثانيا : الصحوة والتطر  

هنام أعراضا  قـد تصـاحب عمليـة الصـحوة، أو عمليـة  أن ننبه إلى أن    البد  

 لها: الثورة، ينبغي للعاملين أن يلتفتوا

ف في تقييم ض الشخاص من تطر  عفمن أعراض الصحوة ما قد يبدو لد  ب

 ،لسلوم خـاص و حكم أ ا ،ل في أي حوار فردي بن  والجهاد، حتى ليرفض الدخ

ز كلـه علـى نصـوص يـنشغال في عمليـة الجهـاد، بـل قـد يكـون التركالة ابحج  

الجهاد، مع إهمال النصـوص الخـر . ومـا هـي  ـ جميعـا  ـ إال  أجـزا  لنظـام 

نسـجام، وقـد الفكري وعملي متالحم، ال يـتم عطـاؤه إال  بالتركيـب والتنـاغم وا

اإلسـالم ينحصـر فـي هـذا  ن  أ رواابتلينا في ايران وغيرها بأناس جهلـة، تصـو  

اإلسـالم نفسـه، وانخرطـوا فـي   ا معـهالمعنى، وانحرفـوا إلـى الحـد الـذي نبـذو

 المسلم اليساري االلحادي.

جتهادي أن يفرط المـر  فـي التجديـد، المن أعراضها على الصعيد ا  كما أن  

سها القدما  مـن المفكـرين المسـلمين، وحتـى حتى لينبذ السس القويمة التي أس  

 ة الصحوة الجديدة.ه ينبغي أن ينفصل عن كل  تراثه، بحج  ر اإلنسان أن  ليتصو  

مجاالتهــا  وأحســت فــي شــتى   ،الصــحوة إذا امتلكــت قيادتهــا الــوعي إال أن  

بالشمول اإلسالمي والتفاعل اإلنساني، كهدف إسالمي، لم تنحرف إلى مجاالت 

 ف.التطر  

ا توصـم بـه الصـحوة الكثير ممـ    نا يجب أن ال نغفل أمرا  آخر هو أن  على أن  

ر عن لؤم، أو تقاعس، أو تخطيط خبيث للقضا  ف يعب  اإلسالمية اليوم من تطر  

ها، أو استسالم لفهم جامد، أو لهو  حاكم فاسق، أو ما إلى ذلم من الدوا  يعل
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 التي يصاب بها بعض الناس.

 

 ثالثا : الصحوة والتهم 

ة  اإلسـالم  ن  أرأينا    ر منـه دهاقنـة الكفـر علـى مـر  أمـر حـذ  ة  يصـحوة المـ 

اإلســالم إذا انطلــق مــن عقالــه تحملــه جمــاهيره  ن  أالعصــور، بعــد أن أدركــوا 

 الواعيــة فلــن يبقــى لــنظمهم ومصــالحهم وخططهــم المســتقبلية باقيــة، وقلنــا إن  

ن تنتشر الشبهات، ومـن هنـا أمر الصعب، بعد ستقامة على الصحوة هو الالا

ورحنـا نسـتمع إلـى  ،ستكبارية تنهال، وتتشكل بأشكال مختلفةالفقد بدأت التهم ا

عبارات من قبيل: الفئة التقليديـة، الفئـة الرجعيـة، الفئـة التـي تخـرق العـراف 

 نتحارية، اإلرهاب اإلسالمي، وما إلى ذلم.الجتماعية، الفرق االا

وإذا كانت التهم قد استطاعت أن توقف مسيرة اإلسـالم العظـيم الهـادرة فـي 

ر أثرها اليوم، أما والوعي الثوري الصيل ها تستطيع أن تؤث  لصدر الول، فإن  ا

والمفكـرون الواعـون   ،ينتشر، والجماهير حاضرة في الساحة اإلسالمية العامة

كيد الشيطان الكبر، والشياطين الصغار، يرد إلـى   يتصدون لنشر الحقيقة، فإن  

 نحورهم بال ريب، بفضل هللا تعالى وعنايته.

 

 رابعا : الصحوة االسالمية واالحتوا 

حتوا  ثم التحريف هي من أخطر العمليـات التـي واجههـا اإلسـالم العملية ا

خالل تاريخه الطويل، وهي ـ نفسـها ـ أخطـر مـا تواجهـه الصـحوة اإلسـالمية 

لت الصحوة في عطش جماهيري حاد لتطبيق اإلسالم على كـل  اليوم... لقد تمث  

مامـه كـل  المبـادئ أعلـى السـاحة العالميـة مبـدأ يهـزم شؤون حياتها، وطرحـه  

ن أر الطاغوتية في الحياة والمسيرة... ومـا ؤكل  الب  يالمنحرفة، ويعمل على نف

حتوائـه أو الط ه ال يستطيع أن يواجه هـذا السـيل حتـى خطـ  ستكبار بأن  الحس اأ
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امتصاص كل  ذلم الشوق الجماهيري من خالل مسرحيات وعمليات وشعارات 

اقة تخلب اللباب، دون أن تحمل مضمونا  خاصا ، وصرنا حينئذ نشهد علـى بر  

تجاه الكثير من النظمة لطرك اإلسالم، وإعالن الكثيـر مـن االساحة اإلسالمية  

ام التدين المصطنع، وعقد الكثير مـن المـؤتمرات الضـخمة المترفـة باسـم الحك  

وتفرعها الخطبوطي، بما   اإلسالم، بل وتشكيل المنظمات الدولية )اإلسالمية(،

يشمل مختلف الجوانب، بحيـث ينبهـر المـر  المسـلم عنـدما يواجـه هـذا العمـل 

ر عـن اإلسالمي الضـخم، وراحـت القـرارات تصـدر الواحـد تلـو اآلخـر، لتعبـ  

نشئت عدة تنظيمات وجمعيات كبر ، باسم العمل علـى د، بل وا  الطموك الموح  

ع الرجـوع إلـى اإلسـالم مـن قبـل بدنا تتـاحمل هم اإلسالم الى العالم. هكذا شـه

 .تخمنا بهذا الحديث النظمة، حتى ا  

ه يســتطيع مــن خــالل ذلــم خــداع الجمــاهير المســلمة، ســتكبار أنــ  الا وظــن  

ره هذا انجذاب بعـض الفـراد والفئـات إلـى وامتصاص شوقها، وزاد في تصو  

 اللعبة.

ير المسـلمة هـذا ن شـهدت الجمـاهأأما الحقيقة فبقيت كمـا هـي ناصـعة بعـد 

مام العدو، وهذا البيع المتزايد للثروة وتقويـة العـدو، أالهوان والتراجع المتزايد  

وهـذا التـآمر   ،ب والقنعـةجـق الحوهذا التـرف والسـرف والفجـور الـذي يمـز  

مل اإلسالمي الجديد، وهذه الفـوارق الطبقيـة الهائلـة، بـل وهـذه السافر على ال

ومـا جـاع >وهذه المجاعة هنـا والتخمـة هنـام،    ،المذابف هنا والمراقص هنام

 علي. كما يقول أمير المؤمنين (1)<فقير إال  بما متع به غني

هللا تعالى أذن   وكلمة أخيرة نقولها لهؤال  الذين يقفون في وجه الصحوة: إن  

لعصر العودة أن يبدأ، ولمسيرة اإلسـالم الحـاكم أن تنطلـق، ولـن تسـتطيع كـل  

 حتوا ، أن توقف الزحف اإلسالمي المقدس.الخذالن، والتهم واأنماط التآمر وال

علينا أن نطمئن دائما  إلى نصر   كما أقولها لجماهيرنا اإلسالمية الواعية: إن  
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ى له تعـافإنـ   ،فإذا ما حققنا في أنفسنا قابليـة الفـيض اإللهـيـ    هللا وعونه ـ تعالى

لعقبـات والضـربات أمـر ا  فياض ال يـنقص فيضـه وال يبخـل بـه، ولتعلمـوا أن  

ا اللـم أمـ    ،طبيعي في المسيرة، بل هي مصـدر قـوة، إذا وعينـا كيـف نتالفاهـا

ق عليـه بالمـل العظـيم والقرك فهو أمر يصيبنا كما يصيب العدو في حين نتفو  

 وهو أعظم دافع للنصر والفوز: ،باهلل تعالى

أْلَُموَن َكمِِا ) ِمنُّهْم يَِِ أْلَُموَن فَِِ وا تَِِ َن ّهِ مِِا ال إِْن تَُكونُِِ وَن مِِِ أْلَُموَن َو تَْرجُِِ تَِِ

 .(1) (يَْرُجونَ 

 

 الصحوة اإلسالمية بين الترشيد والتضليل

العـالمي،   رسـتكباالقضية الصحوة اإلسالمية ـ اليوم ـ هي الشـغل الشـاغل ل

ة ، كيـف يجهضـها  لولك  ؟العمال  الـذين نصـبهم قيـودا  علـى حركـة هـذه المـ 

ل القضـية ذا من جهة ومن جهة أخر ، هي تشك  وكيف يفرغها من محتواها؟ ه

دونها ويزيـدون مـن حرارتهـا، الرئيسية للواعين الداعين إلى الحق، كيف يرشـ  

 ويستثمرون فرصتها إلعادة اإلسالم إلى واقع الحياة؟

 وهنام إذن اتجاهان: ،فهي إذن قضية كبر 

 حتوا .التجاه اإلجهاض وااـ  

 ري والعاطفي.تجاه الترشيد والتصعيد، الفكاـ و 

 متهافتقوده قيـادات العمـل اإلسـالمي وفـي مقـد   ،تجاه الترشيد والتصعيد اا  م  أ

 ها كانت أعظم السباب في إيجاد لن    ؛ة اإلسالمية المباركة وقائدها العظيمرالثو

إلى القلوب، وخصوصا  الواعية القوية  تجاه المبارم يمتد  الهذه الصحوة. وهذا ا

 إشعاعه الفكري والحماسي سدود أو حدود، بـل ينغـرس  ال توقفف  ،الشابة منها

نشــدادا  اويثمــر، وعيــا  وحماســا  و عكشــجرة طيبــة، ويفــر فــي أعماقهــا، ويمتــد  

لإلســالم، ونقمــة  علــى أعدائــه، ومالحقــة  لــنظم الكفــر، وضــغطا  علــى الحكــام 

 
 .104النسا : ( 1)



 حول الصحوة اإلسالمية   24

 العمال ؛ كي يقلعوا عن عمالتهم.

يم الـذي طفـف علـى ألسـنة ع هـو مصـدر القلـق العظـمتـداد والتوسـ  الوهـذا ا

فراحوا يخططـون ويخططـون، لبلـورة   ،المسؤولين في دول اإلستكبار العالمي

ه المنحـرف، وتفريـع الشـحنة دون حتـوا  والتوجـ  التجـاه اا  ،تجاه المقابل لـهالا

 وه؟ض للخطر، فما هو السلوب الذي أعد  التعر  

لتفــاف ال، فيجــب االصــحوة والثــورة آتيــة ن  أا المقاومــة عقيمــة، ووهــم رأإن  

من خالل العمال  المزروعين هنـا وهنـام، أو مـن خـالل المخـدوعين،   ،عليها

وطيبي القلب إلى حد السذاجة. فكان السلوب هو محاربة الثورة اإلسالمية من 

خــالل الســاليب الدينيــة نفســها، تمامــا  كأســلوب اإلســرائيليات الــذي حــاول أن 

 عت تطبيقات هذا السلوب:تنو  ساليبه وبطرقه هو. وأسالم بيضرب اإل

ــل الشــكل  ــة، وتقلي ــن جه ــدوات اإلســالمية م ــؤتمرات والن ــد الم ــا: عق فمنه

 ف من جهة أخر ، مع التركيز على التضليل الخفي.انحرالالظاهري ل

ستشـــهاد الستســـالمية، وأنصـــاف الحلـــول، واالطـــرك الفكـــار ا :ومنهـــا

 حيحة.بالنصوص اإلسالمية، مع فصلها عن واقعها وشروطها الص

ف، والهمجيــة والتقليديــة، هــام أولئــم الــذين ال يستســلمون بــالتطر  ات   :ومنهــا

عصـا  وشـق   ،المـر يوالرجعية، والخروج على طريقة السلف، وعصيان أولـ

م الوحدة الحقيقية، لون معاول تحط  بعض الحكام اليوم يمث    المسلمين، متناسين أن  

 وعقبات كبر  في سبيلها.

ام الجسـور بـين الحكـ   مكـرا  الفكـرة التـي دعـت الـى مـد  وكانت أهم الفكار  

والشباب المسلم الناهض على حساب اإلسالم نفسه ومع التنازل عن مقتضياته، 

بل وربما طلبـت مـن العمـال  أن يكونـوا هـم الجسـور بـين هـاتين الشـريحتين 

المتنازعتين اليوم، فال يخيفـوا أي طـرف مـن اآلخـر، ويهـدئوا مـن ثـورة هـذا 

 الزمة بسالم! آلخر، لكي تمر  وعنف ا

ولكن ماذا يعني ذلم غير ترسـيخ أقـدام الحـاكمين بعـد أن تزلزلـت الرض 

تحتهم، وغير تكريس عمالتهم لألجنبي، وغير إجهاض هذه الصحوة واحتوائها 
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بالساليب التي تنصبع بالصبغة الدينية؟ ومـاذا تعنـي غيـر إرجـاع العجلـة إلـى 

م إلى غدها اإلسالمي المشرق، غد المناسب لكي تتقد  د أن توافر الجو  عالورا  ب

ون ؤالحكم اإلسالمي في كل  الرض اإلسالمية، غد تطبيق اإلسالم فـي كـل  شـ

 الحياة، وغد مقارعة الطواغيت الكبار، وتحقيق حلم النبيا ؟

وعلــى أيــة حــال؛ فمــا أن أعلــن عــن عقــد مــؤتمر الصــحوة اإلســالمية فــي 

هذه الفكـرة بـين العقـول،   ير )اإلسالمي( الكاذب يبث  الجزائر، حتى رأينا التنظ

بعـوا هـذا الخـط، وهكـذا طلعـت علينـا مجلـة ويطلب مـن كـل  المرتـزقين أن يت  

لــى العلمــا  إ)المجلــة( وفيهــا مــا يناســب كــل  ذوق مــن )الفنــانين والراقصــين 

الموافق  1984تموز/  6/ حزيران ـ 30والمؤرخ   229والمحققين( في عددها  

نعقاد المؤتمر تماما ( طلعت لترسم لنا الخط اهـ )أي قبيل    1404شوال/  /  7ـ    1

ر الديني لمجلة )المجلة( يدرم أبعاد من طالع ما كتبه المنظ    ن  أالمذكور تماما ، و

حسن النية في عالقة الحكام ودعاة  :التآمر ـ اآلنف الذكر ـ إذ كتب تحت عنوان

 اإلسالم:

 مـن الفعـل ورد الفعـل فـي العالقـة بـين  البد من كسـر تلـم السلسـلة النكـدة

والسلطات الحاكمة من جهة أخر ،  ،الحركة اإلسالمية ودعاة اإلسالم من جهة

إال  إلـى الحقـاد والعـدا ، بـل تزيـدها   فهي ـ كما أسلفنا القول ـ سلسـلة ال تجـر  

وتواصلها، وهذا أمر يعـود بالضـرر علـى الطـرفين فـي هـذه العالقـة، ويعـود 

ة  كلهابالضرر الكبي ة . )أما التسليم وا  ،ر على الم  حـل لوال يفيد إال  أعدا  الم 

ة  وليبق الوضع على ما هو عليه(  .(1)الوسط فهو في صالف الم 

ولكن كيف يتم الخروج من هذه السلسلة، وحلقاتها المتتابعة المشؤومة، وقـد 

س والخـوف تنتهي عند التوج    تبدأ بعدم الثقة وال  رأوجدت ما أوجدته من مشاع

 .[ وإنما تسير إلى حد الثورة ضد الظالمين]الذي يساور كال  من الطرفين؟ 

إذا عرف كل  من الجانبين ما يريده الجانب اآلخـر، واعتبـره حقـا  مشـروعا  

 
 ]....[معقوفين  ( تعليقات المؤلف وضعت بين قوسين1)
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التعايش مع هذا الحق، أمكن أن ننتقـل   عه يستطيله، واستطاع أن يقنع نفسه بأن  

حـالل حسـن النيـة، فـي نفـس كـل  مـن إلى الخطوة التالية، وهي بذل محاولة إل

س والخوف وعـدم الثقـة، بـل ومحـل الطرفين تجاه الطرف اآلخر، محل التوج  

من نقض مـا يحـدث فـي الـبالد  أي البد    ،التفكير باإلسا ة والذ ، ثم تنفيذ ذلم

 العربية منذ أكثر من ثالثين عاما .

فـي بالدهـا،   تر  ما الذي تريده أية حكومة من أية مجموعة من المواطنين

ذهبنا نسأل لتانـا الجـواب   وا في الحكم؟ لهال تشاركها الرأي، وال تقتنع باسلوب

أن الحاكم يريد أن يطمئن أوال  إلى أنه غيـر مسـتهدف بشخصـه أو نظامـه مـن 

 ، ]فال ي سأل وال ي نتقد، كيفما حكم، ومهما فعل[  قبل تلم المجموعة

 )!(مجه دون معوقات غير مشروعةويريد بعد ذلم أن يلتفت إلى تنفيذ برنا

 ص المسألة في اسـتمرار الحـاكم فـي السـلطة وتطبيـق البـرامجخ  لوهكذا تت 

 .[ وليست هنام أية أهداف استعمارية والحمد هلل!!]ال غير...، 

 ا الذي تريـده الحركـة اإلسـالمية ودعاتهـا فهـو ـ علـى مـا يـردده رجالهـاأم  

ة ليكون أمامهم الخيار مفتوحا  بكل حرية، ع دعوتها للناس بحريوقادتها ـ أن تبل  

فإما أن يقبلوا دعوة اإلسالم أو يرفضوها، وأن يكون دعاة اإلسالم أحرارا  فـي 

ــفا   ــافوا عس ــاه، دون أن يخ ــالم ومزاي ــر اإلس ــم خي ــوا له ــاس ليبين ــة الن مخاطب

ضطهادا  من جانب السلطة، بل يجدوا المن والطمأنينة على أنفسهم وأسرهم او

ا العمـل علـى مـ  ] أمون بمهمتهم هذه، فالهدف هو حرية الدعوة ال غير وهم يقو

 .[ تطبيق اإلسالم ونفي الظلم فهو غير منظور

من الطرفين هي المن وحرية العمل،   المطالب الساس لكل ٍ   ومعنى هذا أن  

تفاق عليها، أو تنفيذها، إذا الالمطالب بالتي يصعب ا هوليست هذ   ،كل  في مجاله

ا علـى سن النية لـد  الجـانبين، وتـوفره لـيس بالمطلـب العسـير، أمـ  ما توفر ح

صعيد الدول فقد كانت الدول والقوام تتخاصم وتتحارب، وتستمر الحرب بينها 

وتحل الصداقة محل العدواة القديمة،   ،ثم تصطلف فتحسن عالقاتها  ،سنين طويلة

ا علـى صـعيد وأم  ويكفي أن تنظر إلى وضع ألمانيا مع فرنسا وبريطانيا اليوم.  
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الفراد فالمسألة تنطبق بشكل أوضف، والمثـل يقـول: ال تـأتي الصـداقة إال  بعـد 

والمطلـوب ]الصداقة الحميمة هي التي تأتي بعد العداوة،    ن  أعداوة، والمقصود  

هو الصداقة الحميمة مثال  بين ببرم كارمل والمجاهدين، وشـاه ايـران والثـورة 

 .[ اإلسالمية

أن تكفـل المـن  ةه متحقق أصـال . فواجـب الحكومـالمفروض أن  ا المن ففأم  

للمواطنين، ودعاة اإلسالم فئة من المواطنين اختارت دين هللا منهاجا  ودسـتورا  

وأحبت أن تدعو الناس إلى الخير الذي يشتمل عليـه هـذا الدسـتور، ولـيس فـي 

المـن.   اختيارها ما يخرج بها عن دائرة من يجب على الحكومة أن تكفـل لهـم

ر حسن النية المتبادل ال يبقى سبب يمكن أن يساق فـي تبريـر حرمـان ومع توف  

 دعاة اإلسالم من المن.

 سالم، فقد ذكرنا من قبـل أن  من الحاكم على نفسه ونظامه من دعاة اإلأا  وأم  

 غتيال السياسي ليس من الساليب التي تنتهجهـا الحركـة اإلسـالمية، كمـا أن  الا

غريبـة علـى حسـها، إذن هنالـم أمـن مبـدئي للحـاكم ونظامــه،  نقـالب الفكـرة ا

غتيال التي وقعت فعال ، فتلم كانت ـ كمـا بينـا ـ عمليـات البالرغم من حوادث ا

كان ذلم مـن أوهـام القـائمين  أوفردية استهدفت رد اعتدا  على اإلسالم نفسه، 

حسـاب فـي   العمليات الفردية ال يحسب لها  بتلم العمليات، وعلى أي حال، فإن  

 هذه المبادئ العامة.

شترام في الن يؤخذ قطاع من المواطنين بجريرة أفراد، لمجرد اأوال يمكن  

لـه حسـن د ر يباخـاآل  حساس كل  من الطرفين بـأن  إ  ة العامة والمبدأ، ثم إن  رالفك

 النية أكبر ضمان لعدم تكرارها.

حكومة   قة، فنحن نفترض في أيةوحرية العمل كذلم يفترض أن تكون متحق  

تقوم في بلد إسالمي أن ال تعـادي اإلسـالم، وأن ال تسـعى إلـى إخمـاد صـوته، 

المفـروض ـ  الحركة اإلسالمية تجعل هدفها تبليع دعوة اإلسالم فـإن    وطالما أن  

نعـم، إذا كـان هـدف الحركـة ]نظريا  ـ أن ال تحول الدولة بينها وبين هدفها هذا 

 .[ ه؟اإلسالمية هو الوعظ فقط فما الضرر من
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ة  حق النصف،   ن  أالصل    حرية الحاكم في العمل فإن    وأما للحاكم على الم 

: ’أجاب   «لمن؟»وعندما سئل    «هو: )النصيحة(»:  ’فالدين كما يقول رسول هللا

هـؤال  العمـال  أئمـة  ]وهكـذا يعـد   «لمين وعـامتهمسـهلل ورسوله ولئمـة الم»  

ب المزالـق النصـف المـين ليتجنـ  للمسلمين[ فالحـاكم ـ كـل  حـاكم ـ يحتـاج إلـى  

ة ، والمفروض أن   النصف للحاكم حـق  والكوارث التي تعود بضررها على الم 

ة  وواجبها، فإذا وجد دعاة اإلسالم من الحاكم  ة ، ـ  نأالم  ه يستمع إلى نصف الم 

ة  يستطيعون تقديم النصف له، فما يطالبونه بعدها بشي ،  وهم ـ كقطاع من الم 

 . أقصى هدف[ يهـ أن  لم تستتبع مخاطر ـ م أو رفضه ]فالنصيحة قبل نصحه

دعـاة اإلسـالم يجعلـون هـدفهم تطبيـق  أنوهـل نسـيت » :هنا قد يقول قائـل

شريعته، وهو أمر قد ال يرضاه الحاكم، أو ال يحدث هذا تناقضا  بـين الطـرفين 

 .(1)«يجلب العدا  والخصومة؟

ر( بعد هذا المقال في العداد التالية نظ  ا جواب السؤال فيتحفنا به )هذا المأم  

 :ه أنفع لهم، ثم يكتب ص في السعي إلقناع الحكام بضرورة التغيير، وأن  خ  ليت

 .«ل نجاككذلم فقد تجاوزنا المرحلة الصعبة ب وإذا تم  »

ــدري أي  والواقــع، أن   ــا ال ن ــى الصــحوة اإلســالمية، هــل  هــا أشــد  ن خطــرا  عل

ل ثــهــؤال ، أم اتجـاه حكـامهم نحــو تحقيـق المامهم المسـاومة النصـفية مــع حكـ  

ل الرض اإلسـالمية إلـى بقـرة حلـوب ذلـول العلى المضـروب، حيـث تتحـو  

كـل  هـذه   ستكبار وعمالئه المفضـوحين؟! أمـا الـذي نعلمـه ـ جيـدا  ـ فهـو أن  الل

الساليب التي نبذتها أمتنا اإلسالمية وكل هذا )التخـدير اإلسـالمي!( قـد انتهـى 

م وعي جماهيرنا اإلسالمية لطريقها ولهدافها وللعقبـات المزروعـة مفعوله أما

 ة البهيم.وف اإلسالم سيتنفس بعد ليل الغفبن صإفي هذا الطريق، و

لى إن الحكام والمحكومين إذا كان يؤدي يردم الهوة ب  د أن  نا نؤك  ومع هذا فإن  

 خدمة القضية اإلسالمية فنحن معه بكل قوة.

 
 .229العدد  ،( مجلة )المجلة(1)
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 )ب(
 والصحوة   )رحمه هللا(  لخمينياإلمام  ا

 مقدمات 

نا هنا ال نبحث عـن جوانـب اإلمام، وإن كان شخصا  عظيما ، إال  أن    أن  أوال :  

سنا لبعاد رؤيتـه للواقـع، وبرنامجـه لتطـوير هـذا الواقـع، العظمة فيه بقدر تلم  

أو مد  ما يمكن تحقيقه منه مسـتقبال ، وذلـم   ،ومد  تحقيق هذا البرنامج واقعا  

نتخذه مثال  وقدوة في مسيرتنا الجهادية، في مجال زرع بذور الصـحوة أو   لكي

إيجادهــا أو ترشــيدها فــي أي منطقــة مــن عالمنــا اإلســالمي، أو بــالحر  مــن 

 امتدادنا اإلسالمي حتى في المساحات الخر .

را  متكامال  عن قضية ه )رحمه هللا( كان يمتلم تصو  ا ال ريب فيه أن  ثانيا : مم  

بكــل أبعادهــا، وهــو مــا يشـهد لــه اســتقرا  كلماتــه ومواقفــه وخططــه  الصـحوة

الثورية. فالمتتبع لكلماته في مطلع دخوله ساحة العلن الكالمي، وقيامـه بتـأليف 

كتبه يشهد وحدة  في نمط الكالم من الوضوك والنفوذ إلى عمق المشكلة القائمـة 

المشكلة  وعلى سر   ـة من جه ـوالتركيز على التركيبة الروحية للفرد والمجتمع  

 من جهة أخر .

ل خطـوات متتابعـة مرسـومة مـن قبـل، ها تشـك  والمتتبع لمواقفه يجدها وكأن  

هـا كلهـا يربطهـا خـيط واعٍ تتناغم مع الظروف، وتتصاعد مع الحـوادث، إال  أن  

واحد، وال أدل على ذلم من استعراض مواقفه من نفسية الشعب اإليراني، من 

 نشاهي القائم من جهة أخر .جهة، والنظام الشاه

وهكذا يمكن مالحظة تخطيطه الحديث الذي سار بعملية التوعية الفكرية منذ 
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البد  وحتى الختام، والذي استهدف إثارة الحماس الثوري  بالمد  المتناسب مع 

التخطيط لتحويل  ما تسمف به الظروف المتغيرة والمناسبات اإلسالمية، ومن ثم  

حسـابات الكمبيـوتر البشـري،  جماهيري حاشد مزق كـل    ذلم الحماس إلى فعل

وبالتــالي صــنع أروع ثــورة عرفهــا التــاريخ المعاصــر، حيــث انفلــت الشــعب 

 اإليراني المسلم من طوق الهيمنة العالمية عليه.

اإلمام يؤمن تمامـا  بمبـدأ )تصـدير الثـورة( وهـو أمـر ال يمكـن أن   ن  أثالثا :  

ر عـن انهزاميـة ـا حاولينكره أحد على الرغم مم   مـام أه بعـض النـاس ممـا يعبـ 

ا إيـاه هـه لم يكـن ليقصـد الصـورة التحريفيـة التـي منحن  إالنقود المطروحة. إال   

اإلعالم الغربي، أي صورة التصدير بالسالك وإيجاد االنقالبات العسكرية ومـا 

ز على الجانب الثقافي والحماسي في آن واحد، فهو يقول ه كان يرك  إلى ذلم. إن  

 هـ(: 1400)حين يتحدث مع سفرا  االقطار اإلسالمية بمناسبة عيد الفطر عام 

نا نعتبر االقطار اإلسالمية جميعا  جز ا  من وجودنـا دون أن يعنـي ذلـم ن  >إ

ع به الشعب اإليرانـي ما نريد لها أن تتمتع بما تمت  ن  إأن تفقد وجودها المستقل، و

يديها عن منابعه الحياتيـة، أوقطع من مزايا الخالص من براثن القو  الكبر ،  

نا نعني بتصـدير الثـورة ن  إسع مداها لتشمل كل  الشعوب،  ن يت  أنريد لهذه الحالة  

 (1).<ص من قيود التبعية والتسلطأن تستيقظ كل  الشعوب وكل الحكومات وتتخل  

ــة  ــى ســفرا  الجمهوري ــو يتحــدث إل ــول ســماحته وه ــي حــديث آخــر يق وف

  :اإلسالمية

إلـى كـل   ـبمشـيئة هللا  ـومـن ثـم لنصـدر الثـورة   ،اإلسالم  يلنحي  نا ثرنان  >إ

ا يزيد فينا المل للعمل سوية وبكل ما نسـتطيع ة، مم  حب  أخوة وأنا  ن  أمكان، ذلم  

 (2).<لتعميم هذا الجهاد وتحقيق هذا الهدف

باإلمكان تعميم هذا التصدير إلى كل  الشـعوب   بل كان )قدس سره( ير  أن  

 هـ: 1400عيد الفطر عام  فيقول بمناسبة

 
 .317، ص15ج كتاب )كالم اإلمام( (1)

 .317، ص 15كالم اإلمام ج ( 2)
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قطار اإلسالمية بـل كـل  نا إذ نعلن عزمنا على تصدير الثورة إلى كل  الإن  >

مـا نريـد مـن القطار التي يرزك فيها المستضعفون تحت نيـر المسـتكبرين، فإن  

ذلم أن نحيي في الشعوب روك التحرم ضد المستكبر الفتام، ونردم تلم الهوة 

 (1).<عليه بين الشعب والحكم المسلط

يعنــي )تصــدير نمــوذج فــي إيــران( وهــذا يعنــي بــدوره  -إذن  -فالتصــدير 

نحــا  العــالم أإلــى  تصــدير الخصــائص المشــتركة أو التــي يمكــن لهــا أن تمتــد  

 اإلسالمي، وتجريدها من المزايا المحلية الخاصة.

ــه  ــص إلي ــد أن نخل ــذي نري ــد   ن  أوال ــي إذ يتح ــام الخمين ــورة اإلم ث عــن الث

في إيران وعن مزاياها وخصائصها ودوافعها، ومحركاتها ونتائجهـا   اإلسالمية

ث عـن مسـيرة الصـحوة اإلسـالمية عبــر مـا يتحـد  ه إن  نـ  إف ،وعوائقهـا وموانعهـا

مصداق من مصاديقها وتطبيق أمثل لها في إيران، وهو بالتـالي يبـرز نظريتـه 

 -هنا نجـده  فما معنى التصدير؟ ومن  ال  إالعامة في مجال الصحوة اإلسالمية، و

ما هو تخطيط ما نشاهده من تخطيط لضرب الثورة إن   يؤكد مثال  أن   -رحمه هللا 

لضرب اإلسالم والصحوة اإلسالمية عموما ، والقضا  على كل  أمـٍل للجمـاهير 

 المسلمة في صياغة تشكيلة حكومية إسالمية في أي مجال آخر.

 :1980في خريف عام فهو يقول مخاطبا  مجموعة من الخوة الباكستانيين 

هدف الخطط االستعمارية هو القضا  على إيران؟ كال،   رون أن  هل تتصو  >

الهدف هـو القضـا  علـى اإلسـالم، فلـيس المـر يقتصـر علـى قطـر واحـد   ن  إ

 (2).<القطار اإلسالمية جميعا   ه يعم  ن  إفحسب، 

و كـان م حديثه إلى مجموع العالم اإلسالمي حتى ولن نعم  أومن هنا جاز لنا  

 ث عن الثورة اإلسالمية في إيران وعواملها ونتائجها.يتحد  

بعـاد شخصـية معينـة أف على منهج أو خطة أو  ن نتعر  أنا إذا شئنا  ن  أرابعا :  

 
 .316( المصدر نفسه ص1)

 .47 - 46، ص15( كالم اإلمام ج2)
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 -د مـن دالالتهـا  بعـد التأكـ    -فعالهـا وتقريراتهـا، لنقـوم  أمن تتبع أقوالها و  فالبد  

متكاملـة، وهـذا بالضـبط مـا باستنباط مجمل البعاد، ومعرفة أجزا  النظريـة ال

 نفعله عندما نحاول اكتشاف مذهب معين أو نظاٍم عام لإلسالم. ذلم أن    يجب أن  

علينــا أن نكتشــف هــذا مــن خــالل مجموعــة النصــوص النظريــة أو المفهوميــة 

المطروحة، والحكام المتفرقة المبنية على ذلـم المـذهب أو التـي تشـكل أبعـاد 

ذها فـي وع التطبيقات الفعلية التي قبلها اإلسالم ونف  ن نالحظ نأالنظام، وبالتالي  

رة، نكتشـف أبعـاد الشخصـيات المنظـ    ن  أالحياة. وبنفس هذا السـلوب نسـتطيع  

عه في دراستنا ن نتب  أونعرف مجمل نظراتها إلى الواقع والحياة، وهذا ما نرجو 

 السريعة هذه، راجين التوفيق.

 

 حقيقة الصحوة

تهـا غفـوة، وشـملها ت بفترات زمنيـة طويلـة، عم  ية مر  أمتنا اإلسالم  ن  إقلنا  

 له القلب ألما . تخدير وضياع مقيت، يهتز  

ــة محــدودة  ــوفر، إال  علــى صــعد فردي ــر مت ــالفهم اإلســالمي الصــحيف غي ف

المجــاالت، وحينئــذ فمــن الطبيعــي أن ال تجــد تعــاليم اإلســالم المحييــة للنفــوس 

 النفوس والمجتمع.مجالها الطبيعي المؤثر في القيام ببنا  

والتجزيئية تعمل عملها الخبيث في تمزيق الفـرد المسـلم مـن كـل  الجهـات، 

فهو ممزق في رؤيته الكونية، وقد أراد له اإلسالم أن يتخـذ رؤيـة واحـدة تجـاه 

شيا . وهو ممزق في شخصيته، حائر بين االلتزام بقوانين السـما  واالتجـاه ال

والتمــدن، والعنصــرية، ددة وآلهــة التــاريخ والــوال ات متعــ ،مــع الواقــع الفاســد 

في كلمات والقومية، والوطنية، تمزق وجوده؛ هذه المفاهيم كلها سوف نشهدها  

ث عن إيمانـه بمسـتقبل الصـحوة، ومظـاهر الصـحوة اإلمام الخميني وهو يتحد  

خطـار التـي تواجههـا وثمارها، وعواملها وأسلوب ترشيدها والحفاظ عليها وال

 ا.عدائهأمن قبل 

دها اإلمـام الخمينـي فـي كلماتـه، وسـعى بجـد لتحقيـق ك  أفمن الظواهر التي  



 33 حقيقة الصحوة وأعراضها المقال الول:  

موضوع اإليمان بمستقبل الصـحوة اإلسـالمية،   ،اإليمان بها في ذهن الجماهير

بحيث ال تشوبه أية شائبة وال يساوره أي شم فـي تحقيـق هـذا الغـد المرتقـب، 

حــو صــنعه ويشــد المــل الكبيــر يلعــب دوره فــي تحريــم الهمــم ن وطبيعــي أن  

 العزيمة على تحقيقه.

ف مطلقا ، باعتبـاره قاعـدة  لهـذا ر بالوعد اإللهي الذي ال يتخل  فنجده تارة يذك  

المل الكبير، فيقول في رسالته التي وجهها بمناسبة قيام الجمهورية اإلسـالمية 

 وذلم بعد أشهر من نجاك الثورة اإلسالمية:

تضــعفين علــى المســتكبرين بتوفيقــه إن هللا تعــالى قــد وعــد بانتصــار المس>

ننـا لنأمـل أن إووعده وجعلهم أئمة، وها هو الوعـد اإللهـي يقـرب مـن تحققـه،  

 (1).<نشهد نحن هذا التحقق

ــ   ــو  العظمــىوأخــر  تنب ــى الق ــى عل ــه  ،أ باالنتصــار حت ــي حديث ــول ف فيق

 (:1980واخر عام ألمجموعة من أعضا  حركة أمل اللبنانية )

نا ال نستطيع االلتحام ن  أسنا منطق الهزيمة القائل بيجب أن نحذف من قامو>

 (2).<كم إذا شئتم حققتم ما تريدون بإذن هللان  إ .مع القو  الكبر 

وذلـم   ،أ بسقوط المعسكر الشيوعي وانهيـاره بسـرعةونجده )رحمه هللا( تنب  

رسل رسالته المشـهورة لغورباتشـوف أقبل تحقق هذا االنهيار الذي نشهده، فقد 

وهي إحد  الرسائل النـادرة التـي بعثهـا إلـى زعمـا  الـدول،   1989ع عام  في مطل

 وقد قال له فيها بالحرف الواحد:

ه مـن اآلن فصـاعدا  إلـى متـاحف > إن البحث عن الشيوعية ينبغي أن يتوجـ 

 (3).<التاريخ

المؤمن الصادق   وربما كانت هذه الرسالة من أعظم الوثائق التي تؤكد لنا أن  

  تعالى فيفتف هللا له آفاق الحقيقة.ينظر بعين هللا

 
 .24، ص1( كالم اإلمام ج1)

 .261، ص15ج المصدر نفسه( 2)

 .7، ص53العدد  ،التوحيدمجلة ( 3)
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ــم نجــده )رضــ ــه و يومــن ث ــ  أهللا عن ز عنصــر اإليمــان بنمــو رضــاه( يرك

االنتفاضة اإلسالمية في كل  مكان، ويبشر دائمـا  بانفتـاك اآلفـاق أمـام الصـحوة 

 بعون هللا.

بـا ورسالة للطلبة الجـامعيين المسـلمين فـي أور لىيجيب ع  1970ففي عام  

 فيقول:

مل آل ـعلى الرغم من شيخوختي وعدم حصولي على ما كنت آمله   ـ  ينن  >إ

بكل ثقة أن تستمر شعلة هذه النهضة التي انطلقت في السنين الخيرة بتأييد هللا 

 (1).<دت للتقارب بين العلما  والمثقفينأتعالى و

 1979ث اإلمــام الخمينــي عــن الثــورة اإلســالمية وانتصــارها عــام ويتحــد  

 فيقول:

ق ذلم على الرغم من الحسابات المادية التي كانت تطرك استحالة لقد تحق  >

ن تنهار قوة تقف القو  كلها مساندة لها، وحتـى الحكومـات المنتسـبة لإلسـالم أ

 (2).<أيضا  كانت تقف موقف الدعم لها ولكنها انهارت بالتالي

ه الكبير لقيام ا لثـورة ويقول في كتابه الرائع )والية الفقيه( والذي كان الموج 

 اإلسالمية:

م نـ  إصررت على الطريـق المسـتقيم وقمـت بـالمر فأها الشعب إذا ي  أأنت  >

ة المر بيديم، وستصـدر منـم المـور وإليـم تعـود، وإذا تحققـت زم  أستمسم  

الحكومـات الفعليـة فـي العـالم لـن تسـتطيع  رادهـا اإلسـالم فـإن  أالحكومة التـي  

 (3).<مامهاأالوقوف 

/ رمضـان/ 17ا  الطلبة الجامعيين في أمريكا وكندا في ول أيضا  مخاطبــويق

 هـ:1395

 
 .28، ص6( كالم اإلمام ج1)

 .66ص 15ج المصدر نفسه( 2)

 .31ص ،10ج كالم اإلمام (3)
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ز فـي هـذا نقطة الوضوك التي تزيـدني فـي أواخـر عمـري أمـال  تتركـ    إن  >

هــا روك ســارية بكــل ن  إالــوعي واليقظــة التــي تســري فــي هــذا الجيــل الشــاب، 

ســرعتها وهــي بحــول هللا تعــالى ستصــل إلــى نتائجهــا الحتميــة فتقطــع أيــادي 

 .(1) <وتبسط العدالة اإلسالمية الجانب 

أي قبل سبع  ـ  1972صدره إلى عموم الشعب اإليراني في عام أوفي بيان  

 يقول: ـسنوات من االنتصار 

ن توصل اإلسـالم والـبالد إلـى أإنكم تملكون طاقات شابة عظيمة تستطيع  >

تلـم وج العظمة والعزة وتقطع أيدي الجناة عن البالد اإلسـالمية وبلـدكم أنـتم، أ

لت إلى طاقة أبدية واتصـلت بالقـدرة في طريق الحق لتحو    ت الطاقة التي لو بذل

وامنحـوا الحيـاة   حيـا   أيقظوا الغـافلين.. عـودوا  أاإللهية البدية… فاستيقظوا و

الحمـر   هلألموات، وانطلقوا تحت لوا  التوحيد لتطووا ملف االستعمار بنوعيـ

 (2).<والسود 

 :1979باكستانيين أوائل عام ويقول في لقائه الضباط ال

ــوا> ــلمين أن ينهضـ ــى المسـ ــاف  ،علـ ــة المطـ ــي نهايـ ــرون فـ ــم منتصـ فهـ

 (3).<أمريكا لن تستطيع أن تقف في قبال المسلمين ن  إوسينتصرون.. و

وهكذا نجـده مطمئنـا  واثقـا  بمسـتقبل الصـحوة اإلسـالمية، سـاعيا  بكـل قـوة 

 ار.الثو  وبمنطق سليم لتعميق هذا اإليمان في نفوس أبنائه 

االستعمار حاول أن يتغافل عمق الصحوة اإلسـالمية،  ومن غريب المر أن  

ن نجـد بعـض المنتمـين إلـى المدرسـة أومد  اتساعها، بـل الغـرب مـن ذلـم 

 (4)نكار حدوث صحوة إسالمية مطلقا .إالرجعية يحاولون جاهدين 

 
 .198ندا  الثورة، صو، 69ص ،10ج المصدر نفسه( 1)

 .102)الخميني والثورة( ص 65ص ،10ج المصدر نفسه( 2)

 .167ص ،15( كالم اإلمام ج3)

أن يعلـن ذلـم بصـراحة فـي مـؤتمر الفكـر اإلسـالمي فـي الجزائـر فـتم   المفكـرين( حاول بعض  4)

 التصدي لدعوته وفضحها.
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ن أن يـردوا واإلمام يعتبر هذه الغفلة االستكبارية تغافال  يجب علـى المسـلمي

 عليه ردا  عمليا .

فهو يقول في جوابه على الرسالة التي وجهتها إليه المنظمات التحررية فـي 

 ما يلي: 1979وائل عام أنحا  العالم والتي عقدت اجتماعها في الجزائر أ

عدم إدرام عمق النهضة اإلسالمية في العصـر الحاضـر والجيـل   نا نعد  ن  >إ

ــه، والمعاصــر أحــد الخطــا  الكبــر ــى الشــعوب  ن  أ  للســيد كــارتر وأمثال عل

أن تخــرج هــؤال  مــن  ـعبــر وحــدتها اإليمانيــة المســتمدة مــن هللا  ـاإلســالمية 

 غفلتهم.

يهـا أيها المستضعفون الثائرون، ويـا أنحا  العالم ويا  أيها المسلمون في  أفيا  

ــالمي  ــانكم اإلسـ ــن كيـ ــوا عـ ــوا ودافعـ ــاهي، انهضـ ــاني الالمتنـ ــر اإلنسـ البحـ

 (1).<يوالوطن

ه يسـتهدف أن ال تعـي كـل  نـ  أولكن لم هذا التغافـل والتجاهـل؟ الحقيقـة هـي 

النهضة ستسري سريان العافية في العروق  فإن   إال  الجماهير حقيقة ما يحدث، و

اإلمـام الخمينـي علـى توضـيحه أمـام   اليبيسة، والنار في الهشيم، وهو ما أصر  

 :1981ل الشهدا  عام ه يقول في حديث له أمام عوائالجماهير. إن  

فحتـى  ،هؤال  يرون حديث سقوطهم وفنائهم في كـل  مكـان مـن العـالم  إن  >

  بنفسـها مـة تعبـ  هم يـرون اإلسـالم قـدرة متقد  ن  إالسود في أمريكا يعلنون ذلم،  

نـا لنرجـو بمشـيئة هللا أن ن  إو  ،جنحـة المتدينـة والعناصـر المظلومـةالشعب وال

هـم ن  إالعـالم للقضـا  علـى القـو  العظمـى..    يؤدي هذا لثورة المستضعفين فـي

 (2).<م…يخافون من هذا التحر  

دها فـي وعـي وهكذا راك يستعرض مظـاهر هـذه النهضـة والصـحوة ليؤكـ  

 .الجماهير

 
 .167ص ،15( كالم اإلمام ج1)

 .221ص كالم اإلمام،( 2)
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 التحرم اإلسالمي الواسع ـ  1

د عليهـا وعلـى قوتهـا، هـذا التحـرم الجمـاهيري من أهم المظـاهر التـي أكـ  

 ومنهـا هـذه الثـورة اإلسـالمية ،العـالم اإلسـالمية أمـاكن مـن اإلسالمي في عد  

 ،ر لها طاقاتهاإلمام عاش لهذه القضية وسخ    الكبر  في فلسطين. وكلنا يعلم أن  

ه نـ  إوصـى بهـا بعـد وفاته.أوبقي وفيا  لشعاراته الواضحة حتى انتها  حياتـه، و

همـا م   ـالمسـلمين قـادرون    ن  أو  ،ن إسرائيل غدة سرطانية يجب اقتالعهاكوأعلن  

 على القضا  على منبع الفساد هذا. ـعتت أمريكا وإسرائيل  

وكم كان يتألم حينما ير  هذا التخاذل والتراجـع المسـتمر، وعلـى أي حـال 

فإن اإلمام الخميني )رحمه هللا( كـان يأمـل كثيـرا  فـي الصـحوة اإلسـالمية فـي 

لقضـية الجماهير الفلسطينية، وكان يعتبر ذلم سبيل الخـالص الوحيـد، وملـف ا

الفلسطينية في أقوال اإلمام واسع جدا  ال يمكننا أن نستوعب حتى جـز ا  يسـيرا  

 (1)منه.

ويـوم الحكومـة اإلسـالمية التـي ستسـود   ،ه يعتبر يوم القدس يوم اإلسـالمإن  

العالم اإلسالمي كله، يـوم قهـر القـو  العظمـى، ويـوم انطالقـة المسـلمين مـن 

العملـي علـى تغافـل القـو  الكبـر  لحقيقـة ويوم الرد    ،عقالهم إلحقاق حقوقهم

 (2)الصحوة اإلسالمية.

م الواسع ثورة الشعب الفغاني المسـلم بوجـه الطغـاة نماط ذلم التحر  أومن  

الملحدين، بل وقوفه أمام القوة الشرقية العظمى بكل جبروتها وبمنتهى الضعف 

 ها.  في النهاية إلى انهيارد  أا في السالك والقوة في العزيمة،مم  

 وهنا يخاطب اإلمام الخميني كارتر قائال :

 
وهـو م اإلمـام(،  مـن كتـاب )كـال  19( تراجع الكتب الكثيرة المؤلفة في هذا الشأن، ومنها الجـز   1)

 تحت عنوان )كلمات اإلمام في فلسطين والصهيونية(.

 .129ص ،19( كالم اإلمام ج2)
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من المستحسن أن يعتبر كـارتر بأفغانسـتان: حيـث الحكـم المسـلط يدعمـه >

هؤال  لم يسـتطيعوا   حزاب الشيوعية واليسارية… إال  أن  االتحاد السوفيتي وال

 (1).<أن يخضعوا الشعب الفغاني المسلم إلرادتهم

 هـ:1404 الحرام عام ويقول في رسالته إلى حجاج بيت هللا

 الشــعب الفغــاني العــدوان الســوفيتي الغــادر، عــدوان تلــم القــوة لقــد رد  >

االسطورية والجـيش الضـخم والحكـم الغاصـب والحـزب الخـائن، رده بقـدرة  

 ن  إل على هللا العظيم واالعتماد على الـنفس بحيـث يمكـن القـول اإليمان والتوك  

ة والنـدم علـى هجومـه الظـالم، وهـو يحـار االتحاد السوفيتي يعيش اآلن الحيـر

 (2).<كيف ينقذ نفسه ويحفظ ما  وجهه

 

 انتفا  الساطير االستعمارية  ـ 2

ومن مظاهر الصحوة اإلسالمية هذا الوعي السياسي الكبير لحقـائق المـور 

سـطورة وانتفا  الساطير التي حاول االستعمار زرعها في النفوس من قبيـل: ا  

ــي ال  ــذهبين تقهــر، وا  إســرائيل الت ســطورة انحصــار ســبيل الســعادة بأحــد الم

سطورة )التخدير الـديني( و)تضـاد االتجـاه الـديني الرأسمالي أو االشتراكي، وا  

 سطورة انحصار السبيل بالمعسكرين دونما ثالث.والثورة( وا  

وهنــا يقــول اإلمــام الخمينــي )رحمــه هللا( فــي رســالته بمناســبة يــوم القــدس 

 ل العقد الثامن من هذا القرن:العالمي في أوائ

ــا  أإلــى متــى تســحر > ــة المســلمين القوي ســطورة الشــرق والغــرب الكاذب

مـت الثـورة اإلسـالمية وفعال  فقـد حط    (3)<بواق اإلعالمية الجوفا وتوحشهم ال

 سطورة.هذه اال  

 
 .1979من حديث لإلمام مع طالب كلية اإللهيات أواخر عام   6ص  :( كراس )القيادة وأفغانستان(1)

 .11( المصدر نفسه ص2)

 .320ص ،15( كالم اإلمام ج3)
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 معالم كبيرة أخر ـ  3

مية ز علـى معـالم الصـحوة اإلسـالومن يستعرض كلمات اإلمـام التـي تركـ  

 يستطيع اكتشاف الكثير من هذه المعالم:

 .م اإلسالم ومعرفة جوانبه الحياتيةـ فهذا االتجاه العام نحو تفه  

ـ وهذا االتجاه الصارم للقطاعات المختلفة، وخصوصا  قطاع الجيـل الشـاب 

نحو تطبيـق اإلسـالم، علـى كـل  شـؤون الحيـاة االجتماعيـة والفرديـة، والنظـر 

طت فيهـا مسـيرة المـة. كـل   المهالم والمشاكل التي تور  لإلسالم كمنقذ من كل  

 هذا بعد الجهود الكبر  التي بذلها االستعمار لكي تنسى المة إسالمها.

 :1979 يقول )رحمه هللا( مخاطبا  مجموعة من حراس الثورة عام

 نسى وكادوا يقضون عليـه، وكـادوا يسـحقون القـرآن،اإلسالم كاد أن ي    إن  >

وهي نهضة  -م يا شباب إيران، ونهضتكم يا أبنا  الشعب اإليراني  إال أن ثورتك

 (1)عطت اإلسالم حياة جديدة(.أأحيت القرآن وأحيت اإلسالم و ـإلهية 

م الـواعي لـدور قـو  االسـتكبار العـالمي، فـي التخطـيط إلفنـا  ـ وهذا التفه  

 الشخصية اإلسالمية ثم العمل على امتصاص دمائها.

قات الضخمة التي تملكها المة المسـلمة، ونـوع المرحلـة م الطاوكذلم تفه  ـ  

 التاريخية التي تعيشها.

المسـلم   حساسي والشعوري بين أفرادها، حتى ليهتز  ـ وكذلم هذا الترابط اإل

 اليوم في أقصى المعمورة للم المسلم في الجانب اآلخر منها.

ي، وإقامـة ـ ثم هذا التخطـيط الحثيـث هنـا وهنـام السـتعادة المجـد اإلسـالم

 الدولة اإلسالمية الموحدة على كل  الرض اإلسالمية.

ثم هذا التخطيط العلمي الرائع للتقريـب بـين المـذاهب اإلسـالمية وتطبيـق ـ  

 
 .378ص ،10( كالم اإلمام ج1)
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 .«فيما اختلفنا فيهبعضا  نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا »قاعدة 

 عهــا تكشــف جميعهــا عــن التطلــ  ن  إ.. ورغــم اخــتالف مســتويات التخطــيط ف

 والعمل على صنع المستقبل.

وهذه الحرارة الثورية المتصاعدة، والتي راحت تقض  مضاجع اللصوص ـ  

ستار المتسترين والمتبـرقعين، أق  عروش العمال  الصغار، وتمز    الكبار، وتهز  

أوارهـا   ها حرارة الخشوع والتضحية والفدا  في سبيل العقيـدة، وهـي تسـتمد  ن  إ

عال  راية االسالم، إصدر الول نحو الجهاد في سبيل  من انطالقة المسلم في ال

 ناسيا  دنياه ومتعه، في سبيل متعة تحقيق الهدف السامي العظيم.

 :1980يقول اإلمام الخميني في رسالته إلى الشعب عام 

وهـو فـي  ـشاهد هذا الجيل الشاب الـذي يطـالبني ي لخجل حقا  حينما ا  نن  >إ

 (1).<يرزق الشهادة دعو له كيأن أ ـعنفوان شبابه 

 ويقول أيضا  مخاطبا  الشبان:

ما هـو صـنع ن  إن هذا التحول الذي حدث بين شبابنا إو ،نتم ذخائر اإلسالم>أ

 (2).<إلهي

هذا االتجاه الجماهيري نحو تعميم الخالق اإلسالمية   ،خرا  آوأخيرا  وليس  ـ  

اإلسـالمي على المجتمع، ونفي مظاهر الطاغوت والعصيان، إذ رأينا الحجـاب  

وصـال المجتمعـات اإلسـالمية، ورأينـا النفـور مـن أيسري سريان العافيـة فـي  

ل ظـاهرة يمثـ   وذلـم مظاهر الخالعة والخمر والميسر وبـاقي العـادات السـيئة،

إسالمية ضخمة. وأضحت المرأة المسلمة فـي طليعـة الثـائرين حتـى قـال فيهـا 

 (3).<نتن قدتن الثورة اإلسالمية>أ :اإلمام الخميني

يقول اإلمام الخميني في حديثـه إلـى مجموعـة مـن المحـرومين فـي أواخـر 

 
 .106ص ،6ج الم اإلمامك( 1)

 .139ص ،10ج المصدر نفسه( 2)

 .84ص ،6ج المصدر نفسه (3)
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 :1979عام

معنتم النظر فستجدون قادة القو  العظمى يعيشون االضطرابات أإنكم إذا  >

هـا ن  إاسـم هللا وال ترجـو إال  ثوابـه. ه ليقلقهم أن تنطلق جماعة تعمـل ب  ن  إوالقلق،  

 (1).<نعم اإللهية الخفيةنعمة إلهية ولن نستطيع أن ندرم عظمة ال

كل هذه المظاهر أشار لها اإلمام وعمل علـى تكرارهـا علـى مسـامع العـالم 

ة والشـعور بالكرامـة والثقـة بالمسـتقبل فـي نفـوس جمـاهير ق غرض العز  ليحق  

المة، في حين يبعث الرعب في قلـوب المسـتكبرين، وللرعـب جـيش ال يقهـر 

 رآنية الشريفة في دحر العدو الكافر.ثنا عنه اآليات القوله دوره الذي تحد  

 

 عوامل الصحوة 

رها اإلمـام ومن يستعرض عوامل الصحوة اإلسالمية المعاصرة كمـا يصـو  

الخميني )رحمه هللا( ربما يحار في وضعها في سلسـلة العوامـل أو فـي سلسـلة 

ة ث عن ظاهرة اجتماعيـنا نتحد  هذه الحالة حالة طبيعية، ذلم لن    النتائج، إال  أن  

ر بـدورها وتكبـر مع اإلنسان، فهي بالقدر الذي تصـنع فيـه تأثيرهـا تتـأث    تعيش

 في نفس الوقت. وتقو 

ه عامل حاسم في ن  إف ،ر القيادة الواعية الصبورةخذ على ذلم مثال  عامل توف  

التغيير نفسه يهب القيادة وعيا  أكبـر وجلـدا  أقـو  ونظـرة   ن  أصنع التغيير، إال   

 اصل مسيرتها الطويلة.أكثر خبرة لكي تو

وهكذا يمكن القول عن باقي العوامل، وهذا ما سنعرفه من خالل هذا البحث 

 راته عن الصحوة المباركة.ق في كلمات اإلمام الخميني وتصو  الشي  

 وأهم ما الحظنا من عناصر هي كالتالي:

 التأييد اإللهي.ـ 

 
 .50ص ،1ج المصدر نفسه (1)
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 ر القيادة الواعية.توف  ـ 

 ين.رين المرب  لمفك  ر مجموعة من العلما  واتوف  ـ 

 ل الشعب لعملية التغيير.تأه  ـ 

 ظلم الطغاة.ـ 

راته وتعاليمـه ومناسـباته علـى صـنع قدرة اإلسالم نفسه مـن خـالل تصـو  ـ  

 ير.ــالتغي

 ـ الماكن والمناسبات والشعائر االسالمية وحسن استثمارها.

ى بقيـادة هذه العوامل هي الهم في صنع الثورة اإلسـالمية الولـ  ولعلنا نجد 

هو العامل  ـقبل كل  شي   ـالرسول الكرم محمد )ص( فلقد كان التأييد اإللهي  

الهم، كما كانت شخصية الرسول )ص( صاحبة الثر العظيم، فـي حـين كـان 

ذا أثر ضخم في صنع ذلم  -وهو استعداد نما شيئا  فشيئا   -استعداد المة للعمل 

الرسالة التي حملها أولئم المؤمنون كانت  وطبيعي أن   .ل التاريخي الكبيرالتحو  

قـت مـع رت السبيل للنصر ودخلـت إلـى القلـوب وتعم  ذات خصائص كبر  وف  

 الجذور اإلنسانية، ولعل اآلية الشريفة التالية تشير إلى أهم هذه العوامل.

 يقول تعالى:

اْلُمْمِمنينَ  ِرِه َوبِِ ْيَن قُلُِ  * )ُهَو الّذي أَيَّدَك بِنَصِْ ََ بَِ ي َوأَلِّ َت مِا فِِ ْو أَْنََقِْ وبِِهْم لَِ

ََ بَْينَُهْم إِنّهُ َعزيٌز َحكيٌم( ََْت بَْيَن قُلُوبِِهْم َولِكّن ّهَ أَلّ  (1).اْألَْرِ  َجميعًا ما أَلّ

 فلنستعرض إذن باختصار دور هذه العوامل في كلمات اإلمام:

 

 العامل الول: تأييد هللا تعالى

الذي صنع هذه الصحوة هو لطف   وأعلن أن  دها اإلمام مرارا  وهذه حقيقة أك  

نا لم نكن إال  وسائل لنزول هذه الرحمة اإللهية، ولعله لـم يكـن ن  إهللا ورحمته، و

 
 .63 - 62 :( النفال1)
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يخلو كالم لإلمام من ذكر هذه الحقيقة، وهو مـا شـهدناه فـي بعـض النصـوص 

 الماضية.

 :1980ل على ذلم يقول في رسالته إلى الطالب في أمريكا عام اوكمث

ان تتسـع علـى المسـتو  العـالمي وهـي الثورة اإلسالمية بتأييد هللا المن    إن  >

 <.بمشيئة هللا سوف تجر القو  الشيطانية إلى التقوقع واالنزوا 

 

 توف ر القيادة المطلوبة: الثانيالعامل 

ى نمـاط الصـحوة تتجلـ  أوهذه بدورها حقيقة مهمة وما أكثر ما كانت بعـض  

ر القيـادة الكفـؤة أو لى االضـمحالل بسـبب عـدم تـوف  ها تؤول إن  أهنا وهنام إال   

عدا  الصحوة أضعف هذه القيادة، ومن هنا فالقائد دائما  هو المستهدف من قبل  

وكلنا يعلم دور الدعايات المشركة ضـد الرسـول  ،للتصفية الجسدية أو المعنوية

 تباعه المخلصين.أو  ’العظيم

التواضع الخلقـي والعمـل فـي وأول ما يشترط في القائد اإلخالص للقضية و

اسـتمراره وتوفيقـه، فهـو ينظـر   سبيل تحقيق رضا هللا، فهو روك العمـل وسـر  

 للواجب قبل أن ينظر لنتيجة العمل.

