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رفيا والتاريخ، والذات والعـامل  زدحام بالعديد من القضايا، فاجلغتتسم فضاءات األمة بالزخم واال
ا يف العقل املسلم مبا يتيح له اإلبداع حيناً، ويثقل كاهل فكره حينا وشجوا آخرتتقاطع مسارا.  

، إما ٢٠٠٩ت يف عام واستمر ٢٠٠٨ن األمور الفكرية على الساحة يف عام وقد تتابعت العديد م
أو بصعودها يف جمال حضاري وتراجعها  ،باستمرار االجتهاد فيها أو بتحول الشواغل من ملف مللف

ـ   مـوقد اختار هذا اجلزء عال .يف آخر ونه، وأولوياتـه،  ئاألفكار ليجول فيه ويسري وينظـر يف ش
  .هوحتوالته، ومستجدات

مؤمترات تنعقد وكتابات تنشر، لكن مل  ؛جند أن هناك قرقعة وال جديد ،فإذا بدأنا حبال التجديد
 ،املضطرب باألزماتلمسها الساكن يف عامل املسلمني حتدث نقلة نوعية يشعر ا املتابع للساحة، أو ي

  .ساكن ..لكن حال جتديده

مي اهلوى، تردده منصات حتارب التجديد فاق بلغط كثري غالبيته حكوالتجديد تسد اآلشعاراته ف
أما فعل التجديد . لالحتجاج ..ا مث ينتقل من التفكري م العقل كي ال يفكر كثريواقع، وتنووأهله يف ال

منها الفقهي والعلمي والفلسـفي،   ؛يتبعثرون على ثغور عديدة ،احلقيقي فتقوم عليه ثلة من اآلخرين
ويف حني يتم شغل أصـحاب العقـول يف شـىت     .اإلمكاناتيعانون من قلة املوارد وضعف  هملكن

قمة العيش اليت تصرف العقل عن تلمس احلكمة وإبداع األفكـار،  ااالت بالفرعي من األمور أو بلُ
د، ومن خلف السلطات املهيمنة على العقـل  ولا أعناق الرجال فيقتلوا الفكرة قبل أن توتذل أحيان

  .والدين ..ية يهمها سكون الساحة التجديدة يف علوم الدنيا مؤسسات سياسية واحتكارات اقتصاد

فالتجديد ليس أفكار ـدد يف ا متناثرة يغزهلا عقل مبدع، بل هو صناعة ثقيلة هي صناعة العقل ا
كل العلوم، لكن العقل املسلم يف عمومه استكان للنقل من التراث أو نقل التكنولوجيا دون اإلحاطة 

  .أنشأا بقواعد املعرفة اليت

فإن التجديد ليس دعوى تطلق يف املؤمترات السنوية اليت ما فتئت تتحدث عنه حـىت صـار    ،لذا
 ،كل فقيـه يف جمالـه  ننتظر فرجه دون أن ندرك أن االنعتاق يتأتى بوالية  ،كاملهدي املنتظر يف غيبته
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إلنسان وصحوة العقل ال بفعل ا ؛وتضافر اجلهود لتفتح سراديب التخلف وخترج األمة لعامليتها الثانية
غري مدركني أن الفجر يتنفس خبيوط نور  ،التجديد الذي ننتظر ظهوره كفلق الصبح" جودو"بانتظار 

  .تتراكم حىت ينجلي الظالم الدامس

كما وصف الباحث حممد كمال يف استعراضه ملعامل اخلريطـة  –يدلنا على أن هناك واقع األمة و
هناك قوى ممانعة ضد التجديد، هي تلك املؤسسات بعينـها   :نقول -صرما العام املناليت مل تتغري كثري

أو منصـات   ،اليت جيب أن تقود التجديد لكنها تكلست حىت صارت مؤسسات إعادة انتاج للفكر
 ،وبرامج التفنيـد  ،مؤمترات التجديد :لالرتزاق السياسي واالقتصادي، وهو ما نلمسه على الساحة

فتعوق تواصل اجلهد البحثي،  ،ا املاليني لتشغل وقت املفكرين والفقهاءينفق عليه ،وكتابات الترديد
وجتتر ذات القضايا دون أن تبحث يف الشـواغل   وجتمع الكبار دون أن تتيح مساحة للعقول الشابة،

