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محنة �لمثقف �لديني

*�Fنة �ملثقف �لدي

� �لشيخ حسني صاL P$ �لشيخ** �

�سالة 
إلعال#
سالة =نسانية قبل @� تكو� سالة �ينية �شرعية ^ هذ� �حلياD، �´طئ  iإلعال�

 iعال= gّ@ ينطبق على ��إلعالi ليس لديه هد� �سالة ��ضحة �ملعاm، �هذ �ّ@ من يتصو

�إلعالi ¡مل سالة مبدئية، بغض �لنظر عن  �معاصر بشË مشابه �مذ�هبه؛ ألّ� هذ

 Eمفتو� غ pشي iإلعال� �@ شكل هذ� �لرسالة �=يديولوجيتها؛ �لذ� ´طئ من يتصو

مقيد vد�� =يديولوجية.

�ملجتمع، � �إلنسا�  vقو-  يهتم  لتجعله  =نسانية؛   iإلعال� سالة  تكو�   �@ �يكفي 

�يلتفت =y قيم �لعد� ��حلق ��حلرية، �هل هنا³ @فضل من هذ� �لقيم �إلنسانية، �ل_ 

�لكو�؟، �لكن �ملؤسف @� يكو� ظاهر  �هي صماi @ما� ألgّ حياD ينشدها @gّ =نسا� ^ هذ

.iبشكل عا pلسما��إلعالi هذ� �لقيم، �باطنه �الÊال� ��لتجديف ��لتحريف لقيم 

 مقا� لرئيس �لتحرير �لسابق m ينشر.
*

�لقائم �لعلمية، ئس حترير �لبصائر ملدD تزيد  Dحو� Dساتذ�� Dبر� تالمذ� عاm �ين، �باحث، يعد من 
**

 p�على �ألبع سنو��، نشر خال�ا �لعديد من �لبحو` �لفكرية ��لثقافية، صد له: �ألندلس �لضائع: @ضو

على مسلمي �الحتا� �لسوفياÑ �يوغسالفيا ���ند، �لصا� عاi ١٤١٥هـ. �شيp من �ملاضي، Rموعة 

�لنخيل. ��فته �ملنية �هو ^ حلة �حلج عاi ١٤١٨هـ. �قصصية. �لصا� عاi ١٤١٥هـ عن �

�لشيخ حسني �� �لشيخ: �ميض حياD �عزيف  ..���جع كتا4 (@فئدD �جرللوقو� على سEته فكر� 

.i١٤٢١هـ/٢٠٠١ iعا .`��لتر pإلحيا i�ملكا ��لصا� عن � ،iحيل) ملؤلفه �مد @مني @بو �ملكا
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خطا  على  �سائر9  معني،  ملبد@  vمله  متصف&  �لرسالة  حامل  من  عل  ما   ��هذ

منهج.

�ال ميكن ألgّ مؤسسة =عالمية @� تسE ��� منهج @� ��� @� تعتنق مبد@، بغض 

�لزمن،  ��ل_ يعتنقها �إلنسا� ^ هذ éملبا���ملنهج @� �ملبد@، كما قدمنا؛ ألّ�  ��لنظر عن هذ

�لذين يؤمنو� بالعبثية، ميكن  Ëح� ،Û@ i@ pشا g��تنعكس على قلمه �=عالمه بشكل ال =

تصنيفهم على مبد@ �لعبثية كما ميكن �ستنتاجه.

�لدينية،  مفاهيمه  تتضمن طر�  �لرسالة  �هدف&:  سالة  �إلسالمي ¡مل   iإلعال��

 gالجتها���جلانب  Dعا��مقاصد� �لشرعية ��الجتماعية ��لعامة، حسب @صو� �لدين مع مر

�لضيقة، vيث نو�كب �لعصر ��لو�قع �لذg نعيشه.  Dلنظر��لعيش ^ ���يا �لتخلف � iعد�

سالته �حلقة.� iإلسال��ملجتمع Êو �ألفضل من خال� قيم  Eد� يع\ @� يتغ���

�ليوi هو   DEعالميا� =سالمية كث=  Hلد  DEحايني كث@  ^ �Pل_ ت� �ملشكلة  �لكّن 

�لبيت  @هل  �إلسالi، �منهج  �لنظر عن جوهر  �إلسالمي، �غّض   �لشعا بطر�   iالهتما�

D �قيمه، �fلك خوف& من @� يوصمو� بالتخلف @� �لطائفية؛ vيث علهم بعيدين عن 

�لدقة ^ نظر �آلخرين. gملوضوعية �حتر�

�الهتماi مبنهج �إلسالi هو |الفة للتعد�ية �لثقافية ^  �ّ@ �لذ� جتد �لبعض يتصّو

�لزمن �ملّر، فترH هذ� �إلعالميا� حتا�� جهدها @� تطر� مفاهيم �قيم �لغE �تد�فع  �هذ

عنها بشدD، �كأّنها تعتنق هذ� �لقيم ��ألفكا، �كّل fلك لتؤكد �عتر�فها باآلخر، ^ حني 

�لسامية �سالته، �=� كا� �إلسالi ال يرفض  iإلسال��ملنهج �النتقائي تبتعد عن معا�  �ֲדذ

�آلخر، �يقبل �لتحا� معه على @سس قر�نية �شرعية.

هذ�   ^ ها  ِّÇ بنفث  �ملسمومة   iألقال� تبد@  �لتعد�ية  على  �ملحافظة   شعا �حتت 

 ،D لبيت��إلعالميا�، �^ ظّل �خلو� من @� توصم بالطائفية تبتعد عن منهج @هل 

�ملذهب، � iإلسال��تعاليمه �لقيمة، ��ألنكى من fلك @� تدعي هذ� �إلعالميا� �ملحافظة على 

�ملنهج �النتقائي �خلاطئ. �ֲדذ

��نة �ملثقف �لدي\ تكمن ^ جانبني:

 iألحيا� @� يتخلص منها، لكي يقو���ًال: عو�ئق تقف @مامه، �ال يستطيع̂  كثE من 
�حلقيقي، �بقناعته من ��� @� يو�جه هذ� �لعو�ئق، �¡طم هذ� �لقيو�. �بتأ�ية ��

�لسياسي بالثقا^، ��ملثقف بني  ¶��هذ� �لعو�ئق من قبيل: �لسلطة @ë كانت، ��متز

�حلاجة ��لو�قع، �مسؤ�ليته �لشرعية، �بني @� يسلك �ملثقف طريق �النفتا� @� �النغال-، كّل 

هذ� عو�ئق ليست بقليلة.