 :1979يقول اإلمام الخميني في حديثه لسكان كردستان عام 

نـا ن  أم لتعلم  ن  إنا ما طلبنا في نهضتنا هذه سو  رضام، ون  أم تعلم  ن  إإلهي  >

 (1).<صاب فردا  واحدا  أمن الظلم حتى ولو ننفر 

 ويقول لمراسل صحيفة بالتيمورسان قبيل نجاك الثورة:

ــ  >إ ــلمين نن ــة اإلســالم والمس ــي خدم ــواجبي ف ــأقوم ب ــالى س ــون هللا تع ي بع

ــتمر    وسأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2).<ما لم يكن هنام منع )إسالمي( لالستمرار

 
 .187ص ،15( كالم اإلمام ج1)

 .40ص ،6ج المصدر نفسه ( 2)
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 يقول: 1979وفي حديثه لوزير الداخلية والمحافظين في أواخر عام 

يعملـون بواجبـاتهم   نعلينا واجبا  يجب أن نقوم به وهو ما نفعله، والذي  إن  >

وإذا انهزمنـا فقـد   ،ذا انتصرنا فهو حسنإليس المهم لديهم النصر أو الهزيمة، ف

هزم من قبلنا أمير المؤمنين والحسين ولكنهم قاموا بواجباتهم وهـا نحـن نعمـل 

 (1).<بواجبنا

تايمز اللندنية قبيل نجاك الثورة عن حياته الشخصية وعندما يسأله مراسل ال

 يجيب:

حياتي الخاصة حادثة فردية مـن مجمـوع حـوادث العـالم وال تحتـاج إلـى >

ما عقيدتي فهي كعقيدة سائر المسلمين في تلـم المسـائل الـواردة فـي أتوضيف،  

القــرآن الكــريم والســنة الشــريفة والقــادة الصــادقين، بعــده، وروك هــذه العقيــدة 

 (2).<ها عقيدة التوحيد وأهمها وأجل  

طنب فـي وصـفه أث أحد النواب في مجلس الشور  بحضوره فوعندما تحد  

 رد عليه قائال :

ي لخشى أن تكون هذه القوال وأمثالها سببا  لحدوث حالة من الغـرور نن  >إ

عتبـر أمن الغلو، ولـو كنـت  -تبارم وتعالى   -ي العوذ باهلل  ن  إواالنحطاط لي و

حائزا  على مرتبة أعلى من سائر الفـراد فـذلم انحطـاط فكـري وتسـافل نفسي  

 .(3)<روحي

 : هـ1401ويقول في حديثه في لقائه بالطالب الدارسين في الهند عام 

لُ )علينا تحقيق مفاد اآليـة الكريمـة   ن  >إ َ  اْلباطِِ ّ  َوَزهَِ ْل جِاَ  اْلحَِ  (4) (َوقُِ

 (5).<تمعاتها وتبطل الباطلوعلى الشعوب اإلسالمية أن تحقق الحق في مج

 
 .60ص ،6ج المصدر نفسه (1)

 .77ص ،6ج كالم اإلمام (2)

 .92ـ  91ص  ،6ج المصدر نفسه ( 3)

 .81اإلسرا :  (4)

 .173ص ،15ج المصدر نفسه (5)
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ومن شروط القائد أن يكون شـعبيا  متواضـعا  يعـيش مـع الجمـاهير المسـلمة 

 يعـيولها، ويفكر في ما يصلحها وال ينعزل عنها، كل  همه خدمتها ورضـاها،  

بقـه اإلمـام الخمينـي م قلوبها قبل أبدانها. وهو مـا ط  آالمها ويعيش آمالها، ويحك  

ة والسياسية. يقول اإلمام في رسالته إلى الشـعب فـي نفسه على حياته الشخصي

 عيد انتصار الثورة الول:

ــور والجــيش  إن  > ــد الشــعب الغي ــي عي ــن االشــترام ف ــوني م ــا  منع الطب

ــالمي ــوطني  أن   إال   اإلس ــالمي ال ــيش اإلس ــريف، والج ــعب الش ــع الش ــي م قلب

اة خادما  رمق من الحي عهم وسأبقى ما بقي في  ودعائي المتواضع يود    والحرس،

 (1).<في خدمة الجميع مضحيا  

 :1981ويقول في كلمته إلى الخطبا  والعلما  في طهران عام 

هـا تعطـي كـل  شـي  فـي ن  إنا جميعا  رهن لمنة هذه الجمـاهير العظيمـة.  إن  >

 (2).<سبيل اإلسالم وال تطلب شيئا  

 ويقول قبيل الثورة وهو يقيم بباريس:

الم والوطن، والمسائل التي نطرحها كانت في شعبنا يعتبرنا خدما  لإلس  إن  >

 (3).<ولذا فنحن نتحدث عن مطاليب الشعب  ،ضمير هذا الشعب 

وكـان يضـم  ،ويقول مخاطبا  الوفد المرسل للتحقيق فـي الحـرب المفروضـة

 :1980بعض القادة الكبار عام 

نـتم علـى رأس بعـض القطـار اإلسـالمية أن أها السادة وي  أنصحكم  أي  نن  >إ

 (4).<بدان والقلوب عنكم بعيدةموا الموا القلوب ال أن تحك  لتحك   تسعوا

فلم يكنز شيئا  ولم يسكن قصرا  ولم يتـرم شـيئا    ،وهكذا كانت سيرته العملية

ص في بيت مستأجر وغرفة صغيرة ومصحف وبعـض يذكر. كانت حياته تتلخ  

 
 .58ص ،6( كالم اإلمام ج1)

 .104ص المصدر نفسه (2)

 .29ص المصدر نفسه ( 3)

 .181ص المصدر نفسه ( 4)
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يـاة ذوي ص حد القـو  العظمـى ويـنغ  الكتب المهداة، هذا وهو الرجل الذي يهد  

 نحا  العالم.أالقصور الفارهة في 

 وهذا ما يشهد له به التاريخ. ،كان يعيش مع شعبه بكل وجوده

ع بالهليـة العلميـة، ومن المور المشترطة في القائد بشكل طبيعـي أن يتمتـ  

ى لتطبيـق مـنهج إنسـاني متكامـل عه يريـد أن يقـود تحركـا  عقائـديا  ويسـذلم أن  

طروحة على نفسه، كما ق اال  القائد يجب أن يطب    ي أن  طروحة جامعة. وطبيعوا  

طروحة ومناهجها في أسلوبه العملـي حتـى إذا مـا يسعى لاللتزام بتوجيهات اال  

دلتهـا أانتصر راك يعمل على تطبيقها علـى الحيـاة االجتماعيـة تطبيقـا  ترضـاه 

عــا  ب أن يكــون القائــد متمتومنــابع رؤيتهــا للواقــع والحيــاة. وهــذه أمــور تتطلــ  

أي  ،ى بالساس العقليبالصفات العلمية والخلقية العليا، وهي في الواقع ما يسم  

الساس الطبيعي لنظرية والية الفقيه، فالبد لقيام الحكومة اإلسالمية من وجـود 

صدار القوانين والتحديـدات التـي تسـتتبعها هـذه القـوانين للحريـة إغ  والية تسو  

نما إالرسالة ومصالف المجتمع، وهذه الوالية    الصلية لألفراد تحقيقا  لطموحات 

تمنف للشخصية التي تتمتـع بالقـدرة الفقهيـة والسـلوم الملتـزم العـادل والهليـة 

القيادية المطلوبة، ولسنا هنا بصدد الحديث عـن أبعـاد هـذه النظريـة اإلسـالمية 

ردنـاه مـن اإلشـارة إلـى ضـرورة تمتـع القائـد بهـذه الصـفة أالصيلة بقـدر مـا  

 علمية.ال

 :1979يقول اإلمام الخميني في حديثه إلى الناس في أوائل عام 

ي ي مـنهم بـل لننـ  ي ال أدافع عن العلما  )ودورهم( لنن  نن  أم تعلم  ن  إإلهي  >

 (1).<نقاذ الشعب إهذا الصنف من الناس هو الذي يستطيع  أعلم أن  

يـة )الحـوزات( وكان من تأكيداته أن يتم االلتحام بـين المجـامع العلميـة الدين

)الجامعـات  والمجامع العلميـة  الحديثـة  ،والتي كانت المدرسة الفيضية مثال  لها

، وذلم بعد أن عمل االسـتعمار علـى إيجـاد الهـوة السـحيقة المـأل  الكاديمية(

 والسخرية بينهما. بالتهم

 
 .52ص ،6( كالم اإلمام ج1)
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سـاتذة والطلبـة لذلم نراه يقول مخاطبـا  مجموعـة مـن العلمـا  الـدينيين وال

 :1980 عام ين في أوائلالجامعي

هـا ن  إوالجامعـة،  (1)لقد هـدمتم ذلـم السـد الكبيـر بـين مـا نسـميه بالفيضـية>

 واالخطــوة الولــى والتــي يجــب أن تســتتبعها خطــوات فتعملــوا علــى أن تكونــ

جيال اآلتية يجب أن تعلم بضـرورة وحـدة هـذين ال  ن  إمستقلين غير تبعيين…  

العلـم والتهـذيب، يشـكالن  .لعلـم والعمـلمـن خـالل ا  يتم ذلـم  مان  إو  ،المركزين

 (2).<حدهما فقطأجناحين ال يمكن الطيران ب

االلتحام وقفـت كـل  المجـامع العلميـة تسـند القيـادة علميـا    ه إذا تم  ن  أوطبيعي  

 وعمليا .

وعندما حاول بعض المفكرين الجامعيين النيل من مكانة الفقها  وذلم قبيـل 

 اإلمام الخميني قائال :نجاك الثورة اإلسالمية عاتبهم 

ستين عاما  في الجامعات العلمية، ولي منذ  ثمانين عاما  وعشت    لقد عمرت  >

مامي هذه العقـود أحوالي ثالثين عاما  اشترام في مسيرة المور االجتماعية، و

ولـذلم   ،فتقر للخبرة في هذا المجالأي ال  نن  أالخيرة بكل حوادثها، ومعنى ذلم  

ل معلوماتي عن مسيرة اإلسـالم منـذ الصـدر الول وحتـى علن من خالأي  نن  إف

 (3).<الذين حفظوا المسيرة الدينية بكل أبعادها هم العلما  اليوم، أن  

 

 العامل الثالث: قيام العلما  بواجباتهم

رهم بـدورهم فـي عمليـة إدراكا  منه لـدور العلمـا  نجـده يتوجـه إلـيهم ويـذك  

اظ يها بوعـ  لعناصـر العميلـة والتـي يسـم  النهضة االجتماعية ويعمل على نفـي ا

ــض المفكــ   ــنة بع ــى ألس ــل عل ــن قب ــرك م ــطلف ط ــو مص ــالطين، وه رين الس

 
المقصود هو الحـوزة العلميـة بقـم، والفيضـية واحـدة مـن المـدارس الدينيـة فـي الحـوزة، لكنهـا   (1)

 .موزهاأصبحت من ر

 .63ص، 6ج كالم اإلمام( 2)

 .73ص المصدر نفسه (3)
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را  عـن روحيـة هـذه الطبقـة. وقـد هاجمهـا اإلمـام ه كان معبـ  االجتماعيين إال  أن  

 ر الناس منها وطردها من المسيرة االجتماعية.وحذ   ،ةالخميني بشد  

 :1980ة قم في أوائل عام ه يؤكد في حديثه لهالي مدينإن  

م الذي يعمل خالفـا  لشـأن العلمـا  وتعـاليم اإلسـالم العال    لقد قلت مرارا  إن  >

لي نفـورا  مـن   ن  إم…  ، بل هو سافام معم  (1)ه أشد من السافامن  إويتآمر علينا،  

 (2).<ؤمن بالكثير منهم…أالكثير منهم وال 

 قائال : (3)د في كتابه )والية الفقيه(ويؤك  

مـة ويعـود مـن حواشـي الـبالط ذلم الفقيه الذي يـدخل فـي جهـاز الظل    إن  >

ا  وال يمكن أن يحمل المانـة اإللهيـة، وهللا وحـده يعلـم مـد  نويطيعهم ليس أمي

 .<ها علما  السو  هؤال  على اإلسالمالمصائب والمحن التي صب  

علـى قيـام د اإلمام الخميني في أماكن كثيرة وبتأكيد شديد وفي قبال ذلم يؤك  

 العلما  بواجباتهم في سبيل دفع عجلة الصحوة إلى المام:

ثرهـا أناسـا  كانـت مجـرد معاشـرتهم ومالحظـة سـيرتهم تتـرم  لقد رأينا ا  >

الــذي يتــرم  بوا أنفســكم إلــى الحــد  ن تهــذ  أعلــيكم  التنزيهــي علــى اآلخــرين. إن  

فيقتـدون   صـالك النـاس،إسلوككم فيه وأخالقكم وإعراضكم عن الدنيا أثره فـي  

نام، وجندا  هلل، لتستطيعوا أن تعرفوا اإلسالم، والحكومـة لأل  أسوة  ون  عد  بكم، وت  

بـل علـيكم الدراسـة المتواصـلة بكـل  ،هة. ال أريدكم أن تتركوا التفقـ  ــــاإلسالمي

خلوا الحوزات من الفقها ، ومـا لـم تتفقهـوا . ال ت  ، وأؤكد على هذه المسألةجدية

فوا عليكم خالل دراستكم أن تعر   ن تخدموا إسالمكم، إال  أن  أكم لن تستطيعوا  ن  إف

 .<اإلسالم للناس

 ويضيف:

في وطننـا  ـ ية المنحرفة الحاكمةـاسـأي القو  السيـ طيم الطاغوت ـتح  إن  >

 
 .اسم جهاز المخابرات عهد شاه ايران (1)

 .63- 62ص ،6ج كالم اإلمام( 2)

 .199ص المصدر نفسه (3)
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 (1).<اإلسالمي إنما هو من واجباتنا

د وقبل أكثر من خمسة عشر عاما  من نجاك الثورة، كان اإلمام الخميني يؤك  

 الحقيقة: هذه

مة، واستقالل القطـار على علما  اإلسالم الدفاع عن أحكام اإلسالم المسل  >

 ،ن الظلــم وإســرائيل وعمالئهــا وأعــدا  القــرآن المجيــد مــاإلســالمية، والنفــور 

ما هو إعانة ن  السكوت في هذا العصر في قبال الظلم إ  والوطن… إن    ،واإلسالم

 (2).<عليه

 ويقول أيضا  )رحمه هللا(:

الفقها  يجـب أن يقـودوا الشـعب ويمنعـوا مـن انـدراس معـالم اإلسـالم   ن  إ>

ة ة على الشعب تماما  كما كـان الرسـول حجـ  هم اليوم حج  ن  إوتعطيل أحكامه…  

فكل راد عليـه محجـوج، والفقهـا    ،ة وكانت المور كلها موكولة إليهعلى الم  

 (3).<منصوبون من قبل اإلمام عليه السالم حججا  على الناس

 ،د عليهـا فـي القيـادةوال ننسى هنا أن نشير إلى صفة كان اإلمام القائـد يؤكـ  

وهي صفة الشجاعة في قول الحق، وهي صفة تمتع هو بها في القمـة إذ يقـول 

 مثال : 

ي ننـ  إإن )رجال السلطة( يعاملونني معاملة العبيـد فـي القـرون الوسـطى،  >

ني ال أر  الموت إال  سعادة والحياة )إ ي ال أريد حياة كهذه.ن  أقسم باهلل العظيم با  

ــ  إحتــى أعلــم  ، ليــتهم يقبضــون علــي  (4) (مــع الظــالمين إال  برمــا ديــت أي قــد ن

 (5)واجبي(.

 ويقول )قدس سره(:

 
 .203( والية الفقيه ص1)

 .1963( بيان صادر بمناسبة الخامس عشر من خرداد عام 2)

 وغيرهما. 118و 106( والية الفقيه ص3)

  .العبارة التي قالها اإلمام الحسين )ع( في كربال  قبيل استشهاده (4)

 .1961( بيان إلى الشعب عام 5)
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ــد > ــن ألق ــي ل ــم ولكن ــاك عمالئك ــي لرم ــددت قلب ــام أتع ــل الخضــوع أم قب

 (1).<الجبابرة

ة قيـام العلمـا  نا نستطيع أن نجعل مـن أهـم عوامـل الصـحون  أوالحقيقة هي  

 بواجباتهم.

 

 ل الشعبي باتجاه اإلسالم والمعنويات العامل الرابع: التحو  

على أن يسـتعيد اإلسـالم دوره فـي النفـوس   عمل العلما  انصب    والواقع أن  

ل بدفعها نحو سـبل السـعادة، بمـا يحملـه مـن طاقـات والعقول، وحينئذ فهو يتكف  

رة، ويســتخرج مكنوناتهــا، ويســتثير ر طاقــات الفطــبــداع متــدفق يفجــ  إذاتيــة، و

 دفائنها، وإذا تجلت الفطرة النفسية على السطف الحياتي كان الفالك كله.

قوا إال  بعد قوا ما حق  رين لم يستطيعوا أن يحق  هؤال  المفك    والجدير بالذكر أن  

صـوا مـن روا نفوسهم من المتع الرخيصة، ونذروا أنفسهم للهدف، وتخل  أن حر  

قيـودا  ظالمـة ، ومـا زال  ـفـي فتـرة الغفـوة  ـلوا ام الـذين شـك  للحكـ    قيود التبعيـة

فوا بالعمليـة والـروك التغييريـة بعـد أن اتصـ    ال  إلون ذلم، والكثيرون منهم يشك  

 اإلسالمية معا .

 :1979يقول اإلمام الخميني )رحمه هللا( عام 

 هـم مـنوهـو ال ـ :دث في إيران من ثورة معلول لعاملين: الولـما ح  إن  >

إيـران مـن   ن  أالشـعب الـتحم مـع اإلسـالم فـي مسـيرته، بمعنـى    هو أن    ـ  غيره

صـناف جميع ال  ن  أوالمر الثاني:    .قصاها كانت تطالب باإلسالمأقصاها إلى  أ

 (2).<حدت وتالحمت فيما بينهاوالقطاعات ات  

 ويقول في حديثه إلى بعض الجنود في نفس السنة:

هضتنا لم تكن سياسية فقط أو النقاذ النفط مـن ن  سر انتصارنا يكمن في أن  >

 
 .1962( في بيان صادر عام 1)

 .147ص ،10ج ( كالم اإلمام2)
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نا كـانوا يتمنـون بما كانت تمتلـم بعـدا  معنويـا  إسـالميا ، شـبان  إو ،التبعية فحسب 

 (1).<الشهادة ويستقبلونها تماما  كما كان المسلمون في صدر اإلسالم

 ويقول أيضا :

لمين، وهذا م الظاهذه الهدية الغيبية، وهذه الحرية، وهذا الخالص من تحك  >

ة اإليمـان ا هـو لقـو  نمـ  إاه وقطع عنا أيادي الجانـب ي  إاالستقالل الذي منحنا هللا  

لقت يـد العنايـة اإللهيـة أحيث  -تبارم وتعالى   -ووحدة الكلمة واالتجاه إلى هللا  

قــت هــذا النصــر، فلتحفظــوا هــذه الهديــة علــى رؤوس هــذا الشــعب ظلهــا، وحق  

 (2).<اإللهية

 ندوبي السودان والردن بعد عام من نجاك الثورة:ويقول مخاطبا  م

ل مـن الخـوف إلـى ل المطلوب؛ التحـو  على المسلمين أن يوجدوا التحو    إن  >

كــل    منشــأ لــى هللا، فــإن  إه للــدنيا إلــى اإليمــان ول مــن التوجــ  الشــجاعة، التحــو  

 ل إلـى موجـودات إسـالمية إنسـانية إيمانيـة كمـا أراد هللااالنتصارات أن نتحـو  

 (3).<لنا

القائد الحكيم هو الذي يراقب مسيرة الثورة بكـل دقـة،   ومن المالحظ هنا أن  

قبـال الثـوري( لـد  المـة عمـل علـى اسـتثمارها علـى فإذا ما حدثت حالة )اإل

أفضل وجه، في سبيل تحقيق مصالف الشعب، وتصعيد الوعي لتحقيق الصحوة 

لكـرم والقـادة خيـر الدلـة المطلوبة. ولنا من القـرآن الكـريم وعمـل الرسـول ا

 والتطبيقات لهذه القاعدة الساس.

 

 العامل الخامس: اشتداد ظلم الطغاة وتصاعد الهجوم االستعماري

حسـاس الشـعبي عندما يتصاعد هذا العامل، وبالخصوص عندما يتصاعد اإل
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بهــذا الظلــم، يتــرم أثــره فــي تحريــم الجمــاهير نحــو بــذل الغــالي والــرخيص 

 قيق التغيير االجتماعي المطلوب.للخالص منه، وتح

 :1977يقول اإلمام الخميني )ره( في جوابه على رسالة الرئيس الليبي أواخر عام  

الشعب اإليراني وبعد انقضـا  المراحـل الزمنيـة السـود المـأل  بـالعنف، >

زمــة مرعبــة، وفقــدان االســتقالل، وضــياع الشــعائر اإلســالمية أل وبعــد تحمــ  

ناة الذين تقف على رأسهم عائلة بهلوي المجرمة، وبعد يدي الجأوالوطنية على  

مشاهدة كل  ذلم السلب والنهب، وأنمـاط الخيانـة الالمتناهيـة للمقدسـات الدينيـة 

وطنية العظمى وفي طليعتها القو  اإلنسـانية والتـراث ـــوالوطنية، والذخائر ال

عاد إلى  ـالقرآن وبمشيئة هللا تعالى وتوكله على اإلسالم و ـ الشعب   هذا  ،الثقافي

ذاتــه وراك مــن خــالل نهضــته اإلســالمية يتقــدم كســيٍل عــارم لتحطــيم الســدود 

 (1).<الكبر  لالستعمار واالستبداد…

 حمد(:أويقول )رحمه هللا( مخاطبا  مجموعة من عشائر محافظة )بوير

هذا التصـاعد فـي الظلـم واإلرهـاب.   ،قت لكم النصرأحد العوامل التي حق  >

ع الحقـد االنفجـار سـيتبعه، ويتجمـ    واإلرهاب عندما يطغى فـإن    الرعب   ذلم أن  

عت هذه العقد النفسـية وحصـل الشعبي لتطلقه صرخة شجاعة، وفي إيران تجم  

هذا االنفجار رافقه اتجـاه نحـو اإلسـالم، ولقـد  االنفجار، والهم من كل  ذلم أن  

 (2).<مكانت صرخة اإليمان هي انطالقة هذا التحر  

 

 دس: الماكن والمناسبات والشعائر اإلسالمية وحسن استثمارهاالعامل السا

 -بمعنـى مـن المعـاني    -اإلسـالم    بعاد بـدوره، ذلـم أن  وهذا عامل واسع ال

ي اإلنسان على أن يكون تغييريا  ثوريا  دائما  ال يقبل مطلقا  بواقع فاسد. ومن يرب  

عائر لتمتلـم زخمـا  أساليبه المهمة مسألة تعيين بعـض المـاكن والزمنـة والشـ
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ثوريا  يفوق الحالة االعتيادية، ويعمل علـى إيجـاد ضـخ معنـوي وحالـة   معنويا  

 يقظة وصحوة، ويدفع نحو تحقيق المعاني الكبر  التي يريدها اإلسالم.

ينما أهللا تعالى له ما في السماوات والرض، وهو معكم   فعلى الرغم من أن  

مـاكن وينسـبها خصوصـا  لـه بمـا يسـمى ن بعـض الكنتم، إال  أنه شـا  أن يعـي  

يعين مكانا  معينا  له فـي الرض ليكـون بيتـه الحـرام،   ن  أ)بيوت هللا(، كما شا   

وعلى الـرغم مـن أن الزمـان ملـم هلل تعـالى وحـده، لكنـه شـا  أن يعـين شـهر 

اليام كلها له، لكن هنـام أيامـا   ن  أرمضان المبارم شهرا  له، وعلى الرغم من 

ير من المشاعر لذا سميت أياما  هلل، وهذه المحطات الزمانية والمكانيـة تثير الكث

 لها دورها الكبير في تحقيق عودة إلى هللا وسرعة في العملية التغييرية.

والقيادة الواعية الحكيمة هي التي تستثمر هذه المناسبات اإلسـالمية لتحقيـق 

كل  ما  إن   :مام يردد وكم كان اإل  .التغيير المطلوب في مستو  الوعي والصحوة

محرم والمجالس التـي يعقـدها شهر ما هو نتيجة عطا  ن  إلدينا من عطا  ثوري  

 المؤمنون إلحيا  ذكر  ثورة الحسين بن علي )عليهما السالم(.

 د في وصيته الخالدة قائال :وهو يؤك  

تعـاليم الئمـة علـيهم السـالم إلحيـا  هـذه الملحمـة التاريخيـة   وليعلموا أن  >

مـا هـو بأجمعـه صـرخة بطوليـة شـعبية ن  إثورة الحسـين )ع( ـ …   ـسالمية  اإل

 (1).<لى البد إالتاريخ و بوجه الحكام الظلمة على مر  

 :1979وعن أثر المساجد يقول في أحد أحاديثه عام 

ت انطالقتهـا مـن مـا اسـتمد  ن  إكل الحركات اإلسالمية منـذ صـدر اإلسـالم  >

عبئــة القــو  ضــد الكفــر والشــرم، وأنــتم المســجد، لقــد كــان المســجد محــال  لت

لــوا المســاجد إلــى قواعــد لإلســالم اد المســاجد يجــب أن تحو  باعتبــاركم مــن رو  

قطع أيادي الشرم والكفر وتأييد المستضعفين في قبـال   وللحركة اإلسالمية ليتم  

 .<المستكبرين

 
 .79ص ،15( كالم اإلمام ج1)



 حول الصحوة اإلسالمية   54

رات اإلمام الخميني عـن الحركـة ث عنه وال حرج، ففي تصو  ج فحد  حاما ال

سالمية يحتل الحج الدور الكبر، وكان يحرص )رحمه هللا( علـى أن يحقـق اإل

ــد الموحــد  الحــج دوره العظــيم فــي صــياغة المجتمــع اإلســالمي المــؤمن العاب

 ضد الطغيان. والمكافف

إلـى  ههـان أروع توجيهاته في رسائله المطولة التي كان يوج  ولقد كان يضم  

فاحصـة  قـةالجانب يحتاج إلى دراسـة معم  هذا  ا لنعتقد أن  نن  إالحجاج كل  عام، و

لتـي كـان اإلمـام يرمـي إليهـا فـي هـذا العمـل الكي نصل إلـى البعـاد الكبـر   

 اإلسالمي الكبير.

ر بهـا قبـل ولم تكن هذه النظرة وليدة نجاك الثورة اإلسـالمية، بـل كـان يبشـ  

 د في كتابه )والية الفقيه( على ذلم قائال :ذلم بسنين، فهو يؤك  

ــة يجــب ا> ــات الديني ــداف اإلعــالم والتعليم ــذه االجتماعــات له ــتثمار ه س

 (1).<وتوسعة مدار النهضة العقدية والسياسية اإلسالمية

وتكفي نظرة سـريعة علـى رسـائله إلـى   ،ع في هذا المجالولسنا نريد التوس  

 الحجاج لنكتشف الهمية البالغة التي أوالها اإلمام لذلم.

عيـاد الكبـر  باعتبارهـا يـوم العـودة إلـى هللا، ومن المناسبات اإلسالمية ال

وهنا يطلب اإلمـام مـن خـالل تهانيـه أن تـدرم الجمـاهير أبعادهـا، وقـد كانـت 

انطالقة الثورة اإلسالمية الكبر  من يوم عيد الفطـر المبـارم، فلـنالحظ كيـف 

 يبارم اإلمام الخميني مناسبة عيد االضحى المبارم لكل المستضعفين قائال :

م هذا العيد اإلسالمي الكبير لكل أولئم المستضعفين في العالم والذين بار>أ  

 (2).<ثاروا بوجه المستكبرين وأوليا  الطاغوت 

 

 العامل السابع: نجاك الحركات اإلسالمية والثورة اإلسالمية الكبر  في إيران نفسها

ل شك  ه بدوره يهذا العامل معلول للصحوة المباركة إال  أن    فعلى الرغم من أن  
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 ها في كل  العالم اإلسالمي.أكبر العوامل لتوسعتها ونمو  

 الدور الرائع الذي لعبته الحركات اإلسـالمية فـي نشـر التوعيـة    العامل الثامن:

 والحماس الثوري بين أبنا  المة.

وقد اختلَ تأثير هِذه الحركِات علِى هِذه المنطقِة أو تلِك، كمِا اختلَِ  

قِد   -جميعِاً    -هِا  الحركِة عِن تلِك، إالّ أنّ مستوى الوعي والحماس لدى هذه  

وجِدت شِعوراً ذا مسِاحة أجت الشوق الجماهيري نحو تطبيِ  اإلسِالم، وجّ أ

بها، بلزوم مقاومة مظاهر الطاغوت، والعودة لإلسالم. وكثيراً مِا رأينِا   معتّد  

ر بدور المرحوم األفغاني والمدرس والنوري وحركة فدائيي اإلسالم اإلمام يذكّ 

 .وغيرها

الكثير من أبنا  هذه المة قد اهتد  بفعل تأثير هـذا العامـل،   ي لعلم أن  ن  إو

 بعضـها الكثير من المحاوالت االستعمارية والعميلة قد جرت لجـر    كما أعلم أن  

إلى سبيل االحتوا ، أو االنضوا  تحت الرايات الخادعة، أو االعتماد على نظم 

وأن ينكشف زيفها   هذه المحاوالت البد    إلى اإلسالم بصلة، وطبيعي أن    ال تمت  

في أجوا  الـوعي السـائد، وهكـذا كـان المـر، وراحـت حركـة التوعيـة تقطـع 

 شواطها الضخمة التأثير.أ

على القادة اإلسالميين أن يديموا دفـع عجلـة النهضـة الفكريـة   وهنا أؤكد أن  

مـن   والعملية، بكل ما يملكـون مـن طاقـة، بعـد أن يحـرروا وجـودهم وفكـرهم

سيطرة الطواغيت، والعمالـة لألجنبـي، فـالتحرير الـذاتي شـرط أسـاس لعمليـة 

 التحرير االجتماعي.

التذكير بهذه القضايا وتعميق الرؤية نحوها سوف يتـرم آثـاره   وبالتالي فإن  

 اإليجابية على استمرارية عملية الصحوة وديمومة النهضة اإلسالمية.

ــم  ــيهم عــدم االنخــداع بالنمــاذج ن  إث ــي يعرضــها  عل ــة لإلســالم الت التحريفي

 القشريون والمتنسكون كذبا  والمتطفلون على اإلسالم.

 يقول اإلمام الخميني بهذا الصدد:

المجتمع اإلسالمي اليوم مبتلى بمجموعة من القشريين المقدسـين كـذبا    إن  >

هـون الضـربات والذين يعملون على إيقـاف مسـيرة اإلسـالم والمسـلمين، ويوج  
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 (1).<باسم اإلسالم نفسهلإلسالم 

 فمن هؤال  تنبع أفكار من قبيل: ،وهو خطر داهم يجب الوقوف ضده

 اإلسالم ليس إال  مجموعة تعليمات أخالقية!

 ال حكومة في اإلسالم!

 علينا الصبر حتى ظهور اإلمام المهدي )ع(!

 يجب الفصل بين الدين والسياسة!

 اإلسالم ينسجم مع كل  النظم الخر !

 ما الشؤون االجتماعية فمتروكة للناس!أإلسالم فردية أحكام ا

 ال توجد روك تغييرية أو ثورية في اإلسالم!

 ليست هنام صحوة إسالمية!

ش فـي أوكـار المسـلمين، عال مانع من فسف المجـال للعـدو الكـافر كـي يعشـ

ــا    دفاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عن بعض العروش!

ها تستطيع أن أن    وأمثال ذلم من السخافات التي ال نتعب أنفسنا في دفعها إال  

 تترم أثرها السي  في أذهان المسلمين.
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 )جِ( 
 الصحوة  وبعض العراض السلبية 

 

الصحوة  فمنّ  ،نكارهاإرغم المحاوالت المشبوهة التي تعمل على ذكرنا أنّه  

اإلسالمية عادت حقيقة واضحة لها ظواهرها وآثارها في سوح التصِور عِن 

ة ومسِِيرتها السياسِِية  الحيِِاة، ودور اإلسِِالم فِِي صِِياغة مسِِتقبل األمِِّ

لها آثارها فِي عِودة الجمِاهير الِى اإلسِالم ومَاهيمِه   واالجتماعية، كما أنّ 

ى المجاالت، وطرح مسألة الحل اإلسالمي ونظمه والدعوة الى تطبيقها في شتّ 

عة التي تعاني منها األمة. ونحن نشهد اتساع ظواهر االلتِزام للمشاكل المتنوّ 

ساليب المتنوعة التي يحِاول الِبع  تسِويقها سالمية في قبال األبالتقاليد اإل

للسِِاحة االجتماعيِِة رغِِم كونهِِا غريبِِة علِِى الِِذوق والذهنيِِة العامِِة لِِدى 

المسلمين. ومن مظاهرها فقدان الطروحات واألفكار الغريبة قدرتها التأثيرية، 

 عالمي الواسع.غرا  اإلرغم التطبيل واإل

التاريخ قد دخل اآلن طورا  جديدا ،   إن  >يقي:  م صد  يقول المفكر المرحوم كلي

ق توقيف تـدهورنا وانحطاطنـا السـريع ... وقـد بـرز فينـا إدرام جديـد لقد تحق  

 (1).<بالقدر واالتجاه والهدف

الصحوة اإلسالمية بقيت على امتداد السنين الطويلة الموغلـة فـي العمـق   ن  إ

تـوحي كلمـات قادتـه   تشكل الهـاجس المرعـب للغـرب بعرضـه العـريض كمـا

 
 .1980اغسطس،  15افتتاحية )كرسنت( الكندية في  )1(
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ريه محذرة من يقظة العالم اإلسالمي والبـديل وسياسييه وكتابه ومؤرخيه ومنظ  

ا يقلص مـن نفـوذ الغـرب ويقلـل مـن فـرص الحضاري الذي يقدمه اإلسالم مم  

 تفوقه.

ن يـدفعوا المسـلمين الـى التسـامف بعـد أوربما حاول بعض الكتاب الغربيين  

، وهنا تقول السيدة )هانتر( في حديثها عـن اليأس من وجود قوة منافسة للغرب 

إمكان ظهـور ثقـل مضـاد اقتصـاديا    إن  >مستقبل العالقة بين اإلسالم والغرب:  

وسياسيا  للغرب قابل للنمو، يوفر للدول اإلسالمية حليفا  محتمال  ومصدر عون، 

 قد يعزز ميولها التنافسية تجاه الغرب ويحثها على تحدي السياسة الغربية، وفي

فقدان هكذا ثقـل مضـاد مـن المـرجف أن ينـتج موقفـا  إسـالميا  أكثـر  المقابل فإن  

ف د على عنصر تسـامف المسـلمين وربمـا تلمـ  . وهي في كتابها تؤك  (1)<تسامحا  

 الى لزوم انصراف المسلمين عن حالة المنافسة.

 

 العراض المرضية للصحوة

ية الكثيرة التي ابتليت ز عليه في هذا الحديث هو العراض السلبوالذي نرك  

لها ـ ولو في بعض نشـاطاتها ـ أمـال  بها الصحوة اإلسالمية والحركات التي تمث  

ص منهـا، والسـير في ارتفاع الوعي بهذه الخطار، ومن ثم العمـل علـى الـتخل  

 على طريق الترشيد والتطوير والتأثير الكبر في صنع غدها الواعد.

 عضها:لى بإويمكننا أن نشير فيما يلي 

 

ـ التركيز في عمليـة تطبيـق الشـريعة علـى بعـض الجوانـب الحياتيـة ونسـيان 1

 الجوانب الخر   

عن العملية وربمـا يفسـف المجـال    ترم انطباع سي  وهذه الحالة ت فضي إلى  

 
 .225تعريب زينب شوربا، ص  :مستقبل اإلسالم والغرب )1(
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عمليـة التطبيـق نفسـها لـن  لـى أن  إروا بها، باإلضـافة عدا  الصحوة كي يشه  ل

لة تطبيق باقي جوانب الشـريعة. ويبـدو ذلـم في حا  تؤتي عطا ها المطلوب إال  

ق توازنــا  واضــحا  مــن خــالل فهمنــا لإلســالم كأطروحــة جامعــة مترابطــة تحقــ  

شـد التـرابط أشباع الحاجات اإلنسانية والتي هي بـدورها مترابطـة إوعدالة في 

 واقعا .

زت علـى ل لهذه الحالة بعمليـات التطبيـق الشـرعي التـي ركـ  ن نمث  أويمكننا  

هملـت الحيـاة االقتصـادية والتربويـة والحريـات االجتماعيـة أعقوبات، ونظام ال

 وفكرة تحقيق العدالة االجتماعية.

 

 ـ االتجاه القشري والسطحي في فهم الشريعة2

فـرزت حلـوال  أهذه الحرفية في القرا ة، والسطحية في التفكير    ن  أوال ريب  

لحل المثل للمشاكل ر اوأبعدت النفوس عن تصو    ،ناقصة ال تنسجم مع المنطق

الحياتية المعقدة عند تطبيـق اإلسـالم، بـل قـد تـدعو ـ واقعـا  ـ للسـخرية وتبـرر 

ت والجمـود ف والرجعية والتزم  للعدو اتهاماته الظالمة أصال  لهذه العملية بالتخل  

 وأمثالها.

نا نجد في التجربة الفغانية الطالبانية الكثيـر مـن هـذه الظـواهر بمـا ال ولعل  

 معه الى التمثيل. نحتاج

 

 ـ االنفصال عن العلما  والمفكرين وحركة االجتهاد الصيل3

ا مم   ،وهذا المعنى يعني تحقق اجتهادات ناقصة خصوصا  في قضايا حساسة

ــريعة  ــات واضــحة للش ــى مخالف ــؤدي ال ــد ت ــة ق ــات اعتباطي ــى تطبيق ــؤدي ال ي

اإلسـالم ق لخدمـة ومقاصـدها.. وهـذا مـا لمسـناه فـي حركـات الشـباب المتحـر  

 ه الى عواقب غير محمودة.ا جر  والمنفصل عن حركة اإلسالم الصيل مم  

وربما شهدنا بعض المنظـرين الغـربيين يشـجع هـذا االتجـاه ومـنهم بيـدهام 

إذ يؤكد على لزوم المنع مـن احتكـار االجتهـاد مـن قبـل الفقهـا  وفـتف   ،برايان
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 ،م المـةلمانع الكبـر لتقـد  مجال )القرا ة الحرة لإلسالم( للجميع، فالعلما  هم ا

 (1)وهو يشجع حتى قادة الصحوة اإلسالمية على تجاوز هذا المانع.

عون انتمـا هم حتـى للحركـة ابا  يـد  ت  والغريب أن نجد في عالمنا اإلسالمي ك  

لى رفض ما يسمونه بـ )طبقة العلما ( وفسف المجال لتعمـيم إاإلسالمية يدعون  

لى نوع من إ ته المستقلة عن الدين، بل ربما دعوا االجتهاد، وأن يكون لكٍل قرا

 (2)الهرمنوطيقيا المنفلتة.

وما أكثر الحركات التي بدأت مخلصـة ولكنهـا انحرفـت بفعـل جهـل قادتهـا 

وعدم اتصالهم بالعلما ، فارتكست في المخالفات وكل ما ال يرضاه اإلسالم، بل 

المسـلمين السـود فـي وال ننسـى مـا ابتليـت بـه حركـات    ،وانغمست في االلحاد 

أميركــا مــن )ادعــا  نبــوة الشــريف درو علــي( و)غيبــة فــارد علــي المنتظــر( 

و)ادعا  النبـوة الليجـا محمـد( و)الصـبغة السـودا  المعاديـة للبـيض(، وأمثـال 

 (3)ذلم.

 

  ـ االنبهار واالنفتاك أمام بعض النظريات الغربية4 

ـــة؛ كالتجديــد  أو  ي الفكــر اإلســالمي،ـفــ وهــذه الظــاهرة تبــرر بعنـــاوين مختلفـ

م التنظيمي، أو برمجة عملية الثورة واالستفادة مـن النظريـات اليسـارية التحر  

أو اليمينية باعتبارها من الحكمة ـ وهـي ضـالة المـؤمن يطلبهـا أينمـا وجـدها ـ 

ها جز  من كيان له أسسه وبنا اتـه، فمـا أن تقبـل بالمقتضـيات ن  أدون مالحظة  

صـال . وهـذا مـا الحظنـاه مـن بعـض أسـس المرفوضـة  حتى تنجـر للقبـول بال

لـى مـا إالبعض منهم    ا جر  نيين في بلدان إسالمية متعددة، مم  ياليساريين أو اليم

 
 .1974ونوميست اللندنية عام في مقاالت نشرها تباعا  في االك )1(
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لـى حالـة مـن الهجنـة الفكريـة التـي إيقرب من اإللحاد، والعياذ باهلل تعـالى، أو  

ن تتقيد أن  ر دوتجمع بين اإلسالم والليبرالية أو االشتراكية، رافعة شعار التطو  

 بضوابط التغيير.

 

 ـ االتجاه نحو العنف واالرهاب 5

وهو الظاهرة الخطيرة التي قلبت المـوازين واالسـتراتيجيات، ورفعـت مـن 

ة اإلسـالمية أحدة الصـراع واالتهامـات والتحـديات و نمـاط الحصـار ضـد المـ 

 ومعالمها ومعاهدها ونشاطها االجتماعي بما ال نحتاج لتوضيحه.

ل هذه الظاهرة معلولة لعوامل غريبة على واقعنا، أحيانا ، أو تشك  وإذا كانت  

ر عـن ها على أي حال ال تعبـ  رد فعل متطرف لفعال معادية أحيانا  أخر ، فإن  

تطبيق أمين لنظام الجهاد في اإلسالم ـ كمـا يتصـور الـبعض منـا خطـأ أو كمـا 

م الصـيل يتصوره العدا  ـ فهم يخططـون بمـا يسـتطيعون لحـذف هـذا النظـا

 وتعليماته من واقعنا التعليمي، ومن أدبنا وخطابنا السياسي.

اإلسـالم يـرفض   ن  إعى بقـدر اهتمامنـا بـالقول  ثبات هـذا المـد  إولسنا بصدد  

االستخدام العشوائي لسلحة الدمار الشامل ـ كما يعبر عنها اليوم ـ سـوا  علـى 

م أن يـتم ذلـم باسـم والنكـى مـن ذلـ  ،صعيد العمل الفردي أو العمل الحكومي

 اإلسالم والصحوة.

عي قيـادة الحملـة ضـد االرهـاب أميركا التي تـد    ن  أن ننسى  أنقول هذا دون  

 ،لت االرهاب في مختلف الماكن وخصوصا  االرهاب الصـهيونيهي التي مو  

شة ـ كمـا يعبـر الكتـاب وهي تستخدم حملتها لفرض عولمتها المجنونة والمتوح  

علــى مختلــف الصــعد السياســية واالقتصــادية والثقافيــة  (1)الغربيــون أنفســهم ـ

ناقضة بذلم القوانين الدولية ومجامعهـا، وطارحـة مفـاهيم ونظريـات   ،وغيرها

 
 .515رسالة المسلم في حقبة العولمة ص  )1(
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ا أن فإمـ    :ومـن أخطرهـا فكـرة )الحـرب االسـتباقية(، وفكـرة )الثنائيـة  ،خطيرة

 رهابي(، وغيرها.إتكون معنا أو فأنت 

 

 (1)شي كل   التشكيالت قبل باع مصلحةـ الصنمية التنظيمية، وات  6

ولكـن ال  ،وهي ظاهرة قد يمكن تفهمها في جـو مـادي أو ليبرالـي مصـلحي

يمكن قبولها في المنطق اإلسالمي الذي ال يمانع بل ربما يفسـف المجـال لتنـوع 

في الحزاب والفصائل المختلفة في اجتهاداتها العملية ولكنه يـرفض مطلقـا  أن 

كري حديدي يميت اإلرادة الفكرية وقدرة االعتـراض لى قالب فإل التنظيم  يتحو  

 د من الموقف، ويشجع الذوبان حتى الالواعي في القادة.والتأك  

فقد جا  فـي تفسـير   ،ا يرفض ذلمونحن نجد في ثقافتنا اإلسالمية الكثير مم  

ْن ُدوِن ّهِ )قوله تعالى:   ا مِِ المقصـود  ن  أ ،(2)(اتَّخذُوا أَْحباَرُهْم َوُرْهبِانَُهْم أَْربابًِ

هللا  وال يطـاع كـذلم إال   ،طـاعتهم مـن غيـر قيـد أو شـرطإصغاؤهم لهـم وإهو  

 (3)وقد اخذ المفسرون ذلم من روايات عديدة. ،سبحانه

 

 ـ اليأس والتراخي7

ههـا القـو  المعاديـة، وأنمـاط الحصـار الضربات الموجعـة التـي توج    إذ أن  

ة وحركتها اإلسالمي ة، والتهويـل الكبيـر للمصـاعب الظالم المضروب على الم 

وتشويه التجارب التي نجحت في كسر الحاجز، وكثيـر غيـر ذلـم ربمـا يـؤدي 

لى نفـوس العـاملين فيخلـق حالـة مـن التراخـي ونسـيان إالى أن يتسرب اليأس  

قناعهـا بالمكاسـب الصـغيرة، والسـاليب إلها  الـنفس وإالهداف الكبر ، بل و

 
لدعوة( الصادر عن حزب الدعوة اإلسالمية يراجع ما كتب حول هذه الظاهرة في كتاب )ثقافة ا  )1(

 في العراق.
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لتغيير وتكتفي باليسير، تاركة القضايا الكبر  الدعوية التي تبتعد عن مجاالت ا

تعس حال الفئة التي تفقد المل وتسـتكين للـذل بعـد أبيد المصير المجهول. وما 

أْلَُموَن )أن كان المل باهلل مـن مميـزات المـؤمنين، يقـول تعـالى:   وا تَِ إِْن تَُكونُِ

 (1).( ما ال يَْرُجونَ فَِمنُّهْم يَأْلَُموَن َكما تَأْلَُموَن َوتَْرُجوَن ِمَن ّهِ 

 

ــرات 8 ــى التغيي ــز عل ــدم التركي ــة وع ــو االصــالحات الفرعي ــاه نح ـ االتج

 المركزية

طار العملية التغييريـة ـ قـد إالمور الفرعية ـ إن لم تلحظ في  ن  أونحن نعلم 

القو  االستعمارية، والمحتلة منها، لى أساليب تحذيرية، وربما ساعدت  إل  تتحو  

ن شـيئا  مـن الرضـا الشـعبي. وإذا نسـيت لكـي تـؤم    ظـاهرةعلى ترسيخ هـذه ال

ة حيويتها ومستقبلها.  القضايا المركزية فقدت الم 

 

ة المتاحة9   ـ عدم تفعيل امكانات الم 

د الكثير من اإلمكانات ة  قد يجم  همـل أ، بـل وربمـا الفنية والدبية واإلمكانات الحديـث

ه العبـادات واالجتماعيـة منهـا الدور العظـيم والتعبـوي الـذي يمكـن أن تقـوم بـ

بالخصوص، كصالة الجمعة والحج في مجال تربية اإلنسـان المسـلم التغييـري 

 الذي يرفض الخضوع لغير هللا، والعيش في حياة ال يرضاها هللا تعالى.

وقد ذكر باحثـان جلـيالن همـا السـتاذان السـرياني وميـرزا أثـر الحـج فـي 

لندية التي احتلت هذه الـبالد اإلسـالمية مـن ن السلطات الهوأاستقالل اندونيسيا  

ه تحدث ثورات قوية بعد كل  موسـم حـج، ن  أالحظت  1945وحتى  1641عام  

 إال    (2)خوانهم من الجـاويينإالكاتبين أرجعا ذلم الى اتصال الحجاج ب  ن  أورغم  

ي فـي اإلنسـان الدور الكبر هـو لعمليـة الحـج نفسـها، والتـي تربـ    ن  أا نعتقد  أنن  

 
 .104اآلية  :سورة النسا  )1(
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رين عبـر ج الروك التغييرية عبر ربطه بحركة النبيـا ، وهـم أكبـر المغيـ  الحا

صـلى هللا والرسـول الكـرم )  (عليه السالم)براهيم  إالتاريخ، وخصوصا  سيدنا  

ف سلطات االحتالل الفرنسـي مـن يضا  مالحظة تخو  أ(. ويمكن  عليه وآله وسلم

ا انتقلنـا الـى الصـعيد ، فـإذ (1)الحج الجزائري مما دفعها لمنعـه أو تحديـده بشـدة

ا ال الحج ترم آثارا  ضخمة على الكثير الكثير مـن الحجـاج ممـ    ن  أالفردي نجد  

 حصاؤه.إيمكن 

إن فئة تعمل على تعمـيم الصـحوة اإلسـالمية وتعميقهـا واسـتمرار حيويتهـا 

 يجب أن ال تغفل طاقات اإلسالم والمجاالت المفتوحة، بل تستغلها بكل قوة وإال  

 ا  الصحوة أنفسهم.عد أاستغلها 

 

 ـ فقدان الواقعية، وتجاوز المرحلية10

عملية التغيير تحتاج الى تخطيط فكـري ومراحـل عمليـة وال يمكـن   ن  أذلم  

ي فـي الغالـب الـى ه يـؤد  غراق في التفاؤل والعمل على حرق المراحل، فإنـ  اإل

ر ع بعـد بفكـاالرتكاس في الخطا ، وكشف النواقص، والتراجع لفئات لم تتشـب  

ــى العكــس ـ حركــات إســالمية أغرقــت فــي  (2)الصــحوة. ــا ـ عل وربمــا الحظن

هـا مـثال  مازالـت فـي المرحلـة ن  أالمرحلية فلـم تسـتغل الفـرص المتاحـة بحجـة  

 الفكرية فال يمكنها اإلقدام على خطوة عملية.

 

 ـ الدوران حول الذات وعدم فتف الجسور مع اآلخرين11

ــتم إن   وال تتحــرم فــي فــراغ بــل تعايشــها  حركــة الصــحوة اإلســالمية ال ت

 اتجاهات أخر ، وعليها أن تمد الجسور معها.

لت في عقود االتجاهات العلمانية والقومية واالشتراكية وأمثالها شك    ن  أفرغم  
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 ها بحاجة اليوم للتعايش مع الصحوة، والبـد  خلت عقبات كأدا  أمام الصحوة فإن  

لى نوع من المهادنة وربما إحوار للصحوة من فتف حوار معها. وربما يجرها ال

ا ف والتفرقــة القاتلــة ومحاربــة العــدو الكبــر. أمــ  التعــاون للقضــا  علــى التخلــ  

ع القو  ضدها وأفشـل خططهـا. بـل إن   فـتف   االنغالق ورفض اآلخر فربما جم 

جسور مع حركة المعنويات في العالم والجهات الخيرة، والمدافعـة عـن حقـوق 

لمستضـعفين سـوف يعـود بـالخير. وقـد شـهدنا أخيـرا  اإلنسان والمحـرومين وا

 (1)بعض محاوالت االنفتاك.

 

 ـ االتجاه القطري واالقليمي12

بعض عناصر الصحوة والحركـة اإلسـالمية يتجـه اتجاهـا    ن  أونحن نالحظ  

قليميا  ينعزل به عن اهتمامات مجمل التحرم العـام بـل ويعمـل إذاتيا  قطريا  أو  

بالخروقـات التـي   فية لـه ينـذر نفسـه لهـا وال يهـتم  على تكوين خصائص جغرا

 )األقربِون أولِى بِالمعروَ(اهتماما  عابرا  بحجـة    تحدث في أماكن أخر  إال  

ــ   ن  أمتناســين  ــدوا مــدد الم ــى أن  العــدو ســيتفرد بهــم بعــد أن يفق الطــر  ة. عل

لميـة ل الى قيود وعوامل لتصفية النظرة اإلسالمية العاالجغرافية نفسها قد تتحو  

وهي أهم ركائز الصحوة ومميزاتها. وال نريد أن نعطي أمثلة لهـذه الحالـة لمـا 

 يستتبع ذلم من حساسيات ونكتفي باإلشارة العامة.

 

 ـ فقدان التخطيط االستراتيجي المستقبلي13

ة ويعيشها العالم الثالـث فـال يوجـد تنظيـر للمسـتقبل،  وهي حالة تعيشها الم 

ة وال توجد أقسام لدراسـة ا لمسـتقبليات، وال رؤ  تحـدد مـا سـوف يواجـه المـ 

الـذي يمشـي دون تخطـيط مكبـا  علـى   ن  أحتى في المستقبل المنظور. وواضف  

 
من قبيل مؤتمر الحوار اإلسالمي القومي في بيروت، ومـؤتمرات الحـوار المسـيحي اإلسـالمي   )1(

 المتعـددة في بيروت والقاهرة وطهران والخرطوم وبعض الدول الوروبية.
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 وجهه مرشف للعثرات القاتلة، وحاطب الليل قد يقطع يده هو.

قساما  جامعية مهمة في الغرب وتمهـد أالدراسات المستقبلية عادت تشكل   إن  

زوبعـة )اآليـات الشـيطانية( ذات   ن  أيجية. ونحن نعتقد  الجو للنظريات االسترات

المظهر الدبي، ونظريات )صراع الحضارت( و)نهاية التاريخ( ذات المظهـر 

التاريخي، وفكرة )الحروب االستباقية( الواردة في السـياق العسـكري، وبعـض 

ــة إ ــرة )القري ــل فك ــن قبي ــى بعــض المصــطلحات م ــة( وحت رهاصــات )العولم

المطروحة في المجال االقتصادي شكلت فـي   (1)دود المفتوحة(الصغيرة( و)الح

مراحل ما بالونات اختبار قبل أن تتخذ سبيلها الى واقع العالقات الدوليـة. فـأين 

 الصحوة اإلسالمية من هذه المعادالت؟

 

 ق وتراشق االتهامات ـ ظاهرة التمز  14

تجــاه وهــي ظــاهرة يمكــن قبولهــا فــي مجــال االتجاهــات الماديــة، ولكــن اال

فالهدف واحد وروك التسامف وقبول   ،ل مطلقا  هذه العراض اإلسالمي ال يتحم  

طار الوحدة ال تنسجم إاالجتهاد اآلخر والتعامل مع اآلخرين بروك الخوة وفي 

ا مع السف نلحظ وقع نن  أ جهاض مشاريع اآلخر إال  إمطلقا  مع عمل أحدنا على  

 الصحوة وهويتها وهي الداهية الدهيا .د وجود لى الحد الذي يهد  إهذه الحالة 

 ـ العمل اإلسالمي في أوقات الفراغ15

ا مـ  أوقـات فـراغهم للعمـل اإلسـالمي،  أصـون  كثيرا  ما نجـد العـاملين يخص  

لرئيسي فمتروم لشؤونهم الشخصية أو حتى للعمل مع الهياكل التقليديـة اوقتهم  

ر كلـيم كمـا يعبـ    ـ  ةوحينئذ تعود الحركـة اإلسـالمية حركـة هامشـي  ،المرفوضة

 المر يتطلب أن يكون رفد الصحوة هاجسنا الكبر. ن  أفي حين ـ  (2)صديقي

 

 
 الغرب لها لغراض في نفسه.ج وهي مصطلحات رو   )1(

 م.1976في محاضرته في اجتماع منظمة الشباب اإلسالمي بالرياض عام  )2(



 67 حقيقة الصحوة وأعراضها المقال الول:  

 ـ الطائفية16

ة اإلسـالمية وجـرت لجلـه   نهـار مـن أوهو عرض خطير عانـت منـه المـ 

 الدما  والدموع.

لقد سمف اإلسالم ـ بمقتضـى واقعيتـه ومرونتـه وتخطيطـه ليبقـى خالـدا  فـي 

دت عــت االجتهــادات خصوصــا  بعــد أن تعقــ  باالجتهــاد، وتنو   توجيهــه للحيــاة ـ

 الحياة، ونشأت المذاهب غنى  فكريا  لهذه المة.

ل الهــوا  الشخصــية ولكــن تحــول المــذاهب بعــد ذلــم الــى طوائــف وتــدخ  

ة حالوة االجتهاد الحـر، ممـ  أام السو  خلق النزاع بينها وومصالف حك   ا فقد الم 

الصـحوة لـم تنطلـق   ن  أاالجتهـاد. ونحـن نعلـم  غـالق بـاب  إدعى الـبعض الـى  

ا ننـ  أ انطالقا  طائفيا  بل تحركت في مساٍر إسالمي عام فانتجت الكثير الكثيـر إال  

ا يهـدد نلمف في الفق بعض االتجاهات الطائفية في بعض مجاالت الصحوة مم  

 (1) إفشالها وتحويلها عن مسارها الصحيف والمطلوب.

 

 مالحظات تعقيبية

ى: ما ذكرناه من ظواهر قد يكون بعضها داخال  في عموم اآلخر، كمـا الول

فرادهـا بعنـوان إها جميعا  تستحق  ن  أقد يكون بعضها معلوال  لآلخر ولكننا نعتقد  

 مستقل لهميتها.

لـى إيات داخلية تؤدي  ها تحد  الثانية: نستطيع أن نعبر عن هذه العراض بأن  

 يات الخارجيـة تمتـد  التحد    ر بأن  ة، أو فلنعب  ليه التحديات الخارجيإنفس ما تؤدي  

يات في الفراغ الذي تحدثـه هـذه التحـديات، وربمـا كـان بعضـها معلـوال  للتحـد  

 19فقد عمل الغرب لعشرات العقود وخصوصـا  فـي القـرنين  ،الخارجية نفسها

ى أنواعـه ومنهـا الطـائفي، فـي على تكريس حالتي التخلف والتمزق بشـت    20و

 المة.

 
 .220ـ  155يراجع كتاب قصة الطوائف لألستاذ االنصاري ص )1(
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لثة: تستحق عملية المعالجة وبالتالي ترشيد الصـحوة أن يفـرد لهـا بحـث الثا

عناصرها تبدو واضحة عنـد اسـتعراض هـذه العـراض ونشـير   أن    خاص إال  

 لى بعض ما يجب عمله على ضو  ما سبق:إفيما يلي 

 ـ ضرورة السعي لتشجيع عملية التطبيق الكامل والمترابط للشريعة.1

 لشريعة ومقاصدها، واالبتعاد عن السطحية.ـ لزوم التعمق في فهم ا2

ـ ضرورة تحكيم دور العلما  والمجامع العلميـة، وتفعيـل عمليـة االجتهـاد 3

 الحر.

 ـ مراقبة التيارات الوافدة، والتحذير من االنبهار بها.4

رهاب، ولكن ال يعني هـذا االنظـالم، ـ بيان الوجه الرحيم لإلسالم ونبذ اإل5

 رهابية.لكفر اإلوالسكوت على عمليات ا

 ـ نبذ المظاهر الصنمية في العمل الحركي.6

 ـ بعث روك المل في جماهير الصحوة.7

صالحية الفردية ـ التركيز على العمل التغييري، دونما نسيان لألعمال اإل  8

 في سياق العمل التغييري.

 ـ االستفادة من كل  اإلمكانات المتاحة.9

 ي بالواقعية في العمل.ـ التحل  10

 ـ نبذ الطائفية.11

 ـ فتف الجسور المعقولة مع اآلخرين.12

 ـ تحكيم روك اإلسالم السياسي العالمية.13

 ـ اعتماد مبدأ التخطيط المستقبلي بعيد المد .14

 (1)لة.كلها للدراسات المفص  ووهنام أمور أخر  ن

وهذه التوصيات يمكن أن تقد م إلى مؤتمر سياسي اسالمي كمـؤتمر الرابعة:  

هـذه المـور ال تـرتبط بالقـادة السياسـيين فمـا   ربما يقال: إن  ة االسالمي. والقم

 
؛ كتاب قطر 227ص    35،  34ـ تراجع مقاالتنا حول الموضوع: مجلة رسالة التقريب العددان    )1(

 ؛ الصحوة اإلسالمية في مؤتمرات متنوعة.510عولمة(، ص )رسالة المسلم في حقبة ال
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المـر يـرتبط   كـونمن الواضـف    أن    معنى توجيه توصيات لهم بهذا الشأن؟ إال  

 بهم ولو بشكل غير مباشر ذلم:

ة المـور فـي هـذه المـة، وقضـية الصـحوة بيدهم الكثير من أزم    أوال : لن  

 ة بالريب، فال يمكن أن يعفوا أنفسهم من المسؤولية.وترشيدها هي قضية الم  

الكثير من هذه التوصيات ترتبط بهم مباشرة، خصوصـا  بعـد أن   وثانيا : لن  

طالبت بعض المجامع العلمية التابعـة لمنظمـة المـؤتمر اإلسـالمي بأمثـال هـذه 

 (1)التوصيات.

ــإن   ــا : ف ــتطيعون وثالث ــوف  أهم يس ــبة لقن ي ــوا  المناس ــاهير روا الج ــام الجم ي

 وتنظيماتها المدنية بأدوار رئيسة لتحقيق ذلم.

 
من قبيل التوصية الصادرة من مجمع الفقه اإلسالمي في دورته الخامسة حول تطبيـق الشـريعة   )1(

 (.10اإلسالمية )قرار رقم 
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 )د(
ع المذهبي في المجتمعات اإلسالمية  التنو 

 )علله وتاريخه وواقعه اليوم( 

 مقدمة:

ز اإلنســان بارادتــه الحــرة، وهــذه االرادة ـ وإن كانــت نتيجــة لشــواق  يتميــ 

ر البعض من الفالسفة والن فسانيين أن  االرادة هي وعواطف متناهية حتى تصو 

نفسها شوق متراكم ـ ولكنها تتميز عن الشوق الحيـواني بأن هـا تـرتبط بقناعاتـه 

ى بــ)العقل العملـي(،  العقلية في مجال )ما ينبغي فعله وما الينبغي( أو مـا يسـم 

وهي أمور ال تتوف ر في الحيوان. فاإلرادة اإلنسانية السوية ـ إذن ومهمـا كانـت 

م اإلرادة العواطف المتر اكمة ـ تسير بهداية من العقل العملـي، فـي حـين تتحـر 

م  الحيوانية بدافع شهواني انفعالي أعمى. ومن هنا اعتبـر اإلنسـان الـذي يتحـر 

بــنفس هــذا الــدافع حيوانــا ، بــل هــو أضــل  مــن الحيــوان؛ لن  هللا منحــه الكــابف 

نّ َولَقَْد ذََرأْنا لِ )الفطري وهو العقل فأهمله، يقول تعالى:   َن اْلجِِ ِِ َجَهنَّم َكثيًِرا مِِ

ْم آذاٌن ال  ُروَن بِهِا َولَهُِ يٌُن ال يُْبصِِ ْم أَعِْ َْقَُهوَن بِهِا َولَهُِ َواْإِلْنِس لَُهْم قُلُوٌب ال يَ

 .(1)(يَْسَمعُوَن بِها أُولئَِك َكاأْلَْنعاِم بَْل ُهْم أََضّل أُولئَِك ُهُم اْلغافِلُونَ 

نيـة واعيـة محاسـبة ومثلـه اإلنسـان فالحيوان يخلـو مـن أي توجيهـات عقال

 الغافل عن ما يملكه من طاقات.

ــة الشــهوة  ــد  الحيــوان وشــبيهه اإلنســاني حري ــة ل ــا كانــت الحري ومــن هن

 
 .179االعراف:  )1(

 

 

 



 71 حقيقة الصحوة وأعراضها المقال الول:  

والهوا ، وهي حرية منفلتة من عقالها ومخربة يجب السيطرة عليها فـي رأي 

 الفالسفة المسلمين بل والوضعيين أيضا .