 ميكننـا إذًا  .احلقيقية اليت ميكن أن تغري نوعية حياة الناس وحتقق مقصود الشرع من عدالة وحريـة 
بوضعها يف خانة اخلصوصية اليت ال تقبل  ؛ي جديدأيد عكسي ينقض كل فكرة أو راحلديث عن جتد

  . أو العمومية اليت ال تقبل التطبيق ،التعميم

وال شك أن جهوداً ضخمة تبذل لكنها خارج السرب، والتغريد خارج السرب مثنـه بـاهظ،   
رشـادهم إىل  حجته للناس وإ تعميم فوائده وبيانحيتاج اجلهد واملال لنشره و ،وحمصوله قيد التفعيل
ليثمر التجديد مثاره يف الواقع وال يظل حبيس األوراق دون قدرة على تغـيري   ؛كيفية تغيري منط احلياة

أو يهيمن عليه من بيده السلطة واملقاليد، أو حتاربه خنب املنتفعني مـن   ،الواقع الذي حتكمه التقاليد
  .لواء االجتهاد والتجديداستنبات لعقل رشيد يرفع استرياد اجلديد دون 

سره ال ينطبق على التعامل معهـا  أواحلق أن هناك قضايا ملحة يف عامل املسلمني اليوم ويف العامل ب
فالتجديد نفض غبار عن أفكار وتفعيلـها،   .ومن هنا لزوم اقتران التجديد باالجتهاد ؛منطق التجديد

ميها لصاحل اإلنسان مبا حيقق نفعه العاجل وتقو ،لكن االجتهاد هو التعامل مع مستجدات غري مسبوقة
ومن هنا حاجة الفقيه واملفكر والفيلسوف والسياسـي إىل معرفـة    ؛وال جيور على مصلحته اآلجلة

وهـو   ؛وتلمس خرائط حالل العصر وحرامه ،النسق احلاكم للتصور اإلسالمي لتحرير مناط القضايا
أمر يستلزم اجتهادا مجاعيورة وجود مؤسسات، والتشبيك بـني العلمـاء،   ومن هنا ضر ؛اا ضخم
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م يف شىت فروع العلـم، يف  ه والعاليوالنظر النقدي يف إعداد املفكر والفق ،وتطوير العقلية املوسوعية
  .تكامل وتناغم حيقق للعلم دوره يف أن يكون نافعاً

علـى مـوارد    -يف شىت ااالت-وهيمنة اجليل األكرب  ،هي الفجوة اجليلية :وتثور هنا إشكالية
فنظرة سريعة على النخـب   ؟الفقيهمىت يعتزل :لَيسأل نفسه أحيانان املرء إحىت . املعرفة، ومصارفها

جيدها من جيل الكبار، دون وعـي   -أصوالً وفروعا–املتصدرة للحديث عن التجديد يف كل العلوم 
رة البحث يف كل جيش حبدود قدرة العقل الفردي على اإلحاطة باملستجدات مع تقدم العمر، وضرو

  .عن أسامة يتوىل القيادة ويف اجليش كل أيب بكر وكل عمر

منها سقف التقاليد العلمية اليت ألفها الناس فلـم   ؛عديدة التفكريسقوف يالحظ املرء أن  أيضا،
مسالية اليت نشرت ثقافة أكرب إنتـاج يف أقـل   أوسقف السوق الر ،يعودوا قادرين على قبول تغيريها

وهو ما ال يتوفر يف ظـل القيـود    ؛وتدقيق وتعميق ،وطول حبث ،تفرغإىل لتجديد حيتاج وقت، وا
  .جتديدية وإبداعية حمدودة اال واألثر ، اليت ال تتيح إال جهودااألكادميية من حيث الزمن والتمويل

لعقل هي األسئلة فزاد ا ؟د ينشأ بالعزلة والتفكري أم التفاعل والتأثريهل العقل اد :هو ؛وأمر أخري
 ،اليت تستفز طاقته االجتهادية أو اإلبداعية، وهذا التحفيز هو ما يكفل االستمرار للوعي االجتـهادي 