ألّنها  �fلك  �لدي\،  �ملثقف  =عاقة   ^ تساهم  �ل_ � �لدي\،   iإلعال� مشاكل  ثاني�: 
 �تنعكس سلب& على @��ئه، مثل �ملا�، �تقنية �خلطا4 �لدي\، ��حلصا من قبل �آلخرين �ذ
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�ملعاصر، ��لتنو� �ملطلو4. iإلعال� ^ D�إلعالi، �مشكلة �إلثا

 iعال= gّلطمو� بالنسبة أل��ألخE قمنا بطر� مقدما� �ملشر�� �لثقا^، �هو ما ميثل  ^�

=سالمي، مع قناعتنا �ألكيدD @ّ� هذ� �ملقدما� ليست حقائق مطلقة، بل ميكن @� تضا� =ليها 

 iئيس& @ما@فكا @خرH، �لقد تنا�لنا �لعو�ئق ��ملشاكل ^ بعد ��حد، �fلك ألsا تشكل عائق& 

�ملثقف �لدي\، �ميكن @� يشتر³ مع �ملثقف �آلخر ^ بعض هذ� �لعو�ئق ��ملشاكل.

عو
ئق 
ملثقف 
لدي\
١ـ �لسلطة:

 gلذ��ملثقف �لدي\،  Éمثقف، �باخلصو gّ@ iلرئيسة @ما��لعو�ئق  Hلسلطة هي =حد�

�لوطنية  Dلوحد��لقالقل، �تفكيك  Dتوصمه �لسلطة باإلها4 تاD، �@خرH بالطائفية �=ثا

�ملجتمعية، �بالتا� تعامله �لسلطة بوصفه عد�9 �تمًال �ئيسي&، �لذ� فإsا تقف عائق& �

@مامه، �حتو� ��� تأ�يته لرسالته �إلعالمية �مسؤ�ليته �لشرعية، �هذ� يع\ @ّنها تسعى 

��م& ملصا�D حريته بشكل ��ضح.

�حرية �ملثقف =شكالية معقدD ^ =عالمنا �لعر¸، �قد يستغر- �ألمر سنو�� طويلة، 

قبل @� تتحقق للمثقف حرية كاملة، غE �د�v Dد�� @� Ìطوd �ر�p، يتوقف @مامها، 

�ال يستطيع �حلر�³، بسبب �لسلطة @ë كانت، �@ين توجهت �متوقعت؟

�لعر4، (=� هامش �حلرية �ملفتو� @ماi كّل  pأل�با�� صحت مقولة @حد f= بة��ال غر

@يه  gمثقف ليبد gّلفرصة أل��ملثقفني �لعر4 ال يكفي مثقف& ��حد9)، فالسلطة ال تعطي 

.iلعا�^ حو��` ساخنة ִדم �لشأ� 

�ִדا، حيث f Dملعانا��^ �سط �ألطر �ألخرH ـ سو�p كانت حزبية @� فئوية @� حركية ـ جند 

�لسلطة متتلك @���� @كثر فاعلية من تلك �ألطر ��ملؤسسا�. �ّ@ -�ִדا، بفاf أل�مة�يعيش �ملثقف 

=سكا�  �ئم& � تريد  �ل_  �لسلطة  جانب  من  بعدين:   ^ تقع  �ملثقف  حرية  �مشكلة 

 ��لثقافة ��لسياسة، �من جهة �ملثقف �لذg ¡ا�� �البتعا� ��لفر �ملزعجة ^ =طا ���ألصو

�لقمع، �^ حا� متر�� على �لو�قع  p�من مشاكل قاسية نتيجة مماسته حلريته ^ ظّل @جو

فإّ� fلك يستتبع @� يعيش @�مة @منية ال تنتهي، �يشمل fلك حياته بكّل @بعا�ها، فلذلك 

�لتفكE بصو� منخفض. 	يتخلى عن حريته، مقابل @� يبقى على قيد �حلياD، �ميا

 ^ �طننا �إلسالمي بفتح �لطريق حلرية �ملثقف، فإّ� �� كنا نطالب �لساسة �@صحا4 �لقرf=�

fلك ال يع\ @� يبقى �ملثقف فاقد9 ألهم مكوناته �لثقافية �هي �جلر@D للوقو� مع �حلق، ��لتمر� 

�حلقيقي. ��ملثقف �� ��خ ^ Rتمعاتنا، ألّ� �خلضو� ��الستكانة يفقد ضد �لباطل �ملترسِّ

�ال يع\ fلك @� يتمر� �ملثقف على سلطة �لدين �لو�ضحة، ��ملنطق �لسليم، فاملثقف 
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.¶��ملز� p��لضغط @� �لتهديد، @� �ألهو ����@ Pقناعاته �ليس ع Pيتحر³ ع

٢ـ �متز�^ �لسياسي بالثقا�:
=شكالية �لسياسي/ �لثقا^ جدلية عتيدD ^ �طننا �إلسالمي �ال @تصو @� يكو� �ا 

sاية قريبة ^ �ملستقبل �ملنظو؛ ألّ� �ختال� @هد�� كّل ��حد منهما يساهم ^ =بقاp هذ� 

�إلشكالية �يعقِّدها، فالسياسي عينه على �لسلطة، ��ملثقف هدفه �إلصال� ��لتغيE، �لذلك 

فإّنهما ´تلفا� بشكل ��ئم.

 >�� فشلو� فهم جتا ناجحو� يشتر�� �يبيعو� ^ >�لبا�f=� لساسة ال ´سر���

�لسياسي، �لذ� �ال غر�بة @� نشاهد @� �لتاجر ��لفال� ��لتق\ ´سر ^ حياته �ملعيشية، 

� خسر ^ �لسياسة فإّ� �لنا	 يكونو� هم كبش �لفد�p، �هو ال f= gلذ��لسياسي  pباستثنا

.pشي gّ@ سر´

 D�ملو�قف ��جلبها� �^ بعض �ألحيا� لديهم �لقد E9 لتغي���fلك ألّ� لديهم �ستعد

على تز�ير �لتايخ، كّل fلك من @جل �حلصو� على مكاسب @كثر.

 gلفكر��إلصال� ��لتغيE ـ فاخلساD ال تشكل �م ^ منظوهم  Dملثقفو� ـ �عا�@ما 

� كانت ثقافتهم قائمة على f= Éلثابتة �باخلصو�@gّ صدمة تدفعهم Êو تبديل مفاهيمهم 

.D لبيت�@سس متينة مستمدD من تعاليم �إلسالi، �منهج @هل 

�ملشر�عة،  Eلوسائل غ� i��ستخد� Dلقو�� كا� �ملثقف ينأH عن �ستجد�p @صحا4 f=�

 ،Dملباشر��حلر�4 �خلسيسة بالوكالة ��لنيابة � Yخلو �Eلسياسي مؤهل @كثر من غ�فإّ� 

�ملصلحة �لوطنية �خدمة �ألمة لكي ¡قق  فهو يتذّ� مبنطق �لقوD �يتمتر	 حتت شعا

@غر�ضه �ملختلفة، �ل_ تصّب ^ موقع �لذ�� فقط.