صدر الدين الشيرازي يقول: >العقل العملي  فهذا الفيلسوف اإلسالمي الكبير

هو القوة التي تستنبط الواجب فيما يجـب أن يفعـل مـن المـور اإلنسـانية التـي 

يفعلهــا فــي معاشــه ومعــاده بخــالف القــوة التــي دونهــا فــإن  أفعالهــا حيوانيــة ال 

 .(1)فكرية<

ه الفيلسوف اللماني المادي هيجل نقدا  إلى التعريف الرائج في   زمانـه ويوج 

ه يوضـف  للحرية بأن ها )القدرة على فعل شي  نشتاق إليه( واصفا  التعريـف بأنـ 

 .(2)عدم البلوغ الفكري؛ لن ه ال يشير إلى الحق والحياة الخالقية وغير ذلم

وهنا يذكر االستاذ مرتضى مطهـري أن >مـالم الشـرف واحتـرام الحريـة 

السائر في هذا المسير يجب أن  اإلنسانية هو كونها في مسير اإلنسانية فاإلنسان

هة ضد البشرية<  .(3)يكون حرا  ال ذلم الذي اتبع شهواته حتى ولو كانت موج 

ي فــي اإلنســان المســلم العقالنيــة فــي االرادة  ومــن هنــا وجــدنا اإلســالم يربــ 

 الفردية واالجتماعية وذلم بشت ى الساليب.

توحيد، النبوة، المعاد( هي فهو يعتبر العقيدة اإلسالمية بأركانها المركزية )ال

ه هذه العقالنية بما يتبعها من مفاهيم عامة من قبيل:  اإلطار العام الذي يوج 

 .(4) (َربّنا ما َخلَْقَت هذا باِطالً ُسْبحانََك فَِقنا َعذاَب النّارِ )ـ الهدفية في الكون: 

 .(5) (َوقَُِوُهْم إِنُّهْم َمْسُملُونَ )ـ والمسؤولية 

 .(1) (إِنّا َهَدْيناهُ الّسبيَل إِّما شاِكًرا َوإِّما َكَُوًرا)واعية ـ  والحرية ال

 
 .354، ص6السفار الربعة ج  )1(

جـان بالمنـاتر. نقـال  عـن كتـاب )الحريـة، العقـل الفلسفة االجتماعيـة والسياسـية لهيجـل تـأليف    )2(

 .40وااليمان( للشيخ سروش ص

 .224، ص3التعرف على القرآن ج  )3(

 .191آل عمران:  )4(

 .24الصافات:  )5(
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 .(2)(َويَْخَشْوَن َربُّهْم َويَخافُوَن ُسوَ  اْلِحسابِ )ـ والمحاسبة 

 لّسماَ  َرفَعَها َوَوَضَع اْلميزاَن أالّ اوَ )ـ والتوازن في الكون والموقف منه 

 .(3)(تَْطغَْوا فِي اْلميزانِ 

 .(4) (ُمْنقَلَب  يَْنقَِلبُونَ  ىَوَسيَْعلَُم الّذيَن َظلَُموا أَ )م بشت ى أنواعه ـ ورفض الظل

ــف  ــم عــدم إعطــا  الحــق لصــاحبه والتطفي ــن الظل اَس )وم ِِّ وا الن ال تَْبَخسُِِ

 .(6) (َوْيٌل ِلْلُمَطََِّينَ ). (5) (أَْشياَ ُهمْ 

نميـة نعم في هذه الطر يرب ي اإلسـالم العقالنيـة فـي المسـلم ويعمـل علـى ت

 الجانب العقلي فيه ورفع المعوقات عن التفكير الصحيف.

ا عملية التنمية الفكرية والعقلية فلها برنامج متكامل يشمل ـ مما يشـمل  أ ـ أم 

 ـ المور التالية:

ي بالموضــوعية، واحتــرام  ا  مــع التحلــ  أ ـ فــتف بــاب الحــوار اإلنســاني البنــ 

 اع المنهج الحسن وغير ذلم.اآلخر، والتركيز على المور العملية، واتب

ف،  ب ـ دفع اإلنسان للتغيير نحو الحسن، وعدم الجمود علـى وضـع متخلـ 

 ( يُغَيُِّروا ما بِأَْنَُِسِهمْ  يإِّن ّهَ ال يُغَيُِّر ما بِقَْوم  َحتّ )والتأكيد على بد  التغيير منه 

 ته العقلية.. وعملية التغيير هي من مختصات اإلنسان عبر استفادته من قدرا(7)

ل والـوعي  ل والتدب ر والتبي ن واالعتبـار والتعقـ  ّدبُّروا )ج ـ الدفع نحو التأم  ِليَِ

هِ    (8)(آياتِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

 
 .3اإلنسان:  )1(

 .21الرعد:  )2(

 .8ـ 7الرحمن:  )3(

 .227الشعرا :  )4(

 .85االعراف:  )5(

 .1المطففين:  )6(

 .11الرعد:  )7(

 .29ص:  )8(
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ونَ )  (1)  (فَلَْم يَسيُروا فِي اْألَْرِ  فَيَْنُظُرواأَ ) ْوم  يَْعِقلُِ ةً ِلقَِ يِا )  (2)(إِّن في ذِلَك َآليَِ

واأَيَّها الّذيَن آَمنُوا إِْن جاَ ُكْم فاِسٌ  بِنَ  ةٌ )  (3)(بَم  فَتَبَيّنُِ ال )  (4)  (َوتَِعيَهِا أُذٌُن واِعيَِ

 .(6) ،(5)(تَْعلَُموا ما تَقُولُونَ  يَحتّ  يتَْقَربُوا الّصالةَ َوأَْنتُْم ُسكار

 .(7)د ـ فسف المجال لعملية االجتهاد: >اجتهد رأيي وال آلو<

 .(8)(بَْينَُهمْ  َوأَْمُرُهْم ُشورى)هـ الدفع نحو التشاور 

 :ما عمل ـ على رفع ـ معوقات التفكير السليم ومنهاك

 أ ـ المطلقات النسبية الوهمية

ما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدونِِه إِالّ أَْسماً  َسّمْيتُُموها أَْنتُْم َوآباُمُكْم ما أَْنَزَل ّهُ بِها ِمْن )

 .(9)  (ُسْلطان  

 الخرافات  ب ـ

 .(10)(ة  َوال َوصيلَة  َوال حام  ما َجعََل ّهُ ِمْن بَحيَرة  َوال سائِبَ )

 ج ـ التقليد 

ْو ) ِه آباَ نِا أََو لَِ َوإِذا قيَل لَُهُم اتّبِعُوا ما أَْنَزَل ّهُ قالُوا بَْل نَتّبُِع ما أَْلََْينا َعلَيِْ

 .(11)(كاَن آباُمُهْم ال يَْعِقلُوَن َشْيئًا َوال يَْهتَُدونَ 

 
 .109يوسف:  )1(

 .67النحل:  )2(

 .6الحجرات:  )3(

 .12الحاقة:  )4(

 . 43النسا :  )5(

 .354ص 6االسفار الربعة ج  )6(

 .)ص(أمام الرسول )رض( مقولة للصحابي معاذ بن جبل )7(

 . 38الشور :  )8(

 .40يوسف:  )9(

 .103المائدة:  )10(

 .170البقرة:  )11(
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 د ـ الغفلة

 .(1)(َوال تَُكْن ِمَن اْلغافِلينَ )

 

 نشو  المذاهب اإلسالمية في ظل هذه الروك العقالنية

ومن الواضف أن ه لم يكن هنام شديد حاجـة لالجتهـاد فـي عصـر الرسـول ’ 

بعد أن كانت الحكام والمفاهيم تؤخذ مباشرة منه، وربما اجتهد بعض الصحابة 

 .(2)فاقرهم الرسول على ذلم

اإلسالمية نزلت آية النفر التي  وكان االختالف بسيطا  وعندما ات سعت الرقعة

َومِا )قررت واقعا ، وشرعت أساسا  لالجتهاد وحجية خبر الواحد فقـال تعـالى:  

ي  وا فِِ ةٌ ِليَتَََقّهُِ ْنُهْم طائََِِ َُِروا َكافّةً فَلَْوال نََََر ِمْن كّل فِْرقَة  مِِ كاَن اْلُمْمِمنُوَن ِليَْن

يِن َوِليُْنِذُروا قَْوَمُهْم إِذا َرجَ   .(3)(عُوا إِلَْيِهْم لَعَلُّهْم يَْحذَُرونَ الّدِ

ولكـن وتيـرة االجتهـاد ارتفعـت بطبيعــة الحـال بعـد وفـاة الرسـول ’ وهكــذا 

ت بشكل أشد في عصر التابعين إال  أن  المذاهب لم تظهـر بشـكل واضـف  استمر 

 محدد المعالم إال  بعد هذا العصر.

ذ أوائـل القـرن الثـاني وير  السـتاذ السـياس أن  العـالم اإلسـالمي شـهد منـ

مدرسة ومـذهبا  فقهيـا ، حتـى أن  الكثيـر مـن   138وحتى منتصف القرن الرابع  

، في حين ذكر الستاذ أسد حيدر أن ها كانت (4)البلدان كان يمتلم مذهبا  خاصا  به

 .(5)تزيد على الخمسين

وكانت هذه المذاهب التي ظهرت بعد طبقة التابعين كما ير  بعض العلمـا  

 
 .205االعراف:  )1(

كما في حديث معاذ عندما بعثه رسول هللا )ص( إلى اليمن وقال له: بما تقضـي إذا لـم تجـد فـي   )2(

وإن نـاقش بعـض العلمـا  فـي   .كتاب هللا وال في سنة رسول هللا قال معاذ )اجتهد رأيي وال آلو(

 (.166ص 3ذلم )راجع أصول المظفر ج

 .122التوبة:  )3(

 .86تاريخ الفقه اإلسالمي ص )4(

 .160، ص1مام الصادق والمذاهب الربعة جاإل )5(
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هب فرديـة لـم تتـبن مـن قبـل أتبـاع أصـحابها، ولـذلم انقرضـت بـانقراض مذا

نـه أصـحابها وأتباعهـا فـي  أتباعها، وأخـر  جماعيـة نضـجت فـي ظـل  مـا دو 

 .(1)مجموعات متكاملة

 ومن المذاهب البائدة:

 هـ(.110ـ  23ـ مذهب الحسن البصري ) 1

 (.148ـ  74ـ مذهب ابن أبي ليلى ) 2

 (.157ـ  88ـ مذهب الوزاعي ) 3

 هـ(.161ـ  97ـ مذهب سفيان الثوري ) 4

 هـ(.175ـ مذهب الليث بن سعد )توفي عام  5

 هـ(.240ـ مذهب إبراهيم بن خالد الكلبي )توفي عام  6

 هـ(.270ـ  202ـ مذهب ابن حزم داوود بن علي االصبهاني الظاهري ) 7

 هـ(.310ـ  224ـ مذهب محمد بن جرير الطبري ) 8

 هـ(.148بن مهران العمش )توفي عام  ـ مذهب سليمان 9

 هـ(.105ـ مذهب عامر بن شرحبيل الشعبي )توفي عام  10

 وغيرهم كثير.

ت مع الزمن وحتى اليوم فهي: ا المذاهب التي استمر   أم 

اقر والصـادق مـن أهـل   انـ المذهب اإلمامي االثنا عشري وقد وسع معارفه اإلمامـ   1 الـب

 .)ع(البيت

 ـ المذهب الزيدي. 2

 ـ المذهب الحنفي. 3

 ـ  المذهب الشافعي. 4

 ـ المذهب المالكي. 5

 
 .57طبقات الفقها : القسم الثاني من المقدمة ص )1(
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 ـ المذهب الحنبلي. 6

 ـ المذهب الباضي. 7

ع المذاهب   سر تنو 

وال نستطيع هنا البحث المفص ل عن مقدمات نشو  المذاهب وال عن عوامل 

االنقراض أو االنتشار، وهي عوامل علميـة وموضـوعية ذكرهـا العلمـا  عنـد 

 ختالف.عوامل اال

ما يرتبط بتنقيف صغريات حجية الظهور أو حجية القيـاس  (1)فذكر ابن رشد 

الخالف في الصول ومبـاني االسـتنباط، ويمكـن   (2)وأضاف إليها السيد الحكيم

 أن نضيف إليه الخالف في مناهج االستدالل ومراحله.

وباالضافة إلى العوامل الموضوعية يمكن تصور عوامل معرفية ذاتيـة مـن 

يــل ســعة المعلومــات وضــيقها، وعوامــل نفســية وفرديــة كمــد  القــدرة علــى قب

التحليل الذهني، وكـذلم ال يمكـن أن نغفـل دور العوامـل السياسـية والتاريخيـة 

 والمصلحية واالجتماعية وغيرها.

 إال  أن  الهم من ذلم في بحثنا هذا هو ذكر النقاط التالية:

ن تطور في العقالنية اإلسالمية سـدا  أوال : لقد كان ظهور المذاهب تعبيرا  ع

لفراغ غياب الرسـول العظـم وانقطـاع الـوحي مـن جهـة، وتوسـع الحاجـات، 

وكثرة الحوادث، وتعق د المجتمعات مـن جهـة أخـر ، وربمـا لتـراكم المعـارف 

الفقهية وانطـراك الفـروع المتصـورة مـن جهـة ثالثـة. فهـي إذن حالـة طبيعيـة 

 صحية حضارية.

لمذاهب تشك ل ثروة فكرية غنية للحضارة اإلسالمية ال يسـتهان ثانيا : وهذه ا

بها، كما تمنف الحاكم اإلسالمي كما الفرد المسلم مساحة لالختيار الفضـل فـي 

 
 .بداية المجتهد ونهاية المقتصد المقدمة )1(

 .19أصول الفقه المقارن ص )2(
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مجال عملية تطبيق الشريعة في الحيـاة الفرديـة )خصوصـا  إذا لـم يتعـي ن تقليـد 

ة اسـالمية معتـرف العلم(، واالجتماعية باعتبار أن  الرأي الذي ينتج عن عملي

بهــا، وهــي االجتهــاد، تصــف نســبته إلــى اإلســالم، وحينئــذ ينفــتف أمــام الحــاكم 

ا يحقق المصـالف  الشرعي مجال واسع للمناورة وانتخاب الصلف من اآلرا  مم 

)حتى لم لم يتفق الحاكم مع الرأي فـي اجتهـاده الشخصـي( بـل يمكنـه أن يقـوم 

ل إلى النظريـة والمـذهب االجتمـاعي بعملية توفيق وتركيب بين اآلرا  للوصو

ا يعبر أصدق تعبير عن المرونة اإلسالمية  .(1)الصلف مم 

ثالثا : هذه المذاهب ـ كما قلنا ـ شك لت غنـى للحيـاة اإلسـالمية وحالـة طبيعـة 

ل هذه الظاهرة الطبيعية إلى  عقالنية كان الوصول إليها متوقعا ، إال  أن  الذي حو 

ل إلـى الطائفيـة ظاهرة سـلبية علـى المسـي يه بـالتحو  رة اإلسـالمية هـو مـا نسـم 

الضيقة، حيث سعت هذه الـروك الطائفيـة لالبتعـاد عـن التعقـل والحـوار الـذي 

دعى إليه القرآن الكريم، ونسيان حالة التسامف والمداراة اإلسـالمية، والخـوض 

في جدال عقيم في بعض الحيان وممقوت أخالقيا . ورحنا نشهد فترات مريعـة 

ع ـ كمــا يعبــر الشــيخ يأســاليب ال إســالمية مــن التكفيــر والتفســيق والتبــد و

ـ  مما أد   بعد ذلم إلى نزاع عريض سالت على أثره أنهار مـن   (2)القرضاوي

ة وأزالها عـن موقعهـا الحضـاري المطلـوب  ا مزق الم  ، (3)الدما  والدموع، مم 

مــا يالزمهـا مــن وقتـل أو أضـعف الــروك العقالنيـة التــي رب اهـا اإلســالم بكـل 

ا ( و)الحــوار المنطقــي(،  )االجتهــاد الحــر( و)التشــاور المثمــر( و)التغييــر البنــ 

 
وهذه بحوث علمية قمنا بطرحها في مجامع فقهية رفيعة المستو  ونشرناها من قبل، وال داعي   )1(

)تراجع تقريرات المؤلف عن بحوث مجمع الفقه اإلسالمي وقد بلغت لحد اآلن ستة لتفصيل  لهنا  

ف علـى المـذهب  مجلدات( وتراجع تجربـة اإلمـام الشـهيد السـيد محمـد بـاقر الصـدر فـي التعـر 

 .االقتصادي في اإلسالم

 .210، ص36مجلة رسالة التقريب العدد  )2(

 .ما بعدـ في  155راجع كتاب قصة الطوائف لألنصاري ص )3(



 حول الصحوة اإلسالمية   78

وســيطرت مطلقــات وهميــة مــن قبيــل )المذهبيــة المتفــردة( و)الحــق المحتكــر( 

 و)كفر اآلخر( و)االختصاص بالفرقة الناجية( وغير ذلم.

عبـر إشـاعة ومن هنا فنحن ندعو بجد العادة الحالة المذهبيـة إلـى وضـعها  

العقالنية المطلوبة وروك الحوار اإلسالمي البن ا ، والتآلف القلبي، والبحث عن 

ر عنــه بـــ )حركــة التقريــب بــين المــذاهب  المســاحات المشــتركة، وهــو مــا نعبــ 

 اإلسالمية(.

 حركة التقريب بين المذاهب اإلسالمية

جـذورا    إن  ما اطلق عليه اسم )حركة التقريـب( فـي العقـود الخيـرة يمتلـم

تمتد إلى أقدم اإلسالمية؛ لن ها تسـتمد أصـالتها وحيويتهـا مـن أصـول الشـريعة 

ة فـي صـنع  الغرا ، وتتوضف ضرورتها كلما اتسـع نطـاق مسـؤولية هـذه المـ 

 الحضارة اإلنسانية أو اإلسهام الفاعل فيها على القل.

 وقد نجحت في الفترة الخيرة في التحول إلى استراتيجية فاعلة.

د وضـع علمـا  وشخصـيات كبيـرة فـي الربعينـات مـن القـرن المـيالدي لق

الماضي للبنات الولى لهذه الحركة المباركة وجاهدوا حقـا  فـي تبيـين معالمهـا 

لوها وبي نــوا  وكتبــوا العديــد مــن المقــاالت لترســيخها فــي النفــوس، بعــد أن أصــ 

 جذورها الشرعين وضرورتها المتنامية.

لـت إلـى شـجرة طيبـة   ونحن سعدا  حقا  إذ نجـد  هـذه البـذرة قـد نمـت وتحو 

أصلها ثابت وفرعها في السما  تؤتي أكلها كل  حين باذن ربهـا. حيـث اهتمـت 

بهــا المجــامع العلميــة كمجمــع الفقــه اإلســالمي وااليسيســكو وجعلتهــا مــن أهــم 

أهدافها. وادخلها القادة المسلمون في اجتمـاعهم االسـتثنائي بمكـة المكرمـة فـي 

 عشرية للبلدان اإلسالمية، واستقبلها العلما  بكل  رحابة صدر.الخطة ال

خصوصا  بعد الحوادث التي جرت وتجري في باكستان وافغانستان والعراق 

 ولبنان وغيرها.
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 عقبات.. في طريق التقريب 

ولقد أثمرت جهود العلما  والمفكرين والمصلحين اتجاها  عاما  نحو التقريب 

وميال  عاما  نحوتغليب لغة الحوار المنطقية. وترجيحها بين المذاهب اإلسالمية، 

على أية لغة أخر  انسجاما  مع توجهات اإلسـالم الصـيلة وتناغمـا  مـع الميـل 

 العالمي نحو هذا االسلوب فيما بين الحضارات والثقافات والديان.

ونحن إذ نستبشر خيرا  بهذا المر نعتقد بلزوم تعميقه في الذهان والنفوس؛ 

ن ه اتجاه علمي ونفسي خلقي في آن واحد، يريد أن يتعالى في اإلنسان المسـلم ل

ا يرت بــه هــذا الخــالف مــن  علــى خالفــه فــي الــرأي مــع اآلخــر، ويتغاضــي عمــ 

د من التحد يات الكبر   ع في السلوم وصوال  إلى الموقف الموح  مقتضيات التنو 

ة، وكـذلم مـن المـور الداخليـة ال تـي هـي لـوازم الشخصـية التي تواجهها الم 

 الواحدة لها.

وتستلزم عملية التعميـق هـذه القيـام بكـل مـا مـن شـأنه تحويـل الرغبـة فـي 

التقارب وبالتالي في التفاهم إلى ملكة وخلق اجتماعي أصيل وعام حيـث يعـود 

معه كل  صـوت تبعيـدي حالـة نشـازا  وخروجـا  علـى الجماعـة، وسـعيا  خـارج 

ز منه النفوس. الدائرة وتحركا  خارج السرب   تنفر منه الطباع وتتقز 

رون بعمليـة االسـتيعاب  ولن يتحقـق هـذا الهـدف إال إذا قـام العلمـا  والمفكـ 

ــة  ة التاريخي ــ  ــي مســيرة الم ــا ف ــا، آثاره ــرة أوال  ودراســة تاريخه ــل للفك الكام

والحضارية ثانيا ، وتوعية الجماهير وبأثارها ثالثا  ونقل الفكـرة ـ بالتـالي ـ إلـى 

ارسة العملية اليومية المستمرة حتى تتحقق تلم المملكة ويسود ذلـم الخلـق المم

 المطلوب.

وربما تطل ب المر تنفيذ مشروعات اجتماعية مشتركة في المجاالت البحثية 

 أو االجتماعية وغيرها.

 ولعل أهم نقطتين يجب التركيز عليهما في البين هما:

وحتـــى السياســـية باعتبارهـــا أ ـ استقصــا  الـــدوافع الدينيـــة واالجتماعيـــة 

م نحو التقريب في الفكر والتوحيد في العمل.  مقتضيات التحر 
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ا النقطـة الولـى فهـي  ب ـ معرفة العقبات والموانع التي تقف بوجه ذلم. أم 

تمتلم مخزونها الواسع في النصوص اإلسالمية ويمكن االستعانة فيها بأسـاليب 

لوحـدة مـن خـالل الـدعوة المباشـرة، القرآن الكـريم المتنوعـة فـي الـدفع نحـو ا

د  وتركيز روك التعامل العقالني والحوار المنطقـي مـع اآلخـر، والتـذكير بتوحـ 

ة اإلســالمية، والنتــائج  العـدو ـ رغــم تناقضــاته ـ فـي جبهــة المواجهــة مـع المــ 

االيجانية للوحدة، والسلبية للتمزق وأمثال ذلـم، ولـه حـديث مفصـل يـذكر فـي 

 محله.

الثانية فهي موضع تركيزنا هنا رغم أن نا بلحاظ محدودية الزمان   وأما النقطة

 ال نستطيع التوسع في المر.

 موانع في طريق التقريب 

 ولعل أهمها ما يلي:

 أوالً: العامل الخارجي

ة يخلقـون كـل  الظـروف التـي تـؤد ي  من الواضف تماما  أن  أعدا  هـذه المـ 

ة ويقفـون فـي وجـه كـل  مـا يعمـل لتوحيـدها. وقـد الحظنـا أن   لتمزيق هذه الم 

االستعمار الغربي عمل خالل فترة احتاللـه للعـالم اإلسـالمي، وخصوصـا  فـي 

الفترة التي احتـل فيهـا العـالم اإلسـالمي كلـه تقريبـا ، وقضـى علـى آخـر دولـة 

ه  إسالمية شمولية فـي الربـع الول مـن القـرن المـيالدي العشـرين، الحظنـا أنـ 

 ستهدف:اعتمد سياسة ثالثية ت

ة على تخل فها العلمي واالقتصادي والتعليمي وغير ذلم. 1  ـ إبقا  الم 

ــالم  2 ــي الع ــروك اإلســالمية ف ــى ال ــة عل ــة الغربي ــة العلماني ــاعة الحال ـ اش

اإلسالمي إلى جانب تحريم النزاعات القوميـة والعنصـرية ولكـن سـرعان مـا 

ا دعى بعض الك ت اب المعاصـرين لتسـميته بـ ـ>النصر سـريع فشل مشروعه مم 

 (<.1970ـ  1920الزوال للعلمانية )

ـ تمزيق العالم اإلسالمي إلـى دول وشـعوب متفرقـة، وتحريـم العنعنـات   3

المذهبية الجغرافية والقوميـة والعنصـرية حتـى التاريخيـة كـل  ذلـم خوفـا  مـن 
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ف منه باستمرار مـن  هاجس الوحدة اإلسالمية الذي يجري الحديث عن والتخو 

والمفكرين والكتاب الغربيين ويتم لصراع دائـم مـع العـالم اإلسـالمي  قبل القادة

 على أساسه. تقول الكاتبة هانتر في مقدمة كتابها:

>قامت الرواية التي أل فها جون بوشان، وكان ال يزال رائدا  في اسـتخبارات 

، على فرضية قيام ثورة إسالمية، من شـأنها، إذا 1916الجيش البريطاني عام  

عت، أن تقلب مجر  الحرب العالمية الولـى فـي غيـر مصـلحة القـوات ما اندل

 الحليفة.

: اإلسـالم The Green Mantleكتب بوشان فـي روايتـه، العبـا ة الخضـرا  

عقيدة قتاليـة، إذ ال يـزال ذلـم الشـيخ يقـف فـي المحـراب حـامال  القـرآن باليـد 

ال  بـالخالص يعيـد والسيف المشهور في اليد الخر . فإذا افترضنا أن  هنام أم

الروك حتى إلى الفالحين فـي المنـاطق النائيـة ويدغـدغ أحالمهـم بالجنـة فمـاذا 

سيحدث ياصـديقي؟ سـتفتف جهـنم أبوابهـا فـي هـذه الرجـا  عمـا قريـب. لـدي 

تقارير من العلما  فـي كـل  مكـان، صـغار التجـار فـي جنـوب روسـيا، وتجـار 

حجـاج فـي الطريـق إلـى مكـة، الحصنة في افغانستان والتجـار التركمـان، وال

ــود الغــنم مــن المغــول، والفقــرا   والشــراف فــي شــمال أفريقيــا، والبســي جل

الهندوس والتجار اليونانين في الخلـيج، فضـال  عـن القنـاطر المحتـرمين الـذين 

يستخدمون الشيفرة. هؤال  جميعا  يجمعـون فـي روايـاتهم التـي يرسـلونها إلـي  

 انتظار إشارة إلهية.على المر نفسه، أن  الشرق في 

بعد ذلم بنحو ثالثة أرباع القرن، عب ر المعلق السياسي الميركـي، تشـارلز 

كراوثمر، عن مخاوف مماثلة عندما قال: إن  الواليات المتحدة تواجـه خطـرين 

جيوسياسيين محتملـين، يتـأت ي أحـدهما مـن المنطقـة نفسـها التـي ذكرهـا جـون 

لم إسالمي مت حد تحت راية أصولية علـى بوشان في روايته، فهو يتخذ شكل عا

 .(1)النمط االيراني تخوض صراعا  وجوديا  ضد الغرب الكافر<

وهي من أهم النقاط التي رك ز عليها المرحوم السيد جمال الـدين فـي خطتـه 
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 العامة لتحقيق نهضة إسالمية كبر .

م النزاعـات الطائفيـة   فـي وها نحن نشـهد دور اليـد الجنبيـة الممتـدة لتحـر 

باكسـتان والعـراق وافغانسـتان ولبنــان وسـائر الـبالد التــي يتعـايش فيهـا أتبــاع 

المذاهب. وربما استخدمت وسائل االعالم والقـالم واللسـنة المـأجورة لتحقـق 

 الهدف.

 ثانياً: المصالح الشخصية لبع  الزعما  والحكام

 وهو أمر شهدناه في عصـور الظـالم الماضـية، ونشـهده اليـوم أيضـا  حيـث 

يستغل البعض نفوذه ليثير البسطا  بل ربما بعض المنتسبين لهل العلم لتحريم 

 اإلحن والنزاعات الطائفية.

يقول أحد الكت اب المؤرخين واصـفا  بعـض حـروب الطوائـف بتحريـم مـن 

 السلطات الحاكمة:

>وكانت التمر  سنة دون عنف بين ما وصف بفرق السنة وفرق الشيعة في 

هــ 249ة العربية اإلسالمية فقد تـول ى التـرم بأنفسـهم عـام  سائر أرجا  المنطق

ــة  ــن منطق ــر الضــحايا م ــان أكث ــيعة... وك ــائفي ضــد الش ــع الط ــات القم عملي

)الشاكرية( ببغداد وبنتيجتهـا هـوجم السـجن المركـزي وأحـرق أحـد الجسـرين 

 الواصلين بين جانبي الكرخ والرصافة<.

ي تحريــم الفــتن فــي ويسـتمر فــي الحــديث عــن دور حكومــات الطوائـف فــ

مصر، وعن االقتتال الطائفي بعد قيام حركة الزنج فـي سـواد جنـوب العـراق، 

وامتداد النزاع إلى المدينة المنورة والي طبرستان، وتواصلت إلى شمال افريقيا  

 .(1)وهكذا

 وهنام كتب كثيرة تتحدث عن هذه الظاهرة كمقدمة ابن خلدون وغيرها.

العثمـاني الصـفوي فـي خلـق الفـتن الطائفيـة  ويكفي أن نـذك ر بـدور النـزاع

ة اإلسالمية مما جر  بالتالي إلى أن تفقد شوكتها وعزتها  الداخلية واضعاف الم 

 أمام التحد يات.

م( علـى الشـام وأجـزا  مـن 1924ـ    1280فلقد سيطرت الدولة العثمانيـة )

 
 .233قصة الطوائف للدكتور فاضل النصاري ص )1(
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 1506العراق اضافة إلى مناطق في شمال أفريقيا، وسيطرت الدولة الصفوية )

 م( على ايران. وراحتا تتنافسان وتؤكدان هويتهما المذهبية.1734ـ 

ا أفـرز نزاعـا  طائفيـا  مقيتـا  سـب به نـزاع المصـالف ونهـم الغـزاة والقبائـل  مم 

والمستبدين ال المذاهب، وشهدنا استعار موجة التكفير والقتل وإهانة المقدسـات 

 في كال الطرفين.

ال ننكـر الخـدمات التـي قـدمتاها للحضـارة ونحن إذ نشير إلـى هـذا النـزاع  

 اإلسالمية ولكننا ننعى عليهما استخدام النزعات المذهبية لغراض سياسية.

وإذا كنا ننكر أي إكراه أو عنـف لالجبـار علـى تغييـر المـذهب فإن نـا ننكـره 

 على الطرفين معا  وبمستو  واحد.

 ثالثاً: التكَير

ف وتعد  هذه الظاهرة من أهم العقبات ب وجه التقريب. ورغم أن  اإلسالم وضـ 

تماما  الحدود الفاصلة بين الكفر وااليمان، وحددها بدقة فإن  هذه الحالة الغريبـة 

 حدثت بقوة.

 فعن عبادة بن الصامت قال رسول هللا ’:

من شهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريم له وأن  محمـدا  عبـده ورسـوله وأن  

ته القاها إلى مريم وروك منـه والجنـة حـق والنـار عيسى عبدهللا ورسوله وكلم

 حق أدخله هللا الجنة على ما كان من العمل.

وفي رواية أدخله هللا من أبـواب الجنـة الثمانيـة أي هـا شـا ، ورو  الشـيخان 

والترمــذي: مــن شــهد أن ال إلــه إال هللا وأن  محمــدا  رســول هللا حــرم هللا عليــه 

 .(1)النار

 قوله: )ع(م الصادق ورو  سماعة عن اإلما

اإلسالم شهادة أن ال إلـه إال هللا والتصـديق برسـول هللا، بـه حقنـت الـدما ، 

 .(2)وعليه جرت المناكف والمواريث، وعلى ظاهرة جماعة الناس

ورب ى القرآن الكريم الرسول الكريم ’ أتباعه على التعامل العقالني والحوار 

 
 .ذكرتها الصحاك في أول ما ذكرته من روايات وجمعها صاحب جمع الفوائد في مطلع كتابه )1(
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 ا كانت على أسس شرعية منضبطة.المنطقي والقبول بالتعددية االجتهادية إذ 

إال أن  هذه الظاهرة حدثت في ظل ظروف عصبية في مطلع المر كما فـي 

 قضية الخوارج.

ة عبرت هذه الحالة وعادت إلى التعامل المنطقـي فـي عصـر  ورغم أن  الم 

وا أتبـاعهم عليهـا ولكـن  ة أروع صـور منطقيـة وربـ  أئمة المـذاهب وقـدم الئمـ 

 لخر  قادت إلى عودتها من جديد.العوامل الكثيرة ا

وإن ي اعتقد أن  أهم ما قاد لهذه الظاهرة هو ما يمكن تسميته بمؤاخـذة اآلخـر 

 بلوازم كالمه رغم أن  هذا اآلخر ال يؤمن بهذه المالزمة مطلقا .

معتقـدين أن  الزم موقفـه مـن التحكـيم كفـره   )ع(فقديما  كف ر الخـوارج عليـا   

 والعياذ باهلل.

 وا أن ه شم في نفسه حين قال للحكمين:فقد ذكر

>انظرا فإن كان معاوية أحق بها فأثبتاه، وإن كنت أولى بها فاثبتاني< فـإذا 

 هو شم في نفسه ولم يدر أهو أحق أم معاوية فنحن فيه أشد شكا <.

ورد  اإلمام عليهم بقوله: >فإن  ذلم لـم يكـن شـكا  منـي، ولكـن انصـفت فـي 

ولم يكن  .(1)(ُهًدى أَْو في َضالل  ُمبين   َوإِنّا أَْو إِيّاُكْم لَعَلى)القول، قال هللا تعالى:  

 .(2)ذلم شكا  وقد علم هللا أن نبيه على الحق<

ة دب ت هذه الحالـة بـوتيرة أوسـع وذلـم كمـا الحظنـاه فـي  وبعد عصر الئم 

االخــتالف حــول )زيــادة الصــفات علــى الــذات اإللهيــة( و)التحســين والتقبــيف 

حيث رأ  الطرفـان المتنازعـان أن  الطـرف اآلخـر يقـوده رأيـه إلـى   العقليين(

الكفر وهكذا نجد هذه الظاهرة في قضايا كثيرة من قبيل )التوسـل( و)الشـفاعة( 

ــلة(  ــاس( و)المصــالف المرس ــان( و)القي ــل )االستحس ــي مث ــى ف ــدا ( وحت و)الب

لقـل وغيرها. في حين لواحتكم الجميع إلـى الحـوار المنطقـي الكتشـفوا علـى ا
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ر له االيمان بهذه القضية أو تلـم وربمـا اكتشـفوا أن   لد  الطرف اآلخر ما يبر 

 النزاع لفظي ال حقيقة له.

وزاد الجهل والتعص ب الطين بلة حيث يـدخل فـي عمليـة الفتـو  مـن لـيس 

أهال  لها فيفتي بغير ما أنزل هللا. وهذا مـا شـهدناه بكـل وضـوك فـي الحركـات 

ا أد   إلى سفم الدما  البريئة على نطـاق واسـع باسـٍم التكفيرية في عصرنا مم  

ة وهما من هذه الحالة برا .  الدفاع عن الدين والم 

 رابعاً: التشكيك في نوايا الداخلين في الحوار

ب أو  ــوب، ويــدفع لنــوع مــن التهــر  ال يحقــق التشــكيم الجــو الهــادئ المطل

المطلوبة. وهذا ما شهدنا المماطلة أو تلمس العثرات مما يمنع من تحقق النتيجة  

نظيره في عمليات  الحوار بين أتباع الديان نتيجـة مـا يحملـه كـل  طـرف مـن 

تراكمات ذهنيـة عـن اآلخـر فـالطرف المسـيحي مـثال  يحمـل أحقـاده الصـليبية 

وإيحا ات المستشرقين بما يسمونه بـ)الهرطقة اإلسالمية( وما يـدور فـي نفسـه 

ي تنافس مشـروعه فـي السـيطرة، فـي حـين من هواجس الصحوة اإلسالمية الت

يحمـل الطــرف اإلسـالمي ســوابق ذهنيــة كبيـرة عــن خدمـة التبشــير المســيحي 

 لالستعمار على مد  قرون.

ه للتعليمات اإلسالمية الهادية والداعية لحسن الظن  ولكن العمل الجاد والتوج 

ريـب في الخ المسلم يمنـع مـن أن يلعـب هـذا العامـل دوره فـي المنـع مـن التق

خصوصا  إذا تم  على مستو  العلما  العـاملين الـذين خبـر بعضـهم بعضـا  فـي 

ة بمجموعها.  مجاالت العلم واالخالص والعمل في سبيل الم 

خامساً: التهويل والتضخيم واستحضار الماضي والِتهجم علِى المقدسِات 

 وعدم احترام اآلخر

ق الحـوار وكل  واحد من هذه المور يمكن أن يشـكل بنفسـه مانعـا  مـ ن تحقـ 

المطلـوب وبالتـالي الوصــول إلـى التقريــب، وقـد وجــدنا النصـوص اإلســالمية 

 تتظافر في المنع من هذه المور:

ِ َمثْنِى)فقوله تعـالى:   وا ِمّ َدة  أَْن تَقُومُِ ْم بِواحِِ ْل إِنّمِا أَِعُظكُِ راد  قُِ ّم   يَو فُِ ثُِ
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ة   ْن ِجنِّ مـن الحـوار فـي الجـوا  االنفعاليـة يمنـع    .(1)  (تَتَََّكُروا ما بِصاِحبُِكْم مِِ

 المصطنعة.

ونَ )وقوله تعالى:   ا تَْعَملُِ ئَُل َعمِّ يمنـع  (2)(قُْل ال تُْسئَلُوَن َعّما أَْجَرْمنا َوال نُسِْ

من االنشغال بالماضي ويفرض احترام اآلخر وذلم أيضا  واضف في اآلية التي 

 تنهي حتى عن سب  آلهة المشركين.

 مناهجسادساً: االختالَ في ال

اضف إلى كل  ذلم أن اختالف مناهج االستدالل وطرق االستنباط يمنع مـن 

 التقارب في النتائج فينبغي السعي إلى ما يأتي:

 ـ الفراغ من المفروضات المسبقة قبل بد  عملية الحوار. 1

 ـ االتفاق على منهج واحد لالستنباط وليس هذا االتفاق أمرا  صعبا . 2

بدقة لئال ينظـر كـل  طـرف إلـى قضـية ومفهـوم ال   ـ تحقيق محل الحوار  3

 ينظر ومفهوم ال ينظر إليه الطرف اآلخر.

 وهنام موانع أخر  من قبيل:

 ـ اعتبار القول الشاذ عالمة على المذهب كله. 1

رات المذهب من أقوال خصومه. 2  ـ أخذ تصو 

 ـ دخول من ليس أهال  في عملية الحوار. 3

 ية للظفر باآلخر.ـ ات باع الساليب الملتو 4

ا ال يسعنا المجال للتعرض له ولكـن يجـب حذفـه حتـى نصـل  وغير ذلم مم 

 إلى التقريب المطلوب بل الضرورة في عالمنا الملتهب.

 تنوع المذاهب بين الماضي والحاضر

 انتشار المذاهب بين الماضي والحاضر

ويكفـي   لقد تغيرت الخارطة المذهبية على مر  التاريخ نتيجة عوامل كثيـرة،

 
 . 46سبأ:  )1(
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أحدهما للمقدسي وهو يتحـدث   (1)أن نقارن بين نصين ذكرهما الشيخ أسد حيدر

عن انتشار المذاهب في القرن الرابع الهجري فيقول: >سواد صنعا  ونواحيهـا 

مع سواد عمان شراة غالية، وبقية الحجاز وأهل الرأي بعمـان وجهـر وصـعده 

مع بأيديهم، وفي نواحي شيعة. والغالب على صنعا  أصحاب أبي حنيفة والجوا

نجد واليمن مذهب سفيان. وفـي العـراق الغلبـة ببغـداد للحنابلـة والشـيعة، وبـه 

مالكية وأشعرية، وبالكوفة الشيعة إال الكناسة فإن هـا سـنة، وأكثـر أهـل البصـرة 

 قدرية )وشيعة( وثم حنابلة.

م ... إقليم اقور وهو اليوم شـمال العـراق ـ أي الموصـل ونواحيهـا ـ مـذهبه

سنة وجماعة،إال عانة فإنها كثيرة المعتزلة وال تر  في الرأي غير مذهب أبي 

حنيفة والشافعي، وفيها حنابلة وجلبة للشيعة، واقليم الشام مذاهبهم مستقيمة أهل 

جماعة وسنة، وأهل طبرية ونصف نـابلس وأكثـر عمـان شـيعة وال تـر  فيـه 

 .مالكيا ، والعمل كان فيه على مذهب أصحاب الحديث 

اقليم مصر على مذهب أهل الشام، غير أن  أكثر فقهائهم مالكيون،... وأعلى 

 القصبة شيعة وسائر المذاهب في الفسطاط موجودة ظاهرية.

واقليم المغرب، فالمذاهب على ثالثة أقسام، وأما في االندلس فمذهب مالـم، 

ر وقــرا ة نــافع، وهــم يقولــون: ال نعــرف إال كتــاب هللا وموطــأ مالــم، وبســائ

 المغرب إلى مصر ال يعرفون مذهب الشافعي إال  مذهب أبي حنيفة ومالم.

... اقليم جانب خراسان للشيعة والمعتزلة والغلبـة لصـحاب أبـي حنيفـة إال  

 في كورة الشاش فإن هم شوافع وفيهم قوم على مذهب عبدهللا السرخسي.

وبالري حنابلـة  واقليم الرحاب مذاهبهم مختلفة، فالغلبة للحنيفة وهم بخارية،

 كثيرة، وأهل قم شيعة، وفي الدينور جلبة لمذهب سفيان الثوري.

اقليم خوزستان مذاهبهم مختلفـة، أكثـر أهـل الهـواز ورامهرمـز والـدورق 

حنابلة، ونصف الهواز شيعة، وبه من أصحاب أبي حنيفـة كثيـر ولهـم فقهـا  

 وبالهواز مالكيون.
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حــديث، وأصــحاب أبــي حنيفــة، اقلــيم فــارس، العمــل فيــه علــى أصــحاب ال

 وللداودية دروس ومجالس وغلبة، ويتقلدون القضا  والعمال.

 اقليم كرمان المذاهب الغالبة للشافعي.

اقلــيم الســند مــذاهبهم أكثرهــا أصــحاب حــديث. ورأيــت القاضــي أبــا محمــد 

المنصور داوديـا  إمامـا  فـي مذهبـه وأهـل الملتـان )شـيعة يحيعلـون فـي الذان 

االقامة( وال تخلو القصبات من فقها  على مذهب أبي حنيفة ولـيس ويثنون في  

 .(1)بهم مالكية، وال معتزلة، وال عمل للحنابلة

ومن الواضف أن  هذه الجغرافيا المذهبية تغي رت بشكل كبير حتى في القـرن 

 الرابع والخامس نفسيهما.

ا عن القرن الثالث عشر الهجري فيحد ثنا العالمة أحمد تيمور  بما يلي: (2)أم 

المغــرب القصــى يغلــب عليــه ـ اآلن ـ المــذهب المــالكي. وعلــى الجزائــر 

 وتونس أيضا .

)طرابلس( المذهب المـالكي. بكثـرة، والحنفـي بقلـة، وهـم مـن بقايـا السـر 

التركيــة، وأكثرهــا فــي تــونس، ومــنهم أفــراد بيــت اإلمــارة بهــا، ولهــذا تمتــاز 

ا سائر أعمالها فقضاتها  حاضرتها بالقضا  الحنفي مشاركا  للقضا  المالكي، وأم 

مالكية، وفي الحاضرة كبير المفتين ويلق ب بشيخ اإٍلسالم، وله التقد م والزعامـة 

والمعنوية على الجميع، والمالكي وله المقـام الثـاني، وقـد تسـاهلوا ـ اآلن ـ فـي 

لسـنن تلقيبه بشيخ اإلسالم أيضا . ومع قلة المقلدين للمـذهب الحنفـي، فـإن  مـن ا

المتبعة عندهم أن يكون نصف مدرسي جامع الزيتونة حنفية، والنصـف اآلخـر 

 مالكية. وإن ما امتاز الحنفي بذلم لكونه مذهب السرة المالكة.

)مصر( الشافعي والمالكي، ويغلـب الول فـي الريـف والثـاني فـي الصـعيد 

قضـا  والسودان، ويكثر الحنفي وهـو مـذهب الدولـة، والمتبـع فـي الفتـاو  وال

 الحنبلي قليل بل نادر.

 
 .م بمطبعة بريل1909أحسن التقاسيم لشمس الدين محمد بن أحمد المعروف بالشاري طبع سنة  )1(

 .42نظرة تاريخية لحمد تيمور باشا ص )2(



 89 حقيقة الصحوة وأعراضها المقال الول:  

)الشام(: الحنفي يشمل نصف أهل السنة بها والربع شـافعية، والربـع اآلخـر 

 حنابلة.

)فلســطين(: يغلــب علــى مــذاهب أهــل الســنة فيــه الشــافعي، ويليــه الحنبلــي 

 فالحنفي، فالمالكي.

)العراق(:يغلب الحنفي فيه على مذاهب أهل السـنة، ويليـه الشـافعي وبـه مالكيـة 

 نابلة.وح

 )الترم(: العثمانيون واللبان وسكان بالد البلقان، المذهب الحنفي.

)االكراد(: المذهب الشافعي وهو الغالب على بالد أرمينية، لن  مسلميها من 

أصلل تركماني أو كردي، والسنيون من أهل فارس أغلبهم شافعية وقليل مـنهم 

 حنفية.

 نبلي بقلة.)الفغان(: المذهب الحنفي والشافعي، والح

)تركســتان الغربيــة(: التــي منهــا بخــار  المــذهب الحنفــي، وأمــا تركســتان 

الشرقية فكان الغالب عليها الشافعي، ثم تغلب الحنفي بمسعى العلمـا  الـواردين 

 عليها من بخار  القفقاز وما واالها الحنفى وفيهم شافعية.

 )الهند(: الحنفي والشافعي بقلة وفيها مذاهب أخر .

الصينية(: شافعية وكذلم مسلموا استرالية، وفي البرازيل من أميركـا   )الهند 

 الف مسلم حنفية. 25نحو 

ــا  وهــم مختلفــو  140)أميركــا(: فيهــا مــن المســلمين عــدد ينــوف علــى  ألف

 المذاهب.

)الحجاز(: الشافعي والحنبلـي وفيـه حنيفـة ومالكيـة فـي المـدن أهـل عسـير 

 شافعية.

دن، وحضرموت شافعية، وقـد يوجـد بنـواحي )اليمن(: السنيون فيها وفي ع

 عدن حنيفة، والغالب على عمان الباضية، ولكنها ال تخلو من حنابلة وشافعية.

 )قطر والبحرين(: المالكي وفيهما حنابلة من الواردين عليهما من نجد.

 )االحسا (: الغالب على أهل السنة فيها الحنبلي والمالكي.
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 )الكويت(: المالكي.

 شخ أسد على هذا النص قائال :ويعل ق ال

>هذا ما ذكره العالمة أحمد تيمور باشا عـن المـذاهب الربعـة وانتشـارها، 

ض النتشــار المــذهب الشــيعي فــي القطــار اإلســالمية فــي العصــر  ولــم يتعــر 

 الحاضر...

والبــد مــن مالحظــة عامــل الــزمن والتغيــرات السياســية. كمــا ال يعنــي أن  

ي من الدقة بحيث ال تقبل االضـافة فـي السـما  تقسيمات تيمور واحصا اته ه

 .(1)والزيادة في العدد<

ض مــثال  للــبالد  ه لــم يتعــر  وهــذا صــحيف فاستقصــاؤه غيــر مســتوعب؛ لنــ 

 االفريقية السودا ، وال للمسلمين في الصين وروسية وغيرها.

ورغم أن نا نرفض تقسيم المسلمين إلى أكثريـة وأقليـة إال أن  الواقـع يفـرض 

، وهنا نجد أن  الكثرية في العالم اإلسالمي سنية وعلى اختالف في البلدان نفسه

ــي  ــاع أحــد المــذاهب الربعــة )الشــافعي والحنفــي والحنبل مــن حيــث كثــرة أتب

والمالكي( والقلية شيعية بال ريـب. )اثنـا عشـرية أو زيديـة وغيرهـا( ويوجـد 

أقليـات إباضـية فـي أتباع المذهب الباضي بشكل أكثرية في عمان كما تتواجد  

 شما ل افريقية.

فإذا رك زنا على كل  دولة رأينا هذه الحقيقة قائمة في أغلب الـدول فـي حـين 

تنقلب النسبة في دول كالعراق والبحرين وآذربايجان وتتعادل تقريبا  فـي لبنـان 

 كما أن  نوع العالقات متباين.

دول الخليجيـة فالمور في دول جنوب آسيا ووسـطها وافريقيـا واميركـا والـ

تسير نحو الوئام ومنف حقوق المواطنة للجميع مع وجود خلـل فـي بعـض هـذه 

الدول نرجو أن يـزول مـن خـالل سـعي هـذه الـدول لتحقيـق حالـة ديمقراطيـة 

ــائفي  ــاه الط ــى االتج ــواري عل ــي والح ــاه العقالن ــيطرة االتج ــا وس ــبة له مناس
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ف.  المتطر 

المصــالف االســتكبارية أوال  ولكنــه متشــنج تمامــا  فــي العــراق نظــرا  لتــدخل 

وضعف الحكم المركزي ثانيا  وانتشار السـالك بيـد المجموعـات الطائفيـة ثالثـا  

وتالحم المجموعات االرهابيـة التكفيريـة مـع بقايـا النظـام البائـد رابعـا  وثـورة 

 النزعات العشائرية والطائفية واتجاهات الثأر المضاد في المرحلة الخامسة.

بمستقبل أفضل يعيد للنسيج العراقي لحمته الطبيعية وللعراق  إال أن ني متفائل

دوره الطليعي في القضايا االقليمية واإلسالمية والعالمية. وتفاؤلي هذا ناتج من 

 خبرة البأس بها بالتركيبة العراقية والوضاع االقليمية والعالمية.

ــوا ــود الك ــل اإلســالمي، ووج ــعب بالح ــاحقة للش ــة الس ــان الغلبي در إن إيم

ســة التــي عركتهــا المحنــة الطويلــة، وتــوف ر العلمــا  التقيــا   اإلســالمية المتمر 

 التقريبيين كل  ذلم سوف يساهم في الوصول إلى الوصول إلى الغد الفضل.

وإن ني أعتقد أن  عملية التوعية الجماهيرية وقيام العلمـا  بـدورهم الوحـدوي 

وب في رأب الصدع سوف يـؤدي وأدا  الدول اإٍلسالمية والعربية دورها المطل

 إلى تحقيق المصالحة الوطنية المنشودة.

ا المر في لبنان فال يمكن أن يصن ف في حقل الصراع الطائفي وإن سعى  أم 

ق  البعض إلى ذلم. وإن ما هـو صـراع سياسـي محـض نسـأل هللا تعـالى أن يوفـ 

 الشعب اللبناني لحل ه بأفضل وجه.

د أية حالة يؤبه لها في العالم اإلسالمي إال في وعدا هذه الموارد فإن ني ال أج

 باكستان ولكنها حاالت فردية عابرة.

وفــي الختــام أســأل هللا جــل  وعــال أن يمــن  علينــا جميعــا  بــالعزة والوحــدة  

والتالحم لمواجهة التحد يات المصـيرية التـي تسـتدف ثقافتنـا بـل وجودنـا علـى 

 مستو  العالم اإلسالمي كله.

 .(1)(لُوا فََسيََري ّهُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْمِمنُونَ َوقُِل اْعمَ )

 
 .105التوبة:  )1(
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 )هــ(
 الهوية بين تهديد التنميط وتداعيات التفريط

 

 متى ينطرك السؤال؟

ة ذات وعـي وموقـف مـن الكـون والتـاريخ واإلنسـان ولهـا  عندما تهاجم أمـ 

ا ينتج تماسكا  هو من صمي م فكرها وشخصيتها، إيديولوجيا حياتية مستوعبة مم 

فيراد لها أن تغرق في الالأبالية، ويستهدف تماسكها، وعنـدما يـتم  العمـل علـى 

فصل الواقع عن جـذورة التاريخيـة العريقـة ومبانيـه العقائديـة، وخصوصـياته 

 ،المحددة

يميتوا العقـل الجمعـي والثقافـة العامـة والتـرابط   كيوعندما يخطط العدا   

 ،كيالشعوري والتناسق السلو

 ،وعندما يراد قهر اإلرادة وتفتيت الوحدة وكسر المقاومة

ة للتــردي فــي وهــدة الحالــة الفولكلوريــة  وعنــدما ي عمــل علــى دفــع أيــة أمــ 

ــة أو التعصــب  ــية الفارغ ــد والنرجس ا التمجي ــ  ــم إم ــن ذل ــتج م ــطحية لين والس

والعنصرية )وفي كلتا الحالتين ستكون النتيجة هي التقهقر الهووي والتراجعيـة 

 ،(1)والتطرف فكرا  وثقافة واجتماعيا  كما يعبر الدكتور فتحي التريكي

ة ما يبرز سؤال )الهوية( أو )الهوهوية( كمـا  نعم عندما يتآمر العدو على أم 

 يعبر بعض الفالسفة.

ة كما هي ومعرفة حدود هذه الحقيقـة  والهدف الواقعي هو معرفة حقيقة الم 
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ل إلى حقيقـة سـي الة   ومشخصاتها دونما إغراق في التعميم والنمطية بحيث تتحو 

ووجود منفتف، وال تفريط بمعالم الشخصية وتضييع لفرديتها وتشخ صـها الـذي 

 يمنحها ما تمتاز به على غيرها.

 

ة؟  ما هي الهوية على صعيد الم 

يطرك الفالسفة حقيقة ال ريب فيها هي أن  المفاهيم الكليـة تبقـى ذهنيـة فـإذا 

عالم الوجود تشخ صت بحدودها وتعي نت بمميزاتها الوجوديـة أريد لها أن تدخل  

ولكنها على أي حال لها هويتها في المرحلتين وهي تنطـرك فـي اإلجابـة علـى 

سؤال ما هي أو ما هو؟ بل ال يمكن أن نتحقـق مـن كـون هـذا الـذي وجـد هـو 

 مصداق لذلم المفهوم إال إذا كنا نعرف أبعاد المفهوم نفسه.

ة اإلسـالمية نظريـا ؟ ولذا يكون السؤا ل ما هي أبعاد مفهومنا عن ماهية الم 

ة ومـد  انسـجامه مـع الصـورة  له السبقية على سؤال مـا هـو واقـع هـذه المـ 

 النظرية؟

ة نظريا  يتأط ر باإلطار التالي: ره لهذه الم   وما نتصو 

ع بشــري يــؤمن بتمييــز اإلنســان عــن ســائر الموجــودات الحيــة  أوال : تجمــ 

 رية ال تتوفر بمجموعها فيها هي:بخصائص فط

أ ـ العقل بأحكامه النظرية والعملية، وقدرته على التخل ص من سيطرة الواقع 

الحس ي وتأثيراته من خالل إدراكاته المتخي لة، والموهومة والمستنبطة باإلضافة 

لمحسوساته التي يتجاوزها لتكوين المفاهيم الكلية التي يسرك بينهـا ليعـود إلـى 

المحسوس ويدرسه ويالحظ نقاط القوة والضعف فيه وليفتـرض صـورة   الواقع

وليرسـم لنفسـه خارطـة ،جديدة تتخل ص من نقاط الضـعف وتحـتفظ بنقـاط القوة

وحينئـذ تبـدأ عمليـة التغييـر مـن خـالل دوافـع العلـة   ،توصله للصورة النموذج

 الغائية ولذا يمكن أن يمتاز اإلنسان بكونه الحيوان المغي ر.
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رائــز والميــول، وهــي دوافــع عميــا  تشــاركه فــي بعضــها الحيــا  ب ـ الغ

وحـب االسـتطالع الكمـال  الخر  ويختص هو بميول متعاليـة )كالشـوق إلـى  

 والتدين وأمثال ذلم(.

ر الموقــف بمســؤولية مهمــا اشــتد ت الضــغوط  ج ـ اإلرادة الحــرة التــي تقــر 

 العقلية والعاطفية.

كون مدبرا  له وبكل صفاته الحسنى الجمالية ثانيا : ويؤمن باهلل تعالى خالقا  لل

والجالليــة، وبالنبيــا  والرســل وآخــرهم الرســول الكــرم محمــد ’ الــذي جــا  

بالرسالة الخاتمة الخالدة قادة للتاريخ اإلنساني ومبلغين لشرائع هللا الهاديـة إلـى 

ا يعطيهـا هدفيـة ومعنـى ول كـل مدارج الكمال، وبالقيامة معادا  لهذه المسيرة ممـ 

 هذه المعتقدات فروع كثيرة تستفاد منها منطقيا .

ى العقـل  ثالثا : ويـؤمن برسـالة إسـالمية تـنظ م الحيـاة وتبنـي المجتمـع وتربـ 

ه الســلوم كلــه نحــو الكمــال وتتصــف بالواقعيــة والخالقيــة  والعواطــف وتوجــ 

والتوازن والمرونـة والشـمول والعدالـة والوسـطية إلـى مـا هنـام مـن صـفات 

 منسجمة.

ابعا : ويؤمن بضرورة المساهمة في المسيرة الحضارية اإلنسانية وامتالم ر

دور طليعي فيها، عبر انفتاك على الحضارات والثقافات وتشجيع علـى التقـدم، 

واتخاذ مـنهج حـواري منطقـي مـع اآلخـر، وتعـاون عـالمي فـي كـل  مـا يخـدم 

ر المستضعفين الصالف اإلنساني العام ويدفع الظلم والعدوان على الحقوق وينص

 ويحقق السالم العادل.

 

 موارد الحذر

 وفي مجال تحديد الهوية يجب الحذر من الجوانب السلبية وأهمها:

ر لهــا،  أ ـ الســقوط فــي مفهــوم ذاتــوي متعــال، ونرجســية تصــعيدية ال مبــر 
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ونمطية تهد د كل  أنواع الحوار وتنظر لنفسها على أن ها نهايـة التـاريخ ومنتهـى 

 كما نشهده عند الليبرالية الديمقراطيـة ومنظريهـا اليـوم، فهـم مهمـا التقد م تماما  

ــار  ــى أن  المس ــون عل ــافس، يتفق ــي الصــراع أو التن ــائل، أه ــي الوس ــوا ف اختلف

الحضاري يجب أن تتجه بوصلته نحو )الليبرالية الديمقراطيـة( ال غيـر وحتـى 

قـون علـى أولئم الذين يبدون مرونة فـي التعامـل مـع اآلخـر اإلسـالمي فهـم يب

 الهدف ويخففون من قسوة الوسائل.

إن  الهويــة اإلســالمية رغــم قيمهــا الثابتــة الفطريــة تفســف المجــال لالجتهــاد 

اإلنســاني أن يقــد م إبداعاتــه التفصــيلية، وحكمتــه العمليــة التنظيميــة اإلبداعيــة، 

 ورغبته االجتماعية المتغي رة.

لثابتـة، وهـو مـرض قاتـل ب ـ السقوط في هاوية التفـريط بـالقيم اإلنسـانية ا

للحضارة يعصف بالقيم والعقـل والمنطـق والحقيقـة والمعرفـة، وهـو تمامـا  مـا 

 سقطت فيه حالة ما بعد الحداثة الغربية.

إن  الواقع اإلنساني يحوي ثوابت قيمية هي سـر انطبـاع أيـة مسـيرة بشـرية 

خيـه بالطابع اإلنساني ومتغي رات طبيعيـة مـن قبيـل بعـض عالقـات اإلنسـان بأ

اإلنسان أو بالطبيعة وإذا كان التعامل مـع القـيم ثابتـا  فـإن  التعامـل مـع الجانـب 

 المتغي ر يت صف بطابع المرونة.

وعليــه، فــنحن نــدعو للمرونــة الواقعيــة ونــرفض الميوعــة المفرطــة، يقــول 

 الستاذ الشهيد الصدر:

م عشـوائي كريشـة فـي مهـب الـريف،  >فالتحرم الضائع بدون مطلق تحـر 

عل بالعوامل من حولها وال تؤثر فيهـا. ومـا مـن إبـداع وعطـا  فـي مسـيرة تنف

اإلنسان الكبر  على مر  التاريخ إال وهو مرتبط باالستناد إلى مطلق، وااللتحام 

معه في سـير هـادف< غيـر أن  هـذا االرتبـاط نفسـه يواجـه مـن ناحيـة أخـر  
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حويـل النسـبي إلـى الجانب اآلخر من المشكلة، أي مشكلة الغلو فـي االنتمـا  بت

مطلق وهي مشكلة تواجه اإلنسان باستمرار إذ ينسـج وال ه لقضـية لكـي يمـد ه 

د  هذا الـوال  بالقـدرة علـى الحركـة ومواصـلة السـير، إال أن  هـذا الـوال  يتجمـ 

بالتدريج ويتجرد عن ظروفه النسبية التي كان صحيحا  ضمنها، وينتزع الـذهن 

ل إلى البشري منه مطلقا  ال حد  له لالس تجابة إلى مطالبه، وبالتعبير الديني يتحو 

 .(1)إله يعبد بدال  من حاجة يستجاب إلشباعها

ويقول الستاذ التريكي: >والفهم الموضوعي )لقضية الهوية في قبـال الفهـم 

الذاتوي( يحاول إقرار تناظر وتناسق بين الهوية والعقـل فـي صـبغته المنفتحـة 

خـذ بعـين االعتبـار ثوابـت الوجـود ومتغي راتـه والكونية في اآلن نفسه، وهـو يأ

ويفتف الوجود على الحياة بتغي راتها ومفاجآتها ونضالها وتوتراتها، فالـذات فـي 

 .(2)هذا الفهم مؤسسة للعقل والوعي المتحرم<

 

 السلوم الرشيد 

الـالزم علينـا ـ ونحـن نعمـل علـى تالفـي تهديـد التنمـيط   نومن هنا فـإن  مـ

 االلتزام بسلوم متوازن رشيد ومن أنماطه ما يلي:وتداعيات التفريط ـ 

ة نظرة عالمية إنسانية تسـتمد فلسـفتها مـن وحـدة الفطـرة   1 ـ أن تمتلم الم 

ووحدة المسيرة وضرورة التعاون الدولي في نظام عـادل يعطـي كـل  ذي حـق 

حقه ويحترم الخصوصيات الثقافية كما يحترم حقـوق اإلنسـان وحرياتـه دونمـا 

 اعتدا .

