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مبادرة ال�س�ؤال

إعداد وتقدمي

فيصل األمني البقالي
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مقدمة:

بسم اهلل الرحمن الرحمي. احلمد هلل الذي بنعمته تمت الصاحلات، والصالة والسالم 
دنا محمد -صلى اهلل عليه وسلم- وعلى آله وصحبه وعترته، ومن اهتدى بهديه  على سيّ

واسنت بسنته، وجاهد جهاده ودعا بدعوته إلى يوم الدين.

أما بعد:

والفكري  العلمي  اإلنتاج  قسم  أطلقها  التي  السؤال  مبادرة  عن  رسالة  فهذه   
ات  املستجدّ غمار  في  انقطع  ملا  استئنافا  جاءت  والتي  واإلصالح،  التوحيد  حلركة  والفني 
التي  باملآزق  منه  وعيا  وعامليا،  مغربيا  واحلركية  والثقافية  السياسية  الساحة  عرفتها  التي 
والرجوع  أسبابها،  في  النظر  ضرورة  من  ذلك  يستوجبه  وما  تغفل،  ال  والعوائق  تنكر،  ال 
التفكير  عن  واالستعاضة  الرمال،  في  الرأس  دفن  أما  أربابها..  على  والنقد  بالسؤال 

بتكثير القيل والقال، فما أسرع ذوبان ملحه وذهاب ريحه.

في  البلد،  بهذا  األبرار  الدين،  هذا  على  الغيورين  املؤمنني  من  الثلة  هذه  ومازالت 
ما  على  فهم  البعيد،  قبل  منهم  القريب  نفس  فيهم  العجب  أمرهم حتى ليداخل  من  يقظة 
ميكن أن يؤخذ عليهم في هذا األمر أو ذاك، وما ميكن أن يستدرك عليهم هنا او هناك، إال 
التقصير  نظر  احلركية:  شخصيتهم  مفتاح  لعلهما  نزعتان  حتركهم  تزل  لم  كانوا  مذ  أنهم 

وطلب التجديد.

إذ  إمياني،  تربوي  األول  رافدين:  ذات  فهي  التقصير(:  نظر  األولى)نزعة  فأما 
طاعة  كل  وأصل  النفس،  عن  الرضا  وغفلة  معصية  كل  »أصل  أن  تفيد  التربوية  القاعدة 
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ملا  وتصويبا  غمض  ملا  وتوضيحا  تقادم  ملا  جتديدا  بالسؤال،  القناعات  ذات  إلى  نتوجه  أن 
ظهر خطأه. 

في  كانت  واإلصالح،  التوحيد  حركة  في  الشخصية  مفاتيح  تلكم  كانت  فلما 
ديدنا  بها-  العهد  -كما  وجعلتها  بها  التزمت  ما  ورشيد من خطوها  رأيها  من  سديد 
اهلل  اقتضاه  مبا  كبرى  واجهات  على  اشتغلت  الدهر،  من  حني  عليها  جاء  ولقد  وشغال. 
فوق  وشغل  البذل  فوق  بذل  إلى  احتاجت  مشاريع  على  وانفتاحها  دعوتها  أمر  توسع  من 
إلى  ترق  لم  ولكنها  هناك،  أو  هنا  جلسات  تكون  أن  إال  األمر  هذا  عن  فالتفتت  الشغل، 

س العام الذي ميكن أن يترتب عليه أمر ذو بال.. مستوى النفَ

لقد كان من تبعات هذا االنفتاح - مع ما جاء به من حتديات داخليا وخارجيا- أن 
جعل العمل يسبق النظر، ويتجاوزه إلى نظر ال يترجمه عمل، وعمل ال يؤيده نظر. 

شرف مع ما سبق إلى الوعي اجلماعي من حتديات كبيرة  مَ هذا األمر واستُ هِ فلما فُ
وأن  اخلصوص،  وجه  على  وجتربتها  العموم،  وجه  على  اإلسالمية  احلركة  أمام خطاب 
به  يسرع  اإلسالمية  احلركة  على  الفساد  يكون مدخال من مداخل  قد  النظر  في  فراغ  أي 
ذلك،  لكل  استجابة  املبادرة  هذه  جاءت  سوقها،  على  تستوي  تكد  لم  وهي  العطب  إليها 
تدشينها  كان  والتي  املمتيزة،  احلركية  لهذه  واستئنافا  كثيرة،  جانبية  لنقاشات  وتتويجا 
بعض  وأضاء  والعلمي  الفكري  اإلنتاج  قسم  أعدها  التي  التوجيهية  األرضية  مع  الفعلي 
جوانبها مقال رئيس حركة التوحيد واإلصالح ذ. محمد احلمداوي الذي عنونه بـ: »اآللية 

. املنهجية وضرورة التفكير اجلماعي«2

واإلصالح  التوحيد  حركة  مبقر  مركزية  بندوة  السؤال«  »مبادرة  تدشني  مت  وقد 
وتوزعت  للحركة  والفني  الفكري  اإلنتاج  قسم  من  بتأطير   2007 يونيو   24 في  بالرباط 

2  محمد احلمداوي – الرسالية في العمل اإلسالمي – ص:91

لك  يرضى عن نفسه، خير  ال  جاهال  تصحب  وألن  عنها،  منك  الرضا  عدم  وعفة،  ويقظة 
من أن تصحب عاملا يرضى عن نفسه، فأي علم لعالم يرضى عن نفسه؟ وأي جهل جلاهل 
إلى  طريقه  في  أدائه  إلى  التقصير  بعني  ناظرا  ينفك  ال  فاملؤمن   .. نفسه؟«1 عن  يرضى  ال 
بأحوالهم  النهوض  يروم  وهو  الناس  وبني  بينه  فميا  فكيف  نفسه،  وبني  بينه  فميا  ربه، 
به  اهلل  تعبده  فميا  فكيف  شأنه،  أمر في خاصة  مبا  هلل  تعبده  في  مقصرا  يُراه  ودنيا؟  دينا 
من جهاد في سبيله باملعروف ودعوة إليه باحلسنى؟ أال إنه على قدر جسامة املهمة تكون 

أهمية املراجعة ودقة احملاسبة.

اإلنسانية  التجربة  أن  علموا  من  العقالء  فإن  موضوعي،  فكري  الثاني  والرافد 
ويعتريها  اإلجناز،  في  النقص  يخترمها  أن  بد  ال  صاحبها،  كان  من  وكائنا  كانت  ما  كائنة 
مصداقيته  عمل  ينال  فال  املسير..  في  واالرتباك  الرأي،  في  واخلطل  اخلطأ في االختيار، 
جاءت  هنا  من  ملواجهتها.  أسباب  من  به  يتوسل  ما  ثم  احلقيقة،  لهذه  متثله  مبصداق  إال 
املراجعات ووقفات النقد الذاتي مستدركات هنات املمارسة في حلقات وأدوار على طول 
مسيرة املشاريع، منقحات لها ومانحات لها الهديتني: فاعلية مسمترة ومصداقية مؤثرة.