� كا�̂  fملنافع، فإ��لسياسي سو�p كا�̂  �ملعاضة @� �لسلطة فهو يد�فع عن �ملصا� �

� @كل من قصعة �لسلطة، �@صبح من f=� ،لسلطة �سلبياִדا��ملعاضة فال يتذكر =ال عيو4 

�لعجب. Eلسابق)، بشكل يث��� يدبِّج �ملقاال� ملد� �لسلطا� (عد��  ،dلبال�@تبا� 

�ل_ تصّب ^ �لدفا� عن كر�مة �ألمة �هويتها  �@ما �ملثقف فهو يد�فع عن قناعاته �@فكا

�حلضاية، سو�p كا� معاض& @� ^ موقف �حليا�، �=� كا� طبعه �لد�ئم هو �لتمّر� على كّل 

�لقبيل، فإّنه بالتأكيد يسعى إلحقا- �حلق،  �� فعل شيئ& من هذf=� ،سلطة gّ@ سلطة، �ال ميد�

 Yل_ تفر��=ال سو� ´ر¶ من خانة �ملثقفني =y خانة �لساسة. �ضما� fلك سالة �ملثقف 

�ألخالقي ��لتضحية بالذ�� ^ سبيل �آلخر. i�عليه قيو�9 كثDE @'ها �اللتز

�لذ� تالحظ �لفر- بني �لساسة ��ملثقفني، فبني �ملثقف �ملسؤ�� ��ملثقف �لسلطوg بو� 

شاسع ال ميكن نسيانه @� نكر�نه، �لكّن �ألمر �ملهم̂  هذ� �ملفاقة يكمن̂  قدتنا على متييز 

�ملسؤ�لية، �ال  صف_ �ملسؤ�� ��لسلطوv ،gيث ال يستطيع �لسلطوg خد�عنا حتت ستا
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يضيع �ملسؤ�� بسبب عدi متييزنا ملا يطرحه �يؤيد� من @فكا �@طر�حا� ثقافية.

�ملثقفني يسكنهم  pغلب هؤال@� ،gالنتها���ملثقف �لسلطوg هو �لوجه �آلخر للسياسي 

هاجس �لسلطة بكّل ما تع\ �لكلمة، �معظمهم كانو� مشايع سياسية فاشلة غE صاحلة 

لألمة، �حتولو� بفعل �لفشل �لذيع �لذg حلق ֲדم، =y مشايع ثقافية تعب9E عن غبة 

�تية ال ميكن جتا��ها.f

�لو�جها�  �حتال�   y= �النتها�ية،  �لسياسة  بالثقافة/  �ملمز�¶  �لنو�   �هذ يسعى  حيث 

بوصفه هدف& @ساسي&، �على �ملذبح يقدi كّل ما لديه لآلخر �لقوg خدمًة ليس ملن يدعي 

�لذg يهد� �لثقافة  Pألك�جة �لتمثيل، �هذ� هو �خلطر � y= لوصو��متثيله، بل من @جل 

.pمن هؤال

م كي ال يستطيع @� يقدi موقفه �لفاعل  �ملثقف �ملسؤ��، �¡جَّ ^ حني ُيقصى ��

�لصحيحة، �لكّن fلك ال ينفي �ملسؤ�لية  Dجلا���ملسؤ��، ��لقا� على توجيه �لساحة، Êو �

�لطو- �ملضر�4 حوله، �هنا يكمن خطر  ��لكاملة عن �ملثقف، ^ �ا�لته للتخلص من هذ

 y= ملتسلل� gالنتها���لسياسي بالثقا^، حيث يضيع �ملثقف �ملسؤ�� بسبب �لسياسي  ¶��متز

�لساحة بعنا�ين ثقافية، ��ملطلو4 بالتأكيد عكس ما ¡د`.

٣ـ �حلاجة ��لو�قع:
�ملشكل، فهو يتأجح بني حاجته �القتصا�ية ��ملعيشية،  �يعيش �ملثقف @�مة حا�D ^ هذ

�بني ��قع �ملجتمع �لذg يريد @� ينتقد� لكي ينتشله من موقع �لتخلف، �ֲדذ� يصبح على 

�ته يريد f لوقت�عاتق �ملثقف �لدي\ مسؤ�لية شرعية �=نسانية ليست بقليلة، ^ حني @نه ^ 

@� يعيش على �ألقل ^ مستًوH معيشي متوسط، �ليس ^ فاهية فيعة �ملستوH، �لكّنه 

�القتصا�ية بشكل متوسط، ��لسبب @ّ� هنا³  Dحليا�قد ال يستطيع @� ¡صل حË على 

حصا9 ال ´فى على �ملتتبع!

 mلعا� ^ ��لسبب @�َّ �ملثقف �لدي\ متدين @� ملتزi مبنهج ال ¡بِّذ� @صحا4 �لقر

�ليوi، �بالتا� ال Rا� له لكي يكتب @� يعبِّر عن @يه، خوف& من @� ´ر- �حلجب �خلفية، 

�لظلم، �توجيههم Êو قيم �حلرية  �فضح �ملتنفذين ��لفاسدين، �توعية �ملجتمع بأخطا

�لكرمية. Dحليا��لعد� ��

� ُ�جد من يكتب فالبد f=� ،لعاملي� iإلعال� y= إلسالميني��لذ� فإّنهم ¡ابو� �صو� 

 4��لنشر �ل_ ¡د�ها @�لئك �ملتنفذ��، �مع fلك مينع @� يطر- �ألبو dبشر� iيلتز �@

�ألمن، �fلك  Dلدقيقة من قبل @جهز��ملقدسة أل�لئك!!، �يكو� حتت �لرقابة  ���خلفية، ��لذ

ين. لكي يتصيد�� @خطا�p، �من Ð ¡اسبو� عليها، �بالتا� فإّنه يعا� �ألمرَّ

 iباإلعال Eلتبش��لذ� ال عجب @� تشاهد �لكثE من �ملثقفني �إلسالميني يتخلو� عن 
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بالتخلي عن  �لساحة  �النسحا4 من  Pللفكر �نشر�، @� ع �لتب\   iبعد p��إلسالمي، سو

�لوسائل  @غلب   �ّ@ �لسبب هو �حلصا، �ال ´فى � �إلسالمي،  iإلعال�  D��= �ملشاكة ^ 

حزبية،  فئا�   �@ �لسلطة   Dسيطر حتت  �لعر¸   mلعا�  Éباخلصو�  mلعا�  ^ �إلعالمية 

علمانية @� يساية �لتوجه، �هذ� ال ير�قها �الجتا� �لدي\.

�حلصا ال يع\ @ّنه حّقق فائدته، ��لشاهد على fلك هو تو�جد  ��بالرغم من @ّ� هذ

�إلسالميني ^ عو�صم =عالمية عاملية، �هذ� ما جعل �حلصا عدمي �جلد�H، �لكن يبقى 

�إلسالمية، �حË ^ بعض �لد�� �لغربية، حيث  ���لعر¸، �بعض �لبلد mلعا� ^ �حلصا

�ملثقف �إلسالمي، �=بعا�� عن �لساحة. ¡ا�لو� =فقا

٤ـ �ملسؤ�لية/ �لوعظ:
�لوسط �إلسالمي �لنخبوg �تتحدَّ� ^ جدلية �ملثقف/  ^ iليو�ت�P =شكالية مهمة 

�ملثقف �إلسالمي ب تطوير� Êو موضوعية @كثر  �لبعض @ّ� �� �ملسؤ�لية، حيث يتصّو

�لزمنية �ملاضية؛ فاكتسبت  Dلفتر� pُسجن فيه @ثنا gلذ��لوعظي �ملجّر�  vيث يتجا�� �إلطا

�لكتابا� �إلسالمية طابع �لتوجيه ��لوعظ @كثر مما حا�لت �لتحا� مع �آلخر، �^ بعض 

�ألحيا� سعت =y =لغائه بدًال من �لتفاهم معه.