ينئذ يجب التنبيه والحذر من الوقوع في حبائل هذه العولمة المجنونة التي وح

 
 .753الفتاو  الواضحة ص )1(

 .201الحداثة وما بعد الحداثة ص  )2(
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تعتمد الهيمنة الثقافية والسياسية واالقتصادية على اآلخـرين، وهـي فـي الواقـع 

 إعادة إنتاج لنظام الهيمنة الرأسمالية القديمة مع تغيير في السلوب والوسيلة.

و كانت تبدو لول وهلة داخلية ن نا ال نستطيع أن نخطط لية قضية حتى ولإ

بحتة ـ من قبيل قضايا التربية واإلعالم والبيئة الداخلية وحركة الطاقة الداخليـة 

والمسيرة الزراعية والتنمية العلمية، وحتى المناسبات والقناعات الفولكلوريـة ـ 

إال إذا الحظنا المسيرة العالميـة للعولمـة فـي كـل  هـذه المجـاالت وإال  فسـيكون 

طيطنا ناقصا  تواجهه موانع بعد مالحظـة الفضـا  العـولمي والنفـوذ العميـق تخ

 لثقافة العولمة إلى كل  مجاالت حياتنا شئنا أم أبينا.

 وتلم بنفسها مشكلة تضغط على أنماط تخطيطاتنا.

ــالي راك دور الضــغط  ــز  بشــدة بالت ــدأ يهت ــدرتها ب ــة وق ــم  أن  مفهــوم الدول ث

يزداد. وربما كان هذا ذا أثر ايجابي في مجال نفي   الخارجي، والمراقبة الكونية

الساليب الديكتاتورية والقمعية وإدانة انتهام حقوق اإلنسان، إال  أن نا نعلم كـون 

لها لتحقيـق مصـالحها  ر تـدخ  اقـة إال  لتبـر  العولمة ال تستخدم  هذه العنـاوين البر 

لها ينقلــب علــى أهدافـه المخفيــة ت عنــه، وهــو  الضـيقة، فــإذا رأت أن  تـدخ  تخلـ 

فـي الشـرق الوسـط الكبيـر بالضبط ما رأيناه من تخل ي أمريكـا عـن مشـاريعها  

 ، بل وحتى عن عمالئها الذين ثارت بوجههم الشعوب.والجديد 

ـ أن تعتمد السلوب الوسطي المتوازن في مختلـف تعامالتهـا مـع الواقـع   2

جادة المستقيمة. ويمكننـا وتتجن ب اإلفراط والتفريط، فكالهما يعد  خروجا  عن ال

أن نؤك د أن هما إذا رك زا على أي شي  أفسداه حتى العلم والـدين والمعرفـة فـإذا 

لـت إلـى مسـارات خطيـرة ومنزلقـات  أصيبت هذه المـور بـاإلفراط مـثال  تحو 

 واسعة.

ـ أن تجعل عملية الحوار مع اآلخر الـداخلي والخـارجي منطقهـا قبـل أي   3

قرآن يتحد ث لنا عن أساليب من الحوار جرت ويمكـن خطوة أخر . وها هو ال
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عة ويرسم لنا أحسن الطـرق فـي الحـوار حتـى أنـا  أن تجري بين أطراف متنو 

لنعتقــد أن  فــي القــرآن نظريــة متكاملــة للحــوار المنطقــي الســليم. ويخطــ  مــن 

ر أن  الحوار لغة العاجزين، بل هو على العكس لغة القويا  في منطقهم،  يتصو 

نين إلى أصالتهم، الواثقين من هويتهم، الموضـوعيين فـي تعـاملهم. نعـم المطمئ

إذا أراد اآلخرون استغالل الحوار لكسب الوقت وتنفيذ الخطط الجهنمية أو لبث  

قــة والظلــم للوجــدان االجتمــاعي فــإن هم هــم الــذين يســد ون بــاب  الشــبهات الممز 

 الحوار.

ة منهج التغيير المستمر ب  4 هدف الوصول إلى الفضل طبعا  ـ أن تعتمد الم 

مع االحتفاظ بالثوابت اإلسالمية التي هي جز  من الهوية. وتعمـل علـى تعبئـة 

ف االقتصـادي والعلمـي  كل  طاقاتها المادية والمعنوية للتخل ص مـن حالـة التخلـ 

واالجتماعي والتقنين والتربوي واإلعالمي وغير ذلم وليكن المـنهج التغييـري 

 أراده اإلسالم كما أشرنا إلى ذلم.سمة عامة وفق ما 

إن  التجديد حتى في أساليب االستنباط الديني، والتحريم في عمليـة الـوعي، 

ة كما تذكرة الروايات.  يشكل من ة على الم 

يتها التقنينية وثقافتها   5 ة المناعة الكاملة ضد التآمر على هو  ـ أن تمتلم الم 

ركها احتكار المـؤتمرات الدوليـة والجـو االجتماعية من خالل التأثيرات التي تت

 اإلعالمي من قبل قو  التآمر.

فهـا   ؛ية التقنين والتشريع الثقافي واالجتماعيلوهذا المعنى ينسحب على عم

نحــن نشــهد مــؤتمرات التنميــة والســكان والمــرأة تســعى جاهــدة لتعمــيم الثقافــة 

رات االجتماعية المنحرفة باسـم )الحقـوق الجن سـية( و)الحريـة الغربية والتصو 

نة ذلم فـي خانـة حقـوق اإلنسـان، وهـي  الفردية للمراهقين( وأمثال ذلم، مضم 

 الباب الواسع الذي تنفذ منه العولمة إلى جميع المجاالت.

ل العولمة اإلعالمية مـن خـالل الجـو  الخـانق للمعلومـات  كما أن نا نشهد تدخ 
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ير الحقائق، وتثـبط الهمـم المتدف قة عبر مئات المحطات الفضائية واالنترنت لتغ

رات وتشـكم فـي القناعـات  ر التصـو  ق الواصـر، وتغيـ  وتبث  الشـائعات وتمـز 

وتخلق الحزازات. وهذه أمامنا المؤامرة الضخمة التـي تعمـل علـى أن يخطـ  

ه إلى أعدا  وهميين، بعد تحريم الكوامن  العالم اإلسالمي عدوه الحقيقي ويتوج 

 ية والتاريخية فيه.الطائفية والقومية والجغراف

وعلى نفس الوتر نذكر بالمشـكلة الخالقيـة التـي جلبهـا لنـا إعـالم العولمـة 

فجعل الرذيلة والعري والتحل ل وكل  المحرمات مباحة معروضة في العلن أمـام 

ات  ه خلـق لـه قواعـد ومحطـ  م فيهم الهـوا . والنكـي أنـ  شبابنا وكل  من تتحر 

رون داخلية تصب  جميعها على الترا بط الخلقي بين مجتمعاتنا فال يستطيع الخيـ 

 أن يصلحوا المر.

ــا أخيــرا  بالتــدخ الت العســكرية االمريكيــة تحــت غطــا  العولمــة  وقــد ابتلين

ومساهمة القو  العظمى في دفع الخطار عن البشرية ومحاربة االرهاب، بعد 

وأمثـال  أن سوقت لمفاهيم عولمية خطيرة من قبيل مفهوم )الحـرب االسـتباقية(

 ذلم.

وكانت التدخ الت الخطيرة في افغانستان والعـراق ولبنـان، والقائمـة ممتـدة، 

 باالضافة للعدوان الصهيوني المستمر في تطبيق الجندة الغربية الممتدة.

والريب أن  العـالم كلـه قـد شـهد مـا تركتـه هـذه التـدخ الت مـن آثـار ثقافيـة 

 معاتنا كثيرا .واجتماعية واقتصادية مدمرة عانت منها مجت

وربما كان من سخرية  المسيرة اليوم أن نجد نظمـا  حاكمـة تتـذرع بالـدفاع 

ة ووحدتها وصمودها في قبال العولمة بتشديد الرقابة وزيـادة  عن شخصية الم 

القيـود علــى الحريــة وتكمـيم الفــواه ونشــر االســتبداد، فتكـون بــذلم مــن قبيــل 

ي الوقـاع إال ذريعـة للتشـب ث بـالحكم المستجير من الرمضا  بالنار. وما هي فـ

ن لهــا نفوذهــا وهيمنتهــا وهــو  والســلطة وقــد توافقهــا دول العولمــة؛ لن هــا تــؤم 
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 المقصد الول في كل  العملية العولمية.

ة بـالنظر إلـى المسـتقبل والعمـل لـه دون ال  6 رق فـي غــ يجب أن تقوم الم 

مـن هويتهـا والـذي يجـب الطوباوية ودون أن تهمل تاريخها؛ لن ه أيضا  جـز   

ه  توظيفه لصالف التغيير التكاملي بدال  من البقا  في أسـر أحداثـه المتالطمـة. إنـ 

 يجب أن يكون عبرة لالعتبار الوحدة للتخدير وأحيانا  لالختالف المرير.

يريـة فـي النظـرة خد إن  الطوباوية في النظرة المستقبلية مثلها مثل الذاتيـة الت

 سيرة أيما اضرار.التاريخية تضر  بالم

ة موقـف المـ  7 بـاهلل مـع االطمئنـان ببقـا  السـنن   لـ يجب أن تمتلـم المـ 

 الكونية.

فإن ه على ضو  إيمان المسلم بطالقة المشـيئة اإللهيـة ينشـد  بـاهلل تعـالى فـي 

حاالته، ويتعل ق بفضله، وال ييأس من روك هللا تعالى في أشـد  حـاالت الحـرج. 

بدا له أن هـا لـن تتفـرج فهـو معتقـد بقـدرة هللا علـى ومهما استعصت الظروف و

 ،تغييرها، هذا من جهة

ومن جهة أخر  فهو يعمل على سلوم السبيل الطبيعي الذي يحق ق الهـدف، 

ــان  ــى أن تجــري المــور إال  باالســباب< وهات ــأن  هللا >أب ــد ب ه يعتق ــ  نظــرا  لن

ين الجهتــان: عــدم اليــأس، وســلوم الســبيل الطبيعــي، تشــك الن عنصــر ين مهمــ 

تتوازن بهما الشخصية اإلنسانية. فعدم اليأس يبقى الدافع الصيل ويحافظ على 

ت. وسـلوم السـبيل يرتفـع باإلنسـان عـن  رباطة الجـأش، وال يـدع القـو  تتفتـ 

العيش في الخيـال، ويجعـل منـه إنسـانا  واقعيـا  يتعامـل مـع الواقـع كمـا يتطل بـه 

 الواقع.

ة أن توازن بين  8  موقف التوك ل على هللا وموقف الثقة بالنفس.ـ على الم 

ولعل  هذا النوع من التوازن يرتبط كل  االرتباط بما قبله، فإن  اعتقاد المسـلم 

باإلرادة اإللهية المطلقة يجعله يوكل أموره إلى هللا، ويعتقد أن ه اليملم من أمره 
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ا شيئا  إال بإذن هللا تعالى فال هداية إال من هللا تعالى، وال ت وفيق إال به تعالى، مم 

يرك ز النظر عليه في كل  تأثير... إال أن  هذا التوك ل على هللا ال يفقده الثقة بنفسه 

ه يتصـور أن  هللا  وبقدرته على التغيير، بل يمنحه أعظـم الثقـة بنفسـه، ذلـم لنـ 

تعالى منحه سلطان التغيير، وجعله خليفته على الرض، يعمرهـا وينشـ  فيهـا 

سما  أي الحضارة التـي تشـك ل تعـاليم السـما  روحهـا، وأوكـل إليـه حضارة ال

 عملية التغيير الكبير.

فهو إذن إنسان يعقل ويتوك ل، يغي ر ونظره مرك ز علـى السـما ، يبنـي وهـو 

يعلم أن  المدد الحقيقي من هللا تعالى. وما أروع الثقة  المنبعثة فـي الـنفس التـي 

 ن فتقتحم الصعاب وتقد م التضحيات.تتوك ل على هللا تعالى خالق الكو

ـ وعليها أن تقف موقف العلو   على المشاكل التاريخية مع تقدير دور كـل    9

 عامل.

فبعد إيمان المسلم بأن  العوامل المحركة للتاريخ مختلفة تتراوك بين القوانين 

التكوينية المحركة وغيـر المحسوسـة إلـى الفطـرة بغرائزهـا، وفـوق كـل  ذلـم 

اإلنسانية التي تهي  لإلنسان مجال التحك م في مسـيره... يكـون قـد عـال   اإلرادة

على المشاكل التاريخية، بعد أن علم بأن  له اختيار تنظـيم حياتـه، وبيـده صـنع 

حضارته، فليست المشكلة التاريخية مفروضة عليه من العلى بحيـث اليمكنـه 

م تجاهها، وإنما يمكنه ـ متى الحظ عدم صالك   واقعه ـ أن يغي ره.أن يتحر 

ر يعطيه حركيـة دائمـة علـى التطـوير والتقـدم التكنيكـي،  كمـا  وهذا التصو 

تعمل على التكامل المعنوي والفكـري، كـل  ذلـم ضـمن تخطـيط سـماوي رائـد 

، ويعين له الهدف الذي يجب أن  يوضف له ما يجب أن يريده ويرشده لئال يضل 

 يسوق التغيير باتجاهه.

بدا  لعامـل تـاريخي معـين، وال لكـل العوامـل، بـل كـل  ومن هنا فهو ليس ع

العوامل التاريخية مسخرة لصـالحه، وكـل القـوانين التكوينيـة المحسـوس منهـا 
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المحسوس قن نت لصالحه، ويستطيع أن يستفيد منها في صنع حضارته ورقيـه، 

ومن  ،تماما  كما يستفيد من قوانين: الضغط، واإلزاحة، والجاذبية، هذا من جهة

هة أخر  فهو يحسب لكـل  عامـل حسـابه علـى ضـو  التشـريع اإللهـي، فـال ج

ــل  ــي أو العام ــل الجغراف ــل االقتصــادي وال دور العام ــثال  دور العام ــى م ينس

الغريزي الجنسي وغيـر ذلـم، وهـو يسـتهدف التشـريع ليسـتثمر هـذه العوامـل 

 لصالحه.

المشـاكل فهو هنـا ـ إذن ـ يـوازن تقـدير عمـل العوامـل والعلـو  علـى جميـع 

 التاريخية، فيكون واقعيا  في سلوكه.

ة أن تقف موقف الدقة في  اختيار سـبيل الخيـر مـع الحـذر   10 ـ وعلى الم 

ه لمــا كانــت الســبل كثيــرة، واإلغــوا ات متــوفرة،  مــن ســبل الشــر وذلــم، لنــ 

والشيطان يقعد لإلنسان بكل مرصد فـإن  اإلنسـان المسـلم يصـمم علـى خـوض 

أكد بين الحـين واآلخـر مـن صـحة اختيـاره متسـلحا  بسـالك تجربة الحياة.. ويت

ه لـيس  الوعي مستمعا  إلرشادات الوحي، متجن بـا  مزالـق الضـالل، مطمئنـا  بأنـ 

للشيطان عليه أي سلطان، وأن سعادته تكمن فـي رجمـه ورجـم كـل  مـا يمثلـه. 

ها العبادات ا لتي تشـد ه وتـأتي التعاليم اإلسالمية فتذكره بطرق الخير دائما  وأهم 

شد ا  باهلل تعالى، وترك ز على أن ينفي الشر عن حياته، وهذا مـا يبـدو بوضـوك 

 في رجم الجمرات مثال .

 وعليها بالتالي أن تقف موقف الخوف والرجا .

ويكــاد هــذا الــنمط مــن التــوازن يشــك ل معلمــا  بــارزا  مــن معــالم الشخصــية 

 المسلمة.

لـيس مـن عبـد مـؤمن، إال وفـي   أنه قال: >كان أبي يقول:  )ع(فعن الصادق

قلبه نوران، نور خيفة، ونور رجا ، لو وزن هذا لم يزد علـى هـذا، ولـو وزن 
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 .(1)هذا لم يزد على هذا<

فالرجا  العظيم برحمة هللا تعالى يدفع اإلنسان المسلم نحو الحياة ويفتف قلبه 

للمســتقبل، والخــوف العظــيم مــن عقابــه يدفعــه لن يحقــق مقتضــيات الرحمــة 

 إللهية.ا

ويرتفع مقياس الخوف والرجا  كلما تعمقا في النفس اإلنسانية وتجل ت لـديها 

 الخارجي. المعقوالت فقربت من عالم الحس ومن ثم  انعكست على السلوم

: >ال يكون المـؤمن مؤمنـا  حتـى يكـون خائفـا  )ع(كما يقول اإلمام الصادق 

 (2)ما يخاف ويرجو<راجيا ، واليكون خائفا  راجيا  حتى يكون عامال  ل

ـ أن  اإلسالم قبـل أن يسـتفيد   (3)والمالحظ هنا ـ كما الحظ ذلم بعض الكت اب 

من خاصـيتي الخـوف والرجـا  والتـأثير بهمـا فـي الـنفس اإلنسـانية، لجـأ إلـى 

توجيههما الوجهة الصحيحة، فنفى كل  متعلقاتهمـا الباطلـة التـي تحـرف الـنفس 

ع لكـل  عن الهدف، بل وتشـك ل مصـدرا  للقلـق ق للـنفس اإلنسـانية، المميـ  الممـز 

تماسم وتوازن فيها، وهو الدا  الذي ابتلي به الماديون ففقدوا توازنهم الروحي 

 وعاشوا مع الخوف حتى من المور الوهمية.

نعم، نفى اإلسالم تعل ق الخوف بأمور ال ينبغي الخوف منهـا، إال فـي حـدود 

ق إال فـي الخوف من المر الصحيف. كما نفـى الرجـا   ولـم يسـمف لـه أن يتعلـ 

 حدود الرجا  لألمر الذي ينبغي أن يرجى.

وبتعبير آخر: إن  الخوف الحقيقي يجـب أن يكـون مـن عـذاب هللا وغضـبه، 

والرجا  الحقيقـي يكـون لرضـا هللا ورحمتـه، فكـل خـوف أو رجـا  ال يـؤط ره 

حيــاة  ينتفــي مــنهــذان المــران ال قيمــة لــه فــي الحســاب القرآنــي ويجــب أن 

 
 .96، ص1الوسائل ج )1(
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 اإلنسان؛ لن ه مصدر قلق بعد أن تعل ق بأمور غير منضبطة بل وخرافية أحيانا .
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 (1) والتغيير الصحوة 
 

عادة النظـر المسـتمرة فـي مضـامين إثنا عن أهمية  قد ال نأتي بجديد لو تحد  

 ن  سالمي وصيغه، بهدف تجديـدها وتفعيـل العناصـر السـاكنة فيهـا؛ لالفكر اإل

ذه الهمية من قبل أصحاب الفكر واالختصاص بات من البديهيات ـــاستشعار ه

 ي ال تحتاج إلى دليل.ــالت

الواقع المتغي  ر والحوادث المستجدة وسرعة التطور التي نعيشـها   وحسبنا أن  

ئمة ومباشرة مع ضرورة التجديد فـي الفكـر بشكل يومي، تجعلنا في مواجهة دا

سالمية وعصرنتها باستمرار. وهذا اإلسالمي. وبالتالي رفد مسيرة الصحوة اإل

الضرورة تبيف لنا فتف الباب على مصراعيه أمام كل  دعوة للتجديد   ن  أال يعني  

تزايد تلم الهمية تتناسب  أو كل  منهج يهدف إلى التجديد، بل على العكس، فإن  

رديا  مع تزايد الحاجة إلى ضبط عملية التجديد وتقنينها بالطريقة التـي تجعـل ط

ن الفكـر اإلسـالمي مـن اسـتيعاب كـل  مجـاالت الحيـاة،  من التجديد وسـيلة تمكـ  

وتجعل االجتهاد أداة إلخضاع الواقع للشريعة، وحينهـا ال يكـون التجديـد هـدفا  

 ن من خاللها مقاصده وأهدافه.بذاته، بل وسيلة لبلوغ الغاية التي يحقق الدي

حرصـا  مـن   -في جانـب منـه    -ل  عقد المؤتمرات والملتقيات يمث    وأعتقد أن  

قادة الفكر اإلسالمي على حماية هذه الفكـرة مـن موجـات االسـتهداف المباشـر 

 
ربيــع االول  1بتــاريخ  ســالمي( المنعقــد فــي القــاهرةلقــي فــي مــؤتمر )التجديــد فــي الفكــر االأ(  1)

 م.2001مايو  31هـ الموافق 1422
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وغير المباشر، والتي ترفع ألوانا  مختلفة ومتنوعة من الشعارات البراقة أحيانـا  

خــر . المــر الــذي يجعلنــا حريصــين علــى اســتمرار عمليــة أ أحيانــا   والقاتمــة

 التجديد بالمقدار نفسه الذي نحرص فيه على سالمة مناهج التجديد وأصالتها.

يجـاد صـيع فكريـة جديـدة تعتمـد إل فـي  عملية التجديد التي نقصدها تتمث    إن  

المصادر اإلسالمية المقدسة، سوا  كانت هذه الصيع جديدة في موضوعاتها أو 

موروثـة. والمهـم   ها إعادة لتنظـيم أفكـارها معالجات لموضوعات قديمة أو أن  ن  أ

هو أن تكون هذه الصيع قادرة على اإلجابة علـى التسـاؤالت الجديـدة، وقـادرة 

 الت الزمان والمكان.أيضا  على تلبية الحاجات المتغيرة التي تفرضها تحو  

د االجتهاد لصيق بعملية التج  ساس فإن  وعلى هذا ال ديد، فهـو أداتهـا والمولـ  

على وفـق الفهـم  -االجتهاد يعني اصطالحا   الذي ينتج مواد التجديد. وبرغم أن  

ــوروث  ــريع  -الم ــن مصــادر التش ــرعي م ــم الش ــتنباط الحك ــى اس ــة عل القابلي

تعميمه ليشمل كل  مجاالت الحياة، أو بـالحر  كـل  مجـاالت   اإلسالمي، إال  أن  

خل في كل  زوايا الحياة، سيجعل االجتهاد منسـجما  مـع الفكر اإلسالمي التي تتد 

ذن، فاالجتهاد هو أداة التجديـد إأهداف الشريعة نفسها، والتي هي قانون الحياة. 

وأداة التجديد في فقه المجتمـع وفـي الفكـر االقتصـادي والفكـر   ،في فقه الفراد 

وأدوات   السياسي والفكر االجتماعي وغيرها، فضـال  عـن قضـايا علـم الكـالم،

االســتنباط وآليــات فهــم المصــادر اإلســالمية المقدســة، فهــذه كلهــا تحتــاج إلــى 

وهذا ما يجعل عملية التجديد ضرورية وخطيرة فـي الوقـت   االجتهاد والتجديد.

 نفسه. 

وتكمن خطورتها في حساسيتها البالغـة وآلياتهـا الدقيقـة وطريقهـا الصـعب؛ 

ســيؤدي إلــى نتــائج كارثيــة ال  -هللا  ال قــد ر -أي تهــاون أو انحــراف فيهــا  لن  

د أو المجتهد أو الفكر وحـده؛ بـل تتعـداه إلـى االمـة د  ـا على المجــف آثارهتتوق  

المفكر داعية التجديد   بأكملها أو إلى فصيل وشريحة منها. وال نبالع إذا قلنا بأن  

يمشي على حد السيف خالل عملـه، وبالتـالي فـأي خطـأ سـينجم عنـه منظومـة 

 من الخطا .كاملة 

وتنطلق عملية التجديد من قاعدة المرونة أو عنصـر المرونـة فـي اإلسـالم، 



 109 الصحوة والتغيير الثاني:   المقال

فعنصر المرونة هذا هو الذي أعطى لالجتهاد شرعيته، وخلق منه أداة  للتجديـد 

ففهم عملية التجديد تبدأ من فهم عنصر المرونـة  ،في الفكر اإلسالمي. ومن هنا

قاتهـا. وهـو مـا سـنحيله إلـى محـاور في الشريعة اإلسـالمية ومظاهرهـا وتطبي

 البحث.

 

 بين التجديد والمرونة

ل التمييز بين التجديد في الفكر اإلسالمي وعنصر المرونة فـي اإلسـالم يمثـ  

ف على حقائق التجديد، ومدخال  أيضـا  الكتشـاف مظـاهر المرونـة مدخال  للتعر  

 هذا التمييز عبر أساسين: وتطبيقاتها. ويتم  

ه نتـاج فهـم المفكـر ر مستقى مـن اإلسـالم، أي أنـ  ر هو تصو  الفك  ن  أالول:  

الـذي   ـللمصادر اإلسالمية المقدسة عبر الدوات الشـرعية للفهـم. وهـذا الفهـم  

ر كل  جهده ليكون النتـاج الفكـري أكثـر قربـا  مـن مـراد الشـارع فك  ميبذل فيه ال

نـت ج مالفكر ال  إن  ه عالقة أيضا  بطبيعة فهم المفكر للواقع. ومن هنا فـل  ـالمقدس  

ر بثقافة المفكر ومعرفته بالعلوم ذات المدخلية بموضوع الفكر، فضـال  عـن يتأث  

بيئة المفكر واستجابته لعوامل االختالف ونوعيته وإحاطته بجوانب الموضوع. 

وهذه العوامل متغي رة من مفكر آلخر، المر الذي يـؤدي إلـى بـروز نـوع مـن 

ز عملية االستنباط هذه أو الفهـم هـي الحيـ    فإن    ،ةاالختالف بين النتاجات الفكري

ر بمجمــل هــذه وبالتــالي فالتجديــد الفكــري يتــأث   ،البشــري فــي الفكــر اإلســالمي

ه غاية المفكر التي يستخدم من أجل الوصول اليها فهمـه لألصـول الحقائق؛ لن  

 يضا . وهو الذي يعب ر عنه باالجتهاد.أالمقدسة وللواقع 

ر عـن الثوابـت التـي ال تقبـل   ا اإلسالم فهـوأم   نظـام شـامل ومتكامـل، ويعبـ  

التجديد بذاتها. ولإلسالم أساليب ثابتة في التعامل مع الجانب الثابت فـي الحيـاة 

ر، أي أن  أولـه    اإلنسانية،  يضـا  أسـاليب مرنـة فـي التعامـل مـع الجانـب المتغيـ  
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ل وشريعته السمحا  تقتصر على معالجة المتغيـرات   مرونة اإلسالم ، التـي تمثـ 

 م فيها عملية التجديد.المساحة التي تتحر  

مرونــة الشــريعة تخلــق مســاحة مفتوحــة مــن المتغيــرات، وهــي  ن  أالثــاني: 

ــ   ــادات أو تصــورات المفك ــا االجته ــدخل فيه ــل مســاحة مشــروعة تت ر والعوام

ر فـي إطارهـا علـى تنظـيم رة في شخصيته وفي فهمه، والتي يعمل المفك  المتغي  

تقنينية )التشريعية والتنفيذية( للحياة، بهدف اخضاع الحياة للشـريعة. الجوانب ال

د مجاالت التجديد في الفكر البعد المرن في الشريعة هو الذي يحد    ومن هنا فإن  

اإلسالمي ومسـاحاته. وهـذه المسـاحات تتسـع كلمـا ازدادت متغيـرات العصـر 

 وضغوطاته وتحدياته.

 

 مظاهر المرونة في الشريعة

كال  منهما يتنافى   المرونة التنازل المبدئي أو الميوعة التنظيمية، فإن    ال تعني

العقائديـة والواقعيـة توجبـان   مع عقائدية المبدأ المرن وواقعيته العملية؛ ذلم أن  

سس العقائدية والمفاهيم التصورية وثبات الـنظم والبنـا  العلـوي الـذي ثبات ال

تعنـي التكتيـم  ـإذن  ـفالمرونـة ر الرصـين، يقوم على أساس مـن ذلـم التصـو  

ــدر   ــق التصــو  والت ــع، ويســتهدف تعمي ــذي يلحــظ ضــغوط الواق ــواقعي ال ر ج ال

صيل، والوصـول إلـى تطبيـق الصـورة التنظيميـة المثلـى. كمـا تعنـي قـدرة ال

النظام على استيعاب التحوالت الزمانية والمكانية والتعقيدات االجتماعية كلهـا، 

فــي إطــار االطروحــة العامــة للتنظــيم. وبالتــالي  ووضــع العــالج الــواقعي لهــا

فالمرونة هي اتخاذ موقـف مؤقـت يتغيـر بتغيـر الحالـة بهـدف المحافظـة علـى 

 الموقف العام.

الذي ال يخضـع   -بالمطلق    -والعقيدة ال تخضع لعامل المرونة، فهي الثابت  

يـع التشـريع وأسـاليب التطبيـق والتبل  للمساومة تحت ضغط الواقع. في حين أن  

لعنصــر المرونــة مدخليــة فــي صــياغاتهما  فيهمــا جوانــب متغيــرة، ولــذلم فــإن  
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ونظمهما. وهنا يكمن سر خلود اإلسالم وبقائه وقابليته على استيعاب كل  ألوان 

 ي. وتتمثل أهم مظاهر المرونة في الشريعة اإلسالمية بما يلي:ر والتحد  التطو  

مـا يقـول علمـا  أصـول كـ  ، وهـيِ مقاصد الشريعة وقواعِدها الَرعيِة1

على نوعين: مقاصد عامة، وترتبط بالغايات العامة للشريعة، والتي مـن   ـالفقه  

تـرتبط بغايـات بـاب   ، ومقاصد خاصةشأن أحكامها الكلية تحقيق مصالف المة

مصـلحة معينـة مـن مصـالف النـاس. والمقاصـد  محدد مـن التشـريعات التـي تحقـق  

 م شرعي معين. الخاصة فيها أيضا  جزئية ترتبط بحك

وقد اختلف الفقها  والصوليون في تحديد أنواع المقاصـد العامـة للشـريعة، 

ولكنهم اتفقوا على خطوط عامة تدخل في إطار تحكيم العدالـة وتحكـيم الخـوة 

وحفظ الدين وحفظ النفس والعـرض وحفـظ النسـل وحفـظ المـال وحفـظ العقـل 

 فـإن   ،لمصـالف ودر  المفاسـد قضية المقاصد ترتبط بتحقيـق ا  وغيرها. وبما أن  

الخشية من الوقوع في مالبسات الظنون الفردية التي تتجـاذب الفـراد، تجعلنـا 

ا بالنسـبة مـ  أنحيل هذه القضية في المجـاالت الفرديـة إلـى قطـع المجتهـد فقـط،  

لتكـون   ،للمجال االجتماعي أو أمر المة فتحال إلـى ولـي أمـر المـة الشـرعي

عمليــة التقنــين، وهــي بالتــالي مســاحة مرنــة فــي  جــز ا  مــن اختصاصــاته فــي

ق مقصـد الشريعة ترتبط باجتهـاد ولـي المـر وتشخيصـه المصـلحة التـي تحقـ  

 الشريعة، كما سيأتي.

، وهـو ِ األحكام الشرعية التي تحدد موضوعاتها األعراَ وأهِل الخبِرة2

أثير هـذه ما يمكن أن نعب  ر عنه بتأثير الزمان والمكان في االجتهاد ونوعيـة التـ

تأثير الزمان والمكان في موضوع الحكم  لها مدخلية في موضوع المرونة؛ لن  

د مضـمون الحكـم الشـرعي وشـكله. ومـن مظـاهر ذلـم الشرعي هو الذي يحد  

اختالف مصاديق المفاهيم من مكان آلخر، كطبيعة اإلسراف والغنى واالحترام 

 -أحيانـا   -ب مكـان قـد تتطلـ  متطلبات الزمـان وال  وإعداد القوة وغيرها. كما أن  

تعطيل حكم ما أو نظام ما لفتـرة معينـة؛ نتيجـة التـزاحم بـين ضـرورة تطبيـق 



 حول الصحوة اإلسالمية   112

الحكم واآلثار السيئة التي قد تنجم عن التطبيق في ظل ظـروف معينـة قـاهرة. 

ذا كان الحكم يرتبط بعمـل المـة فالبـد مـن إيكـال تشـخيص التـزاحم وتقـديم إو

 الهم لولي المر ايضا .

، وهـي المسـاحة ِ فتح باب االجتهاد في مجال استنباط األحكِام الشِرعية3

عمليـة االجتهـاد عمليـة بالغـة الدقـة   الكثر مرونة فـي الشـريعة نفسـها، أي أن  

ص الذي ال يستطيع أي مكلـف بلوغـه، بـل وبحاجة إلى نوع متميز من التخص  

هـد إذا لـم يعثـر وال يستطيع المجتهد نفسه ممارسـته برأيـه واستحسـانه. فالمجت

صـول ه يرجع إلـى الصـول العمليـة، أي العلى دليل من مصادر التشريع فإن  

د الموقف العملي عند غياب الدليل الشرعي النصي في إطـار منهجيـة التي تحد  

لصيقة بالشريعة. ومثال ذلم المسائل المستحدثة والجوانب التنظيميـة الجديـدة، 

المجتمــع، ككثيــر مــن قضــايا العلــوم  أو فقــه ســوا  علــى مســتو  فقــه الفــراد 

ــي المــور الحســبية، كــنظم المــرور والتســعير  ــة ف ــة والقضــايا الداخل التطبيقي

 والتعليم، وقضايا اإلعالم واالتصاالت والفنون واآلداب وغيرها.

النصوص التي تركتها مصادر التشريع تحديدا  )القـرآن الكـريم   والحقيقة أن  

الواقع المرتبط بفتـرة الصـدور، وتتنـاول أيضـا    والسنة الشريفة( تتناول قضايا

ضــافة إلــى بعــض الحكــام التــي تســتمر إالخطــوط العامــة للــنظم االســالمية، 

علـى البشـرية يحمـل   كل  يوم يمر    موضوعاتها مع الزمان والمكان. والحال أن  

معه قضايا وموضوعات جديدة، ال تعجز الشريعة مطلقا  عـن تحديـد أحكامهـا، 

ل نافذة االجتهاد، هذه المكرمة العلمية التي منحتها الشريعة لألمة وذلم من خال

)من خالل مجتهـديها(، لكـي تبقـى قـادرة علـى إخضـاع واقعهـا لحكـام الـدين 

موضـوع االجتهـاد يشـتمل علـى تحديـد دور العقـل فـي   الحنيف. وبالطبع فـإن  

كامه وأحكام عملية االستنباط، كإدرام المصالف العامة أو إدرام التالزم بين أح

 الشرع.
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 -خالل ممارسـة عمليـة االجتهـاد  -ومن البديهي أن يرفض الشرع المقدس 

القواعد الظنية التي لم يقم على اعتبارها دليـل قطعـي، بـل يحـدد االجتهـاد فـي 

الشـارع ال يسـمف للفكـر   طار القواعد التي قام على اعتبارها دليل قطعي؛ لن  إ

ه لإلسـالم. وهـذا المـر دليـل علـى دقـة البشري المحض أن يضيف من ذاتياتـ

عملية االجتهاد، وكونها ال تترم للمجتهـد اختـراع منهجيـة أو قواعـد وأصـول 

غريبة عن جنس الشريعة، أي ال تفتف الباب على مصراعية للمجتهد بأن يجدد 

ر في الشريعة كيفما شا ، هذا فضال  عن غير المجتهد، فذلم من ويصلف ويطو  

 من اختصاصه. ال تعد  ل في هذه االمور التي يتدخ  باب أولى بأن ال 

ِِة. ِ 4 ِِة فِِي الحِِاالت الطارئ ِِام )الشِِرعية( الثانوي ــالحكم تشِِريع األحك  ف

لي وحكم ثانوي وحكم والئي.   ـالعتبارات مختلفة    ـالشرعي   ينقسم إلى حكم أو 

فــه: بأنــ  ومــا يهم   ه الحكــم المجعــول نــا هنــا هــو الحكــم الثــانوي، ويمكــن أن نعر  

وضوع بلحاظ ما يطرأ  عليه من عناوين خاصة تقتضي تغيير حكمه الولي. للم

، (العجـز)،  (العسـر والحـرج)،  (الضرر)وهذه الحاالت الطارئة هي من قبيل:  

، (تزاحم الحكم عند تنفيذه مع حكم أهـم منـه)،  (المرض )،  (الخوف)،  (اإلكراه)

ل الحكـام اإ،  (وقوع الحكم مقدمة لحكم آخر) لوجوبيـة الكفائيـة ضافة إلى تحـو 

ر عـن  إلى تعيينية إذا انحصرت بشخص واحد. ومـن هنـا فـالحكم الثـانوي يعبـ  

المرونة هنا تعني االستجابة للحالة الضـاغطة بمقـدار مـا   مرونة تشريعية؛ لن  

ها اسـتثنائية، فمـثال  تحمله من ضغط. والحالة الضاغطة هنا ليست دائمة، بل إن  

وال   غ  ابَِ   يِرَ غَ   ر  ن اضِطُ مَِ … فَ )  :آلية الكريمـةنستدل با  (االضطرار)في حالة  

 وفي باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها. (1)(يهِ لَ عَ  ال إثمَ فَ َعاد  

 ينِ م في الدِّ يكُ لَ عَ  لَ عَ ا جَ مَ )وَ اآلية الكريمة تقول:    ، فإن  (الحرج)وكذا في حالة  

 
 .173 :(  البقرة1)
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(ج  رَ ن حَ مِ 
لحكام الثانوية تختلـف عـن ا أن نؤكد هنا على أن    وغيرها. والبد    (1)

الحكام الثانويـة هـي أحكـام شـرعية   الحكام الوالئية )أحكام ولي المر(، لن  

وضعت للعنـاوين الطارئـة، وتنحصـر عناوينهـا فيمـا ذكـر فـي القـرآن الكـريم 

والسنة الشريفة، فهي ترتكز عليها، بينما ترتكز الحكام الوالئية على المصلحة 

ضـع العـام للمجتمـع، ويصـدرها ولـي المـر مـن منطلـق تطلبات الومالعامة و

صالحياته، وهو الذي يحددها، بينما يستطيع الفرد تحديد الحكـام الثانويـة فـي 

 اطار الضوابط والشروط المنصوص عليها.

بــ   أو مـا يصـطلف عليـه فقهيـا    ِ المساحة التي ينَذ فيها حكم ولي األمر،5

، وهـي مسـاحة مـن الحكـام (السـلطانية)  أو  (الحكوميـة)أو    (الحكام الوالئية)

طـار ضـوابط إى أمـر المسـلمين فـي خاصة بولي المر الشرعي، أي الذي تول  

الشريعة، ومنها قابليته على استثمار هذه المساحة من الحكام الشـرعية، وهـي 

باالضـافة الـى قدراتـه اإلداريـة القابلية التـي تـرادف القابليـة علـى االسـتنباط.  

إلحصـائيين ومالحظتـه لألضـوية الكاشـفة التـي هي أهـا الشـارع وتشاوره مـع ا

 المقدس له.

كم الشرعي بمقتضـى اه: االعتبار الصادر من الحونعرف الحكم الوالئي بأن  

صالحيته الشرعية، والمتعلق بأفعال العباد، وهو يشتمل على الحكام التكليفيـة 

ؤدي إلــى تعــدد والوضــعية. وهــذه الحكــام ال تطلــق لكــل مجتهــد، فــذلم مــا يــ

اإلرادات االجتهادية، وبالتالي تفتت وحدة المة وتدمير كيانها، وهو ما يتناقض 

ها تنحصر في الـولي الـذي حـددت مع مقاصد الشريعة وروحها وغايتها، بل إن  

 الشريعة مباني واليته، أي الولي الحاكم.

لتي يحددها ولية والثانوية احكام الحكام الوالئية تختلف عن الومن هنا فال

هـا حكـام الوالئيـة، كمـا أن  جميع الفقها ، شريطة أن ال يكون فيها تقاطع مـع ال
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وتشـمل أسـاليب   ،دة بموضوعات معينة هي مساحة المباحات في الشـريعةمحد  

أو  ،ق النظــام المــالي واالقتصــادييــتطبيـق الشــريعة اإلســالمية، كأســاليب تطب

ــا ــدخل االحك ــدأ الشــور . وت ــق مب ــاب. اســاليب تطبي ــذا الب ــي ه م القضــائية ف

طـار الكليـات الشـرعية إحكام الوالئية في  ولي المر يصدر ال  وباختصار فإن  

أن   -مـام الخمينـي  كمـا يقـول اإل  -د الشريعة، وليس له في هذا المجـال  صومقا

شير ذوي الخبـرة واالختصـاص، ثـم ينتهـي إلـى تبالمر، بل عليه أن يس  يستبد  

 الحكم الشرعي في ضو :

مصلحة المة، وهنا تسـمف الشـريعة لـولي المـر بـالنظر فـي المصـالف   ـ1

 وتحديدها عبر استشارة المتخصصين.

هـي التـي ـ ومام محمد باقر الصدر كما يعب ر عنها اإل  ــ الضوية الكاشفة  2

طها على الواقع ويشخص الحكم المطلوب ، ومن هذه ياها الشريعة ليسل  إعطته  أ

صـدرها الرسـول العظـيم بصـفته وليـا  لألمـر، أة التي  الضوية الحكام الوالئي

 وهذا باب واسع ال نستطيع تفصيله هنا.

م ـ الولويات، وهي التي يواجه بها المساحة التي تتزاحم فيها الحكام فيقد  3

طار االحتياط لقضية معينة، فيصدر حكما  يستبق فيـه إالهم على المهم، أو في 

هـا ن  أ  الـذرائع التـي يظـن    الحال فـي مجـال سـد  وقوعها أو مضاعفاتها، كما هو  

تؤدي إلى المفسدة، أما الـذرائع القطعيـة الدا  فهـي محرمـة بـالعنوان الثـانوي 

 .في المجاالت الفردية الذي يشخصه المكلف نفسه وال تحتاج لحكم ولي المر

وضف نقطة التقا  مهمة بـين المدرسـتين الفقهيتـين الكبـريين: أأن    وهنا البد  

هـل أل فـي سـماك مدرسـة سة أهل البيـت)ع( ومدرسـة أهـل السـن ة، وتتمثـ  مدر

الذرائع وغيرهـا،   البيت)ع( لولي المر باستخدام قواعد المصالف المرسلة وسد  

مامي باستخدامها في عملية االجتهاد بالنسبة وهي القواعد التي ال يسمف الفقه اإل

ة اإلسـالمية اإليرانيـة الجمهوريـ  ن  إعلـى مسـتو  التطبيـق فـولمجمل الفقهـا .  

، أي (مجمع تشخيص المصـلحة)على مجلس استشاري في الدولة هو أوضعت  
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اكتشاف مصلحة المة وتحديدها، ثم تقديم القرار لولي المر بعد دراسة دقيقة، 

 هذا المجمع يبت   صدار الحكم الشرعي المناسب. ونر  أن  إثم يقوم ولي المر ب

بــين مجلــس الشــور  ومجلــس حمايــة  ـين علــى مســتو  التقنــ ـفــي الخــالف 

الدستور، إذ يتخذ القرار بتحديد القانون المناسب الذي ينظر فيه لمصلحة المـة 

 والدولة.

 

 منافذ الفكر البشري إلى المساحة المشروعة

هنام مسـاحات فـي الفكـر االسـالمي لهـا عالقـة بـالفهم البشـري   أن    ال شم  

ع ورؤيته لمنهجية النتـاج الفكـري، وهـي ومدارم االنسان وطبيعة نظرته للواق

ــد   ــن أن نع ــي يمك ــاحات الت ــى المس ــر عل ــاحات تقتص ــذه المس ــرية، وه ها بش

المتغيرات، أي المساحات المتغيرة في الفكر االسالمي، وال تتمدد إلى الثوابت؛ 

وهي الدين بعينه. ويمكن تحديد منافـذ الفكـر البشـري   ،هذه الثوابت مقدسة  ن  ل

 المي في المجاالت التالية:إلى الفكر االس

ـ فهم مقاصد الشريعة، العامة والخاصة أو الجزئية، فهذا الفهم متغيـر مـن 1

مفكر آلخر، وهنا قد تختلف النتائج التي يخرج بها المفكرون والفقهـا  بالنسـبة 

ر هـذا الفهـم ا يشير إلـى بشـرية هـذه المسـاحة. وبـالطبع يتـأث  لواقعة واحدة، مم  

يضا ، كـامتالم ثقافـة الواقـع والعصـر، وعمـق النظـرة أرية  بعوامل متغيرة بش

 وبعدها وشموليتها وغيرها.

علـى   ـ فهم المصاديق، أي تطبيق الكليات على جزئياتها وتطبيق المفـاهيم2

وفي اكتشـاف   ل ذهنية الفقيه والمفكر في نوعية التطبيقمصاديقها. وهكذا تتدخ  

ايضا  محاوالت المجتهد للتخريج المصاديق والجزئيات. وتدخل في هذا اإلطار  

لعنـوان   الفقهي للعقود الجديـدة، كالتـأمين مـثال . وهـذا الفهـم والتخـريج يخضـع

 بشرية الفكر.
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 ـ سير عملية االستدالل لد  المجتهدين وترتيب أدلتهم.3

ـ تحديد موارد الحكام الثانوية، والظروف والمتغيرات التـي ينطلـق منهـا 4

 إلـى الحكـم الثـانوي، وهـي مسـاحة دقيقـة ومحـدودة،في تجاوز الحكم الولـي  

ل فيهـا طبيعـة اسـتيعاب المجتهـد وتشخيصـه تتـدخ    ـفي كـل  الحـوال    ـولكنها  

 للموضوع، وبالتالي فهي مساحة تغيرة.

ـ تحديد ولي المر لمصلحة االمة في قضية من القضايا، ونوعية تسـليطه 5

رته لتحديد الهم والمهم في الضوية الكاشفة على الموضوعات والحكام، ونظ

حكام أو في موارد االحتياط، وهذه المساحات خاضعة هي االخـر  لطريقـة ال

تفكير ولي المر واستيعابه للواقع ودقته في تصريف االمور وفي اختيار الرأي 

 الصائب بعد استثمار مبدأ الشور .

تجديـد وفي مجمل المساحات المذكورة تـدخل عمليـة التأصـيل والسـلمة وال

واالكتشاف والتي تهدف بأجمعها إلـى اختيـار االسـلوب المثـل لتطبيـق الـنظم 

التشريع  ن أوــنها الشريعة، وهو ما يمكن أن نسميه بالتقنياإلسالمية التي تتضم  

وهــي مســاحات تتســع للفكــر البشــري ليتحــرم فيهــا بحريــة عمليــة  ـ مجــازا   ـ

 مة.ترشدها الضوابط الشرعية ومقاصد الشريعة العا

ل الحكم الشرعي إلى قانون بشري،   ونشير هنا إلى أن   عملية التقنين ال تحو 

ل عملية التقنـين تتمثـ    وإن كان للفكر البشري دور في صياغته وتشكيله، بل إن  

في اكتشاف الحكم الشرعي لموضوع معين أو تحديد االسلوب الشرعي لتطبيق 

االسـلوب أي تحويـل الحكـم ل الفكر البشـري فـي صـياغة  هذا الحكم، واذا تدخ  

القـانون   فال يعني هذا أن    -وفقا  للمفهوم الوضعي للقانون    -الشرعي إلى قانون  

عمليـة نزلهـا مـن السـما  إلـى االرض. وبالتـالي فهـي  أقد ألغى الشريعة وأنـه  

تكييف منضبط لمنهجية التقنين بهـدف خدمـة الشـريعة، وكـذلم تكييـف للواقـع 

 خضاعه للشريعة.إبهدف 
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توجيـه ووباسـتمرار،    ـمات منهـا  وحتى المسـل    ـمور  اعادة النظر في ال  -6

ل د مـن عـدم تـدخ  النقد للفكر الديني السابق بكـل موضـوعية وانضـباط. والتأكـ  

 النفسية والزمكانية في عملية االستنباط. فروظال

 

 مالحظات عامة

ن ل ضـرورة أساسـية ال يمكـوجود القواعد التي تضبط عملية التجديـد تشـك  

لعملية التجديد أن تتم بدونها، وهي في الواقع قواعد تفرضها الشريعة نفسها من 

سـس أخالل النصوص والثوابت الشرعية ومن خـالل مـا يحكـم بـه العقـل مـن 

 صول يتفق عليها العقال ، وعليه فلنا هنا مالحظات:أو

بـل التجديد ليس مـن أجـل التجديـد،    : التجديد ليس هدفا  بذاته، أي أن  الولى

هو وسيلة تهدف إلى تلبية حاجات المجتمع الجديدة ومالحقة متغيرات العصر، 

واإلجابــة علــى التســاؤالت الشــرعية والعقديــة الضــاغطة لإلنســان المعاصــر، 

والنظر في قضايا الواقع وتكييفها طبقا  لمواصفات الشـريعة، وبالتـالي صـياغة 

يـاة اإلنسـانية فـي المشروع اإلسالمي النهضـوي الـذي يسـتوعب متطلبـات الح

 ـالتجديـد  وتعبيـد طريقهـا للوصـول إلـى اآلخـرة. أي أن    حاضرها ومسـتقبلها،

هو معلول الحاجات العملية، وليس مجرد حركة نظرية منفصـلة   ـواحدة    بكلمة

 عن الواقع وعن ضوابط الشريعة.

هللا ة د الحاجة اليه، فالتجديد الهادف هو سن  د بتعد  : دواعي التجديد تتعد  ةثانيال

إن هللا يبعِ  لهِذه األمِة علِى >ده النصـوص المقدسـة، مثـل:  في خلقه، وتؤك  

التجديد يكشف حقيقة أدعيا    . ثم إن  (1)<رأس كّل مائة سنة من يجدد لها دينها

ينتسبون إلى تيارات تحريفية وتوفيقية وتغريبية، والـذين يعملـون   نالتجديد الذي
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 د.على مسخ الشريعة بحجة االجتهاد والتجدي

: التجديد يقـوم بـه أصـحاب االختصـاص فقـط، وهـو مطلـب شـرعي ةثالثال

َ وعقلي    ي   م فِي شَِ عتُ ازَ نَِ من تَ فِ)،  (1)(ونَ مُِ علَ م ال تَ نِتُ إن كُ   كرِ الذِّ   وا أهلَ لُ )فاسأ

، وأصـحاب االختصـاص هـؤال  لهـم مواصـفات (2)(ولِ سُِ الر  وَ   إلِى هللاِ   وهُ د  رُ فَ 

ــا ــب محــددة شــأن كــل  االختصاصــات االخــر ، ف ــا تخصــص الطبي ذا احترمن

ن نحتـرم أ  فالبـد    ،والمهندس والكيميائي والفلكـي وعـالم االجتمـاع والصـحافي

ص يعني القابلية علـى االسـتنباط ص المعني بعملية التجديد، وهذا التخص  تخص  

المعنـي بالتجديـد   من مصادر التشريع وعلى محاكمة الفكـر وتمحيصـه، أي أن  

عب علوم القرآن تماما  وفهـم الناسـخ والمنسـوخ، هو المجتهد المفكر الذي استو

والمحكم والمتشابه وأسباب النزول، إضافة إلى علوم الحديث والرجال، وعلوم 

العربية، وعلم الكالم والعقيدة وعلم الفقه وقواعده وعلم الصول وقواعده. وهو 

 ص عميق ودقيق.تخص  

إلسـالمي مـن قبـل وصاية علـى الفكـر ا  ـبحال من الحوال    ـال يعني    وهذا

سـالمي عطـا  الحريـة الكاملـة للفكـر اإلإمجموعة من الناس، بل بـالعكس هـو  

صـالته. فكمـا أم في فضائه الحقيقي، ال فضائه المزيف الذي يحرفه عن  ليتحر  

نترم للطبيب حرية الحركة بمفرده فـي علـم الطـب وال نسـمف للفقيـه والمفكـر 

الية ووصاية على علـم الطـب بشأنه وتخصصه، بل ونعطي للطبيب و  بالتدخل

ن ال نسـمف للطبيـب والفيلسـوف وعـالم أيضا   أوعالج المراض، فمن الواجب  

ن يتدخلوا فـي غيـر اختصاصـاتهم، ومنهـا قضـايا أديب والكاتب  االجتماع وال

 طارها.إالشريعة والتجديد في 

درم را  مجتهدا  منفتحا  علـى الحيـاة والواقـع، ويـب مفك  : التجديد يتطل  ةرابعال
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ا  بقضايا العصر وأفكاره وثقافته. وبكلمة واحدة: ضغوطاتهما ومشكالتهما، ملم  

ال  فالمجتهد المنغلق علـى الواقـع والجامـد علـى فهـم إر المجتهد المثقف، والمفك  

ياتــه المتجــددة اتــه وتحد  اآلخــرين للــنص، والبعيــد عــن ثقافــات العصــر ومتطلب  

ملـة فـي االتصـاالت والمواصـالت والمتسارعة التـي تفرضـها الثـورات المتكا

والتكنولوجيا والطب والهندسة الوراثية والبايولوجيا واالقتصـاد وحركـة المـال 

يات التي تفرضها أسـاليب ووسـائل والسياسة الدولية وغيرها، فضال  عن التحد  

تطبيــق الشــريعة، بكــل مجاالتهــا، هــو شــخص ال يمكنــه الخــوض فــي قضــايا 

رة عــن الشــريعة الســمحا  والــدين ه ســيعكس صــورة لنــ   ؛التجديــد  ســلبية منفــ  

اإلمـام الخمينـي وضـع شـروطا  جديـدة لالجتهـاد،  الحنيف. ومـن هنـا نـر  أن  

برزها القابلية على تحديد حاجات المجتمع أو العصر وتحديد مصالف المجتمع أ

 وفهم الواقع.

: فكــرة القــرا ات المختلفــة للــدين والمبنيــة علــى منهجيــات علميــة ةخامســال

توردة ، بعيدة عن ضوابط العقيـدة وغريبـة عـن جـنس الشـريعة، كمنهجيـة مس

يـا )الحفريـات( والتاريخانيـة وهـي طيقيا )التأويل تسامحا ( واالركولوجوالهرمن

فكرة اعتباطيـة وفضفاضـة وغيـر دقيقـة مـن الناحيـة العلميـة. ونحـن ال ننكـر 

االخـتالف فـي فهـم الـنص وفـي فهـم الموضـوع وفـي اعتمـاد القواعـد الفقهيـة 

ر بالضـوابط التـي واالصولية وفي قبول الحديث وغيرها، ولكنه اختالف مـؤط  

ه الخاصة بكل علم من العلوم اإلسالمية، كما أن  تفرضها الشريعة، أي للمنهجية  

اب وصــحافيين وعلمــا  اخــتالف بــين المفكــ   رين والمجتهــدين، ولــيس بــين كتــ 

ع  ــوز   ــالي فالتعدديــة )بلوراليســم( ال ت اجتمــاع وفالســفة ورجــال سياســة. وبالت

الحقيقـة واحـدة وثابتـة،   الحقيقة بنسب متوازنة على كـل  صـاحب رأي، بـل إن  

لمفكرين والمجتهدين يبذلون كل  ما فـي وسـعهم مـن جهـد للوصـول ويبقى أن ا

ليها من خالل الكشف عن الحكـم أو االسـلوب الشـرعي، فـي اطـار المنهجيـة إ
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وإال  فهــذا اللــون  ،اإلســالمية المســتخرجة مــن جــنس الشــريعة وغايــات الــدين

طـار إالتغريبي الـذي يطـرك تحـت شـعار التعدديـة والقـرا ات المتنوعـة وفـي 

خر  ومناخات علمية ودينية خر  واخترعتها بيئات ا  يات وضعت لعلوم ا  منهج

مختلفة عن ا هي مثال صارخ لالنفالت الفكري الذي يسمف لكـل فـرد مـن أفـراد 

ا إذا أذعن   -المة االسالمية أن تكون له قرا ته ورؤيته الخاصة بالدين، وبالتالي  

من شريعة هللا إال  أشباك أحكام، سيأتي اليوم الذي ال يبقى فيه  -لهذه المنهجيات  

 أو معتقدات ممسوخة مفص لة على مقاس كل  صاحب هو .

طروحة الدينية أو الدين بعينه أو ثوابت الدين، : التجديد ال يتناول اال  ةسادسال

: فهذه الثوابت، )أي الصول اإلسالمية المقدسة( خالدة خلود الدين الخـاتم، لن  

، وال يمكـن (لقيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامـةحالل محمد حالل إلى يوم ا)

تحــت أي ذريعــة مــن الــذرائع االجتهــاد فــي مقابــل الثوابــت وتجديــد الصــول 

المقدسة، اللهم إال  في اطار القواعد االسـتثنائية الزمنيـة التـي حـددتها الشـريعة 

وث ا التجديد فمساحته الفكر االسـالمي والمـورنفسها، وسبقت اإلشارة اليها. أم  

ــد   ــدين المتق ــرين المجته ــري االســالمي للمفك ــاج الفك مين والمعاصــر، أي اإلنت

صول هذا الفهم، وفي والمتأخرين، وكذلم في فهم الثوابت االسالمية وقواعد وا  

اكتشاف قضايا جديدة )مناهج، نظريات، علوم، رؤ ( في المصـادر المقدسـة، 

ا االنسـان فـي الحقـول وأخيرا  في أسلمة بعض المناهج والنظريات التي وضعه

 المحايدة العامة. وبالتالي فهي مساحة متغيرات بأكملها.

للتجديد واالجتهاد مرجعية ثابتة لصـيقة بهـا، وهـذه المرجعيـة يـتم   ة:سابعال

الرجوع اليها عند االخـتالف فـي الفهـم والنتـائج، واال  فالتجديـد ال يتحـرم فـي 

الذي يجول فيه، وهذا الفضا  هو له فضا ه  الفراغ وال ينطلق من فراغ، بل إن  

ة لـة فـي القـرآن الكـريم والصـحيف مـن السـن  مرجعية التجديـد واالجتهـاد المتمث  

الشــريفة، وفــي أدوات فهــم الصــول المقدســة والكشــف عــن حقائقهــا كالعقــل 
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 واإلجماع وغيرهما.

و االمـور التـي تقـف أن يطرك هنا بحث عن الموانـع أ: من الطبيعي  ةثامنال

هـا تعمـل ن  إو تمنع القادة من التفكير فيه. وبتعبير آخر فأ  جه التغيير،عقبة في و

 يلي: على عدم انطراك مقتضي التغيير. وهي كثيرة نشير منها الى ما

غياب القدرة واالستعداد الذاتي واالمكانات العلمية للتجديد، وهـو عمـل   -  1

 ليس سهال .

 ينية.غياب عنصر التخطيط للمستقبل في جامعاتنا الد  - 2

التغيير ربما أثار العوام من   ن  إالخوف من تبعات التغيير وهي كثيرة. ف  -  3

ــدينين  ــض المصــلحين إلأالمت ــرم بع ــرم و ح ــا ح ــتغاللهم، وربم ــارتهم واس ث

بشـكل   -ولئم الذين ستتضرر مصالحهم بذلم. وقد يؤدي  أو  أالمتعصبين للقديم  

بـاب التجـرؤ علـى  الـى انفتـاك ـل قو في تصور المغيرين على الأموضوعي  

وهـذا مـا   ـحيانـا   أ   د  أمات االخـر . وربمـا  و انهيـار المسـل  أالمقدسات الدينية  

 مثالها.أدين بالزندقة والهرطقة والى رمي المجد   ـحدث كثيرا  

 

 في الطريق إلى التجديد 

في ضو  التصـورات التـي طرحتهـا هـذه الدراسـة، يطـرك السـؤال التـالي 

 نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه:

مـن  لتجديـد المنشـود؟. ولإلجابـة علـى هـذا السـؤال نـر  أن  ما العمل لتحقيق ا

أكثـر  كـا  صـلية، وادراته الالضروري تحقيق وعي أشمل وأدق لإلسالم من أدل  

ــدا   ــة مقاصــد تحدي ــد   هلحقيق ــه. والب ــى أ وغايات ــاد عل ــاب االجته ــتف ب ــد ف ن نعي

صـحاب االختصـاص فـي علـوم الـدين أطار ضوابطه. وعلى  إمصراعيه، في  

ن والمجتهدين( أن ال يسمحوا لغير المتخصصين بالعبث في شريعة هللا ري)المفك  

ومعتقدات اإلسالم تحت ذريعة االجتهاد والتجديد أو ذريعة تفصيل الـدين علـى 

والتضحية بالتراث  ،مذبف المعاصرة علىمقاس العصر، أو التضحية بالصالة 
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التضـحية بالـدين مذبف التعدديـة، و  علىفي مذبف التجديد، والتضحية بالشريعة  

مذبف العلم، فهذه الذرائع أو الثنائيات المستوردة ال وجـود لهـا فـي مبـادئ   على

عقبـت أها ثنائيات أنتجتها العقلية الغربية في العصور التـي  اإلسالم الخالدة، لن  

شـكالية إقصـا  الـدين عـن الحيـاة، وهـي إما يسمى بالنهضة الوروبية، بهدف  

 يسة ودعاة العلمانية.نابعة من الصراع بين الكن

قابليـة  ن  أوبالنظر التساع دائرة التغيير فـي الحيـاة وسـرعة التطـور، نـر  

 ب آليتين:التجديد على استيعاب هذا الواقع تتطل  

ص فـي تشـكيل لجـان اجتهاديـة مـن الولى: آلية االجتهاد الجمـاعي، وتـتلخ  

ثم تتكامل مجموعة من المفكرين المجتهدين لبحث موضوع أو جملة مواضيع،  

نظراتهم ورؤاهم بعد التـداول والمناقشـة للخـروج بحكـم شـرعي أو نظريـة أو 

نظام اسالمي في مجال معي ن. وهنام تجربة مجمع الفقه اإلسالمي بجدة، الـذي 

ي عملها على مدار السـنة؛ لمالحقـة نأمل أن تكون فيه لجان اجتهادية ثابتة تؤد  

ــي تشــهد التطــو   ــة المتســارعة الت ــاد رات الهائل ــن شــأن االجته ها البشــرية. وم

 الجماعي استيعاب كل  الموضوعات واختصار الزمن والخروج بأفضل اآلرا .