يعتريه  ما  إذ  األولى،  على  مترتبة  فإنها  التجديد(:  طلب  الثانية)نزعة  وأما 
النقص، يعتريه التقادم والبلى من باب أولى. كيف والرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم 
إن  معاقده!  وانتظمت  اإلميان  أركان  استقرت  كيف  علمنا  وقد  إميانكم«؟  »جددوا  يقول: 
تبلى  هنالك  الواقع شيء آخر،  في  بها  والتحرك  شيء،  استقرت  وقد  اإلميان  مقتضيات 
آثارها في النفوس مبا يحتاج معها إلى بعث وجتديد. إن فعل األفكار والقناعات قد يحتاج 
إلى جتديد عرضا وتقدميا حيث األفكار قوية ومقنعة، إما بسبب من جدتها وراهنيتها، أو 
بسبب من طبيعتها الذاتية املتجددة املستعصية على البلى والتقادم. ولكنها قد حتتاج هي 
نفسها إلى جتديد متى علم أنها لم تعد قادرة على جتديد فعلها أو إحياء آثارها، هنا وجب 

رنوبي – دار ابن كثير. ط.10  1  أنظر احلكمة 35 من شرح حكم اإلمام ابن عطاء الله السكندري للشيخ عبد املجيد الشُّ
- ص:99 
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ذكر  أغفل  أو  لشروطه،  مستوف  غير  هذا  عملنا  جاء  فلئن  باألوقات،  محكومة  األعمال 
كان  وقد   . لّ كَ وجهدٍ   ، قلّ وقت  ثمرةُ  إال  ذاك  فما  تداولها،  مت  التي  القمية  األفكار  بعض 
ما  مع  واالستشكال،  التقرير  أسلوب  بني  اجلمع  إلى  عمدنا  أننا  عملنا  في  جزء  أصعب 
بينهما من تنافر قلبا وقالبا، واجلمع بني تأمالت اختلف أصحابها فميا عنه يصدرون بها، 
دهم من هدف عام ما زالوا يسعون إلى الوفاء به، وهو جتويد السؤال وتعميق  سوى ما وحَّ

االستشكال.

واملالحق(:  واخلامتة  املقدمة  إلى  )باإلضافة  أبواب  ثالثةَ  الكتاب  هذا  جعلنا  ولقد 
الثاني  والباب  الالحقني.  للبابني  منهجي  متهيد  مبثابة  وهو  السؤال«  »في  األول  فالباب 
املفترضة  التلقي  مجاالت  ألسئلة  مخصصا  جعلناه  اإلسالمي«  املشروع  أمام  »تساؤالت 
فيه،  أسئلة  من  ظهر  ما  واإلنسانية. ومن خالل  واألمة  املجمتع  اإلسالمية:  احلركة  خلطاب 
املشروع  في  »تساؤالت  الثالث  الباب  في  للسؤال  محالًّ  اخلطاب  ذات  من  فجعلنا  عدنا 
اإلسالمي«. وينقسم الباب األول إلى ثالثة فصول: األول عن السؤال وحركة الفكر، وفيه 
حديث عن دور السؤال في بعث الهاجس إلى التفكير والتأمل. وفي الفصل الثاني جولة 
فهو  الثالث  أما  رة.  املطهَّ والسنة  القرآن  في  السؤال  آيات  بعض  في  التأمالت  بني  سريعة 
عبارة عن أسئلة تطرح نفسها على مبادرة السؤال من وجوه بسطناها في مكانها. والباب 
عن  طرحها  مت  التي  األسئلة  أهم  وفيه  واألمة  اإلنسانية  بعنوان   فصل  فصلني:  من  الثاني 
االنتظارات املمكنة لإلنسانية من اخلطاب اإلسالمي وكذا ما ينبغي أن تضطلع به األمة في 
املجمتع  شهدها  التي  العميقة  للتحوالت  نعرض  وفيه  عن املجمتع واآلخر،  وثان  اإلطار  هذا 
من:  فمكون  الثالث  الباب  أما  اإلسالمي.  اخلطاب  أمام  حتديات  من  تفرضه  وما  اإلسالمي 
مساءالت  كلها  وهي  املشروع.  فأسئلة  التنظمي  أسئلة  ثم  املفاهمي  فأسئلة  املنهج  أسئلة 
طرحت  التي  واإلشكاالت  األسئلة  بأن  ننوه  أن  ننسى  وال  اإلسالمي.  اخلطاب  من داخل 
وصياغتها  بسطها  فأعدنا  طرحت  أسئلة  ثالث:  إحدى  تكون  أن  تعدو  لن  العمل  هذا  طي 
إليها  اإلشارة  متت  وأسئلة  املرادة.  املعاني  يخدم  ومبا  املقام،  يقتضيه  مبا  وإثراء  توسع  مع 

بني عروض رئيسية ومداخالت وتعقيبات، حضرها ما يناهز الستني مثقفا من أهل اخلبرة 
األساتذة:  إعداد  من  املركزية  فكانت املداخالت  املمارسة من داخل احلركة وخارجها.  و 
الطيب  ود.  الفكري  اإلنتاج  قسم  رئيس  طالبي  ومحمد  احلركة  رئيس  احلمداوي  محمد 
من  تلتها مداخالت  يتمي  محمد  ذ.  و  الهاللي  محمد  وذ.  بنكيران  اإلله  عبد  وذ.  بوعزة 
أساتذة وباحثني ركزوا جميعا على طرح األسئلة غير مبالني بالبحث عن أجوبة متاشيا مع 
هذه الروح التي سادت الندوة واقتناعا بأن إحسان طرح السؤال خطوة نحو إضاءته ورمبا 
املذكورين  هؤالء  بعض  أطرها  ومنطقية  جهوية  ندوات  ذلك  بعد  تلتها  ثم  بعد.  فميا  جوابه 
وذ.  السرات  حسن  وذ.  العزماني  الدين  عز  ذ.  املثال:  سبيل  على  منهم  نذكر  وآخرون 

مصطفى اخللفي وذة. نزيهة معاريج وغيرهم.

يقومون  وشبابه  باملغرب  اإلسالمي  العمل  قادة  نرى  أن  اجلميل  من  كان  لقد 
ألم  باملساءلة:  أنفسهم  على  ويعودون  سالمتها،  مدى  عن  متسائلني  مبراجعة خياراتهم 
الندوة  طبعت  التي  الروح  هي  هذه  كانت  لقد  أحسن؟  وأداء  أفضل  لفعل  مجال  ثمة  يكن 
ووجدة  فاس  في  واملنطقية  اجلهوية  الندوات  باقي  على  فاضت  التي  الروح  وهي  املركزية، 

وطنجة والبيضاء ومراكش وآكادير وغيرها.

ها إلى  ولقد سهل توثيق أعمال هذه الندوات في خالصات وتقارير مصنفة، حتويلَ
مادة لهذه الرسالة كي تكون دليال من املبادرة وإليها، جامعة لقضاياها وباسطة ألسئلتها 
عرضا  فيها  املتلقني  لعموم  وإشراكا  بها،  وتعريفا  التجربة،  لهذه  حفظا  وإشكاالتها، 
واستشكاال، ووضعا لها بني يدي شراكات مستقبلية ممكنة مع املراصد ومراكز البحث. 

جمع  على  عونا  يكون  العمل  هذا  قضايا  بني  ناظم  نزل نبحث عن خط  لم  إننا  ثم 
املادة  قلبنا  حيث  ونبراسا:  دليال  كانت  العمل  لبنية  بفكرة  علينا  اهلل  فتح  حتى  شتاتها، 
إلينا  ألقت  حتى  ا،  رجّ ها  نرجّ زلنا  وما  سافلها،  عاليها  فجعلنا  بدايةً  لنا  عطيت  أُ التي 
تكون  أن  اهلل  شاء  ولكن  الفؤاد.  يشتفي  أو  الصورة  تكمتل  ا  ّ مل ذلك  وبرغم  بدخيلتها، 
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متَِّ خطاطة العمل: ولم تَ ح  طرَ تُ لم  وثالثة  اإلشارة،  في  كنّ  ما  بالعبارة  فأظهرنا  ظاهر أو خفي،  طرف  من 
حظ  من  لنا  يكن  ولم  السؤال،  مع  التداعي  لسنة  استجابة  أوردناها  ولكننا  إليها  اإلشارة 
من  األمل  يحقق  أن  نسأل  اهلل  ثمّ  لسياقها.  واملطاوعة  لداعيها،  االستجابة  حسن  إال  فيها 
هذه املبادرة وأن يبارك في جهود أصحابها وأن يغفر لنا ما قد يعترينا من زيغ في الفكر أو 