�لذg طبع �خلطا4 �إلسالمي تعّرY حلمال� نقد عديدD �بعضها  lملؤ�� �نتيجًة للو� 

ميكن تصنيفه ^ جانب �لصو�4 �ليس ^ جبهة �لتآمر �ل_ @ضحت ُتهم& تلصق بالباحثني 

.Dئر��لد ¶�لفكر �إلسالمي من خا ^

ثنايا خطابنا  خت هذ� �إلشكالية ^  �لتو�صل مع �آلخر ترسَّ� �لقطيعة   �حتت شعا

 Hصل مع ثقافة @خر��لدي\، فهل نكتب ألنفسنا، لكي نقر@ ما نكتبه؟! @i @ننا نقوi بالتو

�� برغم �ختالفها �تنّوعها؟ �هذ� �نتحا� معها مع �لتأكيد على نفي �لصر�� بني �حلضا

خطا4  صياغة  نستطيع  لكي  �لتو�صل   Pع �الختال� � �لتنو�   �هذ من   Dلالستفا�  Dعو�

 مع �آلخر �ليس من �لقطيعة �ل_ حترمنا �=سالمي @كثر �قة �موضوعية ناتج عن �حلو

من �لفو�ئد �ل_ تكتنف ثقافة �آلخر..

� كا� fلك f= آلخر�^ حني يتغافل هؤالp @� ليس هنا³ من يقف ضد �لتو�صل مع 

�نفتا� شيد �يو�كب �لعصر �لذg نعيشه،  y= لتقاطع� �vد�� �ضو�بط vيث يتحّو� هذ

�لتعاطي =y تو�صل مفتو� ال يقف @مامه حاجز @� ضابطة فإّننا ال ميكن  �� حتّو� هذf= ما@

بينه �بني  �لذ�تية، �ال فر-  يفقدنا خصوصيتنا  ��p =ال تصنيفه ضمن �الستال4؛ ألّنه �=

�لقر�، �نعتقد ـ خال�  ��إلسالمي ^ �لثالثينا� من هذ mلعا��لتغريب �ل_ شهدها  ���عو

�لكبE ^ هد�ية �لنا	  �ما ¡ا�� �لبعض تر�ه حو� �عظية �خلطا4 ـ بأّ� للمثقف ��

�إلنسا� هو �ملسؤ�� عن تا´ه ���قعه �مستقبله ألّنه  �ّ@  Hشا�هم، �نر��عظهم �=
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محنة �لمثقف �لديني
.�إلطا ��لتبديل بتحمله للمسؤ�لية، ��ملثقف يدخل ضمن هذ� Eلتغي��لقا� على 

�ملعر^ لإلسالi، �هذ� يتبني لنا من خال� �لقر��  �منطق ��د�ية ��إلشا� هو �إلطا

 ���د�ية ^ @كثر من موقع حË جند @ّ� ��د�ية هي �ملركز ^ هذ �� � �لكرمي �لذg يعزِّ

�لكتا4 �ملقد	..

.
(١)

- {َهَذ� َبَياٌ� ِللنَّاِ	 َ�ُهًدH َ�َمْوِعَظٌة ِلْلُمتَِّقني}

.
(٢)

 ُيْؤِمُنوَ�}
ٍ
iْحَمٌة ِلَقْوَ�َ Hبُِّكْم َ�ُهًد- {َهَذ� َبَصاِئُر ِمْن َ

.
(٣)

ْحَمًة َ�ُبْشَرH ِلْلُمْسِلِمنيَ}َ�َ Hَ�ُهًد pٍْلِكَتا4َ ِتْبَياًنا ِلُكلِّ َشْي�ْلَنا َعَلْيَك  - {َ�َنزَّ

�ملسؤ�لية �عل من  Yيفر gلذ� �لوحي هو   p��لذg نلقا� ^ ند �إل�ي  Hد�� �ّ=

�ملسؤ�لية ��لعطاp شيئ& ال مناÉ منه، �مهما حا�� �لبعض �لتخلي عن  p�صبغ �ملثقف بر�

�ألفكا مع �آلخرين فإّ� fلك لن يغّير من  mملنحى كي ¡لِّق بعيد9 ^ عا� �fلك �تPير هذ

�حلقيقة شيئ&.

:k٥ـ �النفتا] ��النغال
�ملثقف �لدي\، فهل  iئق @ما��لعو Hهي =حد� HPلك��النفتا� ��النغال- من �إلشكاليا� 

�ته، مكتفي& بثقافته �إلسالمية f ينغلق على i@ ،لكو��¡ّق له �النفتا� على ثقافا� �آلخر 

�لغنية، ��ل_ تشمل �لقر�� ��لسنة �لشريفة.

�جلهل  y= gالنغال- يؤ�� @كثر،  =ّ� لالنغال- سلبيا�، �لالنفتا� سلبيا�  �بال شك 

كبE ال ميكننا  �النفتا� فر- � �الستال4  يؤ�g لالستال4 �«بني  قد  �النفتا� � �لتخلف، �

تغافله @� عدi مشاهدته؛ ألّنه شيp منظو لكّل متأمل ^ �لظاهرتني، �مهما حا�� �لبعض 

�لبحث  ر مسافة  �لفر- فوضوحهما يقصِّ  ��ملتتّبع بدقة حقيقة هذ خلطهما سو� يكتشف 

.iملفهو� ��لفر- �هذ ��لطويل عند �لبعض �ألخر الكتشا� حقيقة هذ

�آلخر ��اكاته �تقليد� ��لتماهي معه على حسا4  iما@ i�فاالستال4 يع\ �الsز

 Üالنسال��ل��Ý، بينما �النفتا� يع\ @مر9 �خر بعيد9 من  � هذِّPت Ëئع ش�f حتت ،���لذ

�ألنا مقابل �آلخر، حيث ينحو جتا� �الستفا�D من معطيا� �جلمعي � ���لذ �لتخلي عن �

�مكتسبا� �آلخر �ملوضوعية مع �حلفاÙ على �خلصوصية �ملحلية ��لثو�بت �لدينية �ل_ ال 

.ميكن �لتنا�� عنها لصا� �لكونية �ملستهدفة �ستالبنا �سلخنا من �جلذ�

�قد تكو� =شكالية �النفتا�/ �الستال4 من �إلشكاليا� �ملزمنة ^ تايخ �لفكر �لعر¸ 

�لوقت ال تبحث  ��f ^� ،باآلخر باعتباها صعبة �ملعاجلة لدH §بة تعيش حالة �النبها

�لتايخ. ���ل_ نشهدها طو �ִדا �خصوصيتها ^ ظّل تدفق �ألفكاf عن

 y= �عت  �النتقائي)،   -  ��Pللي�  - �لعلما� ) �لثالثة  �لتغريب   ��تيا كانت   �fفإ

�لفكرية ��الجتماعية  µلب��حت تعتPها �لكو� �ملثا� ��لنموf¶ لتحديث مركزية �لغر4، �
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�أل�مة بفا- @ّنها  ��f لكونية عاشت��ليساية �ل_ تبنَّّّّت �ملاكسية  ��^ بال�نا، فإّ� �لتيا

�لتحّر من �ملركز �لغر¸ =ال @ّنها ـ �يا لألسف ـ �قعت ^ نفس �إلشكالية:  �لت شعا

�لذ�با� ^ كونية @خرH ال ִדتم Ìصوصية Rتمعاִדا.