ين المجتهــدين وأصــحاب االختصاصــات الثانيــة: آليــة التكامــل بــين المفكــر  

رين المجتهــدين لهــؤال  العلميــة والمهنيــة االخــر ، مــن خــالل استشــارة المفكــ  

ة، واالستعانة بهم في فهم العلوم والمناهج المتخصصين في الموضوعات الجديد 

الجديدة، وقضايا الواقع المتنوعة والمعقدة، وفي تحديد مصالف المـة والدولـة، 

إذ يـتم تــداول هــذه الموضــوعات فــي لجــان أو مجــالس مشــتركة، ثــم الخــروج 

ق مصالف المة ويكي  ف الواقع لينسجم مع بالرأي أو االجتهاد الفضل الذي يحق  

ت تجربتها في الجمهورية اإلسالمية اإليرانيـة، الشريعة. وهذه اآللية تم  غايات  

ن مـن الـذي يتكـو   (مجمع تحديـد المصـلحة)والزالت تؤتي ثمارها، وتتمثل في 

ــون النخبــة التــي تخطــ   ط فقهــا  واختصاصــيين فــي مختلــف المجــاالت، ويمثل

ــي المــر )ا ــم يعرضــونها علــى ول ــة، ث ــد( للسياســات العامــة لألمــة والدول لقائ

 إلقرارها.
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  للتقييمخضاع تجارب تطبيق الشريعة والنظم اإلسالمية في بلداننا  إمن    والبد  

المستمر، أي القيام بعملية رصد علمية لنتـائج هـذه التجـارب )علـى الطبيعـة(، 

مثل تجارب تطبيـق االقتصـاد اإلسـالمي والبنـم اإلسـالمي والنظـام القضـائي 

لتعاون االجتماعي والنظام التعليمي وغيرها. والنظام السياسي ونظم التكامل وا

مـن خـالل الدراسـات والبحـوث، وضـع   ،وستكون نتيجـة هـذا الرصـد العلمـي

سالمية اختصاصية، كعلم االقتصـاد اإلسـالمي إمناهج ومبادئ وتفاصيل علوم  

 وعلم االجتماع اإلسالمي وعلم النفس اإلسالمي وغيرها.

 

 التجديد للمستقبل

دين عظام، بل وموجات رائـدة اإلسالمي شهد ظهور مجد   التاريخ ال شم أن  

من التجديد، وكانت كل  حركة تجديد فكري تختص بها بواقعهـا وظروفهـا، أي 

المحاوالت الحاليـة للتجديـد الفكـري التـي  ها حركة تجديد لزمانها. وهكذا فإن  أن  

نـا هـذا، رين المجتهـدين، هـي تجديـد لزمانرة مـن المفكـ  تقوم بها الطليعة المتنو  

المخططات الكبـر    ويبقى للمستقبل تجديده ورجاله. ولكن في الوقت نفسه فإن  

في مجاالت السياسة الدولية واإلعالم واالقتصاد والثقافة وغيرها، والتي يعد ها 

ق(، وتسـارع الحـداث ن عن أنفسهم بـ )سـادة العـالم( و)دعـاة التفـو  ومن يعب  ر

حقـة فـي مجـال العلـم والتكنولوجيـا، تجعـل وتراكم المتغيرات والطفرات المتال

 الحاضر لحظة غير محسوسة، وتجعل البشرية تعيش في المستقبل دائما ؛ إذ أن  

ا سيحدث اآلن ما تكشف عنه الدراسات المستقبلية الغربية، يضعنا في حيرة مم  

 ري الغرب بـ )صدمة المستقبل(، لن  وهو ما يعب  ر عنه أحد مفك    ،وفي المستقبل

التخطـيط لـه   التخطيط له قبل عشرين عاما  ظهرت نتائجه اآلن، وما يـتم    م  ما ت

أن يكـون  اآلن ستظهر نتائجه بعد عشرين أو خمسين عاما . وحيـال ذلـم فالبـد  

ا يتم اإلعداد له ا سيحدث في المستقبل أو مم  لإلسالم وللفكر اإلسالمي موقفه مم  

كر اإلسالمي للمسـتقبل، ومحاولـة ل هذا الموقف في استعداد الفمن اآلن. ويتمث  

 ليه.إامتصاص مفاجئاته وصدماته، وهو موقف ندعو 
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ة الفكر اإلسالمي المستقبلي الـذي ينطلـق يا أدعو لتدارس موضوعولهذا فأن  

ياتـه وخياراتـه، ثـم ويستشرف المسـتقبل وتحد   ،شكاليات الحاضر وحيثياتهإمن  

م بـه. فمـثال  نظـم نائه والـتحك  يخطط له في محاولة الكتشاف بدائله المنشودة وب

عد  لها اآلخرون، كالعولمـة والنسـنة، سـتتبلور بمـرور الزمـان أالحاضر التي  

وتظهر نتائجها النهائية في المستقبل، وكذلم الكثير من االكتشافات، كما يحدث 

نتائجه سـتظهر فـي المسـتقبل. وهكـذا   في علم الجنتيم )الهندسة الوراثية(، فإن  

ن يكون لها رأيها في كل  ذلـم، أ والفقه وعلم الكالم اإلسالمي البد    الشريعة  فإن  

يات المستقبل وضغوطاته. وعلى هـذا السـاس له، لتكون بمستو  تحد    وتستعد  

ــات وأفكــار ورؤ  تطــرك اآلن، وهــدفها وضــع الفكــر اإلســالمي  فــإن   منهجي

يـات وعلـم بمستو  قضايا المستقبل، كفلسـفة الفقـه وفقـه المقاصـد وفقـه الولو

ل فــي االجتهــاد وأســلمة أو تأصــيل العلــوم االجتماعيــة الكــالم الجديــد والتحــو  

واالنسانية، وحتى التطبيقية، وغيرها، هي بأكملهـا مطروحـة للبحـث والتـداول 

والمدارسة بين دعاة التجديد الصـيل فـي الفكـر اإلسـالمي، بهـدف نقـل الفكـر 

م الخدمــة المثلــى للجيــل االســالمي مــن المعاصــر إلــى المســتقبلي، وبــذلم  نقــد  

حكـام االسالمي الـذي ينشـأ اليـوم وسيمسـم بزمـام المسـتقبل، حـين نعـد  لـه ال

 -وقبل كـل  شـي     -والنظم والنظريات التي تستوعب عصره. وهي في الواقع  

مـام عينـه ويستشـعر أخدمة للجيل الحاضر، الذي ير  تحديات المستقبل ماثلة  

ن اخـذت البشـرية تفقـد أضر هـو المسـتقبل، بعـد  الحا  ضغوطاتها وآالمها؛ لن  

 -بـأي حـال مـن الحـوال  -حساسها بالزمن الحاضر. وهـذه الـدعوة ال تعنـي إ

زمنـة، بـل علـى العكـس، مام وحرق المراحل والعبور علـى الالهروب إلى ال

هي دعـوة لالنـدكام بـالواقع والستحضـار السـنن الكونيـة والعمـل بالنصـوص 

 اإلسالمية المقدسة.
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 )أ( 
 الغزو الفكري وأساليب المواجهة 

 

مـن خـالل المنظـور اإلنسـاني  ـإذا شئنا أن نستوعب كـل  المسـاحة الثقافيـة 

التركيبـة اإلنسـانية  إلـى حيـث تمتـد   هـا تمتـد  فمـن المحـت م القـول بأن    ـاإلسالمي  

 نفسها، وهذا يعني شمولها للجوانب اإلنسانية الثالثة التالية:

: بمــا يشــمل كــل  المفــاهيم التــي يملكهــا ِ الجانِِب التصِِّوري والعقائِِدي 1

اإلنسان عن الكون والحياة واإلنسان، وبالشـكل الـذي يتنـاول السـنن التاريخيـة 

 والقوانين الحاكمة كل ها.

ــول الصــيلة : بمــا يشــمِ الجانِِب االحساسِِي العِِاطَي 2 ــز والمي ل الغرائ

والمعد لة تبعا  للتربية الخاصة، وتكوين المصاديق المتعالية، كتحويل حب  الذات 

ٍ للذات المتسعة الخالدة من خالل اإليمان باآلخرة.  الضيقة إلى حب 

خـذه : وهو بطبيعة الحـال يشـمل كـل  موقـف يت  ِ الجانب السلوكي العملي  3

ه متـأثر بالجـانبين السـابقين تمـام ن نفسـه، كمـا أنـ  اإلنسان، حتى فيما بينـه وبـي

ــاني، حيــث فســ   ر المحللــون النفســيون اإلرادة التــأثر، وخصوصــا  بالجانــب الث

د هـو المرحلـة الخيـرة اإلنسانية بالشوق المؤك د، بالرغم من أن  الشـوق المؤكـ  

تلـم اإلنسـان يبقـى يم  فـإن    ـكما نعتقـد    ـالتي تسبق تصميم اإلنسان على العمل  

 



 129 الصحوة واالعالم  المقال الثالث:  

 حرج الضغوط العاطفية.أالحرية في 

 الترابط بين المساحات الثالث 

ن نعتبـر أي أوإذا قبلنا هذه الحقيقة فعلينا أن نؤمن بالكل الثقافي المترابط، و

انفصال بين الجزا  آنفـة الـذكر عمليـة مؤقتـة، وأي قـول بالفصـل الـدائم بـين 

هـذا اإليمـان   كمـا أن    المساحات مجازفة يكذ بها الوجدان والنصـوص الشـريفة.

والقبول يفتف أمامنا بابا  تربويا  وإعالميا  واسعا ، ننفذ مـن خاللـه إلـى المقصـود 

 عبره ـ التآمر اإلعالمي على الوجود الثقافي ثانيا . ـأوال ، ونكتشف أيضا  

لنا واقعنا الوجداني رأينا حقيقتين مهمتين:وإنن    ا إذا تأم 

ين أبعاد الكـل الثقـافي اإلنسـاني بمـا يمكـن أن الولى: هذا الترابط المحكم ب

يرجع كل  اإلنسان إلى المحور الواحد المسيطر وهو النفس اإلنسانية، فهي التي 

 ن كانت المسارب أو المظاهر متفاوتة.إف في الواقع، وتتثق  

أي تنـافر بـين  ن  إه ونتيجة لهذا الترابط وهـذه الوحـدة الوجدانيـة فـن  أالثانية:  

ب   يعد  جزئين منها   أمرا  طارئا  على التركيبة الطبيعية اإلنسانية سرعان ما تتغلـ 

ر الكثير من النصـوص عليه لتحقيق االنسجام الكامل. ومن هنا نستطيع أن نفس  

 القرآنية من قبيل:

 .(1)(يمَ تِ الذي يَُدع  اليَ  كَ لِ ذَ فَ  .ينِ الدِّ بِ  بُ ذِّ كَ الذي يُ  يتَ أَ رَ أَ )قوله تعالى: 

 اتِ آيَِِ وا بِ ُِِِِ ن َكذ بى أَ أَ واموا السِِ  سَِِ أَ  ينَ ةَ الِِذِ بَِِ اقِ اَن عَ م  كَِِ ثُِِ )وقولــه تعــالى: 

 .(2)(هللاِ 

 .(3)(الُح يَْرفَعُهُل الص  مَ العَ وَ  بُ يِّ ُم الطَ ِِ صعَُد الَكلِ يَ  ِِ إليهِ )وقوله تعالى: 

 
 .2و 1( الماعون: 1)

 .10( الروم: 2)

 .10( فاطر: 3)
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 … وغيرها من النصوص الشريفة.

ص ع د، ونالحظ وفي ضو  هاتين الحقيقتين، علينا أن نعالج ثقافتنا على كل  ال

 مد  النفوذ الغربي فيها.

 الجوانب كل   العدو يستهدف

ــدو  ــة بشــكل  ن  أويب ــة ـ اســتهدف الجوانــب الثالث ــه الثقافي العــدو ـ فــي حملت

ضي  وفي آن واحد،   دراكا  منه لهذا الترابط، وتحقيقا  لمهمته الرئيسة، وهي إع ر 

الي تحقيـق الرضـية قتل الشخصية اإلسالمية فـي وجـود الفـرد وال مـة، وبالتـ

 السهلة لعملية االستغالل الكبر .

والفضل أن نسميه باإلعالم   بيفعلى الصعيد التصوري: عمل اإلعالم الغر

االســتكباري العــالمي ـ نظــرا  لطبيعتــه ودوافعــه الحقيقيــة الكامنــة فــي طغيــان 

الحيوانية والمادية في وجوده ـ على التغريب الثقافي عـن العقيـدة والتصـورات 

الصيلة مستغال  فترات الجهل، واالتجاهات القشرية الخالية من روك اإلسـالم، 

ياها، وجاعلة هـذه الجوانـب هـي إزة على جوانب جزئية عابرة، مكبرة  والمرك  

محور الصـراع وتضـارب اآلرا ، عاملـة ـ بالتـالي ـ علـى نسـيان التصـورات 

كـل المبـادئ المدعيـة اإلسالمية التغييرية الكبر ، وترم الميـدان االجتمـاعي ل

 صالك، وهي في الواقع ضد ذلم.للعدالة واإل

ت زورا  ومن هنا رأينا اتجاه كثير من جيلنا الشاب نحـو المبـادئ التـي احتلـ  

ت هـذه اآلرا   موقع البطولة الثورية، والمطالبة بالقضا  على الظلم بعد أن أْخلـ 

هـو ديـن الصـراع سالم واال ،القشرية ذهنية جيلنا المسلم من المبادئ اإلسالمية

ضد التفرعن والفراعنة والطغاة، وهو دين الجهاد المتواصل ضد  أي نمـط مـن 

 أنماط الظلم واالستبداد واالستغالل.

ــو  ثــم إن   ــدا  لعمليــة التغريــب اآلنفــة، راك يــزرع الشــبهات تل العــدو، وتأكي

إلسـالم، مكان تطبيـق اإالشبهات في النفوس تجاه اإلسالم عقيدة  ونظاما ، وتجاه 

عون ـ فكيف يمكن تطبيقه فـي مجتمـع القـرن وهو دين المجتمع القبلي ـ كما يد  
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 العشرين؟!

ما هي تشمل الحقول الفلسـفية والمنطقيـة، تمامـا  ن  إولم تكن الشبهات عادية و

فـي روك الشـباب   كما تشـمل الجوانـب العمليـة. وهـذه الشـبهات عنـدما تصـب  

ن االسـتكبار انحـراف   مه، وإذا تم  ها تعصف برؤيته ومفاهين  إالفارغ ف م  ذلم ضـ 

د السبيل للنفوذ الغريب جا  دور بث الفكر حساس فالعمل بال ريب. وإذا تمه  اإل

االلحادي المسموم لتحقيق المرحلة النهائية من العملية، ليصوغ اإلنسان المسـلم 

 ، حال مبشرا  للماركسية بقيمها الواطئة أو الرأسمالية بجشعها ولؤمها، وعلى أي

 يغدو عدوا  لألمة وعميال  لألجانب العدا .

 خطته الخبيثة يمكن أن تتلخص بعمليتين: فإن   ،ما على الصعيد العاطفيأو

حسـاس المسـلم إروك  ،الولى: عمليـة إضـعاف الـروك الخويـة اإلسـالمية

أينما كان بـألم المسـلم اآلخـر، وإحـالل الـروك المحليـة، والقطريـة، والقوميـة، 

 طنية الضيقة وغيرها.وحتى الو

ــة  ــدوافع نحــو المادي ــة توجيــه العواطــف وال ــة فهــي عملي ا العمليــة الثاني أ مــ 

السلوكية، المر الذي يترم أثـره علـى الجـانبين العقائـدي والعملـي بكـل قـوة، 

 فتتحول المادية العاطفية إلى مادية عقائدية.

ومــا زال وقـد اسـتغل االسـتكبار الغربـي كـل  الوسـائل لتحقيـق هـذا الهـدف 

يستخدمها حتى يومنا هذا في أرضنا اإلسالمية، ونـذكر منهـا: النمـاذج الخلقيـة 

ــة،  ــموعة والمرئي ــة المس ــة، واإلذاع ــالت والصــحف الخليع ة، والمج ــ  المنحط

والســينما والمســارك، ومحــالت الــدعارة وبيوتهــا، والمالهــي والمــراقص، 

ات( والمســابف والحفــالت الماجنــة، ومعســكرات الشــباب ومنظماتــه، و)البالجــ

ــائل  ــتهالم وس ــى اس ــجيع عل ــور، والتش ــاطي الخم ــتركة والرياضــة وتع المش

التجميــل، والتشــجيع علــى ارتكــاب الجريمــة، ودفــع المجتمــع نحــو المخــدرات 

واستغالل االبداعات والعمال الفنية لهذا الغرض. ومن تلم الفنـون المسـتغ ل ة: 

الدبيـة كالقصـة والشـعر، الزخرفة والرسـم والموسـيقى، واسـتغالل النتاجـات  

وتربية الشعب على تقليد الغرب الخليع في مختلـف الشـؤون كاللبـاس والسـكن 
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والسلوم، وفسف المجال للجمعيات والعناصر المندسة من: الصـهاينة والبهائيـة 

ــوادي الروتــاري والملحــدين، ليســاعدوا فــي والماســونية، ورو   ــار إاد ن ذكــا  ن

ية عبر أجهزة )الفيديو(، وإشاعة عملية المراسلة الفساد، وترويج الفالم الخالع

غير النزيهة بين الجنسين، وتشجيع عمليات المقامرة في المقاهي العامة الكبيرة 

منها والصغيرة، وفي المسابقات الرياضية، وسباق الخيل من قبـل المتفـرجين، 

ن هـذه الكثير مـ د هنا أن  وغير ذلم الكثير الكثير من الساليب الرخيصة. ونؤك  

الوسائل اإلعالمية اكتسبت ضعتها من أهدافها الوضيعة ال من طبيعتها كوسائل 

دة.  إعالمي ة مجر 

بعاد النظام اإلسالمي إكان هدفه المرحلي هو  ،وبالتالي فعلى الصعيد العملي

عن توجيه الحياة اإلنسانية، وإحالل النظم الغربية المادية محله، بشكل كلي، أو 

د بهـا لهـذه العمليـة،   في غالب الحوال، عـت الفكـار التـي مهـ  وهنـا أيضـا  تنو 

 فشملت:

ــاة الدينيــة علــى الشــؤون  ــدين عــن السياســة، وقصــر الحي ـ فكــرة فصــل ال

 الشخصية والعبادية، وترم الشؤون االجتماعية للفكر التنظيمي الغربي.

 ر من التقي د بالتوجيهات الدينية.ـ وترويج االتجاه الليبرالي المتحر  

وتحبيذ العلمانية في الحكم بكل  صراحة، أو بشي  دستوري يذكر اإلسـالم ـ  

كدين للدولة تمويها ، في حين يحجر عليه أن يصوغ مجمـل الحيـاة االجتماعيـة 

 بما ال يتعارض مع المصالف الغربية والشخصية الضي قة. إال  

د الحيـا ة، وقد مه دت لهذه الفكرة أفكار أخر  مخادعـة مـن قبيـل: فكـرة تعقـ 

ولزوم التطوير في كل  مجاالتها، وعـدم قـدرة الـنظم الدينيـة علـى مواكبـة هـذا 

التطور، باعتبارها تؤمن بالمطلقات التشريعية، وهـذه المطلقـات ال تنسـجم مـع 

عملية التغييـر المسـتمر، وكـذلم فكـرة التخويـف مـن الحكومـة الدينيـة، أو مـا 

القـرون الوسـطى مـن الظلـم يسمونه باالستبداد الديني، مذك رين بما جـر  فـي  

هـذا ال ينسـجم   ن  أالكنسي، وكيف وقفت الكنيسة إلى جانب االقطاع المسـتبد، و

دت ـ كمـا قلنـا ـ مع الدولة الديمقراطية الحديثة، وغير ذلم من الفكار التي مهـ  
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للعلمانيــة، فــإذا بنــا نجــد الرض اإلســالمية تضــج مــن وجــود الحكــم العلمــاني 

 أكثر الفراد بمد  الجريمة التي ترتكب عبر ذلم.المغلف، دون أن يشعر 

بعــض النــاس مــن عمــال  الغــرب ووســائله  ن  أوالنكــى والمــر  مــن ذلــم 

 اإلعالمية المحلية العميلة راحت تدعو إلعادة النظر في اإلسالم نفسه!! 

 اإلسالم قد استنفد أغراضه التاريخية. عي أن  فهنام من يد  

 فكرة )البروتستانتية اإلسالمية(.وهنام من يرفع ندا ه طارحا  

ر اإلسـالم نفسـه بحيـث  وهنام من يطرك النظم الغربية أساسا  يجب أن يحو 

ينســجم معهــا، فتجــد شــيوع تعبيــرات: )الديمقراطيــة اإلســالمية، واالشــتراكية 

 اإلسالمية.. الخ(.

 ذانا  صاغية راك بعـض الفـراد يطـرك الفكـار التلفيقيـة التـيآولما لم يجد  

ه اإلسـالم المواكـب ذ من هذا ضغثا  ومن ذام ضغثا  وتقد مه على أسـاس أنـ  تأخ

 لمسيرة التطور!!

وهذا القسم الخير هو أشـد  القسـام خطـورة علـى جيلنـا اإلسـالمي الناشـ  

االتجـاه التلفيقـي   أن    ونحن في إيران عانينا من كل  الفكار الماضية كثيـرا ، اال  

كل العقبـة الكـأدا  فـي عمليـة أسـلمة الحيـاة بشكله الغربي أو الشـرقي كـان يشـ

صت من كل  المنحرفين بعـد االجتماعية أسلمة  كاملة، لكن الثورة اإلسالمية تخل  

 أن تآمروا على كل  المكاسب اإلسالمية.

 

 خطوط المواجهة اإلعالمية للغزو الثقافي

ونستطيع أن نمي ز ـ في مجال مواجهة الغـزو الثقـافي اآلنـف علـى الصـعيد 

 ها خطان:لثقافي واإلعالمي ـ خطوطا ، أهم  ا

 

  أوال : الخط اإلعالمي الثوري البن ا

 زات منها: يوقد امتاز هذا الخط بم

أ ـ وعيــه لإلســالم وعيــا  نافــذا ، وإدراكــه العميــق الصــيل لنظرتــه الحياتيــة 
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 التغييرية الشاملة.

 ب ـ إدراكه لبعاد الغزو الثقافي ومساربه ومظاهره.

زه على محور المشكلة دون إهمال جوانبها وفروعها وتفصيالتها، ـ تركي  ـج

 وبالتالي دعوته للتغيير الثوري واالصالحي في آن واحد.

 د ـ تقديمه الطروحات اإلسالمية للجيل، وبعث حركة ثقافية جديدة.

هـ ـ تحريم الحس اإلسـالمي الحماسـي المطلـوب وعـدم االكتفـا  بـالتنظير 

نوع هو الذي استطاع أن يقد م خدمات جل ى على صـعيد وهذا ال  .الفكري الجاف

ة من وهدتها.  المواجهة وأن ينقذ الم 

 

 الخط اإلعالمي السطحي :ثانيا  

 والذي تمي ز بما يلي:

ــديم   ــى تق ــل عل ــا عم ــاد دونم ــذكير بالمج ــا ، والت اق ــعارا  بر  ــالم ش ــرك اإلس أ ـ بط

 الطروحات الحياتية. 

النظر عـن الكثيـر منهـا خوفـا  مـن   غض  صالحات الجانبية وب ـ بتحبيذ اإل

 االنفالت.

باع أسلوب المساومة السياسية مع الحك ام المرتبطين، مهما بلـع بهـم ـ بات    ـج

 االرتباط، واإلكتفا  منهم ببعض الظواهر الكاذبة.

ولهذا نجـد جماهيرنـا المسـلمة تمـج  هـذا السـلوب، وتـرفض التعامـل معـه 

ا أفقده تأثي ره ال على صـعيد المواجهـة فحسـب، بـل وحتـى كإعالم إسالمي، مم 

ى العمـال  تحقيقـه مـن خعلى صعيد التأثير الجزئي، فلم يعد يحقق حتى ما يتـو

تخدير وتغطية، وأمامنا تجارب حديثة جدا ، حـاول فيهـا أمثـال هـؤال  التمويـه 

وتشويه اإلرادة اإلسالمية من خالل إعالم واسع البعاد وعلى الصعيد العالمي، 

 عروشه العاجية. من فوقه الجماهير المسلمة وأسقطته فكذ بت

 

 اإلعالم القرآني جوهر النهوض 
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وإذا أردنا أن ننهض في مجال اإلعالم المواجه والمرب ي في آن واحد، فليس 

ا مسلمون قبل كل  شـي ، لنـا سبيل القرآن والدعوة القرآنية، إنن    ال  إلنا من سبيل  

لمستقاة من خالق الكون العليم بمـا يصـلحه، تصوراتنا ونماذجنا الخاصة بنا، وا

ى المجـاالت، فهـو: )الكتـاب المسـطور، والقرآن هو نموذجنـا السـمى فـي شـت  

والنور الساطع، والضيا  الالمع( وهو: )ناطق ال يعيـى لسـانه، وبيـت ال ت هـدم 

أركانه، وعز  ال ت هزم أعوانه( وهـو: )كتـاب هللا، تبصـرون بـه وتنطقـون بـه، 

( فعلينـا أن نعطـف الـرأي علـى القـرآن إذا عطفـوا القـرآن علـى وتسمعون بـه

 .(1)الرأي، فهو: )البحر الذي ال يدرم قعره(

ه كتاب التوعية، والتوعية في اإلسالم تسـبق أيـة خطـوة أخـر ، اإلسـالم إن  

 المر  ر لزوم أن ينفذ دين التوعية والتربية، وهو بمقتضى واقعيته وفطريته يقر  

قيمتـه ستنكشـف بكـل   ه يعلـم أن  جوهرتـه الثمينـة، لنـ    ه يعـرض انـ  ،إلى عمقه

وضوك للجميع، ولذا فهو يرفض أي تقليد من العقيدة ويدعو للبحث والبرهنـة: 

فِي   اهَ كِرَ إال  ). وهو يـرفض أيـة عمليـة إكـراه عقائـدي  (2)(مكُ انَ رهَ وا بُ اتُ ل هَ قُ )

ة أن تكـون مـن أولـي اليـدي والب(3)  (ينالدِّ  صـار، قويـة ، كما يريـد مـن المـ 

 ببصرها وبصيرتها.

وفي مجال التعامل مع اآلخرين يأمر اإلسالم بالدعوة البي نـة الواضـحة قبـل 

 كل  شي . يقول القرآن الكريم:

يالتِ م بِ لهُ ادِ جَ وَ   ِِ نَةِ سَ الحَ   ِِ ةِ ظَ وعِ المَ وَ   ةِ كمَ الحِ بَِّك بِ رَ   يلِ بِ ادُع إلى سَ )  يَ هِ  ِِ

 .(4)(ينَ ِِ هتَدِ علَُم بالمُ أو وهُ  يِلهِ بِ ن سَ  عَ ل  ن ضَ مَ ُم بِ علَ أو ب َك هُ رَ  إنّ  نُ حسَ أَ 

 
فـي )نهـج  ـ  تلميذ القـرآن وتلميـذ الرسـول المبعـوث بـالقرآن  ـ الم( ( نصوص متفرقة عن اإلمام علي )عليه الس1)

 البالغة(. 

 .111البقرة:  (2)

 .256البقرة:  (3)

 .125( النحل: 4)
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 .(1)(م كما اُِمرت وال تتّبع أهواَ ُهمِِ فلذِلَك فادُع واست ِ )

ِِن ) ِِي م ِِال إنّن ل صِِاِلحاً وق ِِِ ِِى هللا وَعم ا إل َِِ ن دع  ِِ ِِوالً مم ِِن أحسُِِن ق وم

 .(2)(المسلمين

ِِ اَن هللاِ بحَ سُ ي وَ نِ عَ اتّبَ   ن  مَ ا وَ نَ أَ   ِ  ةِ يرَ ِص ى بَ لَ عَ   إلى هللاِ  اودعُ أيلي  ِه َسبِ ذِ ل هَ قُ )

 .()(ينَ كِ الُمشرِ  نَ ا أَنَا مِ مَ وَ 

 وفي هذا يقول آية هللا السي د الصدر في كتابه )اقتصادنا(.

عالن عـن ل كل  شي  ـ بـاإلبوالمر اآلخر: أن يبدأ الدعاة اإلسالميون ـ ق>

زة بـالحجج والبـراهينإرسالتهم اإلسالمية، و ، يضـاك معالمهـا الرئيسـية، معـز 

ته، ولم يبق  لآلخرين مجاٌل للنقـاش المنطقـي السـليم، حتى إذا تم   ت لإلسالم حج 

وا بالرغم من ذلـم مصـرين علـى رفـض النـور، عنـد ذلـم ال يوجـد أمـام وظل  

ف تها دعوة عالمية تتبن    ـاإلسالمية    الدعوة  ى المصالف الحقيقية لإلنسانية ـ إال  ب ص 

 .() <اد المسل فأن تشق طريقها بالقو  المادية، بالجه

وقد جا  في كتاب )الكافي( للمرحـوم الكلينـي عـن الصـادق )عليـه السـالم( 

وقال أمير المؤمنين )عليه السالم(: بعثنـي رسـول هللا )صـلى هللا عليـه »قوله:  

حتـى تـدعوه إلـى اإلسـالم،  وآله وسلم( إلى اليمن، فقال: يا علي ال تقاتلن أحـدا  

جل علـى يـديم رجـال  خيـر لـم ممـا طلعـت عليـه وأيم هللا لئن يهدي هللا عز و

 . ()«الشمس وغربت، ولم والؤه يا علي

إنه اسلوب القرآن قبل كل  شي . الـذي عل مـه هللا سـبحانه لموسـى وهـارون 

ه يتِذّكر أو   .اذهبا إلى فرعون إن هُ طغى)عليه السالم:   فقِوال لِه قِوالً لينِاً لَعلِ 

 
 .15( الشور : 1)

 .33( فصلت: 2)

 .108( يوسف: 3)

 .1، ج/ 275ص ( 4)

 .28، ص5الكافي )الكليني( ج (5)
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 .(1)(يخشى

 ن يهتدوا إلى الحق.أاجهة الطواغيت ـ عسى نها الدعوة ـ حتى عند موإ

وها نحن نجد الرسول العظيم يكرر عبـارة: )أدعـوم بدعايـة اإلسـالم( فـي 

رسالته إلى كسر  أنوشيروان، وقيصر امبراطور الـروم، تطبيقـا  لهـذا التعلـيم 

ة يبثون الـد عوة إلـى القطـار. وقـد ذكـرت ااإلسالمي السامي. وهكذا راك الدع

 لدعاة الوائل الذين أ رسلوا لتحقيق واجب الدعوة إلى هللا، ومنهم:أسما  بعض ا

 مبعوث الرسول إلى إيران. :ـ عبد هللا بن حذافة السهمي 

 مبعوث الرسول إلى مصر لدعوة المقوقس. :ـ حاطب بن أبي بلتعة 

 مبعوث الرسول إلى روما. :ـ دحية الكلبي 

 مبعوث الرسول إلى اليمامة. :ـ عمرو بن أمية 

مع وفد معه إلى مدينة )أيلة( الواقعة علـى سـاحل البحـر   :ـ حرملة بن زيد  

 الحمر.

 مبعوث الرسول إلى همدان. :ـ المهاجر بن أبي امية 

 الثاني إلى هذه المدينة. همبعوث :بي طالب عليه السالم أـ علي بن 

 مبعوث الرسول إلى الهند.: ـ حذيفة بن اليمان 

 عوث الرسول إلى قبيلة حارثة بن قريظ.مب :ـ عبد هللا بن عوسجة 

ــي  ــد هللا البجل ــن عب ــر ب ــالع  :ـ جري ــل ذي الك ــى قبائ ــول إل ــوث الرس مبع

 الحميري.

 … وغيرهم ممن حمل مهمة الدعوة إلى الشعوب.

وإذا أردنـا أن نجــد التطبيقـات السياســية لهـذا الصــل فـي التعامــل الــدولي، 

ية المرسلة من هنا إلى هنام، وفي مكننا أن نلحظها في الوفود والبعثات السياسأ

أســاليب توضــيف الحقيقــة عبــر الوســائل الســمعية والبصــرية، وفــي مــذكرات 

 االيضاك الموجهة، والمذكرات التفسيرية المقدمة إلى المؤتمرات الدولية.

ــ   ــة اإلســالمية: إن  ومــا تتمي ــات الدولي ــه العالق ــةز ب ــة التوعي ــا تنظــر لعملي  ه

 
 .44و 43( طه: 1)
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اعتمـاد   ال أن يـتميجب االلتزام به    ـبدأ ضروري  كرسالة إلهية وم  ـوااليضاك  

هذه السياسة التوضـيحية، باعتبارهـا منـاورة سياسـية، فـإذا لـزم المـر، قلبـت 

 الحقائق وتغيرت الموازين.

 

 اإلسالمي الهدف الرئيس والهداف المرحلية لإلعالم

 الهدف الرئيس ـ بكل اختصار ـ هو تعبيد الرض هلل تعالى، وإيجاد المجتمع

المؤمن العابد المحقق لخالفة هللا في الرض. وإذا وجد مثل هذا المجتمع، فإنـه 

ة الوسط التي تطمف المم للوصول إلى مسـتواها، والمـة الشـاهدة  سيكون الم 

على البشرية جمعا ، باعتبار ما لها من علو  حضاري، نفسي ومـادي، وحينئـذ 

 نسَ اإلوَ  ن  الجِ   قتُ لَ ا خَ مَ وَ )سانية:  سيكون الدين كله هلل، ويتحقق هدف الخلقة اإلن

 .(1)(ونِ دُ عبُ يَ لِ  إالّ 

ر كل  أويجب   ن تصب كل  التشريعات والسلوكيات والقوال والفعال وتتسم 

. إنـ   ه عظـيم الحداق بهذا الهدف الكبيـر الكبيـر، وتسـترخص الغـوالي لتحقيقـه 

 ر التاريخ.ترخص في قباله دما  النبيا  والطاهرين، وجهود الصالحين عب

هنام أهدافا  مرحلية )تنتهي إلـى ذلـم الهـدف الكبيـر( يعمـل اإلعـالم   أن    إال  

 اإلسالمي على الوصول إليها بشتى الوسائل الممكنة، فما هي؟

 نستطيع أن نذكر أهم هذه الهداف المرحلية في النقاط التالية:

لم إذا لإلنســانية خصــائص ومعــا ترشــيد إنســانية اإلنســان: ذلــم أن   األولِِى:

ا إذا تالشت من علـى سـطف م  أرشدت ونميت ضمنت لإلنسان مسيرة متوازنة. 

الوجود اإلنساني، فحينئذ يكون الفسق عن السبيل القويم، وحينئذ تكون المسيرة 

ة على وجهها، وعندئذ يتوقع االجرام كلـه، وهـذه المعـالم باختصـار هـي: المكب  

الفطرية، والدوافع المنضبطة(، وإذ لم )التعقل السليم، واإلرادة الحرة، والخلقية  

نكــن هنــا بصــدد عــرض البرنــامج اإلســالمي، الواســع البعــاد، لترشــيد هــذه 

مــن الطبيعــي اإلشــارة إلــى بعــض مكوناتــه حينمــا نتحــدث عــن  الجوانــب فــإن  

 
 .56( الذاريات: 1)
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 الساليب اإلعالمي ة.

التوعية باإلسالم عقيدة ومفاهيم وتشريعا ، باعتبـاره السـبيل الوحيـد   الثانية:

للوصول إلى ذلـم الهـدف الكبيـر، وكلمـا تعمـق وعـي الفـراد بهـذه الرسـالة، 

وطروحاتها وخططها وحلولها للمشاكل اإلنسانية، واتضحت معالم الفرق بينهـا 

وبين المبادئ الوضعية وبانت خصائصها الرئيسة، استطاع المجتمع المسلم أن 

 قت.يخطو على طريق الهدف الكبير خطى أسرع وأثبت في نفس الو

التوعيــة بكــل مــا يحــيط بالمــة مــن أحــداث وظــواهر ومــؤامرات  الثالثِِة:

 وتفاعالت لها كل ها أثرها على تعيين المواقف المبدئية والمتحركة.

ــة: إيجــاد الرضــية الصــالحة لتطبيــق اإلســالم، فــي كــل  الرض  الرابع

حـدث ى أنحا  العالم، ويشـمل هـذا الجانـب أمـورا  نتاإلسالمية، وبالتالي في شت  

 عنها في الساليب التفصيلية.

 الخامسة: تحقيق معالم الفرد المسلم والمة المسلمة.

 

 العدة المطلوبة والسلوب المثل

ا العدة المطلوبة لإلعالم اإلسالمي العامل على النهوض والمقاومة فيمكن أم  

 تلخيصها بما يلي:

جوانـب اإلسـالم   القدرة العلمية والثقافيـة إلـى الحـد المسـتوعب لكـل    األول:

عالم تحقيق الهداف السالفة وأهدافه العامة. فليس من المعقول أن يطلب من اإل

دا  بمثل هذه القدرة، ويمكننا أن نـرد   الكثيـر مـن نقـاط   الذكر دون أن يكون مزو 

 الضعف االعالمية إلى افتقادها، وتواجد السطحية في الفهم.

ي العام، ومعرفـة التحـرم العـالمي االستيعاب الالزم للفهم االجتماع  الثاني:

السياسي واالجتماعي وأساليبه  ومحاوره، وتـوفر الخبـرا  الهـادفين والمحققـين 

 بكل جدارة.

طلـق عليـه بفـن اإلعـالم ي  معرفة أساليب العـرض، أو مـا يمكـن أن    الثال :

المناســب، وهــو بالضــبط مــا كــان قــدماؤنا يطلقــون عليــه اســم: )معرفــة حــال 
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ف  من نخاطب، وكيف نخاطب، وأنى يتم ذلم، وهذا المخاطب(، فيجب   أن ن ْعر 

 هو مضمون التحل ي بالحكمة في مجال الدعوة إلى هللا.

ل ذلـم فـي   الرابع: اإليمان العميق الواعي باإلسالم وأهدافه الكبر ، وتأصـ 

عالميين إلى الحد الذي يحملهم على التضحية بكل غاٍل ورخيص فـي نفوس اإل

 السامي.سبيل بلوغ الهدف 

شخصــية،  ة: الــتخل ص مــن كــل  تبعيــة، أو ضــيق أفــق، أو مصــلحالخِِامس

 د من كل  ذلم لصالف الحقيقة.والتجر  

ه يكمــن فــي هــذه النقطــة أحــد أهــم شــروط النهضــة ا نعتقــد أنــ  ننــ  أوالواقــع 

عالمنا اإلسالمي اليوم مبتلى في الكثيـر مـن مقوالتـه بالتبعيـة إ  ن  أاالعالمية، و

فهو ال يعـدو أن يكـون دميـة   ،ة على شعوبها بالحديد والنارللحكومات المتسلط

عالمـا  إي  فماذا نسـم    م بإرادة الحاكم القزم، وباتجاه تحقيق مصالحه. وإال  تتحر  

ينتســب لإلســالم وهــو يســكت عــن كــل  انمــاط الخيانــة الخالقيــة، أو الخيانــة 

الم للعـدو االقتصادية، أو االنحراف السياسـي والعمالـة المفضـوحة، أو االستسـ

م  االسـتكبار العـالمي ضـد أبطـال المقاومـة  الصهيوني الغاشم، أو يردد نفس ت ه 

اإلسالمية، أو يدعو للتستر على الجرائم. وربما بلع من النذالة إلـى الحـد الـذي 

ليرضي الحكم  فكرة الحكم اإلسالمي فكرة ال إسالمية! ال لشي  اال   يعلن فيه أن  

ليبارم قبضة الجالد التـي تشـدد الخنـاق علـى   ال  المسلط على رقاب الشعب، وإ

رقبة الجيل المسلم المتوثب. أو قد يبلع بهم المـر إلـى مهاجمـة النبيـا  كـداود 

وسليمان عليهم السـالم لغـراض قوميـة ومـا إلـى ذلـم. أو رب مـا اتجهـوا إلـى 

يـة همـال العربيـة نفسـها أو المحل يـة العامإالتأكيد على اللغات غير العربية مـع  

 تنفيذا  للمآرب االستعمارية.

ة اإلسـالمية، السادس : مالحظة الرضي ة اإليماني ة المتوف رة في أوساط المـ 

ى لنـا ها خير مساعد وعد ة على انطالق اإلعالمي في مجاله المناسب، وتتجل  فإن  

ل سـد  المقاومـة الـرئيس أمـام ه بنفسـه شـك  أهمية هذا العنصـر حينمـا نـدرم أنـ  

ى عـن السـاحة حتـى أوليـاؤهم الفكريـون المي الغريـب حيـث تخلـ  الهجوم اإلع



 141 الصحوة واالعالم  المقال الثالث:  

 والسياسيون.

ع بالخصـائص القرآنيـة اإلعالميـة: وهـذه الخصـائص واسـعة التمت    السابع:

من خالل دراسة تحقيقية عميقـة، ومـن هنـا   ال  إالبعاد قد ال يمكن االحاطة بها  

لحديث، وما نذكره منهـا ا يتناسب وحجم هذا اـمـا بـا نكتفي باإلشارة لبعضهفإنن  

 يتلخ ص فيما يلي:

استحضار النظرة الغيبية إلى جانب الحسابات المادية، وذلـم فـي كـل    أوالً:

ع مســتقبلي واالبتعــاد عــن النظــرة الماديــة الحســابية الجافــة فــإن    تحليــل أو توقــ 

ن المسيرة المشجعة مع العدل تنسجم معها كوالتصورات القرآنية المعطاة تؤكد  

الطبيعيــة القائمــة فــي خلقتهــا علــى الســاس نفســه، فــي حــين ال يتــوفر  القــو 

 صه اآليات الكريمة التالية:االنسجام المطلوب مع االنحراف، وهو ما تلخ  

 .(1)(اب  ذَ عَ  وطَ سَ  كَ ب  م رَ يهِ لَ ب  عَ صَ فَ   .ادَ سَ ا الََ يهَ وا فِ رُ أكثَ فَ )

هُ كُِِ ب  وا رَ رُ غَِ اسِِتَ ) م دكُ مِِدِ يُ اراً وَ درَ مِِِ  مُ يكُ لَِِ عَ  ا َ مَ السَِِ  لِ رسِِِ اراً يُ َِِ  غَ  انَ كَِِ  م إنِِّ

 .(2)(اراً نهَ أم كُ ل لَ جعَ يَ وَ  ِ  ات  ن  م جَ كُ ل لَ جعَ يَ وَ  ينَ نِ بَ وَ  ال  أموَ بِ 

ذلم كل  النظرات اإلسالمية في التاريخ والحياة واإلنسان، ومن ذلم يشمل  و

 ما قلناه من الترابط بين أجزا  التركيبة اإلنسانية.

ا  كانـت ـ وحتـى لـو تصاف بروك التبعية للحقيقة ـ أي  الموضوعية واال  ثانياً:

خالفت مصلحة شخصية، أو استدعت التضحية الغالية. ويبالع القرآن في تحقيق 

الروك الموضوعية، وعدم النظر إلى الواقع الموضوعي من خالل رؤية مسبقة 

إلى الحد الذي يدعو فيه الخصم إلى افتراض نقطة الصـفر فـي الحـوار، وعـدم 

يمان بشي  واالنطالق منها إلى الحقيقة الموضوعية فيقـول مخاطبـا  الكفـار: اإل

(ين  بِ م   ِ  الل  أو في ضَ  دىً ى هُ لَ عَ م لَ يّاكُ إإنّا أو وَ )
(3). 
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الهدفية ال تتنافى مطلقا  مع الموضوعية   الهدفية في كل  خطوة، ذلم أن   ثالثاً:

ــالمي ــي التصــور اإلس ــا لن   ؛ف ــام االطمئن ــئن تم ــؤمن مطم ــة ن أن  الم  الحقيق

 ل آية من آيات هللا تعالى وهد  إليه سبحانه.الموضوعية ـ مهما كانت ـ تشك  

وإذا انعكست الهدفي ة على حياة الداعية العامل، صرف النظر عن كل  أنماط 

اللهـو السـخيف، والتضـييع الــوقتي فيمـا ال طائـل تحتــه ـ وبالتـالي ال تجـد فــي 

 قت الثمين.نماذجنا اإلعالمية ما يهدر هذا الو

ا نلحظ الهدفية القرآنية في كل  قصة، وفي كل  مثل، وفي كل  عبارة. ففـي نن  إ

كل  موضوع عبرة، ومع كل  حديث اعتبار، وكل شي  يعب ر عن مادة للدراسـة 

 وخدمة الهدف من خاللها:

 .(1)(االلباب...لَقَْد كاَن في قََصِصِهْم ِعْبَرةٌ ِ الوِلي )

 ى أروع تجل.قرآنية لنكتشف الهدفية التي تتجل   ويكفي أن نتابع أية قصة

التنســيق واالنســجام بــين كــل  الخطــوات والجوانــب وذلــم انعكاســا   رابعِِاً:

الصورة المتشعبة تسودها روك واحدة. وهذه الخصيصـة   إن  ف  ،للتنسيق القرآني

نتيجــة للخصــائص الســابقة، وخصوصــا  الهدفيــة، بعــد افتــراض وحــدة الهــدف 

 ب التصور، وأي اختالل فيها يعني االنقالب على الهدف.وشموله كل  جوان

َْعَلُونَ )  .(2)(َكبَُر َمْقتًا ِعْنَد ّهِ أَْن تَقُولُوا ما ال تَ

ُم …)في حين تتضاعف السرعة إلى الهـدف عنـد التناسـق  عَُد اْلَكلِِ ِه يَصِْ إِلَيِْ

هُ  اِلُح يَْرفَعُِ ُل الصِّ رة هـذه الخصيصـة . وإذا الحظنـا ضـرو(3)(…الّطيُِّب َواْلعَمَِ

ر  ضياع الكثير من الفكار الصحيحة المطروحة فـي  للتأثير المطلوب أدركنا س 

ها تكذبها العمـال والطـر المنافقـة والمسـاومة، والقـوال عالمنا ـ اليوم ـ لن  إ

 الخر  من صاحب الفكرة نفسه.

رق الواقعية والتفاعل المستمر مع الحداث االجتماعيـة، وعـدم الغـ  خامساً:

ه بالرغم من كونه ن  إ  .خصائص القرآن الكريم  وهذا منفي تصورات طوبائية،  
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دستورا  عاما  لكل المسيرة البشرية، ينسجم مع مـا يبـدو مـن ظـواهر ويعالجهـا 

قَْد َسِمَع ّهُ قَْوَل الّتي تُجاِدلَُك في )على ضو  تلم التصورات العامة الصلية:  

 .(1)(… َوّهُ يَْسَمُع تَحاُوَرُكماَزْوِجها َوتَْشتَكي إِلَى ّهِ 

ْوَكِة ) َر ذاِت الشِِّ َوّدوَن أَّن َغيِْ ْم َوتَِِ ائََِتَْيِن أَنّهِِا لَكُِ َدى الطِّ ُدُكُم ّهُ إِحِِْ َوإِْذ يَعِِ

 .(2)(تَُكوُن لَُكْم َويُريُد ّهُ أَْن يُِحّ  اْلَحّ  بَِكِلماتِِه َويَْقَطَع دابَِر اْلكافِرينَ 

ذكر بأننا نقصد بالواقعية هنا: مالحظة الواقع والعمـل علـى نوينبغي هنا أن  

تطويره إلى المفروض، ال مـا يبـدو أحيانـا  مـن تفسـيرات تتجـه بالواقعيـة إلـى 

ن وفق متطلباته اذعانـا  واستسـالما  لـه. والواقعيـة  عملية االذعان للواقع، والتلو 

ك ظــاهرة تتطلــب أن تطــرك الســاليب البديلــة الصــحيحة عنــد العمــل الصــال

 منحرفة، وذلم نظير ما نلحظه في اآلية الكريمة على لسان لوط عليـه السـالم:

 .(3)(… هُمالِ  بَناتي ُهّن أَْطَهُر لَُكمْ …)

ومـا نجـده فــي تعبيـر اإلمـام علــي ـ عليـه السـالم ـ حــين يعمـل علـى محــو 

 التعص ب القبلي المقيت، يطرك التعصب لمكارم الخالق حين يقول: 

بوا آلثار مواقـع الـنعم فقـالوا: )نحـن يا  من مترفة المم، فتعص  وأما الغن»

ن كــان البــد مــن العصــبية فلــيكن إأكثــر أمــواال  وأوالدا  ومــا نحــن بمعــذبين( فــ

تعصبكم لمكارم الخصال، ومحامد الفعال، ومحاسن المور التي تفاضلت فيها 

دا  من بيوتات العرب، ويعاسيب القبائل… دا  والن ج  ج   .(4)«الم 

ي   ن  إ  ،المنطقيـة فـي العـرض واالبتعـاد عـن السـطحية  سادساً: القـرآن يربـ 

اصـدار   ل واسـتقرا  الدلـة القويـة ومـن ثـم  المسلم على التأمل والبرهنة والتعق  

 الحكم.
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 .(1)(قُْل هاتُوا بُْرهانَُكْم إِْن ُكْنتُْم صاِدقينَ )

دلـيال  مـن الواقـع،   عـات التـي ال تمتلـما االتهامات الواهية، أو حتى التوق  م  أ

قُْل آّمُ أَِذَن لَُكْم أَْم …)وطرك اآلرا  ونسبتها إلى اإلسالم فهو اإلنحراف الكبير 

َْتَُرونَ   .(2)(َعلَى ّهِ تَ

ومن هنا يتخل ص االعالم اإلسالمي من ركام المقاالت والتحليالت الواهيـة، 

ى كواهل هؤال  الكت اب التي تترم أثرها السلبي على الفكار، وتلقي بتبعاتها عل

وال استطيع هنا تحديد المساحة التـي يجـب ان تحـذف مـن االعـالم   .والمحل لين

د مـن  المتداول في مناطقنا اإلسالمية ـ حين تطبيق هذا الشـرط ـ إال أننـي متأكـ 

 لزوم حذف المساحة الكبيرة مما ينشر اآلن بال ريب.

 ً الهـدف وحمـل هـم الرسـالة : التفاعل الوجداني الحراري العاطفي مع  سابعا

 للعمل على زرع الحماس اإلسالمي للقضية اإلسالمية من خالل ذلم.

 إن كــالم الداعيــة يجــب أن يكشــف للســامعين عــن تألمــه لقضــيته وحماســه

 لهدافه، وخشوعه أمام ربه وكلماته العليا وتفاعله معها، وهو أمر يربيه القرآن 

 في نفوس اتباعه.

ّم تَلِيُن ِكتابًا ُمتَشابًِها مَ …) ْم ثُِ ْوَن َربّهُِ ذيَن يَْخشَِ وُد الِّ هُ ُجلُِ ثانَِي تَْقَشِعّر ِمنِْ

 .(3)(… ِذْكِر ّهِ  ُجلُوُدُهْم َوقُلُوبُُهْم إِلى

َن اْلحَِ ّ ) َزَل مِِ ِذْكِر ّهِ َومِا نَِ ِِ َوال أَلَْم يَأِْن ِللّذيَن آَمنُوا أَْن تَْخَشَع قُلُوبُُهْم لِِ

وبُُهْم َوَكثيٌِر يَُكونُوا َكالّذيَن أُو ْت قُلُِ ُد فَقَسَِ ْيِهُم اْألَمَِ تُوا اْلِكتاَب ِمْن قَْبُل فَطاَل َعلَِ

 .(4)(ِمْنُهْم فاِسقُونَ 

 ً عالمية، ونعني بها اإللتزام الكامـل بـالخالق اإلسـالمية : الخالقية اإلثامنا
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في المجال االعالمي، فال ي لقـى القـول علـى عواهنـه، وال ت شـاع الفاحشـة، وال 

ــ   ــاغض ي ى روك التحاســد والتب ــ  ــى القضــا ، وال تنم د  عل ر  ــ  ــؤمن، وال ي تهم الم

هـا الخالقيـة اإلسـالمية. و مـا يعمـل ن  إوالتحاقد، وال ت سـتخدم اللفـاظ التـي تمج 

اإلعـالم اإلسـالمي علـى تـوفير البيئـة الصــالحة التـي تتفـتف فيهـا الفطـرة عــن 

 هدافه الصيلة.طاقاتها المبدعة، وبالتالي: تسير باإلنسان نحو أ

 يقول القرآن الكريم واصفا  المؤمنين:

َوِعباُد الّرْحمِن الّذيَن يَْمُشوَن َعلَى اْألَْرِ  َهْونًا َوإِذا خاَطبَُهُم اْلجاِهلُوَن قِالُوا )

ا  *َسالًما َْ  * َوالّذيَن يَبيتُوَن ِلَربِِّهْم ُسّجًدا َو قِيامًِ ِر ا اصِْ وَن َربّنَِ ذيَن يَقُولُِ َوالِّ

ا  اَعنِِّ ذابَها كِِاَن َغرامًِِ نَّم إِّن عَِِ ذاَب َجهَِِ ا * عَِِ تَقَّرا َوُمقامًِِ  * إِنّهِِا سِِاَ ْت ُمسِِْ

ا َك قَوامًِ ْيَن ذلِِ ُروا َوكِاَن بَِ ْم يَْقتُِ ِرفُوا َولَِ ذيَن ال  * َوالّذيَن إِذا أَْنََقُوا لَْم يُسِْ َوالِّ

رّ  ََْس الّتِِي حَِِ وَن الِِنّ َر َوال يَْقتُلُِِ ا آخَِِ َع ّهِ إِلهًِِ ْدُعوَن مَِِ اْلَح ّ يَِِ ِِ َوال َم ّهُ إِالّ بِِِ

َْعَْل ذِلَك يَْلَ  أَثاًما ْد فيِِه  * يَْزنُوَن َوَمْن يَ َْ لَهُ اْلعَذاُب يَْوَم اْلِقياَمِة َويَْخلُِ يُضاَع

ا يِّئاتِِهْم  * ُمهانًِِ ُل ّهُ سَِِ ّدِ َك يُبَِِ الً صِِاِلًحا فَأُْولئِِِ َل َعمَِِ َن َوَعمِِِ ْن تِِاَب َوآمَِِ إِالّ مَِِ

ّهِ   يَوَمْن تاَب َوَعِمَل صاِلًحا فَِمنّهُ يَتُوُب إِلَِ   *  اَن ّهُ َغَُوًرا َرحيًماَحَسنات  َوك

ا  *  َمتابًا ذيَن إِذا   *  َوالّذيَن ال يَْشَهُدوَن الّزوَر َوإِذا َمّروا بِاللّْغِو َمّروا ِكرامًِ َوالِّ

ُروا بِآياِت َربِِّهْم لَْم يَِخّروا َعلَْيها ُصّما َوُعْميانً  ْب  * اذُّكِ وَن َربّنِا هَِ َوالّذيَن يَقُولُِ

يّاتِنا قُّرةَ أَْعيُن  َواْجعَْلنا ِلْلُمتّقيَن إِماًما  .(1)(لَنا ِمْن أَْزواِجنا َوذُّرِ

 ً وهو في الواقع ـ مقتضـى تطبيـق مبـدأي   ،: تنويع الساليب اإلعالميةتاسعا

لذات حديث الحكمة، والموعظة الحسنة. والحديث عن تنوع الساليب القرآنية با

واسع، فالقرآن بأساليبه الرائعة استطاع أن يصوغ أ مة هي في طليعة البشر من 

ر خلف المسيرة البشرية، ويكفي هنا أن نشير ـ مثال  ـ فة، كانت تتعث  شراذم متخل  

مـل المعترضـة أو العبـارات فـي الحـديث  إلى روعة االستفادة مـن أسـلوب الج 
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لنـا كلمـة )سـبحانه( فـي هذه الروعـة إذا تأم  لتحقيق الهدف المطلوب، وتبدو لنا  

ِ اْلبَناِت ُسْبحانَهُ َولَُهْم ما يَْشتَُهونَ )اآلية الشريفة:   والحديث هنا  (1)(َويَْجعَلُوَن ِمّ

 ـ كما قلنا ـ واسع البعاد.

وذلـم انطالقــا  مـن عالميـة اإلسـالم نفســه،  ،: العالميـة فـي االهتمـامعاشِراً 

أي ة دراسة أو اهتمام محلي   نية جمعا ، ومن هنا فإن  وسعيه لحل مشكالت اإلنسا

يجب أن تتم في هذا اإلطـار العـالمي العـام، وعلـى ضـو  ذلـم يجـب أن يهـتم 

اإلعالم اإلسـالمي بقضـايا المظلـومين والمحـرومين والمستضـعفين، ويتفاعـل 

معها بكل حرارة، في حين يقـف أمـام كـل  حركـة اسـتكبارية يقـوم بهـا الطغـاة 

 ن.المجرمو

ِِر: ِِادي عش ة  ح ــ  ــود الم ــى وج ــياطين عل ــة للش ــات التآمري رصــد التحرك

ة بها بشكل دائم. إن   ها إذن المرابطـة الدائمـة اإلسالمية، والعمل على توعية الم 

ة إليـه، وإنـ   ه الحـذر في هذا المجال، والمرابطة: عمل جهادي يندب القرآن الم 

وهي مهمة جسـيمة   (2)(…  َحْيُ  ال تََرْونَُهمْ إِنّهُ يَراُكْم ُهَو َوقَبيلُهُ ِمْن  …)الدائم  

 يجب أن ينهض بها اإلعالم اإلسالمي.

التأكيد على النقـاط المشـتركة الجامعـة، ومـن ثـم االتجـاه لحـل   ثاني عشر:

 الخالفات في النقاط المختلف عليها، وهذا أحد أساليب الحكمة في الدعوة:

َد إِالّ ّهَ َوال كَ   قُْل يا أَْهَل اْلِكتاِب تَعالَْوا إِلى) نَُكْم أاَلّ نَْعبُِ وا   بَْينَنِا َوبَيِْ ِلَمة  سَِ

وا  ْوا فَقُولُِ ِمْن تََولِّ ْن ُدوِن ّهِ فَِ ا مِِ ا أَْربابًِ نُْشِرَك بِِه َشْيئًا َوال يَتِّخذَ بَْعُضنا بَْعضًِ

 .(3)(اْشَهُدوا بِأَنّا ُمْسِلُمونَ 

ب حتى الجز  الكبر مـن وأخيرا  فإن  ما أشرنا اليه من خصائص ال يستوع

الخصــائص اإلعالميــة للمعجــزة االســالمية االعالميــة )القــرآن الكــريم( وإن مــا 
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 ذكرنا ما يفتف البواب أمام دراسة موسعة في هذا المجال.
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 )ب(
 عناصر الضعف في اإلعالم اإلسالمي 

 

لقيـت علـى عـاتق اإلعـالم أزنا علـى نوعيـة الهـداف السـامية التـي  إذا رك  

 سالمي وجدناها على النحو التالي:اإل

ــراز  ــا، وإب ــالم، وتوضــيف معالمه ــى الع ــع رســالة هللا إل ــوم بتبلي أوال : أن يق

 العناصر القادرة على سوق البشرية إلى كمالها المطلوب.

ثانيا : رفع المستو  الحضاري لألمة، بحيث يؤهلها لن تكون المة الوسط، 

 والمة الشاهد، والمة الطليعة.

ثا : العمل على تجلية الفطرة في المـة، وتعميـق الـروك اإلسـالمية فيهـا، ثال

 الروك النشطة الصيلة التي حملها اإلسالم إلى النفوس. وبث  

رابعا : العمل على تحقيق الوحدة اإلسالمية المنشودة على الصـعيد السياسـي 

هـا هللا راد أوالفكري والعاطفي، لتنهض بمهام النهضة اإلسـالمية الكبـر  التـي 

رت آنـا  ثـم خمـدت جـذورها، ثـم عـادت اليـوم كـأقو  مـا لإلنسانية، والتي تفج  

 تكون، إيمانا  وعمال  في سبيل تطبيق حكم هللا في الرض.

ــا اإلســالمية خامســا : التصــد   ي للمــؤامرات االســتعمارية الكــافرة ضــد أمتن

الخفية  وعقيدتها ونظامها السماوي، وفضف مخططاتها، والتنبيه على عناصرها

 والظاهرة.

ا نمثـل قسـطا  مـن دور زنا على هذا الجانـب، وأدركنـا إلـى جنبـه أننـ  إذا رك  

بالغ رسالة هللا للعالمين، والحظنا من جانب ثالـث مـد  إالنبيا  عبر التاريخ ب
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د   ــ  ــا أ عــــــــــــــــ ــزا  مــــــــــــــــ ــن جــــــــــــــــ ــا مــــــــــــــــ  لنــــــــــــــــ

هذا   إذا الحظنا أن    نتيجة هذه المهمة الضخمة وخصوصا    ـما سلبا  أو إيجابا   إ  ـ 

بـل وحتـى علـى موقفنـا  الجزا  قد ينعكس ال على موقفنا يوم الحسـاب فحسـب 

إلـى تضـييع امتنـا   ب على عملنـا انقـاذ أمـة وقـد يجرنـافقد يترت    ،العالمي اليوم

لنا موارد القصور في   إذا الحظنا هذه الجوانب فستتضف  ـنعم    ـوأنفسنا بالتالي  

في وجه تحقيق المهمة اإلعالمية   ونوعية العقبات التي تقف  ،اعالمنا اإلسالمي

 الكبر .

نتيجـة تقصـير مسـبق، وأخـر    ـتـارة    ـعالمي قـد يكـون  وهذا الضعف اإل

هين  ــب اإلعالمــي والمــوج  ــى الجان لظــروف خارجــة عــن إرادة المشــرفين عل

 لمسيرته.