زلل في اللسان، إنه قريب مجيب. آمني

فيصل األمني البقالي

طنجة:21 ربيع الثاني 1432هـ

املوافق لـ : 7 أبريل 2010
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 يف ال�س�ؤال
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السؤال وحركة الفكر:

النضج  عن  متحدثا  األنوار؟«  هي  »ما  الشهير  مقاله  في  كانط  إمانويل  يقول 
والسفه3 في املجمتعات بأن األنوار إمنا هي اجلرأة على التفكير، وينعت غيابها بأنه كسل 
كان  إذا  أنه  ويضيف  توجيه من اآلخرين.  أو  قيادة  دون  لوحده  التحرك  عن  املرء  من  وجنب 
إلى  بالضرورة  تؤدي  ال  فإنها  واالستبداد،  الطغيان  أركان  تزلزل  أن  الثورات  شمي  من 
إصالح حقيقي لطرائق التفكير بل رمبا أدت إلى عكس ذلك جمودا وسيادةَ أحكام متارس 
وسبب  بطيئا«.  إال  األنوار  عالم  تلج  »ال  نظره  في  اجلماهير  ألن  جديدة،  وصاية  بدورها 
املؤسسات على اختالفها  عنه  تولت  بل  عقله  باستخدام  للفرد  يسمح  لم  أنه  عنده،  ذلك 
الباعثة  األنوار  إلى  الذكر4. إن املدخل  اآلنف  السفه  ذلك  رهني  يجعله  مبا  القول  مسؤولية 

للنهضة إذن هو مدخل »احلرية«، وشعارها أنْ »تشجع على استخدام عقلك!«.

إن ما يهمنا من كالم كانط ههنا أمران: أوال، موضوع حديثه وهو األنوار باعتبارها 
جديدة  ملرحلة  وانطالقا  الغربي،  الفكر  في  مهما  منعطفا  شكلت  تاريخية خاصة،  حلظة 
في جتربته احلضارية، وهو ما نريده لهذه التجربة الفريدة )وإن لم تكن كاملة( من خالل 
التأكيد  وثانيا  سنتني.  منذ  واإلصالح  التوحيد  حركة  أطلقتها  التي  السؤال  مبادرة  توثيق 
والقناعات  املسبقة  األحكام  من  الواعي  الفكري  حترره  الفرد،  حترر  مظاهر  أهم  أن  على 
الراسخة: ال جحودا وكفرانا، وإمنا تخففا منهجيا من حجب ترين على اإلدراك فال جتعل 
تلك  تكسير  إذن،  يوجب  مما  وإكراهاتها.  إمالءاتها  يرى إال من خالل  أن  على  قادرا  املرء 
املعنى،  هذا  صح  فإذا  مبساءلتها.  قل  أو  أوال،  هي  مبراجعتها  احلجب،  تلك  وتبديد  األطر، 
3  يتحدث كانط عن  la minoritéعلى أنها العجز عن استخدام املرء عقله دون توجيه من اآلخرين ولعل في لفظة 
“سفه ”داللة وافية على املقصود ملا حتمله من معنى تداولي في الفقه اإلسالمي خصوصا .وهي أفضل من لفظة“ قصور ”ألنها أشمل 

منها وأعم.
Qu’est ce que les lumières – Emmanuel Kant (1724-1804)  4
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وضع  التي  املآزق  تاريخ  هو  بتعبير آخر  أو  العلم تاريخ أخطائه  تاريخ  إن  قيل  لقد 
العلم نفسه فيها بحيث احتاج معها إلى مراجعة وتصحيح، أي إلى مساءلة ونقد ملسيرته 
بحركة  منوطة  إذن  العلم  فحركة  ومسلماته.  مقوالته  وراسخات  مفاهميه  ومستقرات 
النقد فيه، فال حركة للفكر بدون حتركه متسائال وناقدا.. وال حركة للفكر بدون سؤال.

السؤال في القرآن:

مدة: كسؤال  ْ لقد ورد السؤال في القرآن الكرمي في كثير من املواضع في سياق احملَ
وبحثه  السالم  عليه  إبراهمي  اخلليل  وتساؤالت  السالم7  عليه  آدم  استخالف  عن  املالئكة 
موسى  اهلل  كلمي  وتساؤالت   ، 9 وصدق آمن  وقد  والنشور  البعث  عن  تساؤالته  ثم   8 اهلل عن 
السيدة  كرامات  عن  السالم  عليه  زكرياء  وتساؤالت   ، اإللهية10 الذات  عن  السالم  عليه 
وسؤال   ، 12 ا عتيّ الكبر  من  بلغ  وقد  عاقر  وامرأته  ولدا  إجنابه  إمكانية  عن  ثم   ، العذراء11
7   إشارة إلى قوله تعالى: »وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض خليفة. قالوا أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك 

الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إنَي أعلم ما ال تعلمون« سورة البقرة – اآلية:29
8   إشارة إلى اآليات من قوله تعالى: : »وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات واألرض وليكون من املوقنني« إلى قوله 

عز وجل: »إني بريء مما تشركون« سورة األنعام اآليات: 76-79
9   إشارة إلى قوله تعالى: »وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف حتيي املوتى؟ قال أو لم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. 
قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. واعلم أن الله على كل شيء قدير« 

سورة البقرة – اآلبة:259
10   إشارة إلى قوله تعالى: »وملا جاء موسى مليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى اجلبل 
أول  وأنا  إليك  قال سبحانك تبت  أفاق  فلما  للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا.  ربه  قلما جتلى  تراني.  استقر مكانه فسوف  فإن 

املومني.« سورة األعراف – اآلية: 143.
11   إشارة إلى قوله تعالى: »فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وكفلها زكرياء كلما دخل عليها زكرياء احملراب 
 – بغير حساب« سورة آل عمران  الله يرزق من يشاء  إن  الله.  أنى لك هذا. قالت: هو من عند  يا مرمي  وجد عندها رزقا. قال: 

اآلية:37
12   إشارة إلى قوله تعالى: »قال رب أنى يكون لي غالم وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء« 

سورة آل عمران – اآلية: 40

»إن  القول:  جاز  و  اجلماعي،  ثم  ومن  الفردي  الوعي  إنضاج  في  السؤال  قمية  اتضحت 
السؤال مدخل إلى األنوار«.

قد  يكون  بذلك  ألنه  لها،  مبساءلته  ذاته  عن  املرء  انفصال  النضج  عالمات  من  إن 
الوعي  مرحلة  إلى  فيها،  االنغماس  أو  لها  االندهاش  بله  الذات  بهذه  الوعي  مرحلة  جتاوز 
بضرورة تطويرها، مستبطنا نوعا من عدم الرضا عنها، ومستصحبا حالة من إميانه بقدرته 
على إحداث تغيير ما بها.. هذه عالمة للرشد ال تخطئها العني. والسؤال بهذا املعنى نار 
تفرق ما بني املعدن والشائبة .. نار تكوي لتشفي.. وهي لعمري الطريق إلى األنوار.

كالما  الرحمن  عبد  طه  د.  يورد  الفلسفة،  في  السؤال  عن  حديثه  معرض  وفي 
»الطلب«  هما:  أساسني  معنيني  على  منطوٍ  عنده  فالسؤال   . السؤال5 مفهوم  عن  نفيسا 
من  والثاني خاصية  سؤال.  بال  معرفة  فال  املعرفة:  حلصول  شرط  فاألول  والتداعي«. 
متشعبا  السؤال  يزال  فما  الكالم،  أساليب  من  غيره  في  توجد  تكاد  ال  السؤال  خصائص 
معرفةً جديدة،  معرفة  كل  بعد  يستدعي  فكأنه  سؤاال..  سؤال  كل  بعد  مستدعيا  بصاحبه 

وهكذا.. 