�لوطن �لعر¸، �برغم  ^ �@صبحت �ملاكسية �ألسا	 �لنظرg لغالبية حركا� �لتحّر

��عائها @ّنها حا�لت �الهتماi باخلصوصية �لعربية ^ �عتناقها للماكسية =ال @ّنها �قعت ^ 

 -��لغر¸ �ملستلب بفو ¶fآلخر، �@ضحت كالنمو� iִדا @ما�f ّلت عنt أل�مة عندما�قعر 

.«Eبسيطة ال غ

مشاكل 
إلعال# 
لدي\
١ـ �ملــــــــا::

�ملا� �قدته على �فع @gّ عمل Êو  Dقو ���لعصرية، �ال ميكن نكر Dحليا��ملا� عصب 

�إلسالمية،  Dلدعو� ^ Ëملا� ح��لنجا�، �يشهد لنا �لتايخ �إلسالمي بأ'ية عنصر � iلتقد�

.gلفكر� pلعطا��بالتا� فإّ� �لتمويل �لال�i قضية مهمة لكي يستمر 

 Dنشر  �@ فكرية  @� Rلة   Dكانت -جريد @ي&  �إلعالمية  للمشايع  �لتمويل  فإّ�   ��لذ

تتخذ  �إلسالمي   iإلعال� �سائل  ��نة   ،gقو ما�  متويل   y= vاجة   -...�@ شهرية 

�ملفصل �لصعب، �ال نرgّ@ H «=عالمية» =سالمية ال تشتكي من هذ�  �صفة �لوضو� ^ هذ

�إلشكالية �ملزمنة.

�إلسالمي تبد@ قوية ^ �لصد� �من Ð تقف،  iإلعال��لألسف فإّ� غالبية �سائل 

�جلميع، �ملا� هو �لسبب بال شك، �هذ� يستلزi من @صحا4 �ملا�  Hلسبب معر�� لد��

�لف_  iإلعال� ��إلسالمي، بل ال بد من تب\ هذ iإلعال� ��ملجتمع كافة @� يدعمو� �لتجا�

.gلفكر� pلعطا�كي تستطيع هذ� �لوسائل �إلعالمية مو�صلة 

�ملا�، فهي تدعم  pلعطا��لكّن �ملشكلة @ّ� �ملجتمعا� �إلسالمية تعيش حالة تقليدية ^ 

�ملشايع �لتقليدية ��� @gّ تفكE، �لكّنها تتوقف مر�� كثDE عندما تفكِّر ^ �عم مشر�� 

��يو @� تلفزيو� =سالمي.=عالمي سو�p كا� Rلة @� 

 ��لتقليدية كاملسجد ��لفقر�p، �هذ �ملشايع �إلسالمية  �fلك ألّنها تعّو�� على �عم 

تفّرعاته،  بكافة   iإلعال� �عم   �ّ@ نثبت   �@ نريد  �لكنا  �لدعم،   �هذ نرفض  @ّننا  يع\  ال 

�لزمن @صبح ضر�D شرعية �عقلية �موضوعية. ��لوسائل �لعصرية ^ هذ Éباخلصو�

فهذ� �ملجتمعا� m تتعّو� �لتفكE ^ =قامة قناD فضائية لنشر �لفكر �إلسالمي �قيمه، 

� تطو� Rتمعاتنا فإّنها تصبح تقليدية f= ملشكلة�� ،D لبيت��لتبشE بقيم ��ية @هل �

^ تطّوها، �fلك ألّنها تقد	 �لوسيلة @كثر من تقديس �لقيم.
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محنة �لمثقف �لديني
٢ـ تطوير �خلطاF �لدي³:

 iإلعال� ��لنفس �ألسى، ��لسبب @ّ� هذ ^ Eبطيئة تث DEبوت iإلسالمي يتقد� iإلعال�

يعيش �نة خطDE تتجلى ^ تقنية �خلطا4 �لدي\، فاليوi هنا³ ��يا� كثDE تتو�� 

�لفكر �إلسالمي، �تطوير� �حتديثه من  ^ iإلسها��إلسالمي �اِ�لة  mلعا� Hعلى مستو

ر بتنو� ثقا^ كانت تفتقد� ساحتنا �لعربية  جهة �خلطا4 ال �ملضمو� �ألسا	، �هذ� ما يبشِّ

�إلسالمية.�

�هذ� �لد�يا� على شË مشاֲדا �تنّوعاִדا ��ختالفاִדا تو�جه مهمة عسDE، �هي 

�ل_ سبقتها ^ �لصد� بتجربتها �لقدمية ^  ،Hألخر��لتنافس مع مثيالִדا من �الجتاها� 

Rا� �ألvا` ��لثقافة.

�لكن �ملطلو4 من هذ� �لد�يا� �إلسالمية @� حتا�� �لوصو� =y منهجية موضوعية 

 gلذ��إلسالمي، للوصو� =y حّل مشكال� �ملجتمع �ملعاصر،  `��علمية مستلهمة من �لتر

 Pع  ��تز� �أل�ضا�  �هذ�  �لسلو³،  �ختال� � ��وية،  �ضيا�  �لتغريب، �  Eلتغي� يكتنفه 

�لسنني.

�لدي\ غ\ من �لناحية �لكمية، ��ل_ تتمّثل ^ كتا4 �هللا  gلفكر� `�فال ´فى @ّ� �لتر

�لعالية لفهم �لكتا4 ��لسنة، �حتويل  D�لسنة �لشريفة، �لكّننا vاجة =y باحثني لديهم �لقد�

 9�سا� tاطب �لنخبة ��ملجتمع بشكل حيوg �مر�، كي يكو� قا��� �لفهم =y @فكا �هذ

�لدين �طلبة �لعلم، ��ملثقفني  pيقع على كاهل علما pلعب� �على �لوصو� =y @كثرية �ألمة، �هذ

�إلسالميني، �@صحا4 �لر@g ^ @�ساR dتمعاتنا، �كّل �ملهتمني بالشأ� �لدي\.