فالتجديد  .وهذا هو أساس فكرة املشروع احلضاريوهو أمر يستلزم ربط ااالت العلمية بالواقع، 
يت ال مفر أن جتمع الناس من كل جمال هي سفينة النهضة ال ؛ا خلرق، بل هو بناء لسفينة جناةليس رتقً

كي ينجحوا يف النجاة يف عصر طوفان املعارف واجتياح القوة العسكرية واهليمنـة ملنطـق العقـل    
  .رفاواإلنسانية املشتركة واالستخالف والتع

ألن الدميقراطية تتيح هذا اال العام الـذي   الفصل بني التجديد والدميقراطية؛ من هنا فال ميكننا
  . تفي باألسئلة واملراجعات، ويضمن االستجابة للقضايا األكثر إحلاحاً واألمشل جدوىحي

ينقلنا هذا إىل ملف املراجعات الذي استمر الصخب حوله العام املاضي مراكمة على ما سبقه من 
أعوام وما يزال يشغل الفكر اإلسالمي، وقد مت التركيز يف هذا امللف علـى مراجعـات التيـارات    

هـل هـذا    :هـو  ري، فأول ما خيطر على بال القارئية اإلسالمية اليت تبنت القوة سبيالً للتغيالسياس
جعات حتت وطأة السجن وبطـش  مراجعات تدخل يف إطار التجديد، والعودة لألصول، أم هي ترا

يف تصورها لـدورها   ؛فإن الصورة ال تكتمل إال بنظرة على مراجعات الدولة ذاا ،من هنا الدولة؟
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الواضح أن املراجعـات  . رضة وأجندة القضايا اليت تقدمها كموضوع للتنازعاقتها بالقوى املعوعال
ـ بل تثري خصومات ومنازعات وتثمر حتالفات وحتزبـات ع  ،جتري على قدم وساق ى مسـتوى  ل

اجلماعات اإلسالمية اجلهادية، لكن الدولة على الضفة األخرى ال تراجع نفسها وال تصوب مسارها 
الـيت قبلـت    حىت ضد القوى األكثر اعتداالً ،تاج منظومة البطش واملالحقة العام تلو العاموتعيد إن

  ".مطلوباً"هلا  ، وكل منتمٍ"احمجوب"املشاركة الدميقراطية وما زال حضورها 

كمة يف احلتحرز والقليل من الواحلق أن التراجع عن استخدام القوة من قبل التيارات مل يقابله ولو 
 بني صراع الفـريقني و .الدولة :وهي ؛من قبل بوتقة القوة يف ظل احلداثة لعنف والبطشا استخدام

فاملراجعات اكتفت بالبحث يف ملف الفتنة والطاعـة وحقـن    .يغيب ملف التمدن وأسس النهضة
ما زال هذا  ،ومرة أخرى .الدماء، لكن خطاا بقي دون جتديد يف املفاهيم أو العناوين بله املضامني

وكتابات املراجعـات   .أو حمل إثارة إعالمية تثري الغبار حول املفاهيم الكلية ،اجلدل حبيس السجون
دون إحاطة بتغري خريطـة   ،يعكس خطاا رؤية وعقلية نصوصية تدور يف فلك الشروح على املتون

  . العامل والقضايا حىت يف العقود القليلة املاضية

د لتسود على املشهد، سيادة غياب ال سيادة حضور، فما زالـت احلريـة   من هنا فإن احلرية تعو
غائبة، ومل يتم حل الصـراع   -وليس اإلعالمي التأجيجي–ومشاركة تلك اجلماعات يف اال العام 

ب ديين لكنه يف جوهره صـراع  والذي تسربل يف هذا اال خبطا ،االجتماعي والطبقي الذي أفرزها
  .والناس ..املأل

يف أزمة، ذاته لكن التقريب  ،ت السياسية إىل تقريب مسافات  وجتسري فجواتج أمر املراجعاحيتا
بسري هذا على  ،السياسي واالجتماعي وخلق العداوات وصنع األزمات صار طريقة إدارة اخلالف

حلوار على ا ، وأيضاعالقة الدولة باإلسالميني بأطيافهم املتنوعة، كما يسري على العالقة بني املذاهب
  .بني األديان