بل  شخص،  عند  تقف  أن  أو  حد،  عند  تقف  أن  السؤال  ملبادرة  يكن  لم  هنا  فمن 
هي منداحة أفقيا حتى تشرك أكبر شريحة ممكنة من املتسائلني القاصدين، وعموديا حتى 
تستوعب أكبر قدر ممكن من اإلشكاالت. وقد كانت هذه إحدى مقاصد هذه املبادرة وفقا 
هذه  ضوء  »في  بقوله:  واإلصالح  التوحيد  حركة  رئيس  احلمداوي  محمد  األستاذ  أكده  ملا 
العمق  في  نعتبرها  التي  السؤال  مبادرة  سميناه  ما  إلى  احلاجة  تولدت  الدالة،  املوجهات 

مبادرة استئناف وتطوير ومبادرة استكشاف وحتصيل ومبادرة إشراك وتفعيل«6

5   طه عبد الرحمن – فقه الفلسفة: الفلسفة والترجمة – ص:11 ط1. املركز الثقافي العربي – 1995
6   محمد احلمداوي - كتاب »الّرسالية في العمل اإلسالمي« ص: 92
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أو طيفا من ريب؟ وهو ما يؤكده عليه السالم بنفسه حني أجاب عن سؤال اهلل وهو أعلم: 
»أو لم تؤمن؟« قائال: »بلى ولكن ليطمئن قلبي« ويأبى الرحمن إال أن يطمئن قلب اخلليل 
اخلليل  كأمنا  عليه ما يفعل خطوة خطوة،  ميلي  وهو  واللطف  الرحمة  في  غاية  رباني  برفق 
ويرى  بيده  يلمس  أن  إال  له  يقال  مبا  يقنع  يكاد  فال  الكون  بهذا  مشدوهٌ  طفلٌ  السالم  عليه 
أكثر  يكون  املعنى  بهذا  السؤال  إن  السالم.  وأزكى  الصالة  أفضل  نبينا  وعلى  عليه  بعينه، 
إحراجا للمتسائل الذي آمن وصدق فإذا به يبدو في ارتباك يكاد ينسف ما أقامه من قبل، 
وأقوى  للنفس،  أملك  تكون  معه،  وآداب  السؤال،  هذا  في  شروط  إلى  أدعى  بذلك  وهو 
ض، ليندفع طالب احلق ال يلتفت إال إلى سؤله مخلصا محتسبا. في الفؤاد، مع جترد ومتحّ

اهلل  إلى  النظر  طالبا  العلية..  ذاته  عن  ربه  موسى  اهلل  كلمي  سؤال  إلى  انظر  ثم 
في  مشيئته  اقتضته  مبا  احلاسم  احلق  جواب  إلى  وانظر  إليك«  أنظر  »أرني  قائال:  كفاحا 
أن  فكان  ورحمة.  رفق  من  يخلو  ال  حسما  سبحانه،  علمه  في  سبق  ومبا  اخللق،  طبيعة 
سبيل  أنه إذْ أخطأ  تراني«  »لن  بقوله:  له   َ فبنيَّ غيره..  جواب  ال  حيث  املنهاج  له  أظهر 
إلى  كفاحا  النظر  قلب  أن  وَ طرحه.  في  الصحيح  املنهاج  يعرف  أن  من  أقل  فال  السؤال،17 
يها اقتفاء لتحقيق  لِّ َ جتَ رِ  الذات العلية ليس السؤالَ الصحيح. وإمنا الصحيحُ السؤالُ عن أثَ
اندكّ  إذا  ى  حتّ قا«..  عِ صَ موسى  جعله دكّا وخرّ  للجبل  ربه  ى  جتلّ »«فلما  وعليه:  اإلميان. 
اهلل  كلمي  قلب  في  القرآن  له  سجّ الذي  األثر  لذلك  كان  السالم،  عليه  موسى  قَ  عِ وصَ اجلبل 
النظر،  أمعن  ملن  يّ  فِ ظاهر أو َخ مغزى  من  تخلو  ال  وغيرها  القصص  وهذه  السالم.  عليه 

. كر«18 دَّ نادَ الفكر. »ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مُ حَ زِ دَ وقَ

وهو  بأصحابها  وأرفق  التساؤالت  لهذه  أكفل  وتعالى  سبحانه  اهلل  كان  لقد  بل 
إبليس،  لسان  على  فتارة  واجلن.  اإلنس  من  عدوه  لسان  على  جاء  ما  الكتاب  في  يورد 
مقوالتهم  »إنتاج«  يعيد  ل،  الّ الضُّ من  غيرهما  ألسن  على  وتارة  فرعون،  لسان  على  وتارة 

17  وقد قيل: »من أخطأ سبيل السؤال، فقد أخطأ سبيل العلم«
18  سورة القمر – اآليات: 17-22-32-40

القيوم  إلى  ونقله  عليهم،  املائدة  إنزال  اهلل  قدرة  عن  السالم  عليه  املسيح  عيسى  احلواريني 
ى«14  »أنّ لفظة  القرآن  البعث حيث اختار  عن  عزير  وتساؤل  تساؤالتهم13،  أعلم-  -وهو 
في  ورد  مما  ذلك  وغير  االستبعاد،  ورمبا  االستغراب  دالالت  من  حتمله  ما  مع  للسؤال  أداةً 
كتاب اهلل والصحيح من سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، كل ذلك يجعل من السؤال 

نكر. د، ويفرد له مكانة في العقل والشرع ال تُ جحَ بابا من أبواب العلم والفضل ال يُ

ولطائف  فوائد  ألصحابها  املكفولة  التساؤالت  تلكم  من  تساؤل  لكل  كان  وقد 
كان  و  السالم،  عليه  آدم  لقمية  إظهارا  كان  السالم  عليهم  املالئكة  فسؤال  تخفى.  ال 
الظواهر  بني  را  متحيّ القرآن  صوره  كما  الكمال،  مدارج  إلى  صعودا  إبراهمي  اخلليل  سؤال 
عند  قلبه  استقر  حتى  سواها،  إلى  متحوال  ثمّ  بها  مستبشرا  عنها،  مدبرا  عليها،  مقبال 
هذه  من  املفسرين  آراء  كانت  وأيا  بعده.  ليس  الذي   ّ المتِّ الكمال  حيث  العليا  الصفات 
هو  »بل  وقائل   ، بذلك«15 لقومه  جا  حاجِ مُ السالم  عليه  اخلليل  كان  »إمنا  قائل  بني  القصة 
التعبد  »عني  يريد  كان  بأنه  القول  حد  إلى  وذاهبني  نفسه«،  وبني  بينه  فميا  للدالئل  لٌ  صِّ فَ مُ
املعاني  غوامض  عن  اف  الكشّ بدوره  القصة  هذه  في  السؤال  قام  فقد  بالعبودية«  له  أقر  ملا 

 .. وأسرارها16

اهلل   - والسالم  الصالة  أفضل  نبينا  وعلى  -عليه  يسأل  في موضع آخر  هاهو  ثم 
ال  قرآنية  لفتة  في  »أرني«  بقوله  املشاهدة  وطلب  ذلك  وكيفية  املوتى  إحياء  عن  سبحانه 
على  القادر  القوي  باإلله  آمنت  وقد  كيف  إشارة..إذ  ولطف  مغزى  عمق  األولى  عن  تقل 
كل شيء، احمليي املميت، القابض الباسط، أن تتساءل كما لو أن في نفسك أثرا من شك 

ينزل علينا مائدة من  ابن مرمي هل يستطيع ربك أن  يا عيسى  قال احلواريون  قوله تعالى: »إذ  إلى اآليات من  13   إشارة 
السماء؟« إلى قوله عز من قائل: »وارزقنا وأنت خير الرازقني« سورة املائدة – اآليات: 114- 116

14   إشارة إلى اآلية من قوله تعالى: »أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟« 
إلى قوله سبحانه: »واعلم أن الله على كل شيء قدير« سورة البقرة – اآلية:258