ز منــه علــى عنصــر عــدم  ص هــذا الضــعف أو نركــ  ونســتطيع هنــا أن نلخــ 

 المية. وسنر  من خالل تبيين نقـاط الضـعف أن  مواكبته للمسيرة اإلسالمية الع

هذا الجانب هـو الـدا  العضـال إلعالمنـا. إنـه إعـالٌم متخلـف، بطـي ، نفعـي، 

ه مادي: متخاذل، موضعي ال يهتم بالكل اإلسالمي، ومادي. وأقصد من قولي إن  

المسـلم يـؤمن بوجـود   ه يهمل صفته اإلسالمية وارتباطه الرباني، وينسـى أن  أن  

حتمي بين النتائج المادية والمقدمات المعنوية، كالترابط بين استغفار أمة ترابط  

وشيوع الرخا  المادي فيها، وظلـم أمـة أخـر ، وانهزامهـا، وتـدميرها المحـت م 

 نتيجة إرادة هللا وسنته.

 .(1)(ْسقَْيناُهْم ماً  َغَدقًاالالّطريقَِة  يَوأَْن لَِو اْستَقاُموا َعلَ )قال تعالى: 

مْ   َولَوْ ) ْن َربِّهِِ ْيِهْم مِِ ِزَل إِلَِ ْن الك أَنُّهْم أَقاُموا التّْوراةَ َواْإِلْنجيَِل َومِا أُنِْ وا مِِ لُِ
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 .(1)(فَْوقِِهْم َوِمْن تَْحِت أَْرُجِلِهمْ 

ْرِ  الآَمنُوا َواتّقَْوا لَََتَْحنا َعلَْيِهْم بََركات  ِمَن الّسماِ  َوا  يَولَْو أَّن أَْهَل اْلقُر)

 .(2)(وا فَأََخْذناُهْم بِما كانُوا يَْكِسبُونَ َولِكْن َكذّبُ 

 وعلى نفس هذا الغرار ورد الوعد اإللهي القرآني الرائع:

ُم   يَونُريُد أَْن نَُمّن َعلَ ) ةً َونَْجعَلَهُِ الّذيَن اْستُْضِعَُوا فِي اْألَْرِ  َونَْجعَلَُهْم أَئِمِّ

 .(3)(اْلواِرثينَ 

ق ضعيفا  متخاذال  أمام إعالم االسـتكبار إعالمنا يكاد ينسى كل  هذا وينطل  إن  

العالمي، ورب ما وجد نفسه في النهاية في فخ االستعمار، فراك يتابع عمله وكأن  

 ا غير ذلم.م  إا انتهازا  وم  إا استسالما  وم  إشيئا  لم يحدث، 

ن أوالتقصير المسبق هـذا يمكـن أن ي نسـب إلـى شـخص بعينـه، كمـا يمكـن  

 ـت من هؤال  الذين سلمتهم الظـروف ان أكبر التقصيرينسب لجهة بعينها، ولك

مهمة اإلعالم اإلسالمي العالمي بشكل  ـبالمة أن تكون هي التي سلمتهم   أوأرب

ذنب أولئـم الـذين كـان مـن المفـروض بهـم أن   إن    :رسمي، كما يمكن أن يقال

 ه.يمد وا اإلعالم بالوعي ال يقل مطلقا  عن ذنب الفئات السابقة بل يربو علي

وموارد الضعف اإلعالمـي ترجـع فـي الغالـب إلـى عـدم التخطـيط الـواعي 

 والشامل، واالهمال، ويمكن أن نلخصها كالتالي:

عنـد  ـغالبـا   ـ: الفردية وضيق ال فق عنـد المسـتقلين والتبعيـة والعمالـة أوالً 

لة لهم.  المرتبطين بحك امهم أو بالجهات الممو 

مـا نتيجـة جهـد فـردي إقـائم اليـوم وجـدناه  فإذا الحظنا اإلعالم اإلسـالمي ال
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ضيق االفق، أو ضيق التمويل، أو ضيق القدرة على التعبير، ضـيق المصـادر 

س فـردي خـاص أعلـى    يقـوممـا  ن  إو  ،الفكرية والخبريـة والسياسـية سـاس تحسـ 

بالدعوة وضرورتها ولزوم ابالغ صوت اإلسالم إلى العالم ومثل هـذا اإلعـالم 

يعب ر عن وجهـة نظـر ضـيقة قـد ال تتجـاوز   كثيرة، ويظل  مبتلى بنقاط ضعفه ال

رأي الشخص المسؤول عنه تجاه القضايا العامة دون أي تخطيط أو تشـاور أو 

إلـى خطـأ  ـباحتمال كبيـر  ـي وهذا يؤد    .تعبير صحيف عن شعور إسالمي عام

 ا يوقع الجماهير اإلسـالميةنة مم  في تقدير الموقف نتيجة الجهل بعناصره المكو  

مسـألة   والمتعاطفة في حيرة من أمرها وتناقض في تصورها. وأعود فأؤكد أن  

 ،اإلعالم ليست مسألة شخصية أو موضعية ضـيقة أو حكـرا  علـى فـرد خـاص 

ة والرسالة فيجب ان ال نستهين بها إلى هذا الحد  ن  إ  .ها مسألة ال م 

اد ينـزف لـه القلـب يكـ  ا في اإلعالم الرسمي فإن  هذا في اإلعالم الفردي، أم  

علـى الصـعيد ـ  بعض مقدرات هذه المـة    دما  تماما  كما ينزف عندما يتذكر أن  

هـم ليسـوا بمسـتو  لمت ل ناس أقل مـا يقـال عـنهم أن  س  ـ    يالسياسي واالجتماع

آنيـة العـدو الكـافر، من  أناس استمرأوا حياة الذل وراحوا يكرعون    ،المسؤولية

عون ن المادي القاتل الجاف، ويتسك  والتمد   ويردون موارد الفكر المادي الهزيل،

على الموائـد االسـتعمارية، ويسترضـون أنيابهـا القاطعـة ووحشـيتها الكاسـرة، 

ا ا إلى معسـكر شـرقي أو معسـكر غربـي، وكـال المعسـكرين ممـ  م  إوينضمون  

ديننــا وشــريعتنا ووجــداننا وشــرفنا وحتــى مصــلحتنا الحقيقيــة أن نبتعــد  امرنــأ

صراط مستقيم، صـراط الـذين أنعـم هللا علـيهم ال صـراط   عنهما، ونمشي على

 المغضوب عليهم وال الضالين.

بمقدار ما تحق ق لهم من مصالف، وال تقيـيم لـرأي   ال  إفال قيمة للرسالة لديهم  

ن ه  من المطالبة بوجود المحاسب. الشعب إال   ك    بمقدار ما ي م 
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 ـشعر أم لم يشـعر  ـابع ه إعالم تومن هنا نعرف حال اإلعالم اإلسالمي، إن  

مثل هـذا اإلعـالم تنحصـر وظيفتـه فـي تمريـر عمليـة   ن  إللمصالف الشخصية.  

روك الجفاف والكسل في أبنا  أمتنا، وتحويل أنظارهم   التخدير المطلوبة، وبث  

عن مسيرة النهضة اإلسالمية الصاعدة، وعرض اإلسالم من وجهة نظر الجهة 

له، وتحليل الق ضايا العامة تحليال  ينتسب لإلسالم ظاهرا  ويقوم التي تحميه وتمو 

 واقعا  لتحقيق مصالف الجهة المصدرة له.

إن مثل هذا اإلعالم في الواقع يفقـد تـأثيره بعـد وقـت قصـير لـد  جمـاهير 

ه سرعان ما يتكشف زيفـه، ويتحـول فـي نظـر جمـاهير لن    ؛النهضة اإلسالمية

ه، تستمع إليه المة المغلوبة على المة إلى إعالم مكرر مزيف مخدر ال قيمة ل

 أمرها مستهينة به.

المة ستنظر إليـه علـى أسـاس كونـه جـز ا  مـن المخطـط االسـتعماري   إن  

الكافر، وهذا بالضبط ما حدث لشعبنا اإليراني المسلم وهو يتابع اإلعـالم الـذي 

ا انتسب إلى اإلسالم في عهد الشاه المقبور. لقد كانـت الكلمـة هنـام تفعـل فعلهـ

المعكوس في الشعب، ولقد كان مجرد التعامل معه جريمة ال تغتفر لد  شـعبنا 

المغلوب آنذام، في حين راك يعيش بكل وجـوده مـع اإلعـالم اإلسـالمي الـذي 

 ينطلق اليوم من أعماقه، ويحمل رسالة اإلسالم الصافية إلى العالم.

 التركيز عليه. أما عالج هذه الحالة فهو ما أود  

 ً  لتفكم المقيت بين أوجه اإلعالم فكريا  وعمليا .: اثانيا

إعالمنا اإلسالمي ال يساير مشاعر أ متنا وال يعيش مشاكلها، بل هو عن كل  

ه يريـد أن يصـدق قـول ذلم غريب غارق في مشاكل مخترعة مـن قبلـه، وكأنـ  

 اللهـم إال    ـفمتـى رأينـا إعالمنـا هـذا    القائل )ما هلل هلل وما لقيصر لقيصر(! وإال  

  للخطط االستعمارية الكبر  فيفن دها. ومتى رأيناه يثيـر الـروك يتصد    ـالقليل  
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في المة لكي تقف بصالبة أمـام مـن امتهنـوا وجودهـا وسـلبوها حقهـا   النشطة

المغتصب، ومتى رأيناه يبحث مد  انطباق واقـع حياتنـا االجتماعيـة السياسـية 

بهذه الحالة المخزية، ولما فقد هو  المعاصرة مع القرآن؟ ولو كان فعل لما ابتلينا  

ه لد  الجماهير.  مركزه الموج 

التركيـز  ن ال تتناسـب الحلـول مـع المشـاكل، أو يـتم  أمن مظاهر التفكم   إن  

ل الجانب اآلخر، وهو أكثر أهمية منه، ويتم االنشـغال  على جانب في حين ي هم 

 بأمور تافهة وتترم المسائل المصيرية.

 ً  لتخطيط اإلعالمي لإلسالم نفسه.ف عن ا: التخل  ثالثا

بهذا  ن اإلسالم اهتم  كوإن المتتبع لتشريعات اإلسالم والمالحظ لهدافها يجد 

الجانب أيما اهتمام، لكي يوجد التالحم بين تلق ي العلم واعطائه أوال ، وبـين كـل  

ــا ، ولكــي يبعــث الحــرارة باســتمرار فــي  أفــراد المــة وقضــاياها الكبــر  ثاني

ال تقعد عن هدف سـاٍم أو تتقـاعس أو تنسـى. فهنـام تشـريعات لهـا أوصالها، ف

جانب إعالمي ضخم، كتشريع صالة الجمعة، والعيدين، والحج نفسه، وتشـريع 

المر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى اإلسالم وغيرهـا ولكنـا نجـد 

 اإلعالم اإلسالمي متخلفا  عن كل  ذلم.

ي خطبا  مكتوبة مقررة من العلى، وعاد ض صلوات الجمعة عادت تحوعفب

ب لهـم، ال يملكـون  أئم   ن يضـيفوا مـن أتها موظفين حكـوميين يقـر ون مـا ي كتـ 

هدافها؟ وهل هي كما آلت إليه هذه أثوا عن عندهم كلمة واحدة، فهل لكم أن تحد  

 الصالة العظيمة في إيران.

اإلعالميــة  تقــوم بــأعظم الدوار ـمــثال   ـصــالة الجمعــة فــي إيــران  إن  

هـا المسـؤولون المتــدي نون، ويطرحـون فيهـا مشـاكل المــة اإلسـالمية، إذ يتوال  

هللا تعـالى، ولـذا تجـد   إال    ويناقشون بصراحة كل  شـي ، ال يخـافون فيهـا أحـدا  
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أحيانــا  نظــرا   مئــات اآلالفقــد يحضــرها  ـمــثال   ـصــالة الجمعــة فــي طهــران 

 لمعطياتها الكبر . 

ي تهاني رسمية، وفرك وجذوة باهتـة، وربمـا حوال إلى يوم  ما العيدان فقد تأ

، بل إنن ا نلحظ ـ لألسف الشديد ـ غطت عليها العياد الرسمية والوطنية وأمثالها

ف ـ  أن  وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة في الكثير من الـدول اإلسـالمية تكثـ 

تحلل االجتمـاعي فيهما ـ من البرامج التي تساعد على ترسيخ وإشاعة ظاهرة ال

فع عنه فـي هـاتين المناسـبتين،  ر للمستمع والمشاهد القلم قد ر  والمجون، وتصو 

ق  ل مـن ابتهـاج عبـادي يعمـ  ف فلسفة وعلل االبتهـاج ـ بحلولهمـا ـ ليتحـو  فتحر 

 االرتباط باهلل شعورا  وا سلوبا ، إلى ابتهاج ماجن يعب ر عن سطحية وتحلل.

ل إلى مجرم  أ و   د شعائر باهتة جامدة جافة، ودعوات شخصـية، ا الحج فقد ح 

السياسة يجب أن   ن  أوطقوس ميتة، ورفعت فيه الشعارات غير اإلسالمية علنا  و

ال تختلط بالحج! أفلهذا دعا اإلسالم أهل الرض لن ي رسلوا وفودهم إلـى بيـت 

هللا وفي ضيافته؟! ألم يكن من الممكن أن تجـري طقـوس مشـابهة فـي مختلـف 

 البلدان؟

الحج عملية عبادية سياسية اجتماعيـة، ومـن اإلجـرام أن ن فقـدها روحهـا   إن  

ــام وطــرك مشــاكلهم السياســية  ــع المســلمين هن ــي جمي ــا ف الكبــر ، هــل فكرن

ن تــتكلم الشــعوب اإلســالمية؟ أواالقتصــادية وتعيــين حلولهــا؟ أم ترانــا نخــاف 

 وهكذا قل عن باقي التشريعات اإلسالمية الخر .

 ً هنـام بعـض   فـإن    ،الستفادة اإلعالمية من الخدمات االجتماعية: عدم ارابعا

أنماط الخدمات االجتماعية التي تقوم بها الدول التـي تحكـم البلـدان اإلسـالمية، 

ولكنها كل ها تقد م باسم رئيس الدولـة ولغـراض سياسـية بحتـة، فـي حـين كـان 

م لـه ولشـرعه ال ها ملم للشعوب باسم اإلسالم، خصوصا  وأن  الولى بها أن تقد  
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نلهؤال ، فإذا أمكن أن نؤ استطعنا أن نوفر جوا  عاطفيا  جميال  بين   هذا المر    م 

 ستطعنا أن ندعو غيرنا إلى حياتنا هذه.اهم إلى إسالمهم، والمسلمين، ونشد  

  :من اإلشارة إليها وهنام مساوئ ونواقص أخر  البد  

مـن شـأنها كحقـل المـرأة منها: إهمال بعـض الحقـول اإلعالميـة أو التقليـل  

المسلمة، والطفل المسلم، والشاب المسلم، والعامل وأمثال ذلم، فال نجد إعالمنا 

 قد وف اها أدنى حقها.

انعزال ذوي الطاقات الفكرية الصيلة عن المجال اإلعالمـي، ولهـذا   :منهاو

 المر مغز   دقيق مهم.

 أيضا  عدم تنوع الساليب. :ومنها

م ا يجس  مقيت للفلم السينمائي والمسرك والتلفزة وغيرها مم  اإلهمال ال  :ومنها

 المعنى أمام المشاهدين.

مكانـات إعالميـة ضـخمة وعناصـر متدربـة إكل هذا، والعدو الكـافر يملـم  

دا  ومتخصصة، ويحتل كل  رقعة من أراضـي المسـلمين احـتالال  إعالميـا ، ممهـ  

ــالنحو االمبرإلالحــتالل االســتعماري )و ــم ب ــه ن كــان ذل ــا في ــد( بم ــالي الجدي ي

 االحتالل الفكري والنفسي وحتى العسكري.

ي ننـ  إعلى تالفيهـا؟!    افهل أدركنا هذه النقاط الهائلة من الضعف؟ وهل عملن

ن اإلسـالم سـيظل يسـتعر فـي وجـود هـذه المـة، وسـيظل ينتشـر فـي كوأؤكد  

لكننا المجتمع البشري كله، حتى لو لم نكن نحن بمستو  مسؤولياتنا الكبر ، و

ن نساعد في دفـع عجلـة مسـيرته، أصالك الالزم استطعنا  صلحنا أنفسنا اإلألو  

ن نقرب اليوم الموعود يـوم تطهـر الرض أن نقدم لمسيرته خدمات جل ى، وأو

خالقهم، يوم تطبيق شرعة هللا أمن كل  الطواغيت وأذنابهم وعمالئهم ونظمهم و

 الصافية الصيلة على الرض كل  الرض.

 ل هنا بعض االقتراحات:فاع بمستو  اإلعالم اإلسالمي نسج  ولالرت
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 االقتراك الول:

 مهمته: –مجمع اإلعالم اإلسالمي  –تشكيل مجمع إعالمي باسم 

القيام بإيصال المفاهيم اإلسالمية الصيلة في مختلف المجاالت العقائديـة   ـأ  

 ي المة، وبأفضل أسلوب.فوالتنظيمية إلى أوسع قطاع 

ساعدة العملية في التجربة االجتماعية التي يقودها اإلسالم لبنا  أمـة الم  ـب  

 إسالمية متماسكة ذات شخصية متميزة المعالم.

ذنابهم، وعرض الواقع بكل صراحة أحق أمام كل  الطواغيت وـول الــق  ـ  ـج

 أمام المة.

شراف الكامل على مجمل النشاط وذلم عبر اإل،  حمل اإلسالم إلى العالم  ـ  د 

إلسالمي بأوجهه المختلفة، وتموين وسـائل اإلعـالم المختلفـة بـالفكر الصـيل ا

 على مختلف الص ع د.

تشكيل هذا المجمع من علما  إسالميين معروفين بغيرتهم علـى   ن يتم  أعلى  

ل ه فروع فـي كـل  قطـر إسـالمي تمثـ  ـاإلسالم، واستقاللهم في آرائهم، وتكون ل

 ظائفه.ي ومواصفاته وتعكس مواقفه وتؤد  

 االقتراك الثاني:

االتصال المستمر بـين العلمـا  والشخصـيات اإلسـالمية لـئال يقعـوا فريسـة 

 للتضليل الدعائي والتمويه اإلعالمي المعادي.

 

 االقتراك الثالث:

المبادرة إلى تشكيل لجنة باسم )هيئة الخدمات االجتماعية اإلسالمية( تكـون 

ال  عن تقديمها باسم هذا الرئيس أو ذام مهمتها توزيع الخدمات باسم اإلسالم بد 

 الملم.
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 االقتراك الرابع:

العمل والتخطيط لرفـع المسـتو  السياسـي والثقـافي واإلعالمـي لـد  أبنـا  

ومنها إقامة الندوات المفتوحة الحرة كما   ،المة اإلسالمية عبر الوسائل المتاحة

باشـرة علـى الهـوا  ها إذاعة جلسات مجالس الشور  والبرلمانات ممن أهم    أن  

 لكي تعيش المة قضاياها.

 

 االقتراك الخامس:

دعوة جميع الحكومات القائمة في البلدان اإلسالمية للعمـل الحثيـث الـدؤوب 

على منع وإزالة المظاهر الطاغوتية كالترف وأمثاله ومظاهر الحضارة المادية 

ــع ــي، ومن ــراف الخالق ــنسإ واالنح ــة والج ــالت الخالع ــع مج  صــدار وتوزي

 المفضوك، ومجالت الفكر العلماني الخبيث.

 

 االقتراك السادس:

دعوة جميع أنشطة اإلعالم اإلسالمي إلى التأكيد علـى قضـايا المستضـعفين 

 في الرض وحمل لوا  الدفاع عنهم استجابة لرؤية اإلسالم.

 

 االقتراك السابع:

تحـت   خهة نحو الشعوب اإلسالمية التي تـرزابتداع أسلوب اإلذاعات الموج  

 نير الخالفات والنزاعات المنافية لتعاليم اإلسالم.
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 )جـ(
 النقد الذاتي لحركة المفك رين اإلسالميين  اليوم

 

فق إلى حد كبير، فبين مـن ث الموضوعية وسعة اال  ـن حيــتختلف النفوس م

ال يأبه لي  نقد شخصي مهما كان حـاد ا  عنيفـا ، وبـين مـن تجرحـه كلمـة ناقـدة 

نقد الحركة واالتجاه الفكري أمـر طبيعـي،   أن    هما كانت موضوعية بن ا ة. إال  م

ج  ل وإعــادة النظــر دون أن يصــحب ذلــم تــأج  وكثيــرا  مــا يــدعو الفــراد للتأمــ 

حماسي بليد، أو عاطفة جريحة ضارية تسد  السبل على التفكير الهادئ.. وتلـم 

هـو تحريـم حـس  النقـد ه هنـا ـهي س ورة الغضب الطافف عن حده. ومـا نحاولـ

الذاتي لمسيرة الفكر اإلسـالمي السـائد اليـوم فـي عالمنـا اإلسـالمي المعاصـر، 

والذي يطالعنا بشكل كتاب، أو مقال، أو محاضرة تطرك منفردة أو تنضـم إلـى 

 مجموعة نطلق عليها عنوان ندوة أو مؤتمر فكري.

إلـى الرمـوز  ه باإلشـارة الصـريحةمنهاجنا في هذا البحث ال يتوجـ    على أن  

ما يطـرك الفكرية التي تطالعنا أسماؤها في هذه الصحيفة اإلسالمية أو تلم، وإن  

التي ال يشم أحد فـي ماهيتهـا المرضـية، ثـم يتـرم   ص بعض المراض والنقائ

جـدت، أو بـالحر   ق بنفسـه فيكشـف المصـاديق، إن و  للقارئ الكـريم أن يطبـ 

ه يعمل مخلصـا  والمفروض أن    ـذاتية  د من دوافعه اليترم للمفكر نفسه أن يتجر  

فينظر هل تمس ه لفحة من هذا اللهيب، أو تدنس ثوبه   ـفي سبيل اعال  كلمة هللا  

 لوثة من هذا القتام؟
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ــل  ــاط المرضــية نأوقب ــذه النم ـــن نطــرك بعــض ه ــى حقيقتيرك  ـ ـــز عل ن ـ

 موضوعيتين هما:

لى القـدرة علـى رين الـواعين الـذين مـنحهم هللا تعـا: وجود بعض المفكـ  أوالً 

المر الذي جن بهم الوقـوع   ـجل شأنه    ـد، واالخالص له  التحليق الفكري المجر  

 في المزالق، وجعلهم في مهبط الهداية اإللهية.

 ً ع التغيير الشامل للحركة الفكرية اإلسالمية، وانسجامها بالتالي مع : توق  ثانيا

صــال عالمنــا اإلســالمي التغييــر الشــامل الــذي يســري كالعافيــة اإللهيــة إلــى أو

ا لنجدنا نحمل أمال  نن  إالكبير.. فنحن إذن إلى التفاؤل أقرب منا إلى التشاؤم.. بل 

قريبا  في طلوع فجر إسالمي فكري مشرق، يغمر الرض نـورا  بحولـه تعـالى 

 وقوته.

بما يتناسب وحجـم  ـأن نستعرض  زنا على هاتين الحقيقتين، نود  أما وقد رك  

عض نقاط الضعف، والحاالت المرضية التي قد ي بتلى بها الفكـر، ب  ـهذا المقال  

 رون.أو فلنقل يبتلى بها المفك  

مة لألفراد، والتي غالبا  ما تظهـر علـى التبعية المكم     ـبكل صراحة    ـوأولها  

شكل تبعية للحكام الطغاة.. وهذه التبعية المقيتـة قـد تفرضـها ظـروف الطغيـان 

ر إليهـا ضـعفه النفسـي وحاجتـه االقتصـادية أو فكـ  المسيطر، كمـا قـد ي لجـ  الم

 النفسية إلى مثل هذه التبعية.

فقـد تبـدأ   ،ويمكننا أن نفترض لهـذه التبعيـة مـن آثـار السـو  الشـي  الكثيـر

ض لمـا ي غضـب السـالطين، وتنتهـي إلـى عمليـة بعنصر المجاملة، وعدم التعر  

د بعد أن تمتل  البطون من الحـرام،  و تنـتفخ الوداج مـن دمـا  التزييف المتعم 

المستضعفين المقهورين. وبين تلم البداية وهذه النهايـة يمكـن تصـنيف الكثيـر 

ا يكتــب أو يلقــى فــي عالمنــا اإلســالمي وباســم اإلســالم، والتربيــة، الكثيــر ممــ  

 والتوعية!!

فهل يفكر بهذا المر أولئم الذين باعوا أثمن جوهرة في الحياة وهي )الحياة 

ياطين الصــغار التــافهين، فراحــوا يمتــدحون جــاهال  ال يعقــل مــا المعقولــة( للشــ

عمالته لسيده الجنبـي، وكـم  ينطق، وال يملم من مؤهالت الحكم والسيطرة إال  
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هنام من مؤتمرات حاول فيها بعض هؤال  القزام أن يقرأوا ما ك ت ب لهم بخط ٍ 

ن كـان واضف وحروف كبيرة لكنهم كانوا يتعثـرون حتـى فـي نطقهـم، فـي حـي

 المؤتمر ي عتبر ما قالوا وثيقة مهمة من وثائق الفكر اإلسالمي المعاصر!!

مــان المقبوضــة ثاال للعمالــة درجــات، وأن   وال ننســى هنــا أن نشــير إلــى أن  

بيع ذرة مـن الـدين بالـدنيا ومـا فيهـا يعتبـر بـال ريـب مـن أكبـر   أن    متفاوتة إال  

منها ما ال يتجاوز اإلعراض عـن العمليات الخاسرة. ولنتائج العمالة درجات، ف

ذكر ما ي غضب الحاكمين، واالقتصار على التوعيـة البعيـدة عـن تحريـم أبنـا  

المة ضد الظلم. في حين  نجد المظاهر الخر  تصل إلى حد تسويع ما يفعله 

هؤال  الطغاة حتى ولو كان قد بلع من الوضوك مـا تبلغـه الجريمـة نفسـها. أال 

د بعض المد عين لقيادة المة وهو ير  بأم  أعيننا من ي  نر  بأم   عينـه ظلمـه   مج 

وفساده وكونه جسرا  لعبور إسرائيل إلى العالم اإلسالمي.. وما صورة النميري 

 وأمثاله عنا ببعيدة.

هـذا التكـرار الممـض   ـعلـى الصـعيد الفكـري    ـضية الخـر   والعي نة المر  

ع وال علـى صـعيد الحلـول، بداع وابتكار ال في مجـال الموضـوإر دونما  ك  فملل

ا يمأل القلب ألما  أال نجد من يرفـع الخطـوة التاليـة لخطـوة ه لم  واالستنباط.. وأن  

ه( فـي مجـال رفعها مفك   ر كبير هو المرحوم آية هللا الشـهيد الصـدر )قـد س سـر 

الفكر االقتصادي وذلم بالرغم من مرور ربع قرن على هذه التجربة من جهة، 

 مثل هذه الخطى الفكرية الكبر .والحاجة الماسة ل

وأمامنا الساحة الفكرية فلنسر فيها، ولنبصر هـذه المظـاهر، ونعمـل بالتـالي 

 دانتها بأي  شكل كانت.إعلى 

أما نقطة الضعف الخر  والتي تبدو للعيان فهـي مسـألة عـدم التعامـل مـع 

ل كثيرة، منها ما عن المشاكل الواقعية لألمة لعوام ـلماما     إال    ـالواقع، واالبتعاد  

حسـاس بـألم سلف مـن عـدم التعـرض لمـا يغضـب السـالطين، ومنهـا عـدم اإل

الجماهير بعد تمـام عمليـة التخـدير، وغيـر ذلـم. وإال فكـم هـي الكتابـات التـي 

نحـا  العـالم؟ وهـل مـن كتـب أنشهدها من عمال  الغرب في منطقتنا وفي بقية  

طـار وحـدة إسـالمية شـاملة عن الرضية المناسـبة لتطبيـق اإلسـالم كلـه فـي إ
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تتناســى الحــدود والمصــالف الضــيقة؟ وهــل تتــوفر الدراســات الكافيــة للمبــادئ 

ــي،  ــي العفلق ــاه البعث ــة، واالتج ــا اإلســالمي كالقومي ــي تســود عالمن ــافرة الت الك

ها مشاكل يعاني منهـا جسـم والماركسية، والفكار الرأسمالية وغير ذلم، مع أن  

 المة وفكر شبابها الناهض؟

واســتطرادا  فــي هــذا المجــال نجــد الفــراغ الهائــل فــي الدراســات الجامعيــة 

اإلسالمية، فأين هي المناهج التي تشبع هذا الـنهم؟ وهـل اسـتطعنا العمـل علـى 

ع لإلسالم وهو واقع قائم ال شم فيه، فماذا نحن تلبية هذا الشوق الجامعي المتطل  

 في قباله فاعلون؟

ا سـنجد أمامنـا مـثال : ننـ  إلنقـاط الضـعف فوإذا أردنا أن نستمر في عرضـنا  

ضعف العرض وقلة التجديد في ذلم، وإهمال مسألة اإلثـارة الحماسـية القائمـة 

وغيـر ذلـم  ..على أساس الفكر الصيل، وهي جانب قرآني أهملناه في بحوثنـا

 كثير.

 –هذه اآلفات قد تكون غيـر عامـة ولكنهـا   ونعود فنكرر ما قلناه آنفا  من أن  

تمتلم مواقعها في وجودنـا الفكـري، المـر الـذي يتطلـب نقـدا    –ي حال  على أ

ذاتيا  موضوعيا  يقوم به كـل  فـرد، وكـل مجموعـة، مسـتهدفين القيـام بالواجـب 

عـات المـة، لمسـيرة تطل    ـعلى القل    ـاإللهي التاريخي، عاملين على المواكبة  

يكـون الـدين كلـه هلل، والتي تطوي المسافات الطويلة لتبلع الهدف الكبير حيـث  

 وفي الرض كل  الرض بعونه تعالى، وهللا على كل  شي  قدير.
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 )د(
 الخطوط اإلعالمية العريضة 

 في العالم اإلسالمي  لتوحيد العمل التبليغي 

 

ا نعتقد أن  لألمة اإلسالمية دورا  حضاريا  بارزا ، ال باعتبار كونهـا جـز ا  إنن  

د البشـري العـام فحسـب، بـل باعتبـار مـا تحملـه مـن رسـالة عظيما  من الوجو

عـد ها خـالق أتـي  لا  الرسالة  دة لإلنسانية،يها الرسالة المنقذة الوحإنسانية تعلن أن  

البشر لتشك ل المنهاج الفريد لسـير اإلنسـان نحـو تكاملـه الفـردي واالجتمـاعي. 

كـل  مسـلم  الدعوة اإلسالمية هـي مـن صـميم الواجبـات علـى  وكذلم نؤمن بأن  

ملتــزم بتعــاليم اإلســالم، وهــذه الــدعوة ال يحــد ها زمــان أو مكــان، فتشــمل كــل  

 الرض على مد  الزمان إلى أن يأذن هللا للساعة أن تقوم.

من صميم واجباتنا العمـل علـى طريـق إرجـاع خصـائص المـة   ونر  أن  

ْنُكْم ): المفقودة إليها، ومن خصائصها المسل مة أن ها أ مة داعيـة إلـى هللا َولِتَُكْن مِِ

ه من الطبيعي أن يكون لتغي ر الزمان والمكان أن  ما  . ك(1) (أُّمةٌ يَْدُعوَن إلى الَخْيرِ 

أثر كبير في تنويع أساليب الدعوة، ال بل وتغيير مضامينها، بمـا يـتال م ونـوع 

 الهجوم الذي تتعرض له المة بأساليب جديدة من قبل أعدائها.

ي إلـى الساليب غير المدروسـة للـدعوة ربمـا تـؤد    إن  إضافة إلى ما سبق: ف

نتائج عكسية دونما قصٍد من أصحابها، في حـين نجـد عناصـر متسـل لة غريبـة 

 
 .104آل عمران:  (1)
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 طرحت نفسها في مجال اإلعالم اإلسالمي لغراض دنيئة.

ز  كل هذه المور تطل بت وضع استراتيجية إعالميـة للـدعوة اإلسـالمية تركـ 

 والمضامين والعناصر والساليب والوسائل.بطبيعة الحال على الهداف 

 

 أوال : أهداف الدعوة اإلسالمية

إذا قسمنا المساحات المخاطبة من قبل اإلعـالم اإلسـالمي أمكننـا أن نطـرك 

 الدوائر المتداخلة التالية:

 الدائرة اإلسالمية بما يشمل كل  المذاهب اإلسالمية. ـأ 

 ان السماوي ة.الدائرة الدينية بما يشمل كل  الدي ـب 

 الدائرة اإلنسانية العامة بما يشمل البشرية. ـ ـج

وحينئذ فمن الطبيعي أن يختلف الخطـاب للـدائرة الوسـع عنـه فـي الـدوائر 

 الخص منها.

فيما  ـ: يستهدف اإلعالم والدعوة اإلسالمية فعلى صعيد الدائرة اإلسالمية  (أ

 المور التالية:  ـيستهدف 

ه عقيدة ومفاهيم وتشريعات واطروحـات حياتيـة ى أن  عْرض اإلسالم عل  ـ  1

تحل  المشكالت االجتماعية، وتضمن السير نحو العال ، وبالتالي تعميق اإليمان 

 في النفوس.

 العمل على نشر الخالق اإلسالمية الصيلة، ونبذ المفاسد الخالقية. ـ 2

طليعتهـا  العمل على تحقيق الخصائص القرآنية لألمـة اإلسـالمية، وفـي  ـ  3

 مسألة الوحدة اإلسالمية والترابط والتوازن.

العمل علـى تربيـة جيـل إسـالمي مـؤمن قـوي  علـى أسـاس مـن تعـاليم   ـ  4

 اإلسالم، يعرف تاريخه، ويدرم واجبه الحضاري.

السعي الجاد لتهيئة الرضية المناسبة لتطبيق اإلسالم على واقع الحياة،   ـ  5

 حدود المالئمة للشريعة.مع تنظيم التبادل الحضاري في ال

ــا  ـ 6 ــي يواجهونه ــة الت ــية واالجتماعي ــالمواقف السياس ــلمين ب ــة المس توعي
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 وترشيدهم إلى الحد  الذي تتقارب فيه الرؤ  والخطوات العملي ة لديهم جميعا .

توعية المسلمين بذخائرهم وطاقاتهم الماديـة والمعنويـة لتحقيـق التنميـة   ـ  7

 المجاالت. والتوسعة المطلوبة في مختلف

العمل على توسعة دائرة معرفة اللغة العربي ة والناطقين بها، وذلم بغية   ـ  8

رفع مستو  القدرة على االستفادة مـن النصـوص اإلسـالمي ة، وكـذلم مسـتو  

ة بالوحدة اإلسالمية.  شعور ال م 

تحسيس قطاعات المـة وأفرادهـا بنقـاط الضـعف والـنقص االجتمـاعي   ـ  9

علـى الصـعيد  ـعمل الجاد في سبيل تغطيـة نقـاط العجـز هـذه  واالقتصادي، وال

 الصديق.والعدو  بوتعريفهم  ـالمحلي واالقليمي والعالمي 

ة، ليقومــوا  ـ 10 بعــث روك الحمــاس والعاطفــة اإلســالمية بــين أفــراد ال مــ 

 بواجباتهم في الدفاع عن مقد سات اإلسالم وقيمه السامية.

 ستهدف اإلعالم اإلسالمي ما يلي:: يوعلى الصعيد الديني العام (ب

ر راته، لمنــع ســو  الفهــم والتصــو  توضــيف حقيقــة الــدين اإلســالمي وتصــو   ـ 1

 الخاط  عنه.

الدعوة إلى كلمٍة سوا  بين أتباع الديـان، وتعبيـد الجميـع هلل، واجتنـاب   ـ  2

 كل  ما يمت  إلى الطاغوت بصلة.

ة المسـيف عليـه السـالم، توضيف بعض الحقائق الملتبسة عليهم، كقضـي ة    ـ  3 بنـو 

وحقيقة التوحيد اإلبراهيمي، وموضوع هداية الـدين للحيـاة كل هـا، وقدسـي ة النبيـا ، 

 ووحدة الديان.

 تنسيق الجهود لمحاربة اإللحاد والكفر والشرم. ـ 4

د من أي ة إهانة أو تجديف يمس  الحقـائق   ـ  5 العمل الجاد لتحقيق موقف موح 

 ديان اإللهية، وخصوصا  تلم المقدسات المشتركة.الثابتة المقد سة لأل

ة عــن االنضــوا  تحــت مراكــز الظلــم  ـ 6 الســعي إلبعــاد الجمعيــات الدينيــ 

والطغيان واالستعمار، بل وجعلها مراكـز إشـعاع وخدمـة لقضـايا المحـرومين 

 والمستضعفين أفرادا  وشعوبا .
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الخصام والتنـاحر الدعوة لتحقيق الوئام والعيش المشترم، ونفي وسائل    ـ  7

 الديني، وإشاعة روك الحوار المنطقي بين أتباع الديان.

 : يتخلص هدف الدعوة اإلسالمية في ما يلي: وعلى الصعيد اإلنساني ( ِج

 تنمية الدوافع والركائز الدينية في النفوس. ـ 1

 إشاعة الحس الخلقي اإلسالمي، وتحريم الكوامن الخالقية. ـ 2

رم لنصرة قضية المستضعفين والمحرومين، والدفاع عن التعاون المشت ـ 3

 القضايا العادلة وإدانة الظلم أينما كان.

م الدين عموما  ودوره في الحياة. ـ 4  الدعوة بالحسنى لتفه 

 السعي الجاد لتحقيق مجتمع دولي سليم على أساس من حقوق إنسانية مشتركة.  ـ  5

 

 ثانيا : مضمون الدعوة اإلسالمية وخصائصه

د خصائص المضمون الدعوي اإلسالمي وعلى ضو  الهداف السابقة تتحد  

 على النحو التالي:

فهو إعالم قرآني نبوي، يعتمد فـي أهـم  مصـادره علـى هـذين المنبعـين   ـ  1

 الساسيين، ويعمل على الرجوع إليهما في شت ى المجاالت.

ة ر بالمصـالف الشخصـية  وهو إعالم موضوعيٌّ ينأ  عـن التـأث    ـ  2 والفئويـ 

 والسلطوي ة وغيرها، وإنما ينبغي بيان الحقيقة ال غير.

ب كـل  مـا ينافيهـا   ـ  3 د بالحـدود الخالقيـة، ويتجنـ  وهو إعالم أخالقـيٌّ يتقيـ 

 كالكذب وإشاعة الفاحشة وغير ذلم.

وهو إعالم علميٌّ متطور في أساليبه، يعتمـد آخـر النتـائج المتعلقـة بـه،   ـ  4

ة المأمور بها في القرآن الكريم.فهي كل ها من عناصر   القو 

ة ضـي قة وال منـاطق جغرافيـة   ـ  5 وهو إعـالم عـالمي ال تحـد ه حـدود قوميـ 

 معي نة.

وهو إعالم مستقل  ال تؤث ر عليه المصالف القوميـة والفوضـوية والعقليـة   ـ  6

 المحضة، والعملي ة غير المخططة، وعوامل التمويه والتزوير وغيرها.
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واقعي ال يسبف في الفـراغ، ويهـيم مـع الخيـال، وال يطـرك   وهو إعالم  ـ  7

ه يعيش مشـكالت الحيـاة حلوال  وهمي ة أو يتعامل مع افتراضات غير واقعية. إن  

 القائمة، ويالحظ كل  االمكانات اإلنساني ة المتوف رة.

وهــو إعــالم متــوازن، يلحــظ فــي حركتــه مصــالف المــة، ومقتضــيات  ـ 8

 مي ة العليا.الصدق، والهداف اإلسال

وهو إعالم رسالي  يوظف كل  طاقاته لخدمة الهدف الرسالي، وينأ  عن   ـ  9

 السفاسف، والمواضيع المنحطة والتافهة.

وهــو إعــالم متــرابط ينظــر للحيــاة بنظــرة شــاملة، وينســجم مــع كــل   ـ 10

 القطاعات الخر  في طرحه للحلول.

ه دواعــي وهــو إعــالم مــرن ال يرســف فــي أغــالل الجمــود، وال ـ 11  تجــر 

 االنحالل.

ما يلحظ وهو إعالم إنساني ال ينطلق من منطلقات قومية أو فئوية، وإن    ـ  12

 العناصر الفطري ة المرتكزة، ويحاول خدمة المجموع العام.

وهو إعالم عقائدي يشك ل في كل  أوجهه مدرسة تعليمية ترك ز العقيـدة   ـ  13

 وتعم ق جذورها.

ٍ يعر  ـ  14 ف أساليب التربيـة، ويعمـل علـى تقـديم النمـاذج وهو إعالم مرب 

ة، مبتعدا  عن النماذج المبتذلة.  العليا لألم 

د يبتعد عن كـل  مـا مـن شـأنه شـق    ـ  15 عصـا المسـلمين،   وهو إعالم موح  

 وتفتيت قواهم، وإربام مواقعهم.

وهــو إعــالم راصــد لكــل  تحركــات أعــدا  ال مــة، يعمــل علــى توعيــة  ـ 16

 طر التي تحيق بهم.المسلمين بالمخا

 

 ثالثا : عناصر الدعوة

ل تها ودعاتها، وإن كان   ال ريب في أن   م  من أهم  عناصر الدعوة اإلسالمية ح 

 كل  مسلم مكل فا  بمقدار علمه بالدعوة.
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 صفوا بكثير من الصفات وفي طليعتها:وهؤال  يجب أن يت  

وذلم إلى الحـد الـذي  المعرفة الدينية الشاملة للجوانب العقائدية والعملية، ـأ  

ف علــى أفضــل  يقربــون فيــه مــن اإلجتهــاد والتخصــص، كمــا أن   علــيهم التعــر 

ــة مخــاطبيهم علــى اخــتالف  ــتمك ن منهــا، وكــذلم معرف الســاليب التبليغيــة وال

 مستوياتهم.

د، وإن مـا   ـب   اإليمان النافذ إلى الحاسيس فال يكفـي اإليمـان العقلـي المجـر 

م المشاعر.ينبغي أن يتمكن اإليمان م  ن النفوس حتى يحر 

التوف ر على الخلق اإلسالمي الصـيل إلـى حـد رفيـع بحيـث يجـب أن   ـ    ـج

ــرم  ــتحبات وت ــل بالمس ــي العم ــادي ف ــلم الع ــط للمس ــد المتوس ــن الح ــع ع يرتف

 المكروهات، وينسجم قوله مع عمله تماما .

 من هللا تعالى. الشجاعة وعدم الخشية إال   ـد 

ل المشاق. ترويض النفس على ـهـ   الجهاد والمثابرة وتحم 

ف الحكيم المناسب. ـو   التوف ر على ملكة التعبير الحسن، والتصر 

 لهم للتأثير في اآلخرين.إحراز المكانة االجتماعية التي تؤه   ـز 

التوف ر على معرفة تاريخية عامـة وخاصـة للمسـلمين، والوقـوف علـى   ـ  ك

 خ.محل االعتبار والمنعطفات في هذا التاري

ف على أفضل الساليب التبليغية ومطالعة أحوال الـدعوة والـدعاة التعر    ـط  

 عبر التاريخ اإلسالمي.

ــ   ـي  ــة، التمت ــماحة والمرون ــل الس ــن قبي ــوب م ــأثير المطل ع بخصــائص الت

ع والتجديد، االستغنا  عن اآلخرين،  النصيحة، التواضع، التدبير والمتانة، التنو 

شـاط الـدائب، التخطـيط، الزهـد والحيـاة البسـيطة، سعة الصدر، االخالص، الن

 والعيش مع المحرومين.

ع   ـم   رة، كـالتكل ف والتصـن ع، والتمويـه والتسـر  االبتعاد عن الصفات المنفـ 

 فراط والتفريط، والتعصب والطائفية، والتسلط والنفعية.واإل

 معرفة لغة المخاطبين. ـل 
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 المظهر الجذاب والمناسب. ـم 

 على أساليب الحوار والمجادلة الحسنة. فالتعر   ـن 

 رابعا : أساليب الدعوة

ا نشير إلى بعضها مستعينين بالقرآن الكريم والسن ة أنن    عة جدا ، إال  وهي متنو  

 النبوية الشريفة:

بـاع أسـلوب أو توجيـه أسـئلة أو حكايـة ت  االسـلوب الفطـري: ونعنـي بـه    ـ  أ

ا يتـرم أثـره العميـق فـي ، ممـ  ج كوامن الفطرة ونزعاتها الفضـلىقصص تؤج  

 النفوس.

ج: وهو سـن ة قرآنيـة وعمـل نبـوي شـريف، فقـد ال يمكـن إعطـا  التدر   ـب  

ل كـل  الحقيقة دفعة واحـدة، وإن   مـا يحتـاج المـر إلـى عامـل الزمـان الـذي يؤهـ 

 مرحلة لتلق ي تعاليم المرحلة التالية.

 التكرار والتأكيد والتذكير المتواصل. ـج 

ل الخطر والمشـاكل معهـا، واإلالعيش    ـد   المهـا، آحسـاس بمع المة، وتحم 

 ا يترم أكبر الثر في مجال الدعوة.والتضحية في سبيل أهدافها العليا، مم  

استخدام أساليب تداعي المعاني، والتبليع المباشر عبـر القصـة، والفلـم،  ـهـ  

مختلـف  والمسرحية، والمثل الجميل، واإلشارة، وهو أسلوب أثبـت نجاحـه فـي

 المجاالت.

لوا، ويعملوا على السير نحوها، ـ    و تقديم النماذج العليا للمخاطبين، لكي يتأم 

 وتجسيدها في وجودهم.

التخطيط لتوفير الجوا  المناسبة للتـأثير: مـن قبيـل العمـل علـى حـذف   ـز  

ْل )سيطرة العقل الجمعي ليفسف المجال للتفكير الهادئ كمـا فـي قولـه تعـالى:  قُِ

ْن إن م ُروا مِا بِصِاِحبُِكْم مِِ ا أَِعُظُكْم بِواِحَدة  أْن تَقُوُموا هلِل َمثْنى َوفُرادى ثُم  تَتَََكِ 
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 .(1) (ِجن ة  

 أو إيجاد جو  قدسي مناسب كما في مستحبات ليلة القدر.

 

 خامسا : وسائل الدعوة

وتدخل في هذا المجـال كـل  الوسـائل المشـروعة التـي يمكـن اسـتخدامها   ـأ  

يق تلم الهداف، كالمطبوعات والمسموعات والمرئيات ووسائل االتصـال لتحق

 بشتى أنواعها.

كمــا تــدخل فيــه كــل  العناصــر الفنيــة كالقصــة، والمســرحية، والخــط ،  ـب 

 والرسم وفنون السينما، والمسارك، والتمثيليات وأمثالها.

تها ومن المور التي ينبغـي إدخالهـا فـي عنصـر التبليـع والـدعوة بصـف  ـج  

ى مراحلـه االبتدائيـة مراكز رائعة في تحقيق هـذا الهـدف: مراكـز التعلـيم بشـت  

 والمتوسطة والجامعية، والدراسات الكالسيكية المسجدية وأمثالها.

المنــابر التــي تعقــد مجالســها فــي المناســبات  :ومــن أهــم وســائل التبليــع ـد 

ثالهـا، فهـي المختلفة، وخصوصا  منـابر صـلوات الجمعـة والحـج والعيـدين وأم

 مناسبات تحمل كل  العناصر الضرورية لتأثير التبليع.

 وتعد  الخدمات االجتماعية أيضا  من أهم  وسائل الدعوة تأثيرا . ـهـ 

ــا أن   ـو  ــات،  كم مــن وســائل العمــل التبليغــي تنظــيم التشــكيالت، والجمعي

 بية وغيرها.والمراكز اإلسالمية، وإقامة المعسكرات الطال  

 

 
 .46سبأ:  (1)
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 صَحه سَيد
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 ـة مقدم

 

ومطالعـة   ،مـع والدة االسـالم  بـدأت العالقة بـين العـالم االسـالمي والغـرب  

رغـم قلـة االتصـاالت   ـالمسـلمين    ن  أف  ولى مـن سـورة الـروم توضـ  اآليات ال

. وعلـى الطـرف اآلخـر كـان كانوا يراقبون الحوادث العالمية بكل قلـق  ـآنذام  

كما يبدو  ـيراقبون. ولم تكن مسألة انتصار الفرس على الروم   يضا  أالمشركون  

بها المسلمون والمشركون بشكل عادي، فيفرك هـذا ويحـزن ذام،   مسألة يمر    ـ

يمان أو الشـرم ممـا يكشـف ي طرف يعني رجحان كفة اإلأما كان انتصار  ن  إو

وسـع مـن الجغرافيـا بالريـب. وهنـا يبـدأ أعن تصـور الصـراع علـى مسـتو  

 ن  أى صدق الوحي بـويتجل    (1)على ما تقوله بعض الروايات،  ـي والرهان  التحد  

بعـد أن غلـبهم  ـهـل الكتـاب أهـم مـن ن  ل ؛يمـانوكـانوا فـي معسـكر اإل  ـالروم  

 رادة هللا تعالى.إالفرس المشركون سينتصرون في بضع سنين، وهذا ما حدث ب

وال الفرس كانوا ليشعرون بما يخبـى  لهـم القـدر مـن كيـان   ولكن ال الروم

رض مـن وهـدة الضـياع. سينطلق من رحم الصحرا  ويكبر بعين هللا وينقذ ال

ــا تهم ال ــى ج ــوا حت ــم يكترث ــذلم ول ــمعوا ب ــا س ــد وربم ــذا الولي ــر ه ــا  بكب نب

سـالم حتـى كرم)ص( تطلـب مـنهم اإلالصحراوي، ثم جا تهم كتب الرسول ال

 
: الدر المنثور عن احمد والترمذي والنسائي وابن ابي حاتم في تفسير اآليات المزبورة مثال    راجع(1)

 والطبراني والحاكم والبيهقي وغيرهم .
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 يسلموا.

نـا أي  ن  إادعوم بدعاية هللا فـ>:  ’لى كسر  ملم الفرس يقول فيهإذا كتاب  فه

القول على الكافرين. أسـلم   ويحق    ا  نذر من كان حي  لى الناس كافة لإرسول هللا  

 (1)خر .أوهنام نصوص  <ن أبيت فعليم لعنة المجوسإتسلم. ف

 (2) ال كسر .لى عم  إوراحت الكتب تتر  

سـالم أسـلم دعوم بدعاية اإل>أ  :الروم جا  فيه  وهذا كتاب الى قيصر عظيم

ويـا أهـل   ،ثـم االريسـيينإما عليـم  ن  إن توليت فإف  ،جرم مرتينأتسلم يؤتم هللا  

 هللا وال تشركوا به شـيئا   ال  إتعبدوا  ال  ألى كلمة سوا  بيننا وبينكم إالكتاب تعالوا  

ــا  أواليتخــذ بعضــنا بعضــا  ــ رباب ــن دون هللا ف ــوا اشــإم ــوا فقول ــ  أهدوا بن تول ا ن

 (3).<مسلمون

 اله.وكذلم توالت الكتب على عم  

مـن رد الفعـل  ال  ـكثـر تعقـأواختلفت ردود الفعل، وكان رد الفعل المسـيحي  

ــم كانـــت المناوشـــات وانتهـــى ال ــم المشـــرم، ثـ ــا نعلـ ــة إمـــر كمـ لـــى هزيمـ

 مام هذا الكيـان خـالل فتـرة وجيـزة مـن الزمـان. وكـان المـد  أاالمبراطوريتين  

حدهما وانحسـر اآلخـر أفانهار  ،ذهل الطرفينأول سريعا  وكاسحا   الاالسالمي  

لـف أر والمغرب بعد أن حكمها قرابة  ــام ومصــالش  لى عمقه االوروبي تاركا  إ

 ومنذ غزو االسكندر لها.  عام تقريبا  

مثـال ثوراسـتروب أعجـاب المـؤرخين الكبـار مـن  إم هـذا مثـار  وكان التقـد  

 توماس ارنولد.وغوستاف لوبون وتوينبي و

سالم كان بعـث فـي العـرب ولكن اإل  (4)وكانت مقاومة الفرس والروم عنيفة

 
 . 316ص  ،2مكاتيب الرسول ج  (1)

 مثال . 388ص  ،2ج  ( المصدر نفسه2)

 . 390ص  ،2ج  المصدر نفسه ( 3)

 راجع كتاب حركة الفتف االسالمي لالستاذ شكري فيصل .( 4)
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ن إثره فـي الغـرب. وأ  سالمي تاركا  ق اإلالتفو    تقاوم. واستمر    المسلمين ثورة ال

ــاك الشــعوب أكــان االوروبيــون قــد ســعوا النكــار ذلــم والت كيــد علــى ان اجتي

فــي التــاريخ االوروبــي ولــيس الجرمانيــة حــدود الرومــان هــي نقطــة التحــول 

 االسالم.

 نور الجندي:أيقول االستاذ 

ن اجتاز الجرمان أظلت الدولة الرومانية قائمة وظلت حضارتها باقية بعد >

ن انتقل مركزها من رومـا الـى أحدودها واستقروا في نواحيها. وكان ما حدث  

 صاب حالتها المادية والعقلية شي  من الركود والفساد.أبيزنطية و

راضي الرومان حتى تالشـى أالى  ةسالم وتسير كتائبثورة اإل  ولكن لم تهب  

ذرتـه الريـاك. وقامـت دولـة  نها كانت رمادا  كأكل  ما كان لها من معالم وآثار و

جديدة، وظهرت حضارة جديدة حاصرت اوروبا من الشرق والجنوب… فلوال 

قامـت الثـورات ظهور االسالم لظلت االمبراطوريـة الرومانيـة قائمـة… ولمـا  

 (1).<القومية التي خلقت دول اوروبا الحديثة

بعض المؤرخين االوروبيين يمجـدون معركـة بواتيـه التـي قادهـا   ن  أورغم  

 ( ويعتبرونها نصرا    هـ114م )732وقف زحف المسلمين عام  أشارل مارتل و

 ـ  شأم الفواجع في القرون الوسطىأاآلخرين منهم يعتبرونها من   ن  أ  ال  إالوروبا  

 (2) حيث تقهقرت اوروبا ثمانية قرون. ـ كما يقول كلود فاير

شـنت الحـروب الصـليبية   م(1058وبعد عشر سنوات من سقوط طليطلـة )

ولكــن اوروبــا  ،خضــر واليــابسرت الم( فــدم  1295 –م 1099لمــدة قــرنين )

امس ـــرن الخــا شكل سر بد  نهضتها في القاكتسبت الكثير من هذا التالحم مم  

 قرون(. 3ي بعد أ) رــعش

سـالم اإل  ن  أاب االوروبيين المحدثين من يعترف بن نجد من الكت  أوالطريف  

 
 . 130ص  ،سالم والعالم المعاصراإل( 1)

 . 132( المصدر نفسه، 2)
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شكل العامل الخارجي للنهضة االوروبيـة فـي القـرن الخـامس عشـر المـيالدي 

فليكن الغرب اليوم العامل الخارجي لنهضة العالم االسالمي في القرن الخـامس 

 (1) عشر الهجري!

بظلمات القرون الوسطى )من القرن الخامس حتى   تمر    وبينما كانت اوروبا

القرن الخامس عشر( كانت االرض االخر  مشرقة باالسالم، فـي الشـرق بـل 

 .ي االندلسأ ،في جز  من اوروبا

وجـرت   ،بدأت الحروب الصـليبية وبتحريـم مـن الكنيسـة  1099وفي عام  

ب، ولكنهـا عصـ  رت عـن حقـد وتن عبـ  إنسانية. وهي وفجائع يند  لها جبين اإل

س ــسالم الحضاري الزاحف، فليب الخوف الكبير للغرب من اإلر عن تسر  تعب  

الغـرب بـدأ يشـعر بـذلم منـذ سـقوط   ن  أهـانتر مـن  السـيدة  وله  ـا  ما تقــصحيح

م، بل سبق هذا الخـوف الحـروب الصـليبية 1359ترام عام  )غاليبولي( بيد ال

 نفسها.

م( بـد  714–711هــ )95–92ام  سالم الى االندلس في عـوكان دخول اإل

فــي االنــدلس فقــط، ودام ثمانيــة قــرون )حتــى ســقوط  شــراقة فــي اوروبــا الاإل

سـالم خسـر اإل  ن  أورغـم    ،( لتبدأ معه النهضـة االوروبيـة1492غرناطة عام  

ه اقام في افريقيـا امبراطوريـة مـالي وامبراطوريـة كـادا فـي نفـس ن  إاالندلس ف

 القرن.

 .سالم القوة والغلبةوهكذا تداول الغرب واال

م 1792الهجوم الغربي الثـاني بـدأ عـام    ن  أ  (2)ويعتبر االستاذ سمير سليمان

 همها:أون االسكندرية وتوالت الحمالت ويعند نزول نابل

 سيطرة الهولنديين على اندونيسيا. 1800عام ـ 

 .سيطرة فرنسا على الجزائر 1830ـ 

 
 . 94بيدهام برايان في االيكونومست اللندنية سنة ( 1)

 .(كتاب التوحيد) 34ص  ،االسالم والغرب( 2)
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 ركستان على يد الروس.واخر القرن التاسع عشر: سقوط القوقاز وتـ أ

 سيطرة بريطانيا على الهند. 1857ـ 

 .افتتحت قناة السويس 1869ـ 

 .احتالل االنكليز لمصر 1882ـ 

 .احتالل االنكليز للسودان 1892ـ 

 دخول  الحلفا  بيت المقدس وبد  سقوط العثمانيين. 1917ـ 

ــال 1918ـ  ــى الع ــيين عل ــز والفرنس ــة لالنكلي ــبه التام ــيطرة ش ــق الس م تحق

 االسالمي.

 سقوط الدولة العثمانية. 1924ـ 

 انشا  اسرائيل. 1948ـ 

غرق العالم االسالمي في حالة من الذهول ولكـن بـدأت أهذا الهجوم الكاسف  

 ردود الفعل القوية، وهكذا الحظنا ردود الفعل التالية:

 .بد  ثورة الجزائر  1830عام ـ 

ــي قادهــا الحركــة اإل (1897 ـ 1839ـ ) ســدآبادي )االفغــاني( صــالك الت

 وعبده والكواكبي.

 الحركة السنوسية في ليبيا. 1831ـ 

 .ثورة المسلمين في الهند  1857ـ 

 الثورة العرابية في مصر. 1882ـ 

 .الثورة السودانية 1889ـ 

 .ثورة المشروطة االيرانية 1895ـ 

 الثورة المصرية. 1919ـ 

 .ثورة العشرين في العراق 1920ـ 

 .السورية والسودانيةالثورة  1924ـ 

 .الثورة الخطابية ثورة الريف 1924ـ 

 .ثورة عمر المختار في ليبيا 1930ـ 
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الثــورة االســالمية فــي الهنــد الشــرقية وتركســتان والقوقــاز )ثــورة الشــيخ ـ 

 شامل( والعمانيين والسواحليين.

ثورات المقاومة االيرانية ضد المحتلين والعمال  في مطلع القرن العشرين ـ 

 ن قبيل: ثورة تنجستان في الجنوب وثورة الغابة في الشمال.م

 .الثورة الفلسطينية 1935ـ 

 ـهـداف والمنـاهج  حيانا فـي الأوكانت تختلف    ـلى جانب ردود الفعل هذه  إ

سالمي السياسي بسقوط ن يقضي على الوجود اإلأالغرب الذي استطاع   ن  أنجد  

نجـد الهجـوم الثقـافي   1924  عـام  الدولة العثمانية الـذي نعـده الكارثـة الكبـر

الغربي يتعاظم، والتصريحات الصليبية الجديدة تطـرك بوضـوك ضـد االسـالم 

حيانـا( وكـان كتـاب اللـورد كرومـر أن اختفـت  إ)ولعلها لـم تنقطـع لحـد اآلن و

االسالم قـد  ن  أالوجه الصارخ لهذا الهجوم، حيث زعم فيه   1908المنتشر عام  

 ن  ل ؛حيـا ه االصـالحات إن تعيـد أيمكـن  لمـوت والعلى ابـواب ا  أن همات، أو  

ف المرأة وجمود الشريعة فينبغـي ز على تخل  الموت كامن في جوهره الذي يرك  

وهـي  (1)ن يقبـل التحـديث بـدون االسـالمأللعالم االسالمي كـي يسـاير التطـور  

فقون علـى هم يت  ن  أنظرة تمثل نظرة المستشرقين الجدد كما تسميهم هانتر وتر  

هم ن  أاالسالم بطبيعته الينسجم مع الحداثة وبالطبع مع التغريـب، وتصـفهم بـ  ن  أ

المسـلمين يفكـرون ويتصـرفون وفـق طرائــق  ن  أجبريـون ثقـافيون يعتقـدون >

الطريقة الوحيدة التي يسع الغـرب التعامـل بهـا مـع  ن  أهم مسلمون.. ون  معينة ل

نصحون بمساعدة الغـرب الظاهرة االسالمية هي المقاومة والقمع واالحتوا  وي

ــاوم  ــي تق ــلمة الت ــات المس ــم الحكوم ــوا أو يخضــعوا إلتل ــى يزال ــالمييها حت س

  (2)<.كليا ..