نة بسبب تصرحيات الدكتور يوسـف  فقد شهدت الشهور املاضية اندالع أزمة بني الشيعة والس
ونقصد هنا املستوى الفكري، فاألزمات السياسية واالجتماعية بني الفرقاء من أبناء األمة  ؛القرضاوي

يدة متثل قضية كربى من قضـايا  وجتلياا يف العراق بدسائس االحتالل ويف مناطق آسيوية عد ،قدمية
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ووضع العلماء أمام هذه األمانة  ،أزمة وحدة األمة، لكن التقريب نشأ باألساس لرأب هذه الصدوع
  :وقد أبرزت األزمة عدة أمور. وليةئواملس

غلبة االنطباعات على الوقائع، فلم يذكر الدكتور القرضاوي سوى أخبار عامة عن تشيع  -أوهلا
عة لكن الشيعة ليسوا شـي  ،نة يف العراقأو يف املغرب، ووضح تأثره موم الس بعض الناس يف مصر

ه، ومت استخدام املنصة اإلعالميـة  ئوالتمحيص للمشهد العراقي بفرقا العراق فقط، فغاب هذا التمييز
هي األكثر شراسة يف التهييج وحتريف الكلم عن مقصوده، فاشتعلت فتنة حاولـت األصـوات   اليت 

رموز من الشيعة كالشيخ التسخريي نائب الدكتور القرضاوي يف احتاد علمـاء   وأدها، فرداملختلفة 
مث لزما الصمت حىت ال يتحول األمر إىل تراشـق   ،والسيد حممد حسني فصل اهللا يف لبنان ،املسلمني
  . إعالمي

نزاعـاً   -على اجلانب اآلخر-كتور القرضاوي اليت أثارت دوقد تأثر كثري من الناس بتصرحيات ال
ه األصلي يف التقريب مثل األستاذ املستشـار طـارق البشـري    بينه وبني املفكرين الذين يتبنون خطّ

الذين عارضوه وكتبوا آراءهم داعني للعودة  ،أبو اد واألستاذ فهمي هويدي لوالدكتور أمحد كما
تأمل يف لكن امل. والصهاينةألن تقسيم األمة خيدم مصاحل القوى املهيمنة والقوى احملتلة  ؛خلط التقريب

موقف الشيخ يف  هواستغاللاحلرب اإلعالمية ال ميلك إال أن حيزن على تبدل املواقف بانتهازية البعض 
الزبت على النار وتكفري الشيعة بنفيٍ صب وهايب بالشيخ القرضاوي واصفاً إياه  ادعى وصالً ،قوي

قدمي يف اهلجوم على الشيخ واامه بالتساهل والترخص وهي األقالم اليت هلا تاريخ  .بإمام أهل السنة
  .يف فقهه

للتراجع أو  صبح موضعاكيف ميكن محاية قضايا األمة الكربى من أن ت :ولعل السؤال األخطر هو
؛واحد مٍتغيري الدفة بقول عال اوإن كان مشهود له باالجتهاد معروف املقام كالـدكتور   القدر رفيع

س بالتأكيد خلالً يف البنية املؤسسية لعلماء املسلمني ومفكري األمة، وحيتـاج  هذا يعك. القرضاوي
لقي رأي واحد جبهود عقود يف مهب الريحلدعم قنوات التواصل وشبكات التفاعل كي ال ي.  

ربـط كـل    ، لكناوأهدافً مصاحلَ -شأا شأن أي دولة–ال ينفي هذا القول أن إليران  ،ختاماً
ييز بني املرجعية الدينية آليات اهللا يف اتمع الشـيعي والـوالء السياسـي    التم الشيعة بإيران، وعدم
م حيمل خطراألوطاا خطريا وتعميما كبري .  
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اضي والشـهور  جند أن جهود التقريب بني األديان شهدت نقالت يف العام امل ،على صعيد آخر
عي هلما رموز وعقدت مؤمترين د ،حة بقوةدخلت اململكة العربية السعودية السا .األوىل من هذا العام

زن الذي متت دعوتـه يف  رمز من رموز حوار األديان يف إسرائيل هو احلاخام ديفيد رو .من إسرائيل
 ،وبرييز الذي أثار حضوره يف مؤمتر نيويرك لثقافة السالم ضـجة  ،٢٠٠٨و يشهر يول مؤمتر مدريد