15  أنظر على سبيل املثال تفسير ابن كثير لسورة األنعام من قوله تعالى: »وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات واألرض 
وليكون من املوقنني« إلى قوله عز وجل: »إني بريء مما تشركون« سورة األنعام

16  أنظر تفسير املنار لنفس اآليات اآلنف ذكرها 
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وامتنع  املالئكة  امتثلت  حني  بالسجود  لألمر  االمتثال  عدم  في  هذا  ظهر  لقد 
إذ  العلم  طالب  امتثل  أجيبوا  إذا  حتى  سواء.  السؤال  مقام  في  كانوا  أنهم  واحلال  إبليس، 
، وإن ظهر عليه الدليل وغلب.  بر وجاحدَ استقام أمامه جوابُ ما طلب، وامتنع طالبُ الكِ

متاطال  إسرائيل  بنو  متاطل  كيف  يالحظ  البقرة-  قصة  أي   – الثانية  القصة  وفي 
عادة  على  والتعجيز  التباطؤ  إنه  باقية.  التساؤل  من  ترجى  لغاية  يبقى  ال  الذي  العبث  هو 
فإذا  اإلجناز،  بشروط  املطالب  بإثقال  التضليل  تقنية  إلى  يعمد  بأن  أمرا  رفضه  من يؤخر 
إحداث  في  رغبة  وال  تعلم  في  ههنا  نية  فال  سائال..  واملسؤولُ  آمرا  واملأمورُ  طالبا  املطلوبُ 
بالتساؤل  يهيب  الذي  التسخط  من  نوع  ألي  استبطان  حتى  وال  بل  تطوير،  أو  تغيير 

والنقد وإمنا هو البطر وقلة األدب مع اهلل تعالى.

ومن السياقات املذمومة للسؤال والتي جاء ذكرها في السنة قصص ملتسائلني عما 
الذين  أيها  »يا  وتعالى:  تبارك  اهلل  قول  ذلك  إلى  يشير  كما  عنه،  نهوا  وال  به  روا  يؤمَ لم 
آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم«22 وقوله صلى اهلل عليه وسلم: »ما نهيتكم 
كثرة  قبلكم  من  الذين  أهلك  فإمنا  استطعمت،  ما  منه  فأتوا  به  أمرتكم  وما  فاجتنبوه،  عنه 
مسائلهم واختالفهم على أنبيائهم«23 وقوله عليه الصالة والسالم:««إن اهلل تعالى وفرض 
فرائض فال تضيعوها، وحدَّ حدودا فال تعتدوها، وحرم أشياء فال تنتهكوها، وسكت عن 
وسلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول  صد  وكم  عنها«24  تبحثوا  فال  نسيان  غير  لكم  رحمة  أشياء 
يجيء  وملن  له  معنتا  اجلواب  كان  حتى  بالسؤال  يلحف  زال  ما  سائل  عن  الشريف  بوجهه 
أو  أدب  قلة  من  عنه  صدر  ما  بحسب  مهلكة  أو  منقصة  السائل  لذات  فيه  كان  أو  بعده  من 

اختالل نية كما هو احلال في قصص كثيرة في السنة النبوية املشرفة.
22  قال تعالى: »يأيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حني ينزل القرآن تبد لكم عفا 

الله عنها والله غفور حليم« سورة املائدة – اآلية: 103
23   أورده اإلمام يحيى بن شرف الدين النووي في األربعني النووية قال: (عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله 

عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »ما نهيتكم عنه فاجتنبوه..«احلديث - رواه البخاري ومسلم) 
24  األربعني النووية - قال: (عن ثعلبة اخلشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إن 

الله تعالى...فال تسألوا عنها«حديث حسن رواه الدارقطني وغيره). وقد ضعفه الشيخ األلباني

بأن  علما  احملمدة،  بهذه  منهجيا  اسمتساكا  ذلك  كل  اجلاحدة،  والناقدة  الرافضة  املناقضة 
إمنا  احلق  إلى  الطريق  وأن  مواجهتها،  على  يقوم  بل  الشبهات  جتاهل  على  يقوم  ال  احلق 
محاججهم  وجدان  في  أو  واقعا  املتسائلني  وجدان  في  كانت  سواء  طريقها،  من  يكون 
كما  الردود  حق  وكفل  واألمثلون،  األنبياء  تساءل  كيف  القرآن  نقل  فقد  ولهذا  حكما، 
تفوه بها املبطلون واألرذلون. بل لقد زاد احلق تبارك وتعالى تنبيها وهو يحث الهمة على 
السير في األرض واالندهاش للملكوت من أجل االنخراط في نشاط غامر من املشاهدات 

والتساؤالت واالندياح في الكون طلبا لشفاء القلوب بها...

اآلنفة  املعاني  إلى  يضاف  معنى  عنه،  اهلل  رضي  الفارسيِّ  سلمانَ  قصة  في  أن  كما 
الشاكّ  مع  تعاطيه  كيفية  في  والسالم  الصالة  عليه  املصطفى  حيث تبرز خصال  الذكر، 
وهو  به  ويترفق  وزره،  عنه  ويحمل  سؤله،  إليه  يقرب  وجترد،  بصدق  احلقيقة  عن  الباحث 
القصة  هذه  في  صورها  إلى  فانظر  العجول..  املتلهف  وهو  به  ويتدرج  الدؤوب  القلق 
ر الرسول صلى اهلل عليه وسلم ثوبه عن كتفيه الشريفتني ليكشف  سِ حْ وخصوصا عندما يَ
التثبت في  بحق  له  واعترافا  األرب،  نيل  من  املجد  للطالب  متكينا  بينهما،  اخلامت  عن  له 

. ي19 الدعوى، وكفالة جلهد البحث والتقصّ

تعيينا  إن  أيضا  ة  مَّ ذَ َ امل سياق  في  السؤال  أورد  سبق  الذي  هذا  مع  القرآن  ولكن 
عن  وامتناعه  السالم  عليه  آدم  تفضيل  سبب  عن  إبليس  تساؤل  من  كان  كما  ضمنا:  أو 
 .. 21 بذبحها أمروا  إذ  البقرة  عن  بالسؤال  إسرائيل  بني  جِ  َ جلَ في  وكذلك   .. له20  السجود 

ففي األولى كان الكبر مصدر الطلب وفي الثانية كان المتاطل والبطر. 

19   من حديث عبد الله بن عباس رصي الله عنهما قال: حدثني سلمان الفارسي (رضي الله عنه) حديثه من فيه قال: 
»كنت رجال فارسيا...«احلديث. رواه اإلمام أحمد في املسند.

20   أنظر مثال إلى قوله تعالى: »وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس قال أأسجد ملن خلقت طينا؟« سورة 
اإلسراء – اآلية: 61

21   إشارة إلى قوله تعالى: »وإذ قال موسى لقومه إن الله يامركم أن تذبحوا بقرة« إلى قوله سبحانه: »قالوا اآلن جئت باحلق، 
فذبحوها وما كادوا يفعلون« سورة البقرة – اآليات: 66-70
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أسئلة قبلية

بيغوفيتش  عزت  علي  د.  يتحدث  والغرب«  الشرق  بني  »اإلسالم  القمي  كتابه  في 
حق  هو  ما  بني  فيه  ويفرق  اإلنسانية،  السلوكيات  أرقى  من  باعتباره  التأمل  عن  اهلل  رحمه 
إتيانا  به  يتحدد  أن  عليه  واجب  هو  ما  وبني  إنسان،  هو  حيث  من  يفعله  أن  لإلنسان  مطلق 
الثقافة  باب  في  التأمل  فيجعل  املجمتع.  في  عضو  أو  الطبيعة  في  كائن  هو  حيث  من  وتركا 
في  األصيل  األصل  بأنه  التأمل  عن  يتحدث  األول  اجلانب  وفي  احلضارة.  باب  في  والتعلم 
النشاط  في  الركني  الركن  أنه  على  التعلم  يسوق  الثاني  اجلانب  وفي  الثقافي،  النشاط 
الثانية  أما  تعلم،  إلى  األولى  حتتاج  نور.  فتُ الثقافة  أما  علم  تُ »احلضارة  فيقول:  احلضاري. 
في  اإلنسان  مكان  وعلى  الذات  على  للتعرف  جواني  جهد  والتأمل  تأمل.  إلى  فتحتاج 
العالم ...فالتأمل ليس موقف عالم بل موقف مفكر شاعر أو فنان أو ناسك، وقد تعرض 
للعالم بعض حلظات من التأمل لكنه يفعل هذا ال بصفته عاملا )أو قل متخصصا مؤهال في 

مجاله(25 ولكن باعتباره إنسانا أو فنانا..«26

مع  واندياحه  تأمالته،  في  بتعمقه  إنسانيته  في  اإلنسان رسوخا  يزداد  جهة،  فمن 
هو  بل  بحر،  دون  بحر  في  يسبح  أو  باب،  دون  بابا  يلج  أن  عن  منهيا  ليس  وهو  متثالته. 