مهادنــة تجــاه  بــدا  محمــد عبــده روحــا  إوبــدأ التراجــع الفكــري االســالمي ب

 
 وقد الف الشيخ الغالييني كتابه )االسالم روك المدنية( للرد عليه وصدر في نفس العام .( 1)

 ز في ما تبقى من حديث على هذا الكتاب .وسنرك   95ص  ،مستقبل االسالم والغرب( 2)
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وقد تلقف هذه المهادنـة الفـرع العلمـاني مـن مدرسـته كلطفـي السـيد   (1)كرومر

ن ـــيل مظهر وبالتالي وصل الى ما يقرب موسعد زغلول وطه حسين واسماع

ـــنظــرة ك ــيلهم أنعــدم فــي  رومر. والـ نحــا  العــالم االســالمي عناصــر مــن قب

فكـارهم، وقـد سـاعدتها فـي مـا بعـد المدرسـتان القوميـة أعاصرتهم وطرحـت  

 واسط القرن العشرين.أسالمية في والماركسية اللتان نشطتا في المنطقة اإل

ــب هــذه النظــرة اإو ــى جان ــل الغــربيين للصــحوة ل ــة مــن قب ــة المعادي لعدائي

االسالمية كانت هنام نظرة استشراقية أخر  تطلـق عليهـا هـانتر اسـم )العـالم 

الحاكم في العالم االسالمي هو )القيم والمصالف معا(   ن  أوتؤمن ب  ثالثيين الجدد(

وبالتالي فمن الممكن تصور تصالف بين العالمين االسالمي والغربي وهي تؤيد 

 ذه النظرة.ه

مــا تــرفض الجانــب المعــادي لالنســانية فــي ن  إســالمية القــيم اإل ن  أوالحقيقــة 

والكيـل   ،الغرب كالتحلل الجنسي، واستغالل الشـعوب، ورفـض الحيـاة الخلقيـة

مثال ألوانه، وأى والعمل على محو الثقافات االخر ، واالستعمار بشت    ،بمكيالين

 تقا  كثيرة ونقاط تقبل الحوار.هنام نقاط ال ن  إوفيما عدا ذلم ف ،ذلم

مـا تعمـل ن  إفـالقيم فـي الواقـع    ،ل مساحة ترفضها القيمالمصالف التشك    ن  أثم  

 .نسانية الساميةعلى تحقيق المصالف اإل

ى الوسـائل لقهـر وجـود االمـة عبـر فقد سـعى الغـرب بشـت  ،  ي حالأوعلى  

ين بحضـارته هجومه العسكري والثقافي والتسللي من خالل عمالئه أو المنبهر

لضــرب القــوة االســالمية بعــد قضــائه علــى الدولــة العثمانيــة، ولمــا لــم يجــده 

عطـا  إب فكـرة  االستعمار المباشـر لكـل المنطقـة االسـالمية تقريبـا راك يجـر  

ة االمـور بيـده، وهنـا شـهدنا مولـد زمـ  أاالستقالل الشكلي مع العمل على مسم  

ساس القومي أو الجغرافي رة الالدول أو المجموعات المحدودة والتي تعتمد فك

 
العـدد االول نقـال عـن محمـد   153ص  ،محمد جابر االنصاري في مقاله المنشور فـي )ثقافتنـا((  1)

 محمد حسين.
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 هدف االستعمار. بها جسد االمة االسالمية الواحدة، ومحققا   قا  ممز  

 ال  إها التحقق للغرب هدفـه، ولـم تلبـث  ن  أثبتت  أولكن هذه الحالة سرعان ما  

قليال بعد انتها  الحرب العالمية الثانية حتى رحنا نشهد تنـامي الحـس الشـمولي 

عنـد المنعطفـات  سـات االسـالمية الشـمولية، وخصوصـا  االسالمي وقيام المؤس

شـتعال الغضـب إ  الـى  د  أقصـى الـذي  الحساسة مـن قبيـل احـراق المسـجد ال

االسالمي، ونجاك الثورة االسالمية في ايران في القضا  على النظـام الرجعـي 

العميـل للغــرب، وانتصــار المجاهــدين االفغــان علــى القــوة الروســية العظمــى، 

ا لحادية الكبر  وانعتاق الشعوب االسالمية المحتلة، ممـ  إلار القوة اخيرا انهيأو

الغــرب معهــا الــى تغييــر  ســالمية شــمولية ضــخمة اضــطر  إوجــد فكــرة أ

 استراتيجياته.

وراك ـ  ظاهرة الصحوة االسالميةـ  الغرب بهذه الظاهرة العارمة     وقد فوج

ومـن ثـم يعمـل   ،يحللها بوسائله وتصوراته ليكتشف نقاط القوة والضـعف فيهـا

ساسـية للظـاهرة االسـالمية سـباب الن تحـدد الأذن من المهم  إعلى مواجهتها  

ي السياسـات ن يـتم تبنـ  أن تقوم في شـكل صـحيف وأبعادها المعادية للغرب وأو

ز علـى نمـوذج مـن الـرؤ  الغربيـة فيمـا وسوف نركـ    (1)المالئمة للتعامل معها

 يلي:

 
 لشيرين هانتر مع كتاب )مستقبل االسالم والغرب(

ن نعطـي لمحـات عـن ألكي نقف ولو بشكل سريع علـى هـذا الكتـاب علينـا  

 مسيرة البحث فيه على النحو التالي:

علـى   1916لفها عـام  أتبدأ الكاتبة بالحديث عن رواية ضابط بريطاني    ـ  1

ن تقلب مجر  الحرب أ -اذا ما اندلعت   -  فرضية قيام ثورة اسالمية، من شأنها

 لهية.إشارة إالشرق في انتظار  ن  أولى وهو يعلن: العالمية اال

 
 .)الترجمة العربية للسيدة زينب شوربا( 99ص  ،مستقبل االسالم والغرب  (1)
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اميركا تواجه   ن  أعاما  عن مخاوفه من    75ر بعد  )كراوثمر( عب    ن  أثم تذكر  

 الخطر االصولي االسالمي.

 1359الخطـر االسـالمي منـذ سـنة    اوروبا كانت تواجه هـم    ن  أر  وتقر    ـ  2

عليـه بظهـور   سـتولىبسقوط غاليبولي بيد االترام وتعرج على الخوف الـذي ا

 هللا(.االمام الخميني)رحمه

 ن  أث عن الصراع القائم في الغرب بين الدين والعلمانيـة، وتعلـن وتتحد    ـ  3

 الفصل بين الثقافة وااليديولوجيا هو فصل زائف.

 باستمرار للغرب. حضاريا   ميزات االسالم تجعله خصما   ن  أثم تذكر  ـ 4

مـر الـذي اليتصـور عنـد ا  الصراع، الذكإز على دور النفط في  وترك    ـ  5

 هذه االصولية. لنمو   يقلق الغرب كثيرا   ولذا فال ،االصوليين الهنود 

ن يهــزم كمــا هزمــت االشــتراكية أســالم اليمكــن ن اإلكــووتؤكــد علــى  ـ 6

 والنازية.

ثم تميز بين االسالم )الشخصي( فهو جيـد واالسـالم )الحضـاري( فهـو   ـ  7

 (1) من االسالم المقاتل. له آتٍ الخطر ك ن  أوتر   ي  ،س

ن تصرف لعلمنة المجتمع االسالمي وفيها أكل  الجهود يجب   ن  أثم تعلن    ـ  8

 يكمن التطور.

ن الحل الوسط يكمن في قبول الغرب بـدور الـدين فـي الحيـاة كود  وتؤك    ـ  9

 وقبول العالم االسالمي بالعلمنة.

توازن القو ، فالمسلمون السبب الحقيقي في الصراع هو  ن  إثم تقول:  ـ 10

 قه.يهم لتفو  راتهم، والغرب ينكر عليهم تحد  ينكرون السيطرة الغربية على مقد  

  ن  أ ث عن دور االيديولوجيا في المجتمع باعتبارها تخدم القوة وثم تتحد   ـ  11

القيم الغربية اليؤبه بهـا  ن  أالتضحيات الكبر  تحتاج لمبرر ايديولوجي، وتر  

 صالف.ذا لم تخدم المإ

 
دت علــى كــ  أو ،1979هــذا التعبيــر ورد فــي مــتن االســتراتيجية االميركيــة التــي نشــرت عــام   (1)

 سالم المقاتل وتقصد به االسالم السياسي.ضرورة محاربة اإل
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النظام السياسـي االسـالمي غيـر واضـف فـي الكتـاب   ن  أد  وتعود فتؤك    ـ  12

د وحدة الدين والسياسة ومفهوم االمة عند المسـيحية واليهوديـة ة. كما تؤك  والسن  

ن إالمجتمـع االسـالمي يقبـل العلمنـة )و  ن  أسعيا  منها لتحقيق التقـارب باعتبـار  

ــرف  ــت تعت ــن النظــام اإلبكــوكان ــة لهــي والعلمن ــذ الحتمي ة اليجتمعــان( وحينئ

 للصراع.

ه التوجد نظرية متكاملة للعالقات الدولية في االسالم. ولكنها ن  أد  وتؤك    ـ  13

عي معــاد االســالم توســ   ن  أف موقــف االســالم، ثــم تعــود لتؤكــد تنتقــد مــن يســط  

 ن  أن الـذي يـر  وتغنين يحكم العالم، ساخرة مـن هـانتألآلخرين باعتباره يريد  

 اليعرفون منطق المساواة. المسلمين

)ال اكِراه فِي ه يتنـافى مـع مبـدأ  ن  أز على حكم )الجهاد( فتر   ثم ترك    ـ  14

ن يرجئـوا أه مبدأ دفاعي، وتقترك على المسـلمين ن  ل ؛ف منهولكنها تخف    الدين(

 الهدف العالمي.

د أر الغربي لالسـالم ورؤيتـه للعـالوتنتقد التصو    ـ  15 ن المسـلمين م، وتؤكـ 

 لون ككتلة واحدة فيجب التعامل معهم كذلم.يتعام

هم عدائـه تـت  أفـي التعامـل مـع  ’  ث عـن مهـارة الرسـولن تتحـد  أوبعد    ـ  16

كمـا   دوافع اندفاعهم لم تكن عقائدية فقط، تماما    ن  أسالم بالمسلمين في صدر اإل

 هو الحال في الحروب الصليبية.

ل التمز   ن  أوتؤكد  ـ  17 مفهوم دار االسـالم مـن ق الذي يعيشه المسلمون حو 

الـدعوات الـى الوحـدة االسـالمية   ن  أمفهوم سياسي الى مجـرد مفهـوم دينـي، و

 التجد لها صد   اليوم.

ن ممارسات المسلمين ضد حقـوق االنسـان العالقـة لهـا كوكما تذكر    ـ  18

 باالسالم.

بة لصـراع الحضـارات. سـالمي هـي المسـب   حيـا  اإلوتعتبر حركة اإل  ـ  19

 بدورها معلولة لخصائص االسالم. هان  أوتر  

 ،ض الى فكرتي عالقة الدين بالسياسة، وكيان االمـة االسـالميةوتتعر    ـ  20
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االمـة االسـالمية لـم تقـم لهـا قائمـة منـذ وفـاة   ن  أفتعتبرهما اسطورتين، وتر   

ن هاتين الفكـرتين سـاهمتا فـي وجـود حركـة الصـحوة كوها تؤكد  ن  أ  ال  إ،  ’النبي

نصر القيمة( الى جانب عوامل أخر  كانقسام المجتمعات، )كتعبير عن دور ع

وتهميش العناصر االسالمية، وجهود التقليديين لتغيير معادلة القوة )كتعبير عن 

 عنصر المصلحة(.

ه اليعتمد علـى العنصـر ن  ل ؛ومن هنا فالصراع مع الغرب ليس حتميا    ـ  21

عون نتيجـة دعـواهم هـذه القيمي فقط كما يقول )االستشراقيون الجدد( الذين يـد 

 الذعـا   ه نقـدا  مثـال )كرامـر( الـذي يوجـ  أالى قمع العالم االسالمي، وهؤال  من 

ه سمف لظهور ظاهرة )آيات هللا(، ومثله برلمونز. ويقف في ن  ل  ؛للرئيس كارتر

مثـال )بورغـات( أقبال هذا التفسير من تسميهم بــ )العـالم ثـالثيين الجـدد( مـن  

لعنصرين )القيمة والمصلحة( في مجال تنظيم العالقة ومن الذين يقبلون وجود ا

 هنا فهم يدعون للتصالف، وهي تؤيدهم في ذلم.

 ل في:سالمية تتمث  عوامل النهضة اإل ن  أوتر   ـ 22

ل ق عوامل النسيج االجتماعي القائم في القرن الثامن عشر وبالتالي تحو  تمز  

ا خلـق اتجـاهين ر عليـه. ممـ  يط  ين الى عالقة مسيطر ومسالعالقة من عالقة ند  

اتجاه العودة لالسالم اما بشكل حرفي كاالتجاه السلفي أو بشكل مرن   ،متخالفين

 حمدخان والمرجاني وغيرهم.أقبال وسير سيد إكمدرسة 

صـالحيان أو منافقـان إفغاني وعبـده وهـل همـا  وفي صدر تقييمها لأل  ـ  23

فغـاني علـى هجـوم ب الفـاتر لألللجوا  تعمل على ترجيف الجانب السلبي استنادا  

ب الحضارتين السابقتين عليه، وتر   ي أه ن  أ)رينان( على االسالم باعتباره خر 

 فغاني استخدم )التقية( في ذلم.ال

ه علـى الصـعيد السياسـي بـدأ الزعمـا  مـن منتصـف القـرن ن  أوتذكر    ـ  24

محمـدعلي   مير كبير في ايران، العثمانيون في تركيـا،أالتاسع عشر بالتحديث:  

 ،ثـم ثـورة التحـديث التركيـة  ،م1905في مصر، الثورة الدستورية فـي ايـران  

 .االصالحيين المسلمين واجهوا العلمانيين والتقليديين معا   ن  أب بوتعق  
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 ،1970و 1920زائفا  في الفترة ما بـين    وانتصر العلمانيون انتصارا    ـ  25

ي الثقافي والصراع لتشظ  على المسلمين، وحدث ا حيث فرضت العلمانية فرضا  

واخــر   ،التحــالفي فتــارة يتحــالف القوميــون مــع االســالميين ضــد اليســاريين

يتحالف اليسار واالسالميون ضد التقليـدين، وثالثـة يثـور النـزاع بـين خريجـي 

وعاد   ،ولكن التحديث فشل في مسعاه  ،الجامعات الغربية ودارسي اللغة العربية

 الحل.التمسم باالسالم باعتباره هو 

الثــورة االســالمية اســتفادت مـن خصــائص الــدين لتحريــم  ن  أوتـر   ـ 26

ها لم تحقق الطموحات فعادت تواجـه حقيقـة مهمـة هـي انفصـال الجماهير ولكن  

 الدين عن السياسة.

ن تتعرض آلرا  الدكتور سـروش فـي النسـبية وتشـبهها بـآرا  أوبعد    ـ  27

 م يقبل االصالك.ن االسالكوهذا يعني  ن  إ :حمد تقولأسير سيد 

قيـام اسـرائيل،  :ث عن العوامل الخارجيـة للصـحوة مـن قبيـلثم تتحد    ـ  28

، الثــروة النفطيــة، هزيمــة الســوفيت فــي افغانســتان، نجــاك الثــورة 67هزيمــة 

أحـبط   م1988قبولها بوقف الحرب عام    ن  إ  :ولكنها تقول  ،االسالمية في ايران

 اآلمال.

نتيجة  ،له ها تكتنز عدا ن  ل ؛يعادي الصحوةالغرب   ن  إ  :ثم تعود فتقول ـ  29

 االسالم بخصائصه يعادي الغرب. ن  أنتيجة  سياساته هو ال

ــذكر  ــايبس مــن المستشــرقين الجــدد أ ن  أوت ــال ب ــويس وداني ــارد ل ــال برن مث

وتنتقـد هـذا   ،يرجعون عدا  الصـحوة االسـالمية للغـرب الـى الخـوف والحسـد 

ماما كما يحسد الغرب اليابان والصـين، ن كان فيه شي  من الواقعية تإالرأي و

الحقـد االسـالمي نـاتج مـن سياسـات الغـرب، ولـذلم  ن  أفي حين رأ  آخـرون 

 يشارم العلمانيون المسلمين في هذا الرأي.

نشو    ن  أظهر هذا النقاش بوضوك  أ  :148وتقول بعد ذلم في صفحة    ـ  30

ور التجربــة اليتجــزأ مــن تطــ الظــاهرة االســالمية كــان الــى حــد كبيــر جــز ا  

وجـه االسالمية في سياقاتها الزمانية والمكانيـة المتنوعـة. فهـي شـأنها شـأن ال
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ــالمية ال ــة االس ــر  للتجرب ــاعي أخ ــول االجتم ــالتطور والتح ــة ب ــت مرتبط ت

واالقتصادي والسياسي والثقـافي للمجتمعـات االسـالمية، وديناميـات مجابهتهـا 

 .ة عنهللعالم غير االسالمي وللقو  واالفكار الصادر

كبر المجتمعات االسالمية وحركة أالمرحلة التالية قد تكون بالفعل علمنة    ن  إ

 باتجاه توليفة بين التعاليم االسالمية والمفاهيم الغربية.

وتدخل بعد هذا في السياسة الخارجية لبعض البلدان االسـالمية لتثبـت   ـ  31

ـ  باختصـار   ـط التاليـة  ولتستنتج النقا،االسالم ليس وحده الدخيل في تنظيمها  ن  أ

: 

ن يكـون أفي سلوم الدول االسـالمية ويسـتبعد    سيبقى تأثير االسالم قليال    (أ

 للمسلمين كيان موحد.

 ستختلف عالقات هذه الدول مع الغرب من متوترة الى ودية. (ب 

ن كـان لهـا التـأثير إلن تحـل علمنـة العـالم االسـالمي كـل  المشـاكل، و  ـ (ج

كسـعي البلـدان االسـالمية فـي   ؛ام مصادر أخر  للخـالفما دامت هن،  الكبير

 صالك التوازن السلبي للقوة في مواجهة الغرب.إ

ستتوازن العالقة مع الغرب مع مسـتو  تعاطفـه مـع القضـايا االسـالمية   (د 

 يضا  ستؤثر على عالقاتها .أولكن المصالف الدنيوية لكل دولة 

 سها في مجال بسط النفوذ .وستبقى المنافسة بين الدول الغربية نف ( هـ

ن قدرة منافسة للغرب سوف يزيد من تحديات المسـلمين  ن  أ  (و  ،احتمال تكو 

 كثر تساهال .أ ن هذه القدرة ربما ينتج موقفا  فقدان احتمال تكو   ن  أفي حين 

 هذه خالصة لبعض االفكار الواردة في هذا الكتاب.

 

 نظرة نقدية

 طرك النقاط التالية:ن نأجرا  مسف فاحص إوينبغي لنا بعد 

 النقطة االولى

ر بجرأة الكاتبة في االعتـراف بـبعض ن نذك  أقبل كل  شي  نر  لزاما  علينا 



 حول الصحوة اإلسالمية   186

 ة لد  الغربيين من قبيل:الحقائق المر  

ن يهــزم مــن خــالل انتصــارات أســالم ال يمكــن ن اإلكــوتقريــر حقيقــة  ـأ 

 مثالهما.أمثالها كما هزمت النازية واالشتراكية وأعسكرية و

 ن  ذلــم ل ،ن تفصــل عــن الحيــاة االجتماعيــةأااليــديولوجيا اليمكــن  ن  أ ـب 

علـى المسـألة   –ولـو بشـكل ال شـعوري    –ن تقـام  أالمسألة االجتماعيـة يجـب  

 عادت بال هدف وال مبررات. ال  إالفلسفية و

كالديمقراطية وحقوق االنسـان   -عيها  ن الغرب ال يأبه بالقيم التي يد  كو  ـجـ  

 دم مصالحه. اذا لم تخ -

العلمانيــة ال تجتمــع مــع النظــام الــديني حتــى ولــو كــان مســتمدا  مــن  ن  أ ـد 

 المسيحية أو اليهودية.

 ن الذين ينظرون الى رؤ  االسالم بسطحية هم سطحيون .كو ـهـ 

 سالم اليعرف المساواة .اإل ن  إ :ن عندما يقولوتغنيالسخرية من هنت ـو 

 حقوق االنسان وعمل المسلمين.يمان االسالم بإالتفريق بين  ـز 

 العلمانية فرضت فرضا  على العالم االسالمي . ن  أاالعتراف ب ـك 

 خالقيـة منحطـة كالحسـد والحقـد أن الغـرب قـد ينطلـق مـن مواقـف كـو ـط 

 مثال ذلم.أو

 

 النقطة الثانية

مر يدور بين المواقف المبنية على القيم االسالمية فـال ال  ن  أتتصور الكاتبة  

ولكـن ـ  ذن مجال للحلول الوسـطإفهنام  ـ   والمواقف المصلحية    لتصالفيمكن ا

 االسالم: ن  أالحقيقة هي 

مها على ولربما قد    ،اوال : يعتبر المصلحة المنسجمة مع مقاصده قيمة بنفسها

 حايين.حكامه في بعض الأكثير من 

غيرات ر لالمة القدرة على استيعاب المتثانيا : يمتلم عناصر مرنة كثيرة توف  

الزمانية والمكانية والخروج من الطرق المسدودة من قبيل امتالكه مراتـب مـن 
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حكام االوليـة واالضـطرارية والحكوميـة، ولكـل منهـا خصـائص ومجـاالت ال

 كالمنطقة المفتوحة للحاكم االسالمي ليمألها وفق ما تقتضيه المتغيرات. ةمعين

تسـعى إليـه صـال  أمتـوحش ن نجعـل السـلوم الغربـي الأا ال يمكننـا نن  أعلى  

نهاية التطـور التـاريخي( ونطلـب مـن )يعتبره فوكوياما  البشرية، وهدفا  عاما  و

ــ  أاالســالم  ــب مــن ن يكي ــا يطل ــا  كم ــايش تمام ــا  للتع ــه تحقيق ــا  مع ف نفســه دائم

رض والكرامة وحتى حق مقاومة االحتالل الحـالل الفلسطينيين التنازل عن ال

 السالم والتعايش.

نــت تشــهدهم أف ،تبــاعهم لــديناأاب الغــربيين وج نشــهده لــد  الكتــ  وهــذا مــنه

راد أذا  إيجعلون الغـرب معيـار التقـدم والحداثـة ويبقـى علـى العـالم االسـالمي  

 ف نفسه مع ذلم.ن يكي  أالتطور 

ن يقوم المخلصون لمستقبل االنسـانية بتقيـيم السـلوم أفالمسلم الصحيف هو  

نسـاني إوهـذا مـنهج  ،ن يمتثـل للحـقألـه  ن اليـذعنثم يطلـب ممـ    ،وال  أمثل  ال

 ده القرآن في مجاالت االصالك.يقتضيه المنطق ويؤي  

 

 النقطة الثالثة

ذا تتبعنا التحليالت والحلول والتصريحات الغربية الممتدة على خط الزمان إ

كبر لد  الغرب هو هـاجس تقـديم الهاجس ال ن  أوعلى مختلف المستويات نجد  

ــديل الحضــااالســالم  ــيم لب اري المتميــز ذي الطــابع القيمــي الالمنســجم مــع الق

الغربية، والذي يحمل في ذاته عنصر البقا  والنمو المتواصـل، والحفـاظ علـى 

الذات، ومنع اآلخر من االستغالل. وبالتالي سـقوط النمـوذج الغربـي، وانهيـار 

ق الحضاري للرجل المسيحي االوربي االبيض. وهذا الهاجس مالحظ في التفو  

ل، وديغول، وبرلسكوني وبوش وامثالهم وفي كلمـات شرتشمات السياسيين ككل

 ن وفوكوياما وبرايان وغيرهم.ونغتيالمؤرخين كتوينبي والفالسفة كهانت

 مور كثيرة في هذه الدائرة من قبيل:أوتدخل 
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تصريف الجنرال غلوب باشا الشهير: >بدأت مشكلة الشـرق الوسـط منـذ   -

 القرن السابع<.

هــا جزيــرة ن  أرت عــن ايــران قبــل الثــورة بت نيكســون التــي عبــ  تصــريحا -

 مان.ال

حت الحضـارة المسـيحية كلمات برلسكوني رئيس وزرا  ايطاليا التي رج    -

 على الحضارة االسالمية.

ميركي في عهد بوش االبن والتي تقارن بكـل عي العام التصريحات المد    -

نفسه فدا  للبشرية، وصورة هللا  له في المسيحية والذي يقدمغبا  بين صورة اإل

 بنا ها فدا  له.أن تقدم أاالسالمية الذي يطلب من البشرية 

ف بعض الدول الغربية كفرنسا من عـودة الحجـاب االسـالمي كرمـز تخو    -

 للصحوة.

ما يسميه   ن  أتصريحات بوش التي فطن لسخافتها فلم يكررها والتي تؤكد    -

 بالحرب ضد االرهاب هي حرب صليبية.

التصريحات المتوالية التي تعتبر االسالم ماردا  نائما  فـي الشـرق االوسـط   -

)من قبيل ما جا  في وصية ديغول، وما ذكرته الصحف االوروبية كالتايمز في 

 (.29/4/1987رخ ؤعددها الم

ما ذكره ريتشـار بيـرل مستشـار البنتـاغون الـذي تصـفه الـديلي تلغـراف   -

وهــو كاتــب خطابــات بــوش فــي كتابهمــا )دليــل  وديفيــد فــرام ،بــالمفكر الــديني

 االنتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

كبر داعم لالرهاب أسالمية هي  صولية اإلال    ن  أفي الحرب ضد االرهاب( من  

 فيجب استهدافها.

سـموهم )دعـاة التحـديث المؤيـدين أوقامت الدراسات الغربيـة بتشـجيع مـن  

ميركا داعية أبحاث الرأي( في للغرب( بقوة ومنها دراسة قام بها معهد )راند ل

عن صـحيفة الخلـيج   لحذف االصوليين والتقليديين المخالفين للقيم الغربية )نقال  

 (.9071االماراتية العدد 
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وائـل التسـعينات مـن القـرن أومن هذا الهاجس الذي تعاظم في الثمانينـات و

بـل مـن هـذا  97الماضي انطلقت فكـرة االسـتراتيجية االمريكيـة الجديـدة عـام 

ن لم نمتد بها إخيرة  لتصرفات الغربية الكبر  طوال القرون الالهاجس جا ت ا

جا ت العولمة التي تعني في الواقع غربنة العالقات   يضا  أبعد، ومنه  أالى مد    

السياسية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية أو أمركتها، وركوب موجة االتجاه 

 االت.العالمي الطبيعي من الكثرة الى الوحدة في مختلف المج

حيانا  دفع الغـرب لفـرض واقـع أهذا الهاجس الذي تعبر عنه الكاتبة بالحسد  

 سالمي.على العالم اإل والعلمنة قوالتمزّ ى انواعه بشت   التخلَ

ــد  أ ــف فح ــا التخل ــي أو م ــال العلم ــي المج ــان ف ــه وال حــرج ســوا  أك ث عن

يسمف   الغرب لم  ن  أاالقتصادي أو العسكري أو الثقافي أو االجتماعي. وواضف  

 على ادعا ات التحضير االنساني. بقا   إبالنزر القليل من التقدم  ال  إ

ولكـن مـن غيـر   ،ل من تقصير المسلمين في هذا المجالن نقل  أوال نريد هنا  

بقا  التخلف وتعميـق إه في مجال  شد  أالسعي الغربي كان على    ن  أالمشكوم فيه  

 ساليب متنوعة.أمي بسالالفوارق بين المستو  الغربي ومستو  العالم اإل

وربما نجد البعض من المنبهرين بالغرب يعتبر تقدم البالد االسالمية بدأ مع 

ت علينـا مـن اغتـراب ومحـٍو للهويـة 1789حملة نـابليون ) ( متناسـين مـا جـر 

ــالي احــتالل الرض  التربويــة والتعليميــة واإلعالميــة وتــرويج للعلمانيــة وبالت

 (1)بعد. االسالمية التي لم تكن قد احتلت 

ا مباشـرة مـ  إقصى حـد أيجاده الى إكبر في للغرب دوره ال  ن  إق فا التمز  م  أو

س مـن أو من خالل المتأثرين بفكره. ويالحظ مـن كلمـات الكاتبـة مـد  التـوج  

الوحدة االسالمية والكيـان االسـالمي   ن  أر في نهاية كتابها  ها تقر  ن  أد حتى  التوح  

مجـرد ظهـور شـعور باالسـالم   ن  إبـل    ،تقبلمر بعيد المنـال فـي المسـأد  الموح  

 
جع الدراسة العلمية الجيدة للدكتور جالل امين في كتابه )العولمـة والتنميـة العربيـة ـ الفصـل ( را1)

 االول(.
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ولية للمنظمات الشمولية في العالم االسـالمي فـي الشمولي وظهور الدعوات ال

لـه   النصف الثاني من القرن الماضي قلب المـوازين الغربيـة فراحـوا يحسـبون

ومن حساباتهم تفريع هذه المنظمات مـن محتواهـا وابقاؤهـا علـى   ،لف حساب أ

شكلي والعـاطفي لجوعـة عارمـة ورغبـة جماهيريـة التقـاوم مستو  االشباع ال

 للوحدة االسالمية.

وآخر  ،ساس القوميةأق على فهنام تمز   ،شكاله المتنوعةأق هذا  ويتخذ التمز  

 ،والخـامس فـي المسـتو  المعيشـي ،ورابـع فـي الـوال   ،جغرافي وثالث لغوي

 .اوهلم جر  

لت عي للعـالم االسـالمي شـك  عملية تمزق النسـيج االجتمـا  ن  أوالكاتبة تعتبر  

ث عن ن تتحد  أحد عوامل الصحوة االسالمية والدعوة الى العودة لالسالم دون أ

الدور الذي لعبه الغرب في القضا  على الدولة العثمانيـة ونشـر الفكـر القـومي 

 مثال ذلم.أالضيق، وايجاد الخالفات بين الكيانات المصطنعة و

لذي ضرب عالمنـا االسـالمي واسـتطاع الـى ا العلمنة فهي الدا  الوبيل ام  أو

ى ع الغـرب العلمنـة بشـت  رجائه . وقد شج  أن يسيطر على مجمل  أكبر  المد  ال

 – 1920ها فرضت فرضا  خالل االعوام ن  أالكاتبة اعترفت ب  ن  أساليب حتى  ال

العالم االسالمي مهما ابتعد   ن  ل  ؛وذلم طبيعي  ،ها لم تحقق المقصود وأن    1970

 .حاسيسه يبقى إسالمي النفس والنبرة والن  إحكامه فأم وعن االسال

االسـالم ديـن الحيـاة   ن  ألى هـذه الحقيقـة حقيقـة أخـر  وهـي  إذا ضممنا  إف 

واليمكن فصله عن جوانبها الثقافية واالجتماعية والسياسية، وهي حقيقة يحاول 

دناه فـي وهذا مـا وجـ  ،نكارهاإاب الغربيون بل وحتى السياسيون الى اليوم  الكت  

م وهـو 2003نـوفمبر  14حديث كولن باول وزير الخارجية االمريكية بتاريخ 

بعـادا  أز عليه العلمانيون في عالمنـا االسـالمي بـل يعملـون علـى منحـه  ما يرك  

ن تجعلـه الحـل أفلسفية، ونحن نجد الكاتبة تعمل جاهـدة فـي هـذا الكتـاب علـى 

ة المجتمـع االسـالمي، ن تصـرف لعلمنـأالسحري للصراع، فكل الجهود يجـب  

ة، والمجتمـع االسـالمي يقبـل والنظام السياسي غير واضـف فـي الكتـاب والسـن  



 191 والغرب الصحوة  المقال الرابع: 

العلمنة فال حتميـة للصـراع، وال توجـد نظريـة متكاملـة للعالقـات الدوليـة فـي 

كراه في الـدين، واالتجـاه العـالمي االسالم، ومبدأ الجهاد يتنافى مع مبدأ نفي اإل

حيا  االسالمي التي تـرفض المسلمون، وحركة اإل هى عنلالسالم يجب أن يتخل  

ها هي سبب الصراع بين الحضـارات، لن    ؛العلمنة يجب ان يرفضها المسلمون

مسـألة انفصـال   ن  أض قيمه وفق مصالحه، ون يرو  أعلى العالم االسالمي    ن  أو

الدين عن السياسة هي حقيقة واجهتها الثورة االسالمية في ايـران ولـم تسـتطع 

االسالم  ن  أفكار االصالحية النسبية للدكتور سروش تعني  ال  ن  أب عليها، والتغل

سالم والغرب تـتم التوليفة بين اإل  ن  أيقبل االصالك )وبطبيعة الحال العلمنة(، و

 .كبر المجتمعات االسالمية، وتعتبرها هي المرحلة المستقبليةأمن خالل علمنة 

س االسالمي هو الطابع النف    ن  أحقيقة  )  ذا ضممنا الحقيقتين الماضيتين:إنا  ن  إ 

 االسالم اليمكن فصله عن الحياة(، ن  أالعام للعالم االسالمي( و)حقيقة 

عرفنا بوضوك بطالن كل  المساعي لعلمنة العـالم االسـالمي. وليـت الكاتبـة 

دركـت أو  ،النظام الديني مهما كان اليجتمع مع العلمنة  ن  أقت قولها السابق بعم  

خالقيـة أن نسلب االسالم صفة النظام ونبقيه مجرد تعاليم  أ  ال  إناه، اللهم  بالتالي ماقل

 يمكن تحقيقه. ال وهذا ما  ،سطحية

ه ن  أوكل من عرف االسالم أدرم  ،يه في كل  السلوم االنسانيألالسالم ر  ن  إ

ــا ــة  م ــن واقع ــن   ال  إم ــاب وس ــا كت ــم أو فيه ــا حك ــام  -ة وهلل فيه ــول االم ــا يق كم

حكـام االسـالم أن يكون االنسان مسلما  حتى يلتـزم بأيمكن  وال  -  (1)الصادق)ع(

ِهْم ) ُموَك فيما َشَجَر بَْينَُهْم ثُّم ال يَِجُدوا فِي أَْنَُسِِ فاَل َوَربَِّك ال يُْمِمنُوَن َحتّى يَُحّكِ

 .(2)(َحَرًجا ِمّما قََضْيَت َويَُسلُِّموا تَْسليًما

 

 النقطة الرابعة

 
 .59ص  ،4ك  ،باب الرد الى الكتاب والسنة 1ج  ،أصول الكافي( 1)

 .65النسا : ( 2)
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ــة ســســالمية فــي الالصــحوة ال ن  إ اس جــا ت لتــرد علــى العناصــر الثالث

ق العـودة الـى االسـالم بكـل الماضية )التخلـف، والتمـزق، والعلمانيـة(، ولتحقـ  

نواعه، ويطلب من االمة أى فاالسالم دين التقدم، يدعو الى العلم بشت    ؛مقتضياته

قصـى جهـدها لتكـون خيـر أن تبـذل  أن تحقق كل  عناصـر القـوة، وأاالسالمية  

 والتخلف حالة غير طبيعية مطلقا . ،في الطليعة الحضارية للناس  االمم، ولتكون

واالسالم دين الوحدة االسالمية، والتخطيط االسالمي للوحدة واضف تمامـا ، 

والشعارات والعبادات واحـدة،   ،فالقانون واحد، والقائد واحد، والعواطف واحدة

مــا ، وحقــوق وقــد جعلــت لهــا قوامــا  وقيا ،وثــروات االمــة هــي ملــم كــل  االمــة

نــواع أبــل قــد يشــترم كــل  المســلمين فــي بعــض  ال ،المســلمين جميعــا  متكافئــة

ــي مســتو  المعيشــة شــامالن لكــل المســلمين،  ــوازن ف ــل والت ــة، والتكاف الملكي

 والمسلمون جميعا  مسؤولون عن مجموع االمة وحدودها مسؤولية مشتركة.

ن أكلها استثنا ات يجـب ا الحالة الراهنة، والتبريرات التي تساق لها فهي م  أ

ا  يعمل الجميع على حذفها في النهاية والعودة الى واقع االسـالم. وال نجـد عالمـ  

 لع على حقيقة االسالم يجادل في هذه الحقيقة الواضحة.أو حتى مجرد مط  

ي تعريـف أن ينسجم مع العلمنة بأفال يمكن  ـ  كما قلنا    ـواالسالم دين الحياة  

ا االستناد الـى التجـارب القائمـة م  أ ،م سلبيةأايجابية    ،ية صفة اتخذت أجا ت، و

ها تجارب مفروضـة علـى العـالم االسـالمي ومتنافيـة مـع ن  ل ،فهو مجرد خداع

 حقيقة االسالم.

ز على عنصر )التفوق( ن نؤيد الكاتبة في بعض عباراتها فنرك  أوقد نستطيع  

الرغبة فـي التفـوق   ن  أه سر الصراع. ولكن الذي يجب التركيز عليه  ن  إ  :ونقول

ذا اتخـذ إعامل طبيعي يعمل علـى تطـوير الحيـاة االنسـانية فـي كـل  المجـاالت 

ي كغيـره مـن العوامـل الطبيعيـة الـى الخـراب منحى ايجابيا  تنافسـيا . كمـا يـؤد  

ذا اكتسب الصفة السلبية واعتمد عامل الحذف بـالقوة والهيمنـة إوالدمار والظلم  

 وم في العولمة والتعامل الغربي مع المسلمين.ومحو اآلخرين، كما نجده الي

ن أذن تدعو للتفوق االسالمي الحضاري فـال ينبغـي إالصحوة االسالمية    ن  إ
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ى ن كانوا يملكون الروك الرياضية الحضـارية، وأنـ  إيثير ذلم حفيظة اآلخرين  

 ن تسود.ألهذه الروك 

ن العوامـل ن تكشـف لنـا عـأا عن عوامل هذه الصحوة فال نتوقع للكاتبـة  م  أ

ولذلم تلجـأ الـى العوامـل الجانبيـة وربمـا تسـطف فكرهـا هـي عنـدما   ،الحقيقية

 ا.ممثالهأر العالقات وتطرك فكرة الحسد وتغي  

 كمايلي:  ـعلى ضو  دراساتنا للساحة  ـا نتصور هذه العوامل نن  إ

شدد طاقات االسالم الذاتية التي ال تفتأ تمد المسلمين بدوافع التغيير، وت  :والً أ

عطتها معالمها الشاملة، بـل وتـدفع أن  أ  على الحفاظ على الهوية الحضارية بعد 

كـل    ن  إ  بنـا القـول  ذا فقـد. وقـد مـر  إعلى الحفاظ على التفوق أو استعادته    دائما  

االسـالم بطبيعتـه يـدعو للوحـدة   ن  ل  ؛ساليب التمييع سوف تبقى آثارهـا وقتيـةأ

 ويرفض العلمنة. 

فتارة تعترف به )انظر مـثال  البنـود   ،شارتها لهذا العاملإوالكاتبة تتردد في  

هميتـه )الحـظ مـثال  البنـود: أن تقلل من أ( واخر  تحاول  26،19،13،7،6،4

12 ،13 ،14 ،20 ،26 ،28.) 

اشتداد الحملة االوربية على العالم االسالمي بحيث استباك الغرب كـل    ثانياً:

على الهوية الثقافيـة، بـل راك يهـاجم الثروات، واستعمر معظم البالد، واعتد   

ق النسيج االجتمـاعي مـن المكونات العقائدية واالخالقية، وينشر الرذائل، ويمز  

خالل عمالئه الحقيقيين أو الثقافيين، ويـزرع الكيـان الصـهيوني الغاصـب فـي 

فعـٍل   رد  حملة من هذا القبيل سـوف تواجـه بـ    ن  أقلب العالم االسالمي. والريب  

 ة يبقى االسالم فيها حيا ، رغم عمليات القضا  عليه.مأقوي من 

بعـاده، ووضـوك أن نطيل في الحـديث عـن هـذا العامـل لوضـوك  أوالنريد  

لوانهـا. ولعـل الغـرب شـعر بهـذه أى  االحـتالل يسـتتبع المقاومـة بشـت    ن  أحقيقة  

عطا  االستقالل الصـوري ـإالحقيقة حين حاول التنفيس واالستعاضة عن ذلم ب

الصـحوة  ر فرصـة  لنمـو  ناطق االسالمية. ولكن هذا العمل بنفسـه وفـ  لبعض الم

االسالمية بشكل واسـع وانطـراك االحسـاس االسـالمي باالسـالم الشـمولي فـي 
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 الستينات واتساعه بشكل مرعب للغرب في السبعينات والثمانيات.

 هـا كانـت ن  ل  ؛فشل كل  الحلول واالطروحات البديلة للمقاومة والتغييـر  ثالثاً:

تحمل في داخلها عناصر فشـلها. لقـد فشـلت االطروحـة القوميـة الضـيقة رغـم 

التطبيــل والتزميــر، ورغــم نزولهــا المبكــر الــى الســاحة وتحقيقهــا الكثيــر مــن 

هداف الغربية ومسحها الكثير من السمات االسالمية في تركيا وغيرها. ذلم ال

 وميات.ها ال تنسجم مع الطبيعة االسالمية التي تتجاوز القلن  

لحادية رغم تمتعها ببعض إسس  أنها اعتمدت على  ل  ؛كما فشلت االشتراكية

الشعارات المنسجمة مع بعض التعاليم االسالمية كالعدالـة االجتماعيـة والـدفاع 

ــتراكي  ــي )االش ــتعمار. وفشــل الشــكل التركيب ــاداة االس عــن المحــرومين ومع

الحس االسـالمي واليعبـر يضا  تركيب وهمي الينسجم مع  أه  ن  يضا  لأالقومي(  

 ضافة معرفية.إية أعن 

االشارة بشكل وافر الى التحليل الرصين الذي كتبه استاذنا الشـهيد   ود  أوهنا  

ة علـى مـ  ال ن  >إبـاقر الصـدر حـول هـذا الموضـوع حيـث قـال:   مام محمـد اإل

الصعيد االسالمي وهي تعيش جهادها ضد تخلفها وانهيارهـا وتحـاول التحـرم 

رفـه أغنـى وأرسـخ واقتصـاد أفضـل وكيـان أالجتماعي نحو وجود  السياسي وا

طريقـا   ال  إمامها عقيب سلسلة مـن محـاوالت الخطـأ والصـواب أسوف لن تجد  

 <.وهو التحرم في الخط االسالمي ،واحدا  للتحرم

وربـي خذ العالم االسالمي ينفتف علـى حيـاة االنسـان  الأحينما  >  :ويضيف

يمانـه برســالته إدتـه لموكــب الحضـارة بـدال  عـن مامتـه الفكريـة وقياويـذعن إل

صيلة وقيمومتها على الحياة البشرية بدأ يدرم دوره في الحياة ضـمن اطـار ال

م العـالم وربـي حـين قسـ  نسان الالتقسيم التقليدي لبالد العالم الذي درج عليه اإل

ديا  ساس المستو  االقتصادي للبلد وقدرته المنتجة الى بالد راقيـة اقتصـاأعلى  

وبالد فقيرة أو متخلفة اقتصاديا  وكانـت بـالد العـالم االسـالمي كلهـا مـن القسـم 

 <.الثاني

ن الخالص يكمن في تبعية الغـرب كوالعالم االسالمي ظن    ن  أذكر    ن  أوبعد  
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مـا إراك يجد هذه التبعية بالتبعية السياسية، واالقتصادية والمنهجية التي تمثلت  

مـن المنهجـين   في االقتصاد الرأسمالي، وكان لكل ٍ في االقتصاد االشتراكي، أو  

 مايبرره.

 –عند محاولتهم تطبيـق خطـة مـا    –ولئم الذين يغفلون  أبعد هذا راك ينتقد  

فالبد لالمـة بحكـم ظروفهـا النفسـية التـي خلقهـا عصـر >العامل النفسي لالمة  

س سـاأن تقـيم نهضـتها الحديثـة علـى أاالستعمار وانكماشها تجاه ما يتصل بـه  

وكـان  <نظام اجتماعي ومعالم حضارية ال تمت الـى بـالد المسـتعمرين بنسـب 

ليسـت >الحل المقترك هو اتخاذ القومية فلسفة وقاعدة للحضارة، ولكن القومية  

ــادت  ال  إ ــدة. فن ــادئ وال عقي ــفة ذات مب ــت فلس ــة وليس ــة ولغوي ــة تاريخي رابط

االشـتراكية مـن الناحيـة ل فـي جنبي المتمث  باالشتراكية العربية تغطية للواقع ال

 ن  ل ؛ةم  وهي تغطية فاشلة ال تنجف في استغفال حساسية ال  ،التاريخية والفكرية

مجرد تأطير ظاهري وشكلي للمضـمون االجنبـي…   إال  هذا االطار القلق ليس  

صـلية بـين اشـتراكية ن يميزوا الفوارق الأوال يمكن لدعاة االشتراكية العربية  

 ن  أوبالرغم مـن  >ويقول بالتالي:    <ية واشتراكية تركيةعربية واشتراكية فارس

ــد لهــذه  ــة قــد فشــلوا فــي تقــديم مضــمون حقيقــي جدي دعــاة االشــتراكية العربي

كـدوا بمـوقفهم هـذا تلـم أهم  ن  إطيرها باالطار العربي فأاالشتراكية عن طريق ت

ــا ــي قلناه ــة الت ــم حساســيتها الناتجــة عــن عصــر  ن  أوهــي  ،الحقيق ــة بحك االم

صيلة ال ترتبط أاس قاعدة  ــسأى  ـعل  إال  مار اليمكن بنا  نهضتها الحديثة  االستع

 <.في ذهن االمة ببالد المستعمرين انفسهم

ن هذه القوة مهما قدرنا >إ :ويقول عن االسالم الذي يواجه هذه االطروحات 

لها من تفكم وانحالل نتيجة لعمل االستعمار ضدها في العالم االسالمي اليزال 

ا الكبيــر فــي توجيــه الســلوم وخلــق المشــاعر وتحديــد النظــرة نحــو ثرهــألهــا 
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 .(1)<شيا ال

العلمانيـة   ن  أحيانا  تشير لهـذا العامـل حـين تؤكـد  أونعود الى الكاتبة لنجدها  

ن تحقـق الطمـوك وعـاد أحققت نصرا  زائفا  خـالل خمسـين عامـا  ولـم تسـتطع 

 التمسم باالسالم هو الحل.

ثـر المتفـاوت فـي ايجـاد ية كبر  كان لهـا الظهور شخصيات توعو  رابعاً:

هذه  الصحوة أو مقدماتها أو ترشيدها أو اعطائهـا طاقـات حماسـية وفكريـة أو 

مـل الواعـد بمسـتقبلها الحتمـي، اضـافة للوعـود االلهيـة منحها الثقة بنفسها وال

الحتميــة بانتصــار المــؤمنين، والمستضــعفين، وحلــول العــدل الشــامل وظهــور 

 .)ع(تظرالمصلف المن

مثـال أن ندرج في قائمـة هـذه الشخصـيات الكثيـر مـن الكبـار مـن أويمكننا  

ــة التشــكيم فــي إو ـرحــوم الســيد االســترابادي )االفغــاني( مال ن حاولــت الكاتب

وقد شككت فيه ايضا  بل جعلته عـامال  علـى   ـوالمرحوم محمد عبده    ـخالصه  إ

والمرحـوم كاشـف   ،نـائينيوالمرحـوم الميـرزا ال  ـاتجاه بعض تالمذته للعلمنـة  

والمرحـوم االمـام  ،والمرحـوم سـيد قطـب   ،والمرحوم االمـام الخمينـي  ،الغطا 

ــري ،الصــدر ــوم المطه ــي ،والمرح ــوم الغزال ــتي ،والمرح ــوم البهش  ،والمرح

 وغيرهم كثير.

ذكا  هذه إرات والحوادث الكبر  في  ن ال ننسى دور التطو  أويجب    خامساً:

 الصحوة من قبيل:

ستو  وسائل االتصال، والحركـة المعلوماتيـة ووسـائل االعـالم ـ تنامي م1

 المرئية والمسموعة.

 .ارتفاع مستو  التعليم االسالمي -2

 ساليب الدعوة الى االسالم.أتطور  -3

 
 المقدمة. : اقتصادنا( 1)
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 جوا  الحرية في العالم االسالمي.أر بعض توف   -4

 اشتداد حركة مقارعة االستعمار. -5

المدافعة عـن حقـوق االنسـان والداعيـة   قيام المؤسسات الدولية االنسانية  -6

 لتنظيم العالقات الدولية على اسس انسانية .

 .67حراق المسجد االقصى أو هزيمة عام  إحدوث بعض الحوادث المروعة ك -7

ــران، وانتصــار المجاهــدين  -8 ــي اي ــر  ف ــورة االســالمية الكب انتصــار الث

 االفغان على االتحاد السوفيتي.

 وفيتي وتحرر الدول االسالمية.انهيار االتحاد الس -9

وغير ذلم من التطورات التي ساهمت في اتساع الصحوة االسالمية ونشـر 

ــى الحــل مفاهيمهــا  ــة، والعــودة ال ــي رفــض التخلــف والتمــزق والعلمن ودعوتهــا ف

 االسالمي الذي البديل له.

 ومن الجدير باالشارة اليه:

لهائهـا واتهامهـا إهـا، وجهاض الصحوة، ومقابلتإالغرب لم يأل جهدا  في    ن  أ

ى الــتهم مــن قبيــل )التخلــف والرجعيــة، والتطــرف واالصــولية، والعنــف بشــت  

واالرهاب، والعمل ضـد الديمقراطيـة والحريـة، وضـرب حقـوق االنسـان ولـم 

ن عرض فكرا  رجعيا ، أو سـلم مسـلكا  م له الذرائع من المسلمين مم  يعدم من قد  

قاوم الديمقراطية والحريـة أو نقـض حقـوق   متطرفا ، أو عمل عمال  ارهابيا ، أو

هؤال  ال يمثلون االتجاه االسالمي العام فضال   ن  أاالنسان. ولكن الواضف تماما  

را  عـن روك االسـالم ن يكون سلوكهم ممـثال  للصـحوة االسـالمية أو معبـ  أعن  

 مر تقر  به الكاتبة بكل وضوك .أوتعاليمه، وهو 

 

 النقطة الخامسة

 على مستقبل الصحوة االسالمية هذه.ز فيها ونرك  

هاتهـا المنسـجمة والصورة التي قدمتها الكاتبة صورة قاتمة تنسـجم مـع توج  

ص فــي إبعــاد التــأثير هــا صــورة تــتلخ  ن  إعمومــا  مــع طموحــات الغــرب نفســه. 
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ــار اخــتالف  ــدول االســالمية باعتب ــف ال ــاة، وتمــزق مواق االســالمي عــن الحي

ذلم لن يحـل المشـكالت   ن  إعملية العلمنة رغم  المصالف الضيقة لها، واستدامة  

مادام العالم االسـالمي راغبـا  فـي اصـالك التـوازن السـلبي للقـوة فـي مواجهـة 

ن يستسلم لقدره، ويقبع أفضل لهذا العالم االسالمي ال  ها تعتبر أن  الغرب، )وكأن  

لم ها أيضا  تحـذر الغـرب نفسـه مـن السـماك للعـان  كأفي خانة العالم المتخلف، و

ذلم سيزيد من تحدياته   ن  ل  ؛االسالمي للحصول على موقع متقدم، وقوة منافسة

بقـا ه عالمــا  متخلفــا   ن  أللغــرب وطموحاتـه، فــي حــين ـ ي العـالم االســالمي ـ أ

 يعطيه فرصة التسامف!!(.

 هذه هي الحصلية التي تتوصل اليها في نهاية الكتاب.

اب المعتـدلين الـى حـد مـا فـي تـ  هـذه اآلرا  هـي قناعـة الك  ن  أوالحقيقة هي  

ن( في وتنغتيا المتطرفون فمازالوا يرددون آرا  )وليم جيمس( و )هنم  أ  ،الغرب 

ضرورة التعامل مع العالم االسالمي معاملة الغابة، وضـربه بكـل قسـوة وعـدم 

 التعاون معه.

 هات الكاتبة تماما .ولكننا نختلف مع توج  

 فق السمات التالية:ا نلمف في النن  إ

ث ال تنفــع معهــا يــاتســاع حركــة الصــحوة االســالمية وتجــذرها بح األولِِى:

 ساليب الحذف أو التحريف.أ

ع، وتجاوزنا المسألة العقديـة التـي نـؤمن بهـا ن نستدل لهذا التوق  أردنا  أذا  إو

العـالم االسـالمي مـن   ا نشير الى مظـاهر الصـحوة التـي تعـم  ن  إي شم، فأدون  

يرنـا االسـالمية، وانتشـار التقاليـد االسـالمية مـل لـد  جماهارتفاع مسـتو  ال

واسـعا ، واتسـاع حركـة المطالبـة  نماط التعاون والعبـادات انتشـارا  أكالحجاب و

بتطبيق الشـريعة فـي كـل  الحيـاة، وتشـكل المنظمـات االسـالمية ودخولهـا الـى 

الساحة السياسية واالجتماعية بكل قـوة، وانهـزام الفكـرة العلمانيـة مرحلـة بعـد 

مثالها مـن سـوك أمل بغير االسالم على الساحة الفلسطينية ووزوال ال  ،لةمرح

واتجــاه النخبــة والجمــاهير نحــو ثقافــة الوحــدة والتقريــب، والســعي  ،المقاومــة
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 الحثيث على كل  المستويات لنبذ التخلف، وغير ذلم.

كبـر، والعمـل علـى وضـع اتجاه الدول االسـالمية نحـو التعـاون ال  الثانية:

 واحساسها جميعا  بالخطر المشترم.  ،ديدة لتفعيل المؤسسات الشموليةآليات ج

كثر من اللزوم ولكننـا نـدرم هـذه الرغبـة لـد  أن نكون متفائلين أوال نريد  

المسـألة لـم تعـد بيـد الحكومـات  ن  أن تتحقق خصوصا  وأكبر، ونرجو  القسم ال

 وحدها فالعصر عصر الجماهير.

العالم االسالمي في مختلف المجاالت. صحيف ارتفاع مستو  أهمية    الثالثة:

درم هذه الهمية ولكنها حقيقة قائمة اليمكن انكارها أو التغاضي تحيانا  ال  أه  أن  

 ،فلد  هذه االمة الكـم البشـري الهائـل، والقـدرات االسـتراتيجية الفريـدة  ،عنها

م لـديها ة، والعقول العلمية المتقدمة، وفـوق كـل  ذلـموالمواقع الجغرافية المتحك

 الطاقة الحرارية والحضارية االسالمية التي ال تنضب.

 

 يرةـخأكلمة 

رغم بوادر القوة وطاقات صنع المسـتقبل   ـعالمنا االسالمي    ن  أشعر بأي  نن  إ

سـاس االعتبـار مـن الماضـي، أبحاجة الى خطـط اسـتراتيجية تقـوم علـى    -فيه

المتوفرة لديه، ويجب واستشراف المستقبل استشرافا علميا ، ومالحظة الطاقات  

 جماال :إن تالحظ هذه الخطة أ

مسألة ربط االمة بمفاهيمها القرآنيـة ودفعهـا نحـو تجسـيدها فـي حياتهـا   -أ  

ما تملكه من تراث، ومد  استفادتها   العامة بما يحقق التوازن المنشود بين علو  

اري مامـة والشـهود الحضـسمو ما اراده هللا لها مـن مواقـع الريـادة واإلو  ،منه

خطـط االسـالم الوحدويـة   ،سهامها فـي المسـيرة الحضـارية االنسـانيةإومقدار  

الطليعيـة العلميـة المفروضـة، والجهـود المبذولـة و  ،ومد  تطبيقهـا فـي الواقـع

 لذلم.

الترابط الوثيق بين كل  من العملية التربوية التعليمية والعملية الثقافيـة،   -ب  

ٍ أم في  التقد    عالمية، فاليتم  والعملية اإل خـر ، وذلـم م فـي المنهـا دون التقـد    ي 
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وثقافـة واضـحة   ،صيلة تالئم المعاصرة وفيها عناصـر التغييـرألتحقيق: تربية  

عـالم بعيـد إو ،صيلة التـي تقـرأ الحيـاة باسـم هللا تعـالىالمعالم لها مرجعيتها ال

 النظر له مصداقيته.
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 صفحه سفيد    

 
 

 

 



 203 خالصة الموقف الغربي من  الصحوة االسالمية المقال الخامس: 

 

 

 

 

 

 خالصة الموقف الغربي من الصحوة االسالمية

 

اطلعنا على تقرير خطير أعدته مؤسسة )راند( بتمويل من مؤسسة ريتشارد 

سون. ويلخص التقرير التخطيط الغربي الخطير لضـرب الصـحوة االسـالمية. 

مع التعليقـات   -و التقرير أنفسهم  كما لخصه معد   -وقد أثرنا نشر ملخصه فقط   

 أمريكي في هذا المجال: -القصيرة لنعرف ابعاد المخطط الصهيو

 

 ملخص التقرير

ب  ليس هنالم من شم في أن  اإلسـالم المعاصـر يعـيش فـي حالـة مـن التقلـ 

وعدم االستقرار بسبب االنخراط فـي صـراعات داخليـة وخارجيـة حـول قيمـه 

م. حيث إن  هنالم العديد من القو  المتنافسة التـي وهويته ومكانته في عالم اليو

تسعى للحصول على الهيمنة الروحية والسياسية. كما أن  لهذا الصـراع تكاليفـه 

الخطيرة ومضامينه االقتصادية والسياسية والمنية على الجزا  الخـر  مـن 

ا العالم. ونتيجة لذلم يبذل الغـرب جهـودا  متزايـدة للتوصـل إلـى اتفـاق مـع هـذ 

 .الصراع وفهمه والتأثير على مخرجاته

وكما هو واضف، فإن  الواليات المتحدة والعالم الصناعي المتقـدم، وبطبيعـة 

الحال، المجتمع الدولي بأسره، يفضل عالمـا  إسـالميا  متوافقـا  مـع بـاقي النظـام 
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 الدولي، يكون ديمقراطيا ، وقابال  للنمو  اقتصـاديا ، ومسـتقرا  سياسـيا ، ومتطـورا  

كمـا أن  هـذه الطـراف   .(1)اجتماعيا ، ومواكبا  لنظمة وقوانين السـلوم الـدولي

مــن  –فــي كــل  أشــكاله المحتملــة  -تســعى إلــى منــع »صــراع الحضــارات« 

اضطراب داخلي متزايد بسبب النزاع بين القليات المسلمة والسكان الصـليين 

المي، وما يترتـب عليهـا في الغرب، إلى حالة االقتتال المتزايد عبر العالم اإلس

 .(2)من عدم االستقرار واإلرهاب 

وعليه يبدو أن ه من الحكمة تشجيع عناصر من داخل المزيج اإلسالمي تكون 

ــة  ــدولي، وصــديقة للديمقراطي ــر مالئمــة مــع الســالم العــالمي والمجتمــع ال أكث

ف علـى هـذه العناصـر بالشـكل  والحداثة. ولكنـه لـيس مـن السـهل دائمـا  التعـر 

 .(3)يف وإيجاد الطرق المناسبة للتعاون معهاالصح

قدرتِه علِى النمِّو، إن  الزمة الحالية لإلسالم لها مكونان رئيسيان همـا: »

لقد اتسم العالم اإلسالمي بفترة  .(4)«وعدم االتصال مع االتجاه السائد في العالم

يـر طويلة من التراجع والوهن النسبي، وللخروج من هذه الحالة كـان تبنـي الكث

مـن الحلــول المختلفــة، وذلـم مثــل القوميــة، والعروبـة، واالشــتراكية العربيــة، 

والثــورة اإلســالمية، ولكنهــا لــم تــنجف. وقــد أد   ذلــم إلــى حالــة مــن اإلحبــاط 

والغضب. وفي نفس الوقت لم يستطع العالم اإلسـالمي مواكبـة الثقافـة العالميـة 

 
ي االنسـاني ويـتم السـعي لتطبيـق هـذا ( وهكذا ت عتبر القيم الغربية هي معيار التقدم، والنظام الدول1)

 .المعيار على العالم االسالمي

(  وكأن  نظرية صراع الحضارات لم تنطلق من الغرب، ولم يعمل الغرب على اضطهاد االقليات 2)

 المسلمة وتضييع حقوقها.

بـرر ( وهكذا ينصب الغرب من نفسه قيما  على السالم والمجتمع الدولي والديمقراطية والحداثـة لي 3)

 لنفسه تجنيد العناصر العميلة لصالف أهدافه.

( هذه خالصة أزمـة العـالم االسـالمي وهـي: عجـزه الـذاتي عـن النمـو وعـدم تواصـله مـع القـيم 4)

 .الغربية
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 .(1)مناسبة للطرفين المعاصرة، وهي حالة غير

تلف المسلمون حول كيفية التعامل مع هذا الوضع، كمـا يختلفـون حـول ويخ

الشكل النهائي الذي ينبغـي أن يكـون عليـه مجـتمعهم. ويمكننـا أن نحـد د ثالثـة 

 تنظيمات رئيسية:

. المتشـــددون الـــذين يرفضـــون قـــيم الديمقراطيـــة والحضـــارة الغربيـــة 1

تة تطب ق وجهة نظر هم المتطرفة للقـوانين المعاصرة ويريدون دولة فاشية متزم 

 والمبادئ اإلسالمية. 

 وهم يريدون استخدام االبتكارات والتكنلوجيا الحديثة لتحقيق أهدافهم . 

. التقليديون الذين يريدون مجتمعا  محافظا  ويشككون في الحداثة واالبتكار 2

 والتغيير.

تقـدم . الحداثيون الذين يريدون من العالم اإلسالمي أن يكون جـز ا  مـن ال3

الذي يسود العالم،كما يريدون أن يقوموا بتحديث اإلسالم وإدخـال اإلصـالحات 

 فيه حتى يكون مواكبا للعصر.

. العلمانيون الذين يريدون من العالم اإلسالمي أن يتقبل فكرة فصل الـدين 4

عن الدولة كما هو الحال في الديمقراطية الغربية الصناعية، مـع حصـر الـدين 

 .(2)يفي النطاق الشخص

لكل ٍ من هذه المجموعات موقفه الخاص مـن المواضـيع الرئيسـية المختلـف 

عليهــا اليــوم فــي العــالم اإلســالمي، ومــن هــذه المواضــيع: الحريــات السياســية 

 
(يلخص هنا ردود الفعل على هذه الزمة فيجمع بين الحلول التي قدمها هو كالقومية، واالشتراكية 1)

تكون مقبولـة، وبـين رد الفعـل الطبيعـي وهـو الثـورة االسـالمية، التي صبغها بالصبغة العربية ل

 ليعتبرها جميعا  فاشلة في تحقيق المواكبة للثقافة العالمية المعاصرة )الغربية طبعا (.