�بالتأكيد فإّ� fلك مهمة ليست بيسDE، �ال تقل صعوبة عن مهمة تطوير �خلطا4 

�ملس   ��� من  �لدي\،  �خلطا4   Yعالية ^ عر تقنية   Yيفتر ألّنه  �fلك  تق\،  بشكل 

�لتطوير   �هذ نتيجة  �خر  مشكل   ^ نقع  vيث  تشويه،   ��� �من  �لفكر،   �هذ ªوهر 

��د� تقف @مامنا عو�ئق كثDE، ال ميكننا �لتأكد من  ��لترتيب، �=y @� نصل =y هذ�

�لتغلب عليها بسرعة �بسهولة، �مبا �حتا¶ �ألمر =y سنو�� طويلة.

٣ـ �حلصا�:
�لدي\ حلصا شديد من قبل ���ئر مشبوهة على �لصعيد �ملحلي   iإلعال� Yيتعر

�إلسالمي   iإلعال� �سائل  على   �حلصا  iبإحكا Rتمعة  �لد��ئر  هذ�   iتقو �خلاجي، �

 �بشË @نو�عها �ملتعد�D سو�p كانت جريدD @� نشرR �@ Dلة @� كتاب& �يني&، معتقدD بأّ� هذ

�لوطن  Hيتمّد� على مستو gلذ��إلسالمية  Dلصحو�هو �لطريق �ألفضل للتعاطي مع فكر 

�ته، عP �سائل =عالمها، �هذ� f لوقت� مع �آلخر ^ ��حلو y= ا تدعوs@ لعر¸، ^ حني�

�لغر�بة عند �ملثقفني ككّل. Eقة تث�ملفا
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�لÝعة �لطائفية ��لفنت، �يشّجع على  Eإلسالمي يث� iإلعال��تدَّعي هذ� �لد��ئر بأّ� 

�إلها4، �يدعمه =عالمي&، �لذ� ب �ابته �قمعه، �عدi فسح �ملجا� له لينتشر ^ 

�ملحلية ��لعاملية. dأل�سا�

�لألسف فإّ� َمْن يقو� هذ� �حلملة هم مثقفو� كانو� يوم& ما ^ موقع �ملعاضة، 

�لفكر، �لألسف  @عد�ئهم ^  يستعد�sا على  �آل�  �لسلطة، �هم  قمع   y=  �تعّرضو �لقد 

�ستجابو� بسرعة � ،p��لعربية تأثر�� ֲדذ� �لدعاية �لسو� iإلعال� ���فإّ� �ملسؤ�لني ^ ��

متناهية.

�لعجب @� tا� بعض �حلكوما� من �لكتا4 �إلسالمي ��ملجلة �لدينية، �هي  Eما يث�

�لفضائية �ل_ تبّث �لفسا� ��الÊال�،  ��خطا4 =سالمي �ي\ سلمي، �ال tا� من �لقنو

�� تعسفية ضد �لتعليم � قر��@قر4 مثا� هو ما قامت به �حلكومة �لتركية @خ9E من =صد

�لدينية �منعتها بالقانو�، ^ حني @� @سس �لعلمانية مثل ضما�  	��لدي\، �@غلقت �ملد

�لدعاv Dرية  ��� Eخ��ته حتظى �ملوf لوقت��لغاشم، �^  ��لقر ��حلريا� tالف هذ

قّل نظEها ^ �ستنبو� عاصمة �خلالفة �إلسالمية سابق&، �كافة �ملناطق �لتركية.

 i��لفضيلة ��اللتز� Hلتقو��لدي\ �لسلمي �لذg يشجع على  iإلعال�� كنا ال نقبل f=�

�لسامية، فكيف نقبل @� ندخل �لقر� �جلديد، �Êن بعيد�� عن @طر �حلرية  �ألخال- �

 iلك عدf y= ؟، يضا�iليو��إلعالمية ��لثقافية، �ل_ @صبحت من @بسط حقو- �إلنسا� 

�التصاال�،  iحلاصل ^ نظا� جد��ئية �حلصا، فالعاm @صبح قرية ��حدD بفضل �لتطو

�لكمبيوتر) مثل (�إلنترنت).) Pلشبكا� ع��

٤ـ �إلثــــا��:
 ^ Dلبعض ثغر��إلسالمي يعتمد على كيزD مهمة ^ خطابه �لفكرg، ير�ها  iإلعال�

�، �لكّنها متثل @ساس& ال ميكننا �لتنا�� عنه بأgّ حا� من �ألحو��، �هذ� �لركيزD هي �جد

 Hما ميكن تسميته لد ��لشاملة ملناحي �حلياD، �هذ ��لتوجيه ��لدعوD ملفاهيم �إلسالi �@فكا

�آلخرين بالوعظ ��إلشا�، �لقد @شرنا =f yلك ^ >عو�ئق �ملثقف �لدي\<.

�لعر¸ سو�p كا� على صعيد �لصحافة �ليومية،  iإلعال� �لذ� فإّنه يبتعد كلي& عن جذ�

 ،é�ل_ ُتستخدi @سلوب& جلذ4 �لقا D�لكتابة �ل_ تتخذ جانب �لد�يا� @� �لفصليا�، فاإلثا �@

�ملقدمة للقر�p تكو� شبه معد�مة ^ =عالمنا �إلسالمي؛  Dملا���يكو� fلك على حسا4 �لنّص @� 

�إلسالمي ينأH عن �لدخو� ^ مهاتر�� =عالمية، @� >قالو� �قلنا<، @� �لتركيز على  iإلعال�ألّ� 

�� �فضائح =عالمية جتذ4 �لنا	، كما هو موجو� ^ بعض �إلعالميا� �لغربية. بل ¡ا�� =ثا

�ألمة من خال�  iد´ gلذ��لثقا^ �لرصني  pلبنا�� ،pلبّنا��لدي\ �لتركيز على �لنقد  iإلعال�

�لتوجيه �حلكيم، �لذg يصّب ^ صناعة جيل مثقف =سالمي منفتح � Dلدعو� على منهج ��إلصر
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يقبل باآلخر، �ال يتنا�� عن قناعاته بفعل �النبها باآلخر @� �الsز�i @مامه.

�لدي\، بوصفه =عالم&  iإلعال� y= مسألة =ابية تضا� D�إلثا iبالتا� فإّ� عد�

ملتزم&، �لكنه ميكن @� يشكِّل ثغرD سلبية، �هي حتّوله =y =عالi جا�، يقّدi �جبا� 

فكرية �Çة �جافة، @� يركز على مسائل سياسية ��جتماعية مؤملة كالفقر ��لظلم، �قد 

�ملجتمعا�. iمن عمو E4 كب�ال ¡ظى باجنذ

�لتسلية  على  تركز  �ل_ � �ملختلفة،  �الجتاها�   ��f  Hألخر�  iإلعال� �سائل  بعكس 

�إلعالمية، �سيلًة ئيسًة جلذ4 �لنا	، �جعلهم يتو�صلو� مع �لوسيلة �إلعالمية،  D�إلثا�

 ��مج �ملتعّد�D، �هذPل� Pإلنسا� ع��ته حتا�� @� توصل @فكاها =f yهن f لوقت� ^�

�ملتعد�D سو�p كا� =عالم& مقر�9p @� مسموع&، @� كال'ا مع&  iإلعال�يشمل zيع �سائل 

>كالتلفزيو�<.