مندوب لإلبحار في تأمالته بقدر ما هو مندوب للتحقق بكمال إنسانيته. 

يزداد  عندما  بيئته،  على  واقتدارا  مجمتعه  في  قمية  يزداد  فاملرء  ومن جهة أخرى، 
حذقا لصنعته وكفاءة في مجاله. وهو في ذلك منهي عن أن يلج بابا غير بابه أو السباحة 
مكروها له اخترام  كان  ما  بقدر  مجاوزة االختصاص  له  مكروها  كان  بل  بحره  غير  في 

25    هذه زيادة من احملرر
26   علي عزت بيغوفيتش - »اإلسالم بني الشرق والغرب« – (التعليم والتأمل) ص:99-98 - ترجمة محمد يوسف 

عدس- مؤسسة بافاريا للنشر واإلعالم واخلدمات ومجلة النور الكويتية– ط1 

والقصد عندنا ليس البحث عن السؤال في القرآن والسنة استقصاءا، فال املجال 
وأمثلة  تأمالت  بعض  إيراد  القصد  وإمنا  تفي،  األمر  هذا  ملثل  بضاعتنا  وال  يسمح،  هنا 
احلكمة  أبواب  من  بابا  عقال  كونه  جانب  إلى  السؤال  أن  إلى  النظر  ولفت  لالستئناس، 
معا.  والكونية  الدينية  للمعرفة  أداة تعبئة ومدخل  هو  إذ  ذلك  من  أكثر  نقال  فهو  والفهم، 
في  التشكيك  حدَّ  واصلة  املخالفني  عبارات  أورد  إذ  وتعالى  تبارك  اهللُ  كفله  من  أولَ  وأن 
ذاته العلية قبل آيات جتلياتها وفيضانها باألنوار تقدس اسمه وتبارك جده وسما ذكره.
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إلى سؤال أكبر: وهو عن مكانة الفكر في احلركة مبا هي الراعية لهذه املبادرة ومطلقتها؟ 
لنقل  أو  االستراتيجية؟  قراراتها وخياراتها  في  والتأثير  مسيرتها  رسم  على  قدرته  وعن 
هذا  عن  يتفرع  أنه  كما  احلركة؟..  فكر  في  الفكر  حركة  قوة  مدى  ما  بعبارة أخرى: 
ووعي  أصحابها  نفوس  وفي  املؤسسة  هذه  في  املفكر  مكانة  عن  وهو  السؤال سؤال آخر: 
املفكر  وعي  وفي  وهمومها  وانشغاالتها  احلركة  حضور  مدى  ما  املقال  وفي  أعضائها؟ 

املنتسب إليها؟

وأما عن الثاني وهو املؤسساتية.. فإن التساؤل عن مكانة الفكر والتأمل واملفكر 
وكيفية  اإللزام  هذا  مشروعية  عن  نتساءل  أن  بالتبع  يقتضينا  ما،  مؤسسة  في  واملتأمل 
النشاط  هذا  مأسسة  إمكانية  عن  احلديث  من  بد  فال  وعليه  املشروعية؟  هذه  إلى  التوصل 
ترجمة  وإنضاجه  تنشيطه  فضاءات  التفكير وخلق  مهام  مأسسة  إن  حيث  )التفكير( 

للقناعة مبركزيتها وإلزاميتها؟

في حدود السؤال وحرية املتسائل:
ومما قد يتحفظ عليه في إطار مبادرة السؤال، اآلفاق املتاحة ملبادرة من هذا النوع، 

واحلدود الواجب االلتزام بها فيها. 

أنه  عليه  غلب  فميا  التساؤل  حال  به  االلتزام  واجب  ثقافي  أو  شرعي  حد  من  فهل 
أيها  »يا  تعالى:  قوله  في  جاء  ملا  مصداقا  التفصيل،  أو  باإلشارة  مثال  الوحي  إليه  سبق  أمر 

قميته في املجمتع ونقص اقتداره على الطبيعة.

عقب مداخالتها  والتساؤالت  املبادرة  هذه  في  التأمالت  من  كثير  جاءت  لقد 
من  أحقية  حيث  من  ذاتها،  بحد  والتساؤل  التأمل  عملية  في  النظر  على  منصبة  املركزية 
أو  إلزاميتها  قوة  حيث  من  املسؤولية  بهذه  االضطالع  وكيفية  متى؟  ما  وجوازية  فمي؟ 
ضعفها. فلقد كان من الضروري متاشيا مع الروح التي سكنت هذه املبادرة، ومع املقاصد 

التي استصحبتها واألهداف التي رامتها أن نتوجه إلى ذات املبادرة بالسؤال.

عن  تساؤالت  رئيسني:  قسمني  في  تندرج  أن  ميكن  القبلية  التساؤالت  هذه  إن 
إلزامية السؤال، وتساؤالت عن حدوده.

إلزامية السؤال:
التساؤل  وهل  بعدا؟  أو  قبال  وليس  اآلن  ملاذا  هو  بقوة  نفسه  يطرح  سؤال  وأول 
وهل  الظرفيات على اختالفها؟  حتده  أال  املفروض  من  أم  معينة؟  بظرفية  مرتبط  والتفكير 
أم  عابرة؟  إعالمية  أو  تنظميية  وحاجة  ما  فكرية  وموجة  معينة  قيادية  مبزاجية  مرتبط  هو 
إلى  يقودنا  السؤال  هذا  إن  عنه؟  واملسؤولة  له  الراعية  هيئاته  له  تؤسس  أن  املفروض  من 
وهو  أهمية  يقل  ال  سؤال  إلى  يقودنا  بدوره  والذي  اإللزامية  وهو  أهم  أمر  عن  نتساءل  أن 

املؤسساتية:

املبادرة  هذه  التزام  مدى  عن  نفسه  يطرح  فسؤالنا  اإللزامية،  وهو  األول،  فأما 
مدى  ما  بصيغة أخرى:  لنقل  أو  منها؟  بالسؤال  اإلتزام  مدى  وعن  ونتائجها؟  مبقدماتها 
أو  صراحة  إن  الندوة  في  واحد  غير  طرحه  سؤال  -وهو  احلركة؟  في  للعمل  النظر  إلزامية 
ضمنا- وما مدى التزام أصحاب هذه املبادرة فيها مبجموعة من املبادئ واألخالقيات ذات 
الصلة بطبيعة السؤال، وطبيعة املجال الثقافي الذي عنه يصدرون؟.. هذا السؤال يقودنا 
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املتسائل  ذات  في  قائمة  ليست  أنها  أي  فقط.  اإلكراهات ليست داخلية  هذه  إن 
نطرح  -ونحن  االنفتاحية  قدراتنا  هي  فما  أيضا.  عليه من خارج  مقتحمة  هي  وإمنا  فقط، 
أن  إلى  يقودنا  وهذا  طرحها؟  إلى  –رمبا-  سبقنا  ممن  عنها  غيرنا  أجوبة  على  أسئلتنا- 
نتساءل عن مدى قدرتنا على االنفتاح على أسئلة غيرنا التي لم نطرحها؟ أو رمبا التي لم 
كل  هو  الغير أو اآلخر  حيث  لسبب أو آلخر؟  طرحها  يمت  لن  التي  رمبا  أو  لنطرحها؟  نكن 
مغاير في املذهب أو اإليديولوجيا أوالدين أو الثقافة؟ هل لنا ونحن نقصد شهودا حضاريا 
أسئلتنا؟  تالمس  أسئلة  على  غيرنا  أجوبة  وعن  غيرنا؟  أسئلة  عن  بأسئلتنا  ننشغل  أن  ما 