( وهكذا يأتي هذا التقسيم الى متشـددين يرفضـون هـذه القـيم فهـم فاشـيون متطرفـون، وتقليـديون 2)

م وعلمـانيون يحصـرون االسـالم فـي النطـاق الشخصـي، جامدون، وحداثيون فـي اطـار االسـال

 وهؤال  هم من يصنعون التطور المنشود. وهنا يتوضف دور الغرب في تركيز العلمانية.
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والشخصية، والتعليم، ووضع المـرأة، والقـوانين الجنائيـة، وشـرعية اإلصـالك 

 والتغيير باإلضافة إلى تنظيماتها تجاه الغرب.

تشد دين معادون للغرب عموما  وللواليات المتحدة بشكل خاص، حيث إن  الم

جات مختلفة إلى تخريـب وتـدمير الديمقراطيـة الحديثـة، وأن  بدرإن هم يهدفون،  

تشــجيعهم لــيس بالخيــار الصـــائب، إال  أن يكــون ذلــم العتبــارات تكتيكيـــة 

 .(1)مرحلية

ا التقليديون بشكل عام، فلـديهم قـدر أكبـر مـن وجهـات   النظـر المعتدلـة،   أم 

ولكن هنالم اختالفات هامة بـين المجموعـات المختلفـة مـن التقليـديين أنفسـهم. 

حيث إن  بعضهم أقرب إلى المتشددين، كما أن ه ال يوجد بين هذه المجموعة من 

يتقبل بإخالص الديمقراطية الحديثة وثقافة وقيم الحداثـة، وفـي أحسـن الحـوال 

 .(2)تقر معهميمكن التوصل إلى سالم غير مس

إن  الحداثيين والعلمانيين همـا أقـرب هـذه الفئـات للغـرب، مـن وجهـة نظـر 

المبادئ والسياسات. ولكن هم بشكل عام في موقف أضعف من باقي المجموعات 

الخر ، حيث إن هم يفتقرون إلى من يؤيدهم بقوة، كمـا ينقصـهم المـال والب نـى 

العلمــانيين إلــى جانــب كــونهم غيــر  التحتيــة الفع الــة، والبرنــامج السياســي. إن  

مقبولين كحلفا  في بعض الحيـان بنـا   علـى انتمـائهم الفكـري العـام، يعـانون 

ــع  ــي المجتم ــدي ف ــع القطــاع التقلي ــل م ــي التعام ــذلم مــن بعــض المشــاكل ف ك

 .(3)اإلسالمي

 
 .( كما تم دعم حركة طالبان والقاعدة في بعض المراحل1)

هـداف ( وهذا ما يبرر التصالف الموقت مع بعض القو  الرجعية، واسـتخدامها جسـرا  لتحقيـق اال2)

 .الغربية

ه العـام لالمـة يـرفض العلمانيـة وتغافـل عـن أن  طبيعـة التعـاليم االسـالمية ال 3) (اعتراف بأن  التوج 

ه الغريب.  تنسجم مطلقا  مع هذا التوج 
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إن  اإلسالم التقليدي )الرثوذكسي( يتمتع ببعض العناصر الديمقراطية التـي 

ادة منها في تحجيم إسالم المتشددين القمعي الفاشيستي. ولكنه لـيس يمكن االستف

مالئما لن يكون الوسيلة االبتدائية لإلسالم الديمقراطي. ولكن عب  هذا الدور 

يقع على الحداثيين اإلسالميين، الذين تتأث ر فعـاليتهم بـبعض القيـود المفروضـة 

 .(1)عليهم، وهي ما سنحاول التعرض له في هذا التقرير

وللقيــام بتشــجيع التغييــر اإليجــابي فــي العــالم اإلســالمي نحــو الديمقراطيــة 

والحداثة واالنسجام مع النظام العالمي المعاصر، فإن  الواليات المتحدة والغرب 

يحتاجان إلى التمعن وبحذر شديد في العناصر والميول والقو  اإلسالمية التـي 

الحلفـا  المحتملـين والـذين تحـت يريدان تقويتها، وما هي أهداف وقيم مختلـف 

إن   .حمايتهم، وماهي اآلثار العامة التـي تترتـب علـى تقـديم أجنـدتهما الخاصـة

المنهج المتنوع التالي والذي يتكون من العناصر التالية ربما يكون أكثر فاعلية 

 في هذا الموضوع:

 

 دعم الحداثيين أوال :

 ـ طباعة كتاباتهم مقابل تكاليف مدعومة.

 يعهم على الكتابة للعديد من القرا  وللشباب.ـ تشج

 ـ طرك وجهات نظرهم في المناهج الدراسية اإلسالمية.

 ـ إعطاؤهم برنامجا  سياسيا  يعملون من خالله.

ـ طرك وجهات نظرهم وأحكامهم حول المسائل الرئيسية للتفسيرات الدينيـة 

فسـة وجهـات نظـر وجعلها في متناول القرا  )والمتلقين بشكل عام( وذلـم لمنا

المتشددين والتقليديين الذين يمتلكون مواقع في اإلنترنت ودور النشروالمدارس 

 
 .( الهدف اذن اسالم غربي ينبذ التراث1)
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 والمعاهد، والعديد من الوسائل الخر  لنشر وجهات نظرهم.

ـ جعل العلمانية والحداثة بمثابة خيار ثقافي بديل بالنسبة للشـباب اإلسـالمي 

 المتمرد.

ريخيـة والثقافيـة غيـر اإلسـالمية فـي ـ تسهيل وتشجيع وعـيهم لخلفيـتهم التا

 وسائل اإلعالم وفي المناهج الدراسية في الدول المعنية.

ـ المساعدة في بنا  منظمات مستقلة للمجتمع المدني وذلم من أجـل تشـجيع 

الثقافة المدنية ومنف المواطنين العـاديين المجـال لتثقيـف أنفسـهم حـول العمليـة 

 .(1) مالسياسية، والتعبير عن وجهة نظره

 

 

 دعم التقليديين ضد المتشددين:

ـ نشر انتقـادات التقليـديين لعنـف المتشـددين وتطـرفهم علـى نطـاق واسـع، 

 وتشجيع عدم االتفاق بين الطرفين.

 .(2)ـ السعي لمنع التحالف بين التقليديين والمتشددين

 .(3)ـ تشجيع التعاون بين الحداثيين والتقليديين لن هم القرب إليهم

يم التقليدين، ما أمكن ذلم، لتحسين أدائهـم فـي مواجهـة المتشـددين فـي ـ تعل

المناظرات، حيث إن  المتشددين متفوقـون فـي الخطابـة، بينمـا التقليـديون غيـر 

قادرين على اإلفصاك عن آٍرائهم ويتبعون المفهوم الشعبي لإلسالم. وفي بعض 

وتـدريبهم علـى   الماكن مثل وسـط آسـيا ربمـا يحتـاج المسـلمون إلـى تعلـيمهم

 
 .( وكل هذه الخطط واضحة وال تحتاج الى تعليق 1)

 .ؤمنة باالسالم( زرع الخالف بين العناصر الم2)

 ( الضفا  صبغة مقبولة على الحداثيين.3)
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 .(1)ممارسة اإلسالم التقليدي حتى يتمك نوا من المحافظة على وضعهم

 ـ زيادة ظهور الحداثيين ووجهات نظرهم في مؤسسات التقليديين.

ـ التفرقة بين القطاعات المختلفة للتيـار التقليـدي. وتشـجيع القطاعـات التـي 

يـة فـي القـانون، ضـد تتمتع بميل أكبر إلى الحداثـة، وذلـم مثـل المدرسـة الحنف

القطاعــات الخــر . وتشــجيعهم إلصــدار فتــاو  وتعميمهــا إلضــعاف ســلطة 

الوهابيين الرجعيين في تطل عهم إلى نظـام الحكـم الـديني. حيـث أن  ذلـم يتعلـق 

بالتمويل: فالموال الوهابية تـذهب لـدعم المدرسـة الحنبليـة المحافظـة. كمـا أن 

ــق أيضــا بالمعرفــة، حيــث إن   ــة فــي العــالم المــر يتعل الجــزا  الكثــر رجعي

اإلســـالمي غيـــر واعيـــة للتطـــور الحاصـــل فـــي تطبيقـــات الفقـــه اإلســـالمي 

 .(2)وتفسيراته

 .(3)ـ تشجيع شعبية الصوفية وتهيئة المجتمع لزيادة تقبلها

 

 مواجهة المتشددين ومعارضتهم:

 ـ تحد ي تفسيرهم لإلسالم والكشف عن أخطائهم.

 أنشطة غير قانونية.ـ فضف ارتباطهم بمجموعات و

 ـ إعالن ما يترتب على أعمال العنف التي يقومون بها.

ــدانهم  ــي بل ــابي ف ــو اإليج ــق النم ــم وتحقي ــى الحك ــدرتهم عل ــدم ق ــات ع ـ إثب

 ومجتمعاته.

ـ توجيـه هــذه الوســائل إلـى الشــباب خصوصــا ، وإلـى المجتمعــات التقليديــة 

 المتدينة، والقليات المسلمة في الغرب، وإلى النسا .

 
 .( متابعة للخطة حتى ولم تم  ذلم باسم تعليم االسالم للمسلمين1)

 .( وهكذا يتم خلط االوراق، وتمزيق الصفوف2)

 .( فاالنعزال هو اسلم الطرق وبعض الطرق الصوفية تشجع ذلم3)
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ـ تجن ب إبدا  التقدير أو اإلعجاب بأعمال العنف التـي يقـوم بهـا المتشـددون 

المتطرفــون واإلرهــابيون. ويجــب وصــفهم بــأن هم أنــاس مضــطربون وجبنــا ، 

 وليسوا أبطاال  غاضبين.

ـ تشجيع الصحفيين لعمل تحقيقات صحفية في دوائر المتشددين حول الفساد 

 .(1)والنفاق والعمال غير الخالقية

 

 دعم انتقائي للعلمانيين:

ٍ مشترم، والسـعي لمنـع العلمـانيين مـن  ـ تشجيعهم العتبار المتشددين كعدو 

ــوميين  ــل الق ــم مث ــدة وذل ــات المتح ــة للوالي ــو  المعادي ــع الق ــالف م ــة تح إقام

 واليساريين.

ـ تشجيع وجهة النظر القائلة بأن  فصـل الـدين عـن الدولـة ممكـن أيضـا فـي 

ال يشك ل خطرا  على الـدين، بـل علـى العكـس مـن ذلـم   اإلسالم، حيث إن  ذلم

 .(2)ربما يؤدي إلى تقويته

وبصرف النظر عن المنهج أو المناهج المتنوعة التـي يمكـن أن يقـع عليهـا 

ي، مـع  االختيار، نقترك أن يكون التطبيـق علـى قـدر كبيـر مـن الحـذر والتـرو 

ا ا لوسائل فيجب إسـنادها الخذ في االعتبار الوزن الرمزي لمواضيع معينة. أم 

إلى صن اع القرار في الواليات المتحدة وتخطيطهم لهـا، ولتنظيمـات معينـة فـي 

هذه الموضوعات، حيث إن  النتائج المترتبة على هذا التخطيط بالنسبة للفعاليات 

ض للخطـر أو التكـذيب مـن قبـل  اإلسالمية الخر ، بما فيه المخـاطرة بـالتعر 

اول مساعدتها. وتكاليف الفرص البديلـة والنتـائج المجموعات والشعب التي نح

غير المتوق عة من تقب ل للموضوع والحالة التي ربما تبـدو مالئمـة علـى المـد  

 
 .وصا  في الساحة الصحفية ( وهذا الساليب جميعها نشهدها عيانا  وخص1)

 .( هذا االسالم الذي يريدون. اسالم بعيد عن الحياة ومعزول في المساجد2)
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  .(1)القصير

 

 
( وهكذا يصنع القرار هنام ويتم تطبيقه هنا، ومع كل  هذا يراد منا أن ال نصدق نظريـة المـؤامرة 1)

. 
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 (1)حول هموم الثقافة والمواجهة والتغيير

 

  ي المسمولون وأجهِزة اإلعِالم فِي الجمهوريِة اإلسِالمية منِذ التوحيد: يبد

 هِذه    تعِد    اهتماماً واسع النطِاق بالهجمِة الثقافيِة الغربيِة ضِد اإلسِالم. هِل  فترة

 جذورها التاريخية؟  وما هي  الغربي؟   -ظاهرة جديدة في الصراع اإلسالمي    الهجمة

    تعمار وجـه الكفـر والعصـيان للمسألة جذورا  تاريخية كما قلتم. فاالسـ  أعتقد أن

اإلنساني للحقيقة المعنوية في الكون، ولذا فالعمل الطـاغوتي يتسـم بطـابع واحـد عبـر 

ا كــان اإلنسـان ذا جوانــب مترابطــة هـي: )الجانــب العقائــدي، والجانــب التـاريخ. ولمــ  

ــإن   ــلوكي( ف ــب الس ــل  االحساســي، والجان ــب لقت ــذه الجوان ــل  ه ــتهدف ك ــان اس الطغي

 المية في المة.الشخصية اإلس

وقد راك عبر التاريخ الطويل يزرع الشبهات تلو الشبهات في النفوس تجاه العقيدة 

ر اإلسالمي، وهي شبهات تتدرج في التعقيد، كما استهدف الجانب اإل حساسـي والتصو 

ه اإل ة اإلسـالمية، ويحـل محلـ  حسـاس المحلـي أو العاطفي ليميت ذلم الشـعور بـاالخو 

أو حتى الوطني الضي ق، باإلضافة إلى عمله علـى إيجـاد جـو مـن القطري أو القومي  

له بالتالي قتل كل  هـذه الجوانـب  ىى الص عد، ليتسن  المادية السلوكية والعلمانية على شت  

في شخصية اإلنسـان المسـلم. ويمكـنكم أن تجـدوا لهـذه الكليـات نمـاذج خـالل تـاريخ 

 الصراع اإلسالمي مع أوجه الكفر والطغيان.

ا عندما نرك ز على تعامل الكفر مـع الجمهوريـة اإلسـالمية ومـا م  أبشكل عام،    هذا

ر أصــيل لإلســالم والحيــاة علــى أساســه نجــد عمليتــين  رت بــه مــن تصــو  حملتــه وبشــ 

 متوازنتين يقوم بهما االستكبار العالمي في هذا الصدد:

ــر مباشــرة  :حــداهما إ ــدة اإلســالمي   ،غي ــة ضــد العقي ة، مــن خــالل التصــعيد للحمل

لــق والشــريعة. وذلــم علــى يــد عمالئــه والتــاريخ، والحضــارة اإلســالمي ة، وضــد الخ  

 
 .لقا  مع مجلة التوحيد التي تصدر في طهران (1)
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أو على أيدي مفك ريـه ومنظ ريـه هـو وبشـكل مباشـر  ،المفك رين في المنطقة اإلسالمي ة

 وطبيعي.

ه للعقيدة، أو يصاب به الخ   لق العام، أو تبتلى بـه العمليـة إن أي  وهن أو شبهة توج 

رتهــا الثــورة اإلســالمية، التشــريعية، يعــد   ضــربة للحركــة اإلســالمية العامــة التــي فج 

هذه الضربة سـوف تتجـه فـي النهايـة   والصحوة اإلسالمية التي وس عتها، وبالتالي فإن  

 إلى الجمهورية اإلسالمية ومبادئها.

ما الخطة الثانية: فهي الخطـة الهجوميـة المباشـرة للبنـى الثقافيـة فـي الجمهوريـة أ

ومحاولة التخريب الثقـافي مـن داخـل الجمهوريـة اإلسـالمية، وذلـم عبـر   اإلسالمية،

 أساليب كثيرة، منها:

عـات الصـغيرة تشجيع الفكار البعيدة عن اإلسالم والتـي تحملهـا بعـض التجم    -  1

التـي تــأثرت بــالفكر الماركســي أو الفكــر القـومي أو الــوطني وأمثــال ذلــم، لكــي يــتم 

مي الصـيل، وهـي مـن قبيـل حركـة مجاهـدي خلـق ضعاف االتجاه الثـوري اإلسـالإ

 )المنافقين( وما يسمى بـ )نهضة الحرية( وأمثالها.

تحمــل عنــاوين  -علــى القــل  -لــة فكريــا  يالعمــل علــى تســريب عناصــر عم - 2

معروفة لتطرك نفسها على الساحة الثقافية، ومن ثم لتقوم بمهمة اإلضعاف المطلوبـة، 

ها إعالميـا  مـن خـالل الصـحافة المشـبوهة هـي وما نشـاهده مـن وجـوه طرحـت نفسـ

 مظاهر لهذه الخطة.

رسـال المسـموع والمرئـي، ليقـوم بـدور الوعـا  القـوي االرتفاع بمسـتو  اإل  -  3

لحمل الثقافة الغربية إلى داخل الشعب اإليراني، وبالتـالي تحقيـق تلـم الهـداف التـي 

 مكثفة لتحقيق هذا الهدف.ذكرتها في المقدمة، واننا لنشهد جهودا  غريبة وعملية 

  ّتقو َِِ ِِد: كي مِِون المِِدلوالت السياسِِية والحضِِارية لهِِذه الهجمِِة، التوحي

 ماضياً وحاضراً؟ وما هي الدوافع التي تقَ ورا ها؟ 

    هـا ن  إهي لم تتبدل. هي المدلوالت السياسية والحضارية لهذا الهجوم العريق   إن

 -ضـي قة، واسـتغالل بشـع للقـوة  بكل  ما يمثله من مصـالف بشـرية  -صراع الطاغوت  

ضــد المستضــعفين، وعمــل علــى الســيطرة وإشــباع الــنهم الســلطوي لــد  الفــراد أو 

ها صـراع الحضـارة ن  إالجماعات أو حتى لد  الشعوب القوية على الشعوب الخر . 

المادية التي انحرفت عن خط الفطرة ضد  الحضارة اإلنسـانية التـي حاولـت أن تحقـق 

  ما أراده الخالق تعالى لها، لتسير نحو هدف الخلق المنشود.في وجودها كل  

  ورا   التوحيد: هل حقّ  الغزو الثقافي أهدافه؟ وما هِي األسِباب التِي كانِت
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 ذلك؟ 

   ــدو أن ــة  يب ــة الثقافي ــت   -الهجم ــي  -ى صــورها بش ــا ه ــدافها، فه ق أه ــ  ــم تحق ل

كـان، متالحمـة العناصـر، قوية الر  ،الجمهورية اإلسالمية تقف اليوم مرفوعة الرأس

عالية الصوت، مؤث رة في بنا  وعي الجماهير اإلسالمية، وراسمة لكل  طموحات هذه 

 ة.ال م  

االستكبار للتراجع عنه، وكمثـال   ا التشويه السياسي لمواقفها المبدئية فقد اضطر  م  أ

رت للطغمة البعثيـة العميلـة بأ هـا هـي ن  على ذلم اعتراف كل  البواق التي طب لت وزم 

 الجمهورية اإلسالمية قد وقعت ضحية العدوان الغاشم.  المعتدية وأن  

فر التـي حاولـت خلـق الهـوة الطائفيـة م  أو ا التشويه العقائدي فها هي الوراق الصـ 

أ، وهـا هـو الهجـوم الثقـافي العـام ضـد العقيـدة  ق وتتهـر  بين الثورة وجماهيرهـا تتمـز 

 قضية المرتد سلمان رشدي.والتاريخ يواجه بصالبة كما حدث في 

ا التشويه التطبيقي، وأعني بـه التشـكيم فـي قـدرة الثـورة علـى تنفيـذ القـوانين وأم  

م السـريع نحـو تطبيـق كـل  القـوانين اإلسـالمي ة   اإلسالمية فإن   العالم يشهد هـذا التحـر 

 ى مجاالت الحياة دون هوادة.على شت  

    ا اإلسِالميون ممصطلحان يستخدمهالتوحيد: الغزو الثقافي والهجمة الثقافية

للداللة على وجود صراع ثقِافي بِين اإلسِالم والغِرب، بينمِا ينَِي المتغّربِون فِي 

ِِذين  ِِتخدام ه ِِي اس ِِرورة ف ِِرون ض ِِراع وال ي ِِذا الص ِِود ه ِِالمي وج ِِا اإلس عالمن

ِِرب والمسِِلمين: )تضِِايَ ألنّ  ؛المصِِطلحين ِِين الغ ِِائم ب ِِم يَسِِرون الوضِِع الق ه

 ،رة اإلنسِانية تتمثِل دائمِاً بقطِب معِيّن فِي األر الحضِا  الحضارات( ويِرون أنّ 

ه. والمرحلِِة الحاضِِرة تعتبِِر دورة جديِِدة مِِن التضِِايَ ِوتسِِير البشِِرية تبعِِاً لِِ

الحضاري بين الغرب والمسِلمين، فكمِا كانِت أوروبِا ضِيَاً علِى حضِارتنا، نحِن 

 كيَ تقّومون هذا االدعا ؟   .اليوم ضيوَ على حضارة الغرب

  مـا يمكـن تصـوره بـين المسـاحات التضـايف إن    ن  إؤكد عليـه،  هذا بالضبط ما أ

التــي تتركهــا الســس والمبــادئ حــرة ليــتم  مــل  فراغاتهــا فــي ضــو  معطيــات العلــم 

ومقتضــيات الزمــان والمكــان والتجــارب اإلنســانية الممتــدة. وهــذا مــا نجــد التشــريع 

ر ر عـن أروع مرونـة متصـو  ة ويضـمن اإلسالمي للحياة يخطط لـه بدقـة وبشـكل يعبـ 

ا التضايف بين المبادئ المتنافرة أصال  بل والمتضـاد ة استيعاب مختلف التصورات. أم  

ــدعوة  ــى ال ره عل ــر  ــة أن تم ــة القديم ــت الجاهلي ــا حاول ــو بالضــبط م والمتناقضــة فه

. إن  المرونـة (لُكْم ِدينُُكْم وِلَي ِدينِ )اإلسالمية، فواجهها القرآن الكريم بعبارته الخالدة:  
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 المجال تتحول إلى ميوعة وانقالب رهيب.في هذا  

    التوحيد: ما هي استراتيجية الجمهورية اإلسالمية لمواجهة الغزو الثقافي؟ 

   االستراتيجية الوحيدة هي )صبع اإلعالم بالصبغة القرآنية( وأعني بـذلم ات بـاع

سـتطيع أن أ الساليب التي ات بعها القرآن الكريم في مواجهة الهجوم الثقافي الكافر. وال

 لكن ذلم ال يمنع من ذكر الخطوط التالية:  ،شير إلى كل  الخطوط اإلعالمية القرآنيةا  

الدعوة والتبليع )بما يحمله هذان اللفظان من مداليل( هي العمـل الول. يقـول   -  1

)والمـر اآلخـر أن يبـدأ   :شهيد الثور اإلسالمية الكبير آية هللا الصدر فـي هـذا الصـدد

يضــاك إبــاإلعالن عــن رســالتهم اإلســالمية و -قبــل كــل  شــي   -ســالميون الــدعاة اإل

تـه ولـم يبـق معالمها الرئيسية معززة بالحجج والبـراهين، حتـى إذا تمـ   ت لإلسـالم حج 

ين علـى رفـض لآلخرين مجال للنقاش المنطقي السليم وظلوا بـالرغم مـن ذلـم مصـر  

ى بصــ -النــور… عنــد ذلــم ال يوجــد أمــام الــدعوة اإلســالمية  فتها دعــوة عالميــة تتبنــ 

 أن تشق  طريقها بالقو  المادية(. إال    -المصالف الحقيقية لإلنسانية  

استحضار النظرة الغيبية إلى جانب الحسابات المادية وذلم في كـل  تحليـل أو   -  2

 ع مستقبلي.توق  

 االتصاف بروك التبعية للحقيقة واجتناب ما يخالف الموضوعية. - 3

 ل  خطوة.الهدفية في ك - 4

 التنسيق بين كل  الخطى. - 5

 الواقعية والتفاعل المستمر مع الحداث االجتماعية. -6

 المنطقية في العرض واالبتعاد عن السطحية. - 7

التفاعل الوجداني مع الهدف، والعمل على تأجيج الحرارة الثورية في النفوس   -  8

 المؤمنة.

 الخالقية اإلعالمية. - 9

 ليب اإلعالمية بما يتناسب والمواقف المختلفة.تنويع السا - 10

 العالمية في االهتمام. - 11

 رصد التحركات التآمرية للشياطين على وجود المة اإلسالمية. - 12

 ـ التأكيد على النقاط المشتركة… وغير ذلم. 13

ق ها خطوط قرآنية يسعى اإلعالم اإلسـالمي للتحلـ  ن  إ ي بهـا، وهللا تعـالى هـو الموفـ 

ي للهجمـة وبمقدار وصولنا إليه نستطيع أن نضـمن التصـد    ،قيق هذا الهدف العظيم لتح

 الثقافية.
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    ِِِالتوحيد: بالنظر إلى توافر اإلمكانات الثقافية في العالم اإلسِالمي، مِا هِي 

 ك هذه اإلمكانات وتَيد منه؟ الميّزات التي يمكن أن تحرّ   ِِبنظركم  

  ة أكبر وخصوصا  في العـالم اإلسـالمي حيـث طبعا  اإلمكانات الثقافية والمعنوي

 ،الرضية المناسبة، وحيث اإليمان الشامل باإلسالم على اختالف درجـات الـوعي بـه

وااللتزام بمقتضياته، وحيث آثار التربية اإلسالمية تترم بصـماتها الواضـحة، وحيـث 

ن كـو المهـم  أن    ع العام لسيطرة اإلسالم على الحيـاة، وحيـث الفطـرة النقـى، إال  التطل  

اإلعالم اإلسالمي يجب أن تتوافر فيه مي زات حتى يستطيع أن يستثمر هذه اإلمكانـات 

 ويستخدمها لتحقيق هدفه الكبير ومن هذه الممي زات:

امتالم القدرة الثقافية والعلمية إلى الحـد الـذي يسـتوعب فيـه مقـوالت اإلسـالم   -أ  

 وتصوراته.

اطة بـالتحرم العلمـي السياسـي واإلعالمـي استيعاب الحوادث الجارية واإلح  -ب  

 والثقافي.

 استخدام أفضل أساليب العرض. -  ـج

 اإليمان العميق بتحق ق اإلسالم. -د  

 التخل ص من كل  ذيلية أو ضيق أ فق أو مصالف شخصية. -هـ 

ــات  -و  ــة اســتثارة الطاق ــي أشــرنا إليهــا ومحاول ة الت ــ  مالحظــة الرضــية اإليماني

 الكامنة.

 مت ع بالخصائص القرآنية التي أشرنا إليها قبل هذا.الت -ز 

  التوحيِد: هِِل تِِوفرتم علِِى رصِِد الوسِِائل واألسِِاليب المسِِتخدمة مِِن قبِِل

 الغرب في هذه الهجمة؟ ما هي النتائج التي توصلتم إليها بهذا الصدد؟ 

    ب كل  وسائله الممكنة لضـرب الثـورة   أستطيع أن أقول بكل ثقة إن الغرب جر 

يمكننا أن ند عي المعرفة بشتى الوسائل وربما   امية، وألقى بكل أوراقه، ومن هناإلسال

 لم يكن المر بحاجة إلى كثير من الجهد.

ننـا نسـتخدم كـل  مـا اكتشـفناه أا نتائج هذا الرصد فما يمكننـي التصـريف بـه هـو  أم  

ه، ولـذلم ضد ه، طبعا  مع االلتزام بالحدود اإلسالمي ة التي هـي مرعبـة حقـا  ومؤلمـة لـ

عياتـه، لكـي يصـمد أمـام هـذه نجده يقوم أحيانا  بحركات هسـتيري ة يخـالف بهـا كـل  مد  

 الضربات.

   ّمِن حيِ   التوحيد: فِي الثقافِة اإلسِالمية مبِدأ يقِول: )ال ينتشِر الهِدى إال

 انتشر الضالل( أين يقع هذا المبدأ في المواجهة اإلسالمية للهجمة الثقافية؟ 
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  مـا وإن   ،طالقـهإذا المبدأ على اطالقـه أو أقبلـه كـذلم علـى ال أريد أن أرفض ه

رها، بـل ونبـدع فيهـا ونكتشـف السـاليب علينا أن ننظر في الساليب ونطو    ن  إأقول:  

 واستخدامها ضد العدو ثانيا . ،بطال مفعولها أوال  إالمعادية سعيا  في 

 ِِدها اإلعِِالم اإلسِِال ِِي يعتم ِِادا األسِِاس الت ِِا هِِي المب ِِد: م ِِي التوحي مي ف

 الجمهورية اإلسالمية؟ 

  :نحن نعتمد أهم مبدأين في عملنا، وهما 

 تأييد هللا تعالى.  ـ1

 نتأييــد المــؤمنين عبــر تعــاطفهم وتالحمهــم ووعــيهم لألهــداف الثوريــة، وهــذا ـ2

 العامالن هما اللذان ذكرتهما اآلية المباركة:

ََ بين قُلوب  *ُهَو الذي أيَّدك بنصرِه وبالمممنين  ) هم لو أنَقَت مِا فِي األرِ  وأَل 

ََ بينُهْم إن هُ عزيز حكيم  .(جميعاً ما ألََّت بين قُلوبهم ولكن  هللا أل 

جماهير المة اإلسالمية هي سـاحتنا الطبيعيـة ووسـيلتنا الكبـر  لنشـر الـوعي   إن  

اإلسالمي وتحكيم شريعة هللا في الرض. وحينما تـدخل الجمـاهير السـاحة فلـن تقـف 

ة قوة، وأمامكم الحالة الفلسطينية الثائرة حيث الجماهير المؤمنة تقارع أعتـى أمامها أي  

   كل  التآمر وكل الخطط بيد عزال .وتتحد    ،القو  وأضخم السلحة

الجماهير هي صانعة الثورة اإلسالمية وهي حاملتها إلى الواقع العام، وهذا مـا   إن  

 ديدة:أكده اإلمام الخميني )رحمه هللا( في مناسبات ع

هة إلـى العلمـا  فـي طهـران عـام  ا ننـ  >إيقـول:  1981فمثال  نجده في كلمته الموج 

طي كل  شي  في سبيل اإلسـالم وال عها تن  إجميعا  رهن لمحبة هذه الجماهير العظيمة،  

 .<تطلب شيئا  

 وهذا بالتأكيد ما يطرحه آية هللا الخامنئي قائد الثورة اإلسالمية في كل  مناسبة:

مــة يمكنهــا أن تصــنع الثــورة كمــا يمكنهــا أن تحتضــنها وتمنــع عنهــا كــل  ال إن  >

 .<عادية

   التوحيد: ما هو دور مبدأ )تصدير الثورة( الذي طرحته الثورة اإلسالمية فِي

 مواجهة الهجوم الثقافي الغربي المعادي؟ 

   لقد كان اإلمام الخميني يؤمن بمبـدأ )تصـدير الثـورة( ولكـن لـم يكـن يعنـي بـه

ه نـ  إة التخريبية التي منحها إي اه اإلعالم الغربي، أي صورة التصدير بالسـالك.  الصور

ز على الجانب الثقافي والحماسي فـي آن واحـد وقـد خاطـب سـفرا  القطـار كان يرك  

 هـ قائال : 1400اإلسالمية بمناسبة عيد الفطر عام  
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يعني ذلم أن تفقـد ا نعتبر القطار اإلسالمية جميعا  جز ا  من وجودنا دون أن نن  >إ

ع بـه الشـعب اإليرانـي مـن مزايـا ع بمـا يتمتـ  ما نريد لها أن تتمت  ن  إو  ،وجودها المستقل

الخالص من براثن القو  الكبر  وقطع أيديها عن منابعه الحياتية، نريـد لهـذه الحالـة 

ا نعني بتصدير الثورة أن تستيقظ كـل  الشـعوب نن  إأن يتسع مداها لتشمل كل  الشعوب،  

 .<الحكومات وتتخلص من قيود التبعية والتسلط وكل

تعميمـه  النموذج الثوري اإليراني إذا تـم   ن  أ ـفي ضو  هذا المبدأ المهم  ـننا نعتقد إ

ه يعمل علـى مقاومـة أي غـزو ثقـافي مـن جهـة، وتنميـة الوجـود اإلسـالمي علـى فإن  

 أرضه من جهة أخر .

  ِي ظِل تهِاوي أعمِدة الثقافِات التوحيد: ما هو مسِتقبل الثقافِة اإلسِالمية ف

 المادية واالنحرافية في عصرنا الراهن..؟ 

    ى بـه مـن   أعتقد أن الثقافة اإلسالمية ينتظرها مستقبل زاهـر، باعتبـار مـا تتحلـ 

شـباع الجـوع إمي زات وخصائص تجعلها الثقافـة اإلنسـانية الوحيـدة التـي تعمـل علـى  

قبـال واضـف، باإلضـافة إلـى هـذا اإلالمعنوي للبشرية، وهو ما نشعر به اليـوم بشـكل  

العظيم لجماهير المة اإلسالمية على اإلسالم، المر الذي يفـتف آفاقـا  جديـدة فـي هـذا 

 المجال.
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 (1)  حول الصحوة اإلسالمية واإلعالم 

 

    :فِبَم   ،قباالً عالمياً على اإلسالم في الَترة األخيِرةإا نالحظ  ِِننّ إالسمال األول

 تعلّلون ذلك؟ 

  قبـال العـالمي علـى اإلسـالم فـي هنام عوامل كثيـرة أوجـدت هـذا اإل  ن  أعتقد  أ

ها ما يلي:  الفترة الخيرة، وربما كان أهم 

ما يتمتع به اإلسالم من تعاليم منسجمة تمام االنسجام مع الفطرة تشـبع حاجـة   -  1

إليـه   وتتعامل مع طبيعـة اإلنسـان تعـامال  واقعيـا ، وتنظـر  ،خالقالوجدان، وتسمو بال

على حل  كل  مشكالته، وتحق ق االنسجام بين الجانب العقائدي، والجانـب   لوتعم  ،ككل

ن كانت تتمثل في اإلسالم منذ انطالقـه إالعاطفي، والجانب السلوكي. وهذه الجوانب و

اإلقبال الخير عليه من خاللها نـاتج عـن  االذي أوجد هذ  أن    إال    ،قبل أربعة عشر قرنا  

يـة قـام بهـا المفكـرون الكبـار، لشـرك هـذه الخصـائص، وعرضـها نهضة فكرية عمل

بأسلوب يتناسب ومتطلبات العصر، ويجيب عن تساؤالته، ويشرك الجوانب المضـيئة 

في هذه الشريعة، وهؤال  هم من أمثال اإلمام الخميني، واإلمام الصدر، وسيد قطـب، 

 هم.بي العلى المودودي، ومالم بن نبي وغيرأوالشهيد المطهري، و

فشــل معظــم االطروحــات الالدينيــة فــي إشــباع حاجــة اإلنســان إلــى المــأمن  - 2

الروحي الحقيقي، ال بل فشلها في إشباع حاجاته الماديـة وتحقيـق مـا يصـبو إليـه مـن 

  تساقط هذه المذاهب االلحادية إلى تكوين موجة بشرية هائلة متجهة إلى الـدين وقد أد  سعادة.  

ا لم يكن هنام مـن ديـن فيـه كـل  هـذه الجامعيـة وهـذا وجوعتها. ولم    من جديد، ليشبع لها نهمها

الشمول وهذه النظرة الحياتيـة المسـتوعبة وهـذه الواقعيـة فـي التعامـل غيـر اإلسـالم، كـان مـن 

 
 23/3ادرة بطهران، باللغة الفارسية، العدد ــة )نامه فرهنم( الصــة الثقافــة رسالـع مجلــ( لقا  م1)

 .12/3/1997، 10/12/1375، 8/10/1417بتاريخ  
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 الطبيعي أن نجد اإلقبال الواسع عليه وعلى تعاليمه.

ة نجاك بعض التجـارب اإلسـالمية فـي بعـض المنـاطق، وفـي طليعتهـا تجربـ  -  3

حيـث قـد مت   ،الثورة اإلسالمية الكبر  في إيران بقيادة اإلمام الخميني الراحـل )قـده(

هذه الثورة نماذج كبر  للثورة الشعبية الخالصـة التـي تتناسـى كـل  المصـالف الماديـة 

قة في سبيل تحقيق الهداف المعنوية الكبر ، وحيث استطاعت أن تكسر الكثيـر الضي  

طورة انحصار الثـورة بالمبـادئ الماديـة وبالخصـوص فـي من الساطير من قبيل: أس

ــ ــتراكية، وأسط ــام العالـاالش ـــورة انقس ــ -م ـ ــا،  -حالة ـال م ــث لهم ــوتين ال ثال ــى ق إل

الســتقالل فــي المجــال السياســي، وأســطورة )الــدين افيــون  وأســطورة عــدم إمكــان 

بعيـدا  عـن   را  جديـدا  عـن مشـاكله وحلولهـا،مت للعـالم تصـو  الشعوب( وأمثالهـا. وقـد  

م هـذه التصـوراترات السابقة، مم  التصو   ن تعبـ   أهـا اسـتطاعت ن  أكمـا  . ا دفعه لـتفه 

ه  الجماهير المسلمة وتزرع في نفوسها المل الكبير بالمستقبل، مما فتف أمام العالم كلـ 

 ره من قبل.فقا  جديدا  لم يكن ليتصو  ا  

   التوسِع الكبيِر فِي حركِة السمال الثاني: ما هِي العوامِل التِي انتجِت هِذا

 النهضة اإلسالمية في السنين األخيرة؟ 

    ز عليـه. نن  أمن الطبيعي ا بهذا السؤال ننتقل إلى مجال العـالم اإلسـالمي، ونركـ 

 -ظـاهرة الصـحوة اإلسـالمية  -أهم العوامل لهذه الظاهرة الكبـر     ره أن  والذي نتصو  

 تكمن في ما يلي:

ابنا السابق. طبعـا  مـع مالحظـة التـأثيرات الوسـع أوال : نفس ما أشرنا إليه في جو

العالم اإلسـالمي أقـرب كثيـرا  مـن غيـره إلـى   لن    ؛لتلم العوامل في عالمنا اإلسالمي

م تراثه القي م، والتعامل بكل  تصوراته وعواطفه مع هذه الرسالة، من خـالل إيمانـه تفه  

يوفر جـوا   -على أي حال  -ه أن   بها، حتى ولو كان هذا اإليمان ضعيفا  أو موروثا ، إال  

طبيعيا  للتعامل الكبر مع القضية اإلسـالمية، خصوصـا  بعـد تبيـان جوانبهـا مـن قبـل 

 أولئم المفكرين الذين أشرنا لهم آنفا .

نظمة الخر  أرجع الكثير من الشاردين عـن المسـيرة اإلسـالمية فشل ال  على أن  

 العظيم.  )من المسلمين( وأعاد لهم الثقة بإسالمهم 

نجـاك التجربـة اإلسـالمية أوجـد شـعورا  جماهيريـا  كبيـرا  بعظمـة اإلسـالم،   ن  إثم  

 وأعاد لألمة اعتزازها بنفسها، وثقتها بمستقبلها، وقدرتها على صنع هذا المستقبل.

عــامال  جديــدا  وهــو الــدور الرائــع الــذي لعبتــه  ـفــي هــذا المجــال  ـثانيــا : نضــيف 
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ر التوعية والحماس الثوري بـين أبنـا  ال مـة. وقـد اختلـف الحركات اإلسالمية في نش

تأثير هذه الحركات على هذه المنطقة أو تلم، كمـا اختلـف مسـتو  الـوعي والحمـاس 

ها نجحت فـي تـأجيج الشـوق الجمـاهيري نحـو تطبيـق أن    ال  إلد  هذه الحركة أو تلم،  

ظاهر الطاغوت والعودة اإلسالم، وأوجدت شعورا  ذا مساحة معتد ٍ بها بلزوم مقاومة م

 اإلسالم.  إلى

 ،ثالثــا : ردود الفعــل التــي أعقبــت الهجــوم الغربــي الفاشــل علــى العــالم اإلســالمي

فبالرغم من التخطيط الدقيق لهذا الهجوم، والعمل على أن يستوعب مختلف الجوانـب، 

وبالرغم من التمزيق القومي، والوطني، والعنصـري، والتـاريخي، وبـالرغم مـن أنـه 

ب إليهـا   زرع في وجود المة البؤرة السرطانية الخبيثة، وأثقلها بالحك ام العمال ، وسر 

هـذا الهجـوم   فـإن    ،سمومه الفكرية والعاطفية، ومأل حياتها بالمجون والتـرف والفسـق

عزتها تكمن في إسالمها، وقد كـان تـأثير  إذ أيقظ ال مة وعل مها أن    ،أنتج نتائج عكسية

 أسلوبين:الهجوم بشكل معكوس ب

ه كشف نفسه وحضارته وأخالقه أمام أبنا  هـذه المـة، وراك يحـاول أن ن  أالول:  

 ينهب خيراتها، ويحطم شخصي تها، ويعبث بقيمها.

ه دفع الحريصين المؤمنين بمسـتقبل المـة إلـى اتخـاذ موقـف المواجهـة، ن  أالثاني:  

سـلمة تلـم الصـيع والتخطيط للصحوة. وكان من جملة ما انكشـف زيفـه للجمـاهير الم

هة للوحدة اإلسالمية.  الرجعية للحكومة اإلسالمية، وتلم االطروحات الممو 

ا سـراع بالصـحوة والنهضـة ممـ  وهكذا أث رت كل  هذه العوامل أثرها الكبير فـي اإل

ل تـاريخي كبيـر، نسـأل هللا جـل وعـال أن يحققـه قريبـا  أة على  جعل الم   عتـاب تحـو 

 عاجال .

    : أين ترون مركز هذه النهضة اإلسالمية الدينية؟ السمال الثال 

  ــب النهضــة ــوم قل ــي هــذا المجــال. فهــي الي ــران ف بطبيعــة الحــال ال أعــدو إي

مـا أقـول ذلـم ن  إو  ،اإلسالمية الصيلة، ومنبعها الدف اق. ال أقول هذا محابـاة أو تعصـبا  

س كامــل لكــل   حوة بعــاد الصــأعــن وقــوف حســن علــى واقــع العــالم اإلســالمي، وتلمــ 

والنهضة اإلسالمية. فالكل اليوم ينظر إلى إيران باعتبارها المحور والنموذج واإلمـام 

ه، بل أستطيع أن أقول العالم كل ه يـذعن لهـذه الحقيقـة، وال أد ل  علـى ذلـم   إن    :والموج 

ع التـآمر المـادي للـدين ضـد إيـران، وتمركـزه علـى هـذه الثـورة اإلسـالمية. من تجم  

ارة إلــى دور إيــران فــي المــؤتمرات العالميــة كالقــاهرة وبكــين مكننــي اإلشــأوربمــا 

وغيرهما، حيث وقفت تحمل لوا  الدفاع عن الـدين عمومـا  واإلسـالم خصوصـا  بكـل  
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 قوة، وأذعن العالم لهذا الوقوف والصمود.

مظاهر النهضة تشمل كـل  العـالم اإلسـالمي   فإذا تجاوزنا إيران أستطيع القول بأن  

 ا بين مناطقه من حيث الوعي واإلحساس.على اختالف في م

 السِِمال الرابِِع: مِِا هِِو دور الَكِِر اإلسِِالمي والَكِِر الثِِوري فِِي العالقِِات 

 الدولية القائمة؟ 

  :إذا أردنا أن ندرم عمق هذا الدور علينا أن نالحظ المور التالية 

 مساحة التخطيط والتآمر ضد  اإلسالم وضد  الثـورة اإلسـالمية. وهـي مسـاحة  -  1

واسعة حقا  تتمثل في تجمع العقول السياسية المخط طة في مراكـز علميـة وسياسـية ال 

تحصى لدراسة هذه الظاهرة، واتخاذ االستراتيجيات الجامعة ضـد  نموهـا وانتشـارها، 

ومحاولة الفصل بين الجماهير اإلسالمية، ال بل الجماهير المستضـعفة وبـين قيادتهـا. 

هة ضد  اإلسالم ومظاهره وضد  كل  ما يمت  كما تتمثل في وسائل اإلعالم   بصلة  الموج 

بعاد والتي تعمـل علـى مسـخ إلى اإلسالم. وتتمثل أيضا  بالمؤتمرات الدولية واسعة ال

ع، والفســاد  م والتميــ  الهويــة اإلنســانية وتفكيــم عــر  العائلــة اإلنســانية، ونشــر التفكــ 

يات التي تعقد بين الدول الكبـر  الخالقي، كما تتمثل في عشرات المعاهدات واالتفاق

ا نجـد م اإلسـالمي العظـيم، بـل إننـ  نفسها، وبينها وبين دول المنطقة لوقف هذا التحـر  

الغرب يعطي الضو  الخضر للشيوعيين الستعادة دورهم القيـادي فـي الجمهوريـات 

خوفــا  مــن  ال لشــي  إال   ،اإلســالمية المســتقلة والتــي انفصــلت عــن االتحــاد الســوفيتي

 الثوري اإلسالمي لهذه المناطق.  صول المد  و

كـل    مـا نريـد اإلشـارة إلـى أن  ن  إوال نستطيع هنا أن نستوعب كل  هـذه المسـاحة، و

ر مـن االسـتراتيجيات ردود الفعل هذه تترم أثرها الكبير علـى السـاحة الدوليـة، وتغيـ  

كـل   وصـب  الدوليـة والمعاهـدات، وتفـتف مجـاال  لتصـوير عـدو  كبيـر للعـالم الغربـي، 

االهتمامات لتدمير هذا العدو الكبير، كمـا تتـرم أثرهـا فـي سـعي الـدول االسـتكبارية 

ــذه النهضــة  ــام ه ــوف أم ــر  للوق ــة الخ ــل الدولي ــدة والمحاف ــم المتح ــتغالل الم الس

 ومحاصرتها، والعمل على ضربها في مهدها، وقطع اتصالها بجماهيرها.

ــذلم  ــول أول ــة اإلســالمية هــي ال إن   -بكــل صــراحة  -ســتطيع الق حركــات الثوري

 الهاجس الكبر للطامعين وهي حجر الزاوية في كل  تخطيط استراتيجي عالمي.

  اإلسِالم قِائم   ه بع  السياسيين مِن أنّ ِالسمال الخامس: هل تعتقد بما يقول

الثورة اإلسِالمية جِا ت لتِدمير النظِام   على أساس العدا  للحضارة الغربية، أو أنّ 

 الغربي؟ 
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  وضف ما يلي:أخيص العالقة بين اإلسالم والغرب لتل 

يسـعى عـن طريـق الـدعوة  -بمقتضى واقعيته المعروفـة   -اإلسالم    أتصور أن    -أ  

كـل  مـا جـا  بـه مـن  والعرض السليم إلى مخاطبة الفطرة اإلنسانية، والتأكيد علـى أن  

عـات ع تطل  ساس منطقي سليم وينسـجم مـأما يقوم على  ن  إرات عن الواقع والحياة  تصو  

الفطرة اإلنسانية، المفروض أن يحصل الجو  الحر  الموضوعي لالستماع إلـى صـوت 

 اإلسالم.

ع بهـا العـالم الغربـي أو يـد عيها فـي فسـف المجـال وبالرغم من الحريـة التـي يتمتـ  

اإلسـالم يواجـه عقبـات كبـر  فـي هـذا الصـدد،   أن    ن تعـرض نفسـها إال  ألآلرا  في  

سـاته، وذلـم عبـر مقد    ه وضـد  ويه الدعائي الواسع البعاد ضـد  وأهمها التشويش والتش

القنوات اإلعالمية الواسعة وبمختلـف السـاليب المـاكرة التـي كثيـرا  مـا تسـتغل الفـن  

هــذه الحملــة تنطلــق مــن  والقصــة والعلــم لتمريــر أفكــار معاديــة لإلســالم، وأؤكــد أن  

 منطلقات:

لصـليبية تحمـل حقـدا  تاريخيـا  ضـد  الول: تعص بي، حيث نجد الجهات المتعصبة ا

 ل في ما يطرحه اإلسالم من أفكار إنسانية.اإلسالم، دونما تأم  

ــاة  ــة الرأســمالية للحي ــا  مــن النظــرة المادي اإلســالم  لن   ؛الثــاني: مصــلحي، انطالق

ــعية  ــالمية للمصــالف التوس ــعوب اإلس ــمف أوال  بخضــوع الش ــه ال يس بمقتضــى مبادئ

ــا ال يســمف  ــة، كم ــل ال -بشــكل عــام  -الغربي ــا  باســتغالل المستضــعفين مــن قب قوي

 االستغالل المادي الوضيع.  م ماأالمستكبرين، المر الذي يقف عقبة  

المسيحية أو بشكل عـام الـدين   ر الغرب أن  انطالقا  من تصو    ،الثالث: قومي وطني

الذي ال يتدخل فـي معمعـات الحيـاة هـو مـن الخصـائص الوطنيـة والقوميـة للشـعوب 

وروبيــة، وهــذا فهــم خــاط  للــدين والتــراث الــوطني والقــومي، وهــو المــر الــذي ال

يرفضه المنطق التغييري للبنية اإلنسانية، فـالمهم أن يـدين اإلنسـان بـدين الحـق بعيـدا  

 عن مسائل التعصب الطائفي والقومي والوطني.

المعنويـة   امتالم اإلسالم لخصائص الدين القي م علـى الحيـاة وأسـاليبه  وأخيرا : فإن  

والخالقيـة هـي الحـل البــديل للفـراغ المعنـوي الـذي تشــعر بـه اإلنسـانية، وهـو أحــد 

حالمـه، وبالتـالي أمـت نظـام االلحـاد الشـرقي وقضـت علـى العوامل المهمة التي حط  

عطت دورا  جديدا  للتعاليم اإلسالمية، لتمأل الفراغ بعد أن لم تكـن بـاقي الديـان علـى أ

 ية الموجودة.مستو  الحاجة الحضار

أفكــار العــالم الغربــي قــد ط رحــت بشــكل كــاٍف فــي مجــال العــالم  عتقــد أن  أ -ب 
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مـا ينتجـه هـذا الفكـر،   -وباسـتمرار    -اإلسالمي. فالمثقفون المسلمون يطالعون غالبـا   

 الجماهير اإلسالمية اليـوم مغرقـة بأحـداث العـالم الغربـي التـي تبـث   باإلضافة إلى أن  

 عالم الغربية.أخبارها وسائل اإل

ما يعرض في العالم اإلسالمي عن الغرب فيه الكثير من المبالغة   عتقد أن  أي  ن  إبل  

المقصودة، المر الذي قد يغوي الكثيرين بهـذه الجنـة الموهومـة، وهـم ال يعلمـون مـا 

ق العالقــات العائليــة، تســتبطنه هــذه الحضــارة الماديــة مــن نقــاط ضــعف كبــر  تمــز  

 م الكوامن الحيوانية الغريزية دونما سيطرة.نسانية، وتحر  وتقضي على الروك اإل

مـع  ا  لرسالته ومنسجم ا  ن الكادر اإلعالمي الغربي مدرككوال يمكننا أن ننكر   -  ـج

حضارته، ويعرف بدق ة ما هي واجباته بغض النظر عـن مـد  إنسـانية هـذه الرسـالة 

 وتلم الواجبات.

ة ه فـي الغالـب بحاجـة ماسـ  فالذي أظنه أن    ما الكادر اإلعالمي في العالم اإلسالميأ

م الرسالة اإلسالمية وأهدافها الحضـارية وواجباتـه تجـاه هـذه الرسـالة، وأظـن    أن   لتفه 

أكبر نقاط الضعف التي ابت لي بها هذا الكادر هو عدم توف ر ذلم الفهم الكامل من جهة، 

أحيانا  من جهة أخر . ومن والتبعية العميا  لهوا  الحكومات المصلحية بل والعميلة  

عليه أن يحرر نفسه من هذه القيود، ويبدأ مرحلة جديدة تحكمها خطوط عمـل   هنا فإن  

أساسية مستمدة من معـين الرسـالة اإلسـالمية، وفـي طليعتهـا: ضـرورة نشـر الـروك 

التغييرية الثورية التي يريد اإلسالم أن تنتشر في النفوس فتجعلها مستعدة لتطبيـق كـل  

 يم اإلسالم على كل  شؤون الحياة.تعال

ا ال يدرم اآلخر، وربما كان من الصعب    أعتقد أن    -د   ن نصل إلى قواسم أكال  منـ 

مبادئنـا ومنطقنـا مختلـف تمامـا . فالعـالم اإلسـالمي يقـوم   هذا المر أن    مشتركة، وسر  

 على أسس تصورية ال يؤمن بها الغرب، والعكس بالعكس.

 ظ السس التالية:وكمثال على ذلم لنالح

الفطرة اإلنسانية: وهي وجود أصيل يسوق اإلنسان إلى الحقيقة اإللهية بشـكل   -  1

 طبيعي، وبدونها يفقد اإلنسان إنسانيته.

الخالق الفاضلة: العدل، التعاون، اإلخالص للمبدأ وما إلى ذلم هي جـز  ال   -  2

 يتجزأ من إنسانية اإلنسان.

محتاج لتنظيم شؤون حياته كلها للعودة إلـى هللا والـى اإلنسان الفرد والمجتمع    -  3

 الدين والقيم في الحياة.
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التكامل البشري من مقومات الحياة االجتماعية، والفوارق الطبقيـة والعرقيـة،   -  4

 والقومية، والوطنية أمور منبوذة بشريا .

 الغرائز الجنسية بحاجة لضبط عاقل يضمن قيام عالقات عائلية متكافئة. - 5

 ،االستغالل واالستعمار واالعتدا  وتسخير مصادر اآلخـرين لمصـالف ضـيقة  -  6

 كلها أمور مرفوضة.  ،هانة المقدساتإو  ،واحتالل أراضي الغير

فق عليها؟ المسلمون يقبلونها بشكل تام، ولكن هل ينسـجم هذه بعض السس فهل نت  

ا اعتـاد ها بعيدة عمـ  ن  ل  ؛ن الغرب قد ال يدرم كنههاكومعها الغرب؟ أستطيع أن أؤكد  

 عليه مع السف.

نعم إذا استطعنا أن نصل إلى مستويات من التفاهم حول هذه السـس وأمثالهـا فقـد 

يكون من الطبيعي أن نصل إلى قدر مشترم من الفهم المتبادل لبعضنا بعضا . ولسـت 

متشـائما  فـي تحقـق هـذا الهـدف إذا تـوافرت النيـة المخلصـة والموضـوعية المطلوبــة 

 لمعرفة الحقيقة.

ن البشـرية جمعــا  تســير شـيئا  فشــيئا  نحــو مرحلـة فنــا  النزعــات كــوإننـي أعتقــد 

ارية هلل تعالى، بالرغم من وجـود بعـض النتـو ات الصـغيرة نكااللحادية والظواهر اإل

 دائما .

ري نستطيع أن نشير منها إلـى اوهنام عالمات كبر  تشير إلى هذا االتجاه الحض

 ما يلي:

ه وبرغم أنماط االستفادة السيئة ن  إاالتجاه العالمي إلقرار حقوق اإلنسان، ف  هذا  -  1

ر عـن اتجـاه أنـ    من الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان من قبـل الـدول الكبـر ، إال   ه يعبـ 

ديــان، وأي إنكــار للجانــب معنــوي نحــو إقــرار الحقــوق اإلنســانية التــي نــادت بهــا ال

 نسان أي ادعا  للحقوق اإلنسانية.الروحي والفطري لإلنسان يفقد اإل

هذا االتجاه العالمي للجماهير نحو الحلول الدينية بعد فشل كل  الحلول المادية.   -  2

نكـاره. ويعمـل المسـتعمرون علـى كبتـه وخنقـه إه اتجاه حضاري يحـاول المـاديون ن  إ

أو فـي  سـوا  فـي العـالم اإلسـالمي -ه اتجـاه حقيقـي، فالجمـاهير نـ  أ والتآمر عليه، إال  

نمـا تكمـن فـي إحيـا  القـيم المعنويـة واسـتعادة إالسـعادة اإلنسـانية    ن  أأدركت    -غيره  

 وجودها في حال اإلنسان.

والمر في العالم اإلسالمي أوضف، فالجماهير اإلسالمية اليوم تعمل على اسـتعادة 

دور الدين في الحيـاة، وهـي تتوسـل بكـل  الوسـائل المشـروعة إلقامـة نظـام إسـالمي 
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لحياة بـالرغم مـن كـل  العقبـات التـي توجـد فـي طريقهـا. فالعصـر اليـوم هـو عصـر ل

ر  الصحوة اإلسالمية في العالم اإلسالمي، وهو عصر االتجاه نحو المعنويات كمـا عبـ 

 اإلمام الخامنئي قائد الثورة اإلسالمية في إيران.

لفطرة اإلنسانية، هذا االنهيار الهائل للنظام االلحادي الشيوعي نتيجة مخالفته ل  -  3

إلـى غورباتشـوف قبـل   اوهو ما أشـار إليـه اإلمـام الخمينـي فـي رسـالته التـي وجههـ

الشـيوعية مرشـحة للـدخول فـي متحـف   ن  إه:  ـاالنهيار بأكثر من عامين، حيث قـال لـ

ها تخـالف الفطـرة اإلنسـانية، ودعـاه إلـى الـدين وبالخصـوص إلـى الـدين التاريخ، لن  

اع الحقيقي للجوعة اإلنسانية، وهذا ما اعترف بـه غورباتشـوف شبه اإلاإلسالمي، لن  

 االنهيار كان بسبب إنكارنا للنعم اإللهية. ن  أفي خطاب االستقالة حيث قال ب

ا ما يقال أحيانا  مـن م  أا نستبشر خيرا  بعصر الدين والمعنويات، نن  إوعلى أي حال ف

ن القواعد الدينية إمر موهون، فقليات فهذا أالحكم الديني سوف يؤدي الضطهاد ال  أن  

قليات، ومـنف أفرادهـا درجـة المواطنـة اإلسالمية توجب على الدولة احترام حقوق ال

الكاملة وحمايتهم من أي اعتدا . وتاريخ اإلسالم شاهد على هذه المعاملة بـالرغم مـن 

فـي   قليـاتع الفـي فتـرات قصـيرة. وتمتـ    ال  إاإلسالم لم يكـن مطب قـا  بشـكل كامـل    أن  

 الجمهورية اإلسالمية اإليرانية اليوم بكل الحقوق شاهد على هذه المعاملة.

ن عودة الحكومات الدينية إلى الحياة سوف تتـرم آثـارا  كبيـرة علـى كوي أعتقد  إنن  

العالقات الدولية، حيث ستسود روك التعاون المشترم لنشـر الخـالق الحميـدة، وتـتم 

كامنة، وتقام الحياة علـى أسـس متينـة منسـجمة مـع عملية تحريم الطاقات اإلنسانية ال

 الفطرة.

سـالم والمحبـة الدينيـة، والتفـاهم لي لنتظر عالما  تسوده العدالـة، والتعـاون وانن  إو

ل فـي اإلسـالم باالعتقـاد بظهـور  رت بـه كـل  الديـان وتمثـ  الموضوعي، وهو مـا بشـ 

جـورا ، ولهـذا فـاني أعتقـد المهدي الذي سيمأل الرض قسطا  وعدال  كما ملئت ظلما  و

ن البشرية يجب أن تستعد بل وتعمل على إقامة نظام ديني عـالمي يحقـق الهـداف كو

 السامية للبشرية.

   السمال السادس: عندما يدخل الدين إلى عِالم علمِاني تنَصِل سياسِته عِن

 دينه فهل تتغير عالقاته األساسية بشكل كامل؟ 

   ن ينفصــل عــن أظــام االجتمــاعي ال يمكنــه ن النكــومــن المســل م بــه  أعتقــد أن

ر  االيديولوجية التي يحملها المجتمع )موضوع التطبيق لذلم النظام( بل ال يمكن تصـو 
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 ،ن يسبقه تحديد للموقـف مـن الوجـود واإلنسـان والحيـاة أقيام نظام حياتي شامل دون  

ألة أي دون أن تسبقه فلسفة معينة، وحتى الرأسـمالية التـي طرحـت فكـرة فصـل المسـ

االجتماعية عن المسألة الواقعية لم تسـتطع مطلقـا  أن تنجـو مـن نظـرة ماديـة خالصـة 

 للحياة.

ه ينفـذ إلـى عمـق الوجـدان وعليه فعنـدما يـدخل الـدين إلـى الحيـاة فمعنـى ذلـم أنـ  

ق عليهـا النظـام، ومعنـى ذلـم أيضـا    ه يخطـط نـ  أاالجتماعي، ويغي ر القاعدة التي يطبـ 

كل مشكالت الحياة ويبادر إلى حل هـا، وفقـا  لتصـوراته )طبعـا  لوضع الحلول الناجعة ل

 إذا كان هذا الدين دينا  واقعيا  واجتماعيا  يطرك حلوله لكل  المشكالت االجتماعية(.

الـدين عنـدما يـدخل إلـى أي سـاحة يعمـل علـى   ومن هنا نستطيع التأكيـد علـى أن  

 سياساتها وفقا  لمنطق جديد.ن يصوغ عالقاتها وأتغييرها تغييرا  جذريا ، ويحاول 

   ّركم لمستقبل النهضة اإلسالمية؟ السمال السابع: ما هو تصو 

    ري من أمور:انطلق في تصو 

بالســير  -بــرغم كــل  النكســات  -الــذي يتســم  يأوال : مــن دراســة التــاريخ اإلنســان

 الصاعد لصالف الهداف المعنوية.

 باإلنسانية نحو الكمال.ثانيا : من قناعتي باللطف اإللهي الذي يسير  

ثالثا : من الوعود القرآنية القطعية بالنصر المؤك د للحركة اإلسالمية إذا صدقت مع 

 نفسها وتحل ت بكل  الخصائص القرآنية.

الغد أمام النهضة اإلسالمية مشرق، خصوصـا  إذا الحظنـا مـا   ن  أعتقد بعد هذا:  أو

ات ماديــة ومعنويــة، وإيمــان مكانــإتتمتــع بــه عناصــر النهضــة مــن حيويــة مبدعــة، و

يثـار. وأعتقـد جماهيري بمستقبل هذه النهضة، وثقافة حضارية مقرونة بالتضحية واإل

 ا على أعتاب عالم يسوده حكم القرآن الكريم.كل  من له بصيرة يدرم تماما  أنن    أن  