:F٥ـ �لتنو� �ملطلو
�لدي\  iإلعال�� كا� fملطلو4، فإ��لدي\ �لعويصة هي �لتنو�  iإلعال�=حدH مشاكل 

بعيد9 عن �إلثاD @� ما �صُطلح عليه بــ>�خلبطا� �إلعالمية<، فهو بالتأكيد ¡تا¶ =y تنّو� 

 ��ضح �متشعب، �fلك لكي يل£ طلبا� �غبا� �ملجتمعا� �إلسالمية، �باخلصوÉ ^ هذ�

�لعصر �ملعقد. 

�لدي\ على �ملجتمعا� �ملعاصرD بوسائله �لقدمية، ��ل_  iإلعال��ال ميكن @� يؤثر 

�لكتا4، �هذ� � Dجلريد��لعصر مثل �ملجلة � ��@صبحت تقليدية، بالرغم من @ّنها حتمل 

معرضة حلصا من قبل �لد��ئر �لسياسية �ملشبوهة.

�إلسالميو� مثل  �ل_ m يطرقها  �إلعالمية  �لوسائل  �لكثE من  @� هنا³  ^ حني 

 =طا  ^ تبقى  �لكّنها  جريئة،  هنا³ �ا�ال�  كانت   �=� �لتلفزيو�، � �ملسر� � �لسينما 

�لفضائية، �شبكة (�إلنترنت)،  ���لتجربة، =ضافة =y �سائل جديدD عصرية مثل: �لقنو

�لنسائي،   iإلعال� مثل:  �لدي\   iإلعال�  ^ مهمة   Hخر@ Rاال�  طر�  من  البد  كذلك 

.4��الهتماi بالطفل، ��آل��

�مقدما� مشر1عنا 
لثقا
� نريد من خطابنا �لفكرg؟fما

�y @ين نسعى للوصو� ^ طرحنا �لثقا^؟!�

نستطيع  �كيف  �حلا�ثة؟   ��Eلتغي� ظّل   ^ iليو� �ملطلوبة  ثقافتنا  مكّونا�  �ما هي 

 iملختلفة؟ �كيف نقا�� ��ملعا� �لسيل �لعرi من �ألفكا ��لثبا�̂  �لساحة �لثقافية @ماi هذ

�لتقنية؟ ^ حني @ننا  D�لتطبيع ��لتهويد �لذg يكتسح ساحتنا �إلسالمية ^ عاm يضّج بالثو



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣٢Z

O

 iإلعال�� قونت مبثيالִדا من �سائل f= لعقو� تقليدية� ال منلك =ال �سائل @صبحت مبر�

�ملرئية ��ملسموعة.� Dpملقر��

�لتعبئة، � �حلما	  حالة  تبتعد عن  @جوبة حقيقية  تبحث عن   Dحائر @سئلة  تلك  كّل 

�لقا�D على حتّمل �ملسؤ�لية �ل_  �لوثَّابة  �لر��  �تركِّز على @سس ��قعية مع مزيد من 

قبلنا @� Êملها على @عناقنا، مع معرفتنا �ألكيدD بثقل هذ� �ألمانة �ل_ @شا =ليها �هللا ^ 

كتابه:

َ�َ@ْشَفْقَن  َيْحِمْلَنَها   �ْ@َ َفَأَبْيَن  َ��ْلِجَباِ�   Yَِ��َألْ  �ِ�َماَ� �لسَّ َعَلى  �َألَماَنَة  َعَرْضَنا  {ِ=نَّا 

، �Êا�� قد جهدنا �لتغلب على جهلنا 
(١)

ِمْنَها َ�َحَمَلَها �ِإلْنَساُ� ِ=نَُّه َكاَ� َظُلوًما َجُهوًال}

�لقليل عّلنا نوّفق للقياi بد�نا ^ تبيني �ملعرفة  �لقد �لنصل =y نصف �حلقيقة فنعمل ֲדذ

�لسليمة ��خلالية من �لشو�ئب.

�لغائبة عن عقو� �ألمة بفعل  �إلسالمي تسليط �لضوp على �حلقائق  iإلعال�هد� 

�لتغريب ��لتخلف   ��تر�كما� تا´ية �فكرية عاشتها @متنا �إلسالمية فسا�� فيها تيا

 pسا�لتنمية �= DEّلف مسt� ألمة� iمما سّبب عرقلة تقد ،�pتلعب ֲדا �توجهها @ّنى شا

�نعكست �ثا� على |تلف  gلذ��لوطن �إلسالمي � pجا�ملهيمن على @ ��قو�عد �الستبد

�لصعد ��جلو�نب بشكل ��ضح ال ميكن نكر�نه.

�ألصيل متمثلني  iإلسال��لذg يستلهم �فاقه من  gلفكر�هذ� ما نريد� من خطابنا 

هذ� �آلية �لكرمية: {�ْ�ُ� ِ=َلى َسِبيِل َبَِّك ِباْلِحْكَمِة َ��ْلَمْوِعَظِة �ْلَحَسَنِة َ�َجاِ�ْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي 

، نعتمد �حلكمة ^ عرY «بضاعتنا» 
(١)

َ@ْحَسُن ِ=�َّ َبََّك ُهَو َ@ْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه}

�نا باألسلو4 �حلسن.��ملعرفية، �نبيِّن @فكانا �

�@ّما ما نسعى للوصو� =ليه فهو �ا�لة فد �لساحة �لثقافية بفكر =سالمي يتطلع 

حلّل مشاكل هذ� �ألمة �ل_ تكالبت عليها �ملشاكل ��ملصائب من كّل جهة، نتوّجه Ìطابنا 

�لفكرy= g كّل مهتم بالشأ� �لثقا^ من ��� �العتر�� بالتقسيم �حلاصل ^ �لعاm من جهة 

 �إلسالمي ب @� تصل للجميع لنتحا� iإلعال��لنخبة/ �لنا	؛ ألّننا نعتقد بأّ� سالة 

 على منهج �متال³ �حلقيقة �لكاملة، مع قناعتنا �على @سس موضوعية �علمية ��� �إلصر

.gلفكر��ألكيدD بصو�بية ما نطر� ^ خطابنا 

�خلطا4 �إلسالمي  y= لذين يتطلعو���بذلك نصل =y كّل �ملهتمني بالثقافة ��لفكر 

 é�لنخبة �إلسالمية، �كذلك للقا pلفعالة ^ بنا��¡ا�لو� فهمه، �ֲדذ� ميكننا �ملسا'ة 

.iليو��لباحث عن �لفهم �إلسالمي �ألصيل ^ ظّل �لتد�فع �ملعر^  gلعا��

�لدي\، البد @� تتقاسم مع  iإلعال�مكّونا� �لثقافة �ل_ ب @� ُتنشر على صفحا� 

 Dلعقيد��لتطلعا�، كما ب @� حتظى بتمّيز ^ جو�نب � iمو���إلسالمية  Dلصحو�فكر 

=يضا� جوهر هذ�  �لبيت D، ��ا�لة  @هل  لتعاليم  �لتايخ، �fلك عP طر� عميق �
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�لعصر. ��لتعاليم �حتويلها =y مفاهيم �@فكا قابلة للتطبيق ^ هذ