وعن أجوبته عن أسئلة لم نطرحها وطرحها هذا الغير؟

تلك  جنمل  لذلك  احلرية.  سؤال  على  النهاية  في  يحيالن  معا  اآلنفني  القسمني  إن 
كان،  وإن  ولها؟  بها  نلتزم  وهل  للتفكير؟  حرية  فينا  نضمن  هل  قولنا:  في  التساؤالت 

فما هي حدودها وشروطها؟

؟ أم أن هناك فهما غير هذا الفهم الظاهر في  الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي اهلل ورسوله«27
اآلية؟ أم أن األمر يختلف بحسب سياقات السؤال؟ أو ال يجوز أن يكون هذا الفهم عائقا 
قال  رمبا  التي  األسئلة  بعض  األقل  على  أو  األسئلة  كل  وطرح  عموديا  السؤال  تعميق  دون 

قائل بأنها مما ال تكون فيه اخليرة حيث الرد عنها محسوم واخلوض فيها مذموم؟

أو  إشكال  أمام  به  الوفاء  واجب  علمي أو أخالقي  شرط  من  هل  ومن جهة أخرى 
التساؤل  هذا  لنجاح  ضروري  االلتزام  هذا  وهل  لها؟  أهل  من  إال  فيها  يخوض  فال  مسألة، 
الوصول  يمت  فال  أفقيا  السؤال  اندياح  دون  عائقا  يكون  ال  أو  وحاصر؟  له  عائق  هو  أم 
القاصدين  الواعني  املتسائلني  بعض  األقل  على  أو  وقاصد،  واع  متسائل  كل  إشراك  إلى 
أهل  حيث  لهم  ليس  فميا  اخلوض  لهم  يجوز  ال  ممن  بأنهم  عنهم  قائل  قال  رمبا  والذين 
السؤال  ليس  أو  ولكن من جهة أخرى:  متحققون؟  بشرطه  وهم  موصوفون  ذلك  في  احلق 
هو  واجلواب  مضمون  السؤال  حيث  مجالها  في  األهلية  شرط  من  متحررا  األشياء  عن 
ومن  جديدة  ألسئلة  جديدة  آفاق  استشراف  في  شرط  والتخصص  األهلية  وهل  املشروط؟ 
ثم ألجوبة جديدة؟ أوليس التأمل إمنا يقوم به اإلنسان من حيث هو إنسان وليس من حيث 
كثير  في  الناس  مطلق  الناس  تساؤالت  تشكل  لم  أو  ؟  الكفاءات28 من  كفاءة  صاحب  هو 
املعارف  ظل  وفي  كيف  ثم  األكفاء؟  من  اجلواب  مهمة  إلى  نهضوا  ملن  إلهاما  التجارب  من 
بالضرورة  قضية تتداخل  عن  مجاله  في  كفء  متسائل  حصر  يمت  أن  املتكاملة  املتداخلة 
في  متسائل  أهلية  حتدد  متى  ثم  العملية؟  أو  النظرية  كفاءته  إطار  عن  مع مجال خارج 
كان  إذا  أليس السؤال -خصوصا  أيضا  ولكن  األهلية؟  هذه  يعطي  ومن  وكيف؟  ما  مجال 
استشكاليا- إمنا هو ضرب من اجلواب حيث االستشكال ضرب من املعرفة؟ أو ليس يقال 

بأن السؤال نصف اجلواب؟
27   قال تعالى: » يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي الله ورسوله. واتقوا الله. إن الله سميع عليم« سورة احلجرات – 

اآلية: 01
28   علي عزت بيغوفيتش - »اإلسالم بني الشرق والغرب« -فقرة التعليم والتأمل- ترجمة محمد يوسف عدس- مؤسسة 

بافاريا للنشر واإلعالم واخلدمات ومجلة النور الكويتية– ط1 
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واملسلمون  العرب  يكن  لم  جديدا،  واقعا  بأسره  العالم  على  العوملة  فرضت  لقد 
قريبا  -أو  ذاته  املوقف  منه  وقف  لقد  بل  مرتبكني،  متشككني  أمامه  وقفوا  الذين  وحدهم 
هذا  ويمتخض  واالقتصادية.  والسياسية  التقنية  شروطه  أوجدوا  الذين  أولئك  حتى  منه- 
والبعد  القرب  معاني  مبقتضاها  صارت  جديدة  واملكان  للزمان  مفاهمي  عن  اجلديد  الواقع 
من  أكثر  إلى  يحتاج  يعد  لم  واجلهد،  الطويل  الوقت  يستغرق  كان  فما  النسبية:  بالغة 
ثواني معدودة، وما كانت تعتبر معلومة خاصة أو شخصية، بات باإلمكان احلصول عليها 
املعنوي  الفكري  التواصل  ال  للتواصل،  جديد  معنى  إلى  العالم  وصار  قياسي،  زمن  في 
والنفسيات  العقليات  تقاربت  أن  ذلك  عن  نتج  ولقد  أيضا.  الفيزيائي  واملادي  بل  فقط، 
من جهة وألغيت اخلصوصيات من جهة أخرى لصالح األقوى كثافةَ حضور وعلوَّ صوت. 
لكان  يفضلون  هم  احلياة  في  أسلوب  ألي  التصويت  املعمورة  سكان  من  اليوم  طلب  فـ«لو 
بإمكانهم ذلك..فبواسطة الصور املوحدة على شاشات مليار من أجهزة التلفزيون تتشابه 
من  هائل  عدد  وعرف  سمع  أن  أبدا  التاريخ  في  يحدث  لم  واألحالم..وهكذا،  األماني 
في  مرة  وألول  اليوم  هو  كما  أحداث  من  العالم  أنحاء  باقي  في  يجري  عما  املعمورة  سكان 

التاريخ صارت البشرية وحدة واحدة في تخيلها للوجود.«30 

ذلك  كل  أوجد  فقد  ولم  عَ ُ امل الواقع  هذا  تسم  التي  اجلديدة  الوسائط  ومن خالل 
عي، وتأطير الفعل البشري في مختلف املناشط، وصار العالم  مجاال مختلفا الحتضان الوَ
يتساءلوا:  أن  إلى  بالكثيرين  حذا  الذي  احلدّ  إلى  الواقعي  للعالم  قويا  منافسا  االفتراضي 
29   هذا الفصل مستوحى أساسا - مع توسع وإغناء- من مداخلة ذ. الطيب بوعزة في ندوة السؤال املركزية والتي كانت 
إنسانية راشدة؟ وكيف للمسلمني أن يسهموا في  التي نواجه اإلنسانية جمعاء من أجل حتقيق حضارة  التحديات  بعنوان: »ماهي 

اإلجابة عنها؟« و مداخلة ذ. محمد طالبي حول »األسئلة التي تفرضها التحديات الداخلية واخلارجية على مستوى األمة«
30   عالم املعرفة – 238 – فخ العوملة – ص: 39
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في االعتراف باآلخر،  يمتثل  فكري  أمن  األوسع.  مبعناه  لألمن  طلبا  التعايش  إلى  نسعى  أن 
في  يمتثل  سياسي  وأمن  الثروة،  اقتسام  في  اجلور  وعدم  العدل  في  يمتثل  اقتصادي  وأمن 

السلم وعدم االعتداء أو البغي في سرقة أحالم األمم وإجهاض نهضاتها. 