علماً (نه مل يعرفه حني أقدم عليه مصافحاً عليه إ مث قال بعد اهلجوم(األزهر خاصة حني صافحة شيخ 
منصة يف مؤمتر حـوار أديـان يف    -بأيام قبل صدور هذه احلولية- ٢٠٠٩ صيف بأما تشاركا يف

  ).وانتشرت صورما على شبكة االنترنت ،أوزبكستان

متر أن يدعو وجوها شيعية معتدلـة ملـؤ   -يف اململكة- الدور السعودي الذي حاول من قبلهذا 
مل ينعكس يف واقع الشيعة يف السـعودية الـذين    ،مثل ابن الرئيس رفسنجاين ؛للحوار بني املذاهب

يعانون من التمييز والتكفري، وال انعكس يف تقارب بني األديان، بل يرى الكثري من الباحثني أن هـذا  
اءات يف املنتديات اإلطار كان فقط مقدمة للتطبيع مع الكيان الصهيوين، سبقته خطوات للتمهيد بلق

برعاية  ٢٠٠٣-٢٠٠٢قمة القادة الدينيني يف املنتدى االقتصادي الدويل يف دافوس منذ  :الدولية مثل
  .بريطانية -غري رمسية سعودية

، ومالحقة جلهود ا على املبادرات اتمعية للحوار بني األديان واملذاهبيف مقابل هذا جند تضييقً
وبقي حوار ، نة أو املسلمني وأصحاب الديانات السماويةالشيعة والسسواء بني الوساطة والتقريب؛ 

يف حني ازدادت حدة الرتاعات الطائفية يف مصـر   ،ا على القيادات الدينيةالفاتيكان واألزهر مقتصر
  .على سبيل املثال

ـ   شك أن وضع األقليات املذهبية والدينية حيتاج نظرة فاحصة؛وال دان فهناك إذكاء للتمييز يف بل
لذا فإن جهود التقريـب جيـب أن    القوى األجنبية يف الضغط السياسي؛عربية وإسالمية، تستغلها 

رائف أن الدولة يف ومن الط .ونتتوازى مع حركة حقوقية لتأكيد حقوق املواطنة واملساواة أمام القان
ظـيم  من أجل ضمان حقوق الوهابيني مث تعلن بني وقت وآخر القبض علـى تن  مصر ختوض حربا

اإلسرائيلية، -مع كل تقارب يف العالقات املصريةو ،اإليرانية-، خاصة مع توتر العالقات املصريةشيعي
وما محلة النظام على حزب اهللا للقبض على كوادر تقوم بتهريب السالح لغزة إال غيض من فـيض  
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التعامل غري الدبلوماسي مع ملفات شائكة سياسيح وعداء غري مشروع ا بشكل فيه حتيز واضا وإقليمي
  .لقوى املقاومة لالحتالل الصهيوين

زمات الكاشفة توضح هشاشة تقريب املذاهب وحوار األديان، ومتثـل حلظـات   األمن  إن كثريا
مع االستكبار والطواغيت الذين يقتلون  يعن صراعها احلقيق ى األمة بعيداتارخيية يتم فيها إاك قو

  .ان دومنا حماسبة أو عقاباملدنيني من فلسطني إىل أفغانست

لذا فإن تطوير جهود حوار املذاهب واألديان ووضعها على مسار مناهضة العوملـة وتـرويض   
  .ألا قضايا متشابكة ومعقدة ؛جيب أال تنفصل أو تنفصم عراها ،الرأمسالية

كريـة  ر يف القيـادات الف تعاين من فق -يف التحليل األخري-يف هذا الزخم من القضايا تظل األمة 
لـذا فكمـا نطالـب     .وتأثري رموز بعينها على كل سـاحة  وهو ما يؤدي لتنامي قوة والسياسية؛

بالدميقراطية على املستوى السياسي والدويل حنتاج لتكريس التعددية والتنوع على مستوى رموز األمة 
ير دفـة  وند ،وننهض بعامل األشخاص ،ونطور عامل املؤسسات ،يف كل جمال كي نثري عامل األفكار

 .دائرة رد الفعل ومواجهة األزمات بدالً من أن نظل يف ،عامل األحداث