�لرئيسة ^ �ملشر�� �لثقا^  dلنقا�=ّ� هذ� �ملقدما� �لثقافية �ملر�� طرحها هنا متثل 

�ملشر��، �fلك ألننا قّرنا سابق& @ّننا ال منلك �حلقيقة  ^ pتقدميه �ال متثل كّل شي ���ملر

�حلقيقة �لكاملة هي: �لرسل ��ألنبياp �@ئمة @هل � ،DEلصغ��لكاملة، بل نبحث عنها بعقولنا 

�ملعصوi مهما بلغ علمه �تقو��، �fلك ألّنه معرY للخطأ ��لنسيا�  Eليس غ� ،D لبيت�

�جلهل.�

�ميكنا حتديد �ملشر�� �لثقا^ ^ �لتا�:

١ـ ¹و� �لصحو� �إلسالمية �فكرها �ملتميز: 
 Dسالمية �عو�= Dإلسالمي صحو��لقر� شهد �طننا  �منذ منتصف �لستينا� من هذ

�ִדم pنتما� Ëإلصال� بش�� Eلتغي� Dلك تضافر جهو� �عاf قد يكو� سبب� ،iإلسال�Êو 

.³��لفشل �لذيع �لذg حلق بالفكر �ملتغّر4 �لسائد �نذ y= فية، =ضافة��ملذهبية ��جلغر

�لفهم  Eلك لتغيf� ،Dملتعد��صد 'ومها � Dلصحو��من �ملفترY تقدمي فكر هذ� 

�بالرغم  �ألصيل،  فكرها  عن  �لغافلني  @بنائها  �بعض  �لغر4،  قبل  من  �لناشئ  �خلاطئ 

من �لعو�ئق �ل_ تو�جه �حلالة �إلسالمية من قبل �لغر4 @� �لنخب �لسياسية، �fلك ألّننا 

مقتنعو� بأّ� هذ� �لصحوD مبا لديها من @فكا �قيم تستطيع تقدمي �حللو� �مّد يد �لعو� 

حلّل مشاكل �ألمة �@بنائها، =ضافة =y طموحنا ^ تطوير هذ� �لصحوD �@فكاها من خال� 

 من ��خل Pّمل� Eجومي غ���لنقد  Dحلقيقة لدعا��الهتماv iالة �لنقد �لبّناp، �توضيح 

�لد�ئرD @� خاجها.

٢ـ نقد �لفكر �خلاطئ بكل �بعا%¸:
��زمية ��لعبثية ��للهو عندما تسلل  ��=ّ� نقد �لفكر �لفاسد �لذg @�جد ^ @متنا 

�ته �ملختلفة ^ �لتقسيم، �ملتفقة ^ �ملضمو� �لفكر �تيا �=y عقلها، ��ا�التنا �لنقدية �ذ

�لعصر. �ـ ضر�D شرعية ^ هذ

�تبِّا� � ��لنقد معتمد9 على قاعدD �ينية صلبة، قائمة على �حلو � �البد @� يكو� هذ

 y=ِ �ُ�ْ��ألساليب �ملوضوعية للوصو� =y هد� حقيقي، منطلقني من �آلية �لكرمية: {

َسِبيِل َبَِّك ِباْلِحْكَمِة..}.

٣ـ قضايا �ملؤسسة �لدينية:
 9E9 كببال شك: =ّ� �ملؤسسة �لدينية سو�p كانت ^ �أل�هر @� �لنجف فإّنها @�� ��

�ملؤسسة  �جهتها � �ل_  �لعو�ئق � �ملصاعب  من  بالرغم  �إلسالمي  �لفكر  على   Ùحلفا�  ^
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�لدينية �ما تز��، �لذ� نرH من ��جبنا �الهتماi بقضايا هذ� �ملؤسسة �لعلمية من خال� 

تطوير مهامها �حلضاية �نقد مناهجها �تقدمي @طر�حاִדا �لرصينة، �باخلصوÉ =بد�عاִדا 

�لفكرية ��لفقهية ��لتا´ية �ل_ تعطي لألمة ��فع& لتطوير فكرها حسب ما يالئم �لزما� 

�ملكا�.�

٤ـ �الهتما� بالقضايا �إلسالمية:
�لتشريع (�لقر�� - �لسنة �لشريفة)، �fلك البتعا� �ملسلمني  البّد من �الهتماi مبصا�

 pلضو�عن هذ� �ملصا� مما سّبب �جلهل ֲדذ� �لقيم ��لتعاليم �حلقة، �البّد من تسليط 

 iإلسال��ل_ متثل � mلعا� ^ Dملبعثر��جلاليا� �إلسالمية  Éملسلمني �باخلصو�على شؤ�� 

�لغريب..

�لتطلعا� بالنسبة لألمة �إلسالمية، � iمو��هذ� مقدما� مشر�عنا �لثقا^ �ل_ تتقاسم 

 ،�لفكر �إلسالمي �تقدميه للجمهو p��قناعتنا @� هذ� �ملقدما� تستطيع @� تشا³ ^ =ثر

.4��ال نّدعي @ّنها قا�D على �حلّل �لكامل ��لشامل، بل هي خطوD ^ طريق �لصو

�ألمة �إلسالمية بثقافة حية قا�D على =ساp قو�عد  Yاs= هو 	ألسا��يبقى هدفنا 

�ل_  �لتPير � �لتجزئة  ثقافة  ��ابة  @بنائها،   ��  ^ �لوعي � �لعد� � �حلرية �  Dلوحد�

ثنا� منذ �من بعيد �m نستطع �لتخلص � gلذ�ُكرِّست ^ ���خلنا بفعل �لتخلف ��جلهل 

منه.

�ئه ألّ� @gّ مشر�� فكرg ال يستهد� =sاY هذ� �ألمة �ملنكوبة، ما �لفائدD من �

غE تر� �لفكر �ضيا� �لوقت؟!

�ألمة �هو  �حلقيقية �ذ�  ��وية  على  يركز   �@ بّد  ال  �لبديل   gلنهضو� �ملشر�� �  

�إلسالi<، �يبقى �الختال� ^ فهم هذ� ��وية موضوع& �جتها�ي& ال يضر بأg مشر��.<

��و�مش: 
(١) سوD �� عمر��: �ية / ٨٣١.

�ألعر��: �ية /٣٠٢. D(٢) سو

�لنحل: �ية / ٩٨. D(٣) سو

�ألحز�4 / �ية: ٢٧. D(٤) سو

�لنحل / �ية: ٥٢١. D(٥) سو