التعايش:  إلى  احلاجة  مستوى  على  االنتظارات  من  أنواع  ثالثة  حتصيل  مت  وهكذا 
انتظارات ثقافية، وانتظارات اقتصادية، وانتظارات سياسية.

الذي  املادي  الفكر  لطغيان  الوجه اآلخر  سوى  ليست  فهي  املعنى  إلى  احلاجة  أما 
واإلعراض  مجاوزته  -مبعنى  اإلله  موت   . اإلله36 مبوت  القول  أن  بعد  اإلنسان35  مبوت  قال 
عنه باعتباره مصدرا أساسيا ملا هو أخالقي وديني وبالتالي إلغاء مرجعية كل ذلك بالنسبة 
أي إلغاء دوره في االستخالف  للسلوك اإلنساني- يفقد الوجود معناه. وموت اإلنسان – 
معناها.  وجوده  من  الغاية  يفقد  بإلغائه!-  قام  إذ  اإلله  مقام  يقوم  أن  يستطيع  ال  دام  ما 
بالنسبة  انتظارات  املعنى:  إلى  احلاجة  مستوى  على  ثالثة  أساسية  انتظارات  حتصل  وهكذا 
إلى سؤال الوجود، و انتظارات بالنسبة إلى سؤال اإلنسان وانتظارات بالنسبة إلى سؤال 

الغاية.

35   اشتهر هذا التعبير عند ميشيل فوكو بعد كتابه »mots et les choses les“ حيث يقول:
 Dans l’expérience de Nietzsche à travers une critique philologique à travers une”
 certaine forme de biologisme، Nietzsche a retrouvé le point où l’homme et Dieu
 s’appartiennent l’un l’autre، où la mort du second est synonyme de la disparition du
.1966 6 Gallimar ،Paris / 272 : Page  » choses les et Mots Les « – »premier

 Die fröhliche Wi 36   وردت عبارة موت اإلله (tot ist gott) ألول مرة عن فرديرك نيتشه في كتابه: » -
senschaft« أو »العلم املرح«

الواقعُ  فاق  الواقعية؟..«لقد  بوصف  أحق  وأيهما  االفتراضية؟  بوصف  أحق  العاملني  أي 
. لقد أفرزت العوملة إنسانا جديدا لواقع جديد. إن هذه  اخليالَ العلمي للماضي القريب«31
يشفي  ال  بينها  ما  وهي على اختالف  وانتظاراتها.  حاجاتها  لها  بد  ال  اجلديدة  اإلنسانية 
غليلها إال اجلواب الشّامل املتكامل، أو بعبارة أخرى: إنها ال تستجيب في زمن العوملة إال 

خلطاب عوملي.

إننا إذن أمام واقع جديد لإلنسانية، سواء من حيث احلاجات واالنتظارات، أو من 
مشروع  وأي  اإلسالمية  احلركة  حتديا أمام خطاب  يفرض  ذلك  كل  التفاعل.  مجال  حيث 
وترجمة  الناس،  على  وشهادتها33   ، األمة32 احلضاري. كما أن خيرية  التغيير  شعار  يرفع 
سياق  في  كله  لذلك  اإلسالمية  احلركة  وتبني  احلضاري،  األمة  كسب  في  العقيدة  هذه 
هل  السؤال:  موقف  في  وراءه  من  كلها  واألمة  اإلسالمي  املشروع  ليقف  العام،  مشروعها 
ما  اجلواب؟  هذا  على  القدرة  لديها  وهل  الدور؟  بهذا  االضطالع  على  قادرة  اليوم  األمة 

؟ الذي يحققها بوصف الشهادة؟ وما هي شروط الشهود احلضاري34

 انتظارات اإلنسانية من أسئلة زمانها
أن  السابقة،  الفقرات  في  إليه  املشار  املعولم  للواقع  املباشرة  النتائج  من  لعل 

احلضارة اإلنسانية باتت في مسيس احلاجة إلى أمرين أساسيني: التعايش واملعنى.

ملفهومي  رة  املثوِّ النسبية  لهذه  الطبيعية  النتيجة  فهي  التعايش  إلى  احلاجة  أما 
الضروري  من  فكان  يكاد.  أو  اخلصوصيات  يلغي  الذي  القرب  هذا  إنه  واملكان..  الزمان 

31   عالم املعرفة – 253 – ثورة اإلنفوميديا – ص: 10
32    إشارة إلى قوله تعالى: »كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتومنون بالله. ولو امن أهل 

الكتاب لكان خيرا لهم. منهم املومنون وأكثرهم الفاسقون« سورة آل عمران – اآلية:110
33    إشارة إلى قوله تعالى: » وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا« سورة 

البقرة – أول اآلية: 142
34   نقصد بالشهود احلضاري ههنا املعنى الذي يرد في أدبيات احلركة اإلسالمية، كما جنده عند عمر عبيد حسنة مثال.
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أجوبة األمة عن انتظارات زمانها

فكر  هو  فاملقصود  وعليه   39 له. ر  ؤطِّ ُ امل الفكر  عن  حديثٌ  اجلوابِ  عن  احلديث  إن 
الوسطية الذي تتبناه احلركة اإلسالمية على وجه العموم، وحركة التوحيد واإلصالح على 
وجه اخلصوص. فالتساؤالت إمنا هي في إطار هذا الفكر، واملساءالت إمنا هي لهذا الفكر.

في احلاجة إلى التعايش:
أي على مستوى احلاجة إلى التعايش- : فعلى مستوى االنتظارات األولى – 

استيعاب . 1 على  والقدرة  للتعايش  القابلية  سمات  اإلسالمية  احلضارة  في  جند  هل 
معنى؟  فبأي  كان،  وإن  استيعاب اآلخر؟  على  قادرون  وعقديا  فكريا  نحن  هل  اآلخر؟ 
مدى  أي  وإلى  االعتراف؟  هذا  تسجيل  إمكانية  اإلسالمي  الفكر  يحمل  هل  حد؟  أي  وإلى 

لدى الفكر اإلسالمي اليوم القابلية للتجاوب مع القرآن في إطار واقعه املعاصر؟ 

العاملي  بالنظام  حتل  أن  يكفي  هل  اقتصاديا؟  اإلسالمي  البديل  إمكانات  هي  ما 
هذا  وأن  اإلسالمي؟  االقتصاد  إلى  محتاج  العالم  إن  نقول  لكي  هناك،  أو  هنا  ما  أزمة 
من  واسعة  فئة  معاناة  على  اإلسالمي  االقتصاد  أجوبة  هي  ما  األوفق؟  البديل  هو  األخير 
المنوذج  “فشل”  حيث  ينجح  أن  يستطيع  هل  األجوبة؟  هذه  ميلك  وهل  اليوم؟  البشرية 
النظام  يستطيع  هل  صدقا؟  واقعا  “الفشل”  هذا  اعتبرنا  لو  السائدة(  المناذج  )أو  السائد 
39   هناك مقاربات عديدة من داخل الفكر اإلسالمي املعاصر عظيمة النفع، ولكن جرى العرف بعدم حسبانها على الفكر 
اإلسالمي احلركي،  وإن كانت تعتبر بطبيعتها –وبالرغم من تباينها- داخلة في إطار الفكر الَوَسطي مثل كتابات د. طه عبد الرحمن 
ود. أبو يعرب املرزقي.. وفي هذا اإلطار، يؤصل د. طه الرحمن لنوعني من النظر وهو بسبيل اجلواب عن سؤال: »كيف جتيب األمة 
املسلمة عن أسئلة هذا الزمان؟« وهما: النظر امللكي الذي ينظر في الظواهر قصد السيطرة عليها أو لنقل تسخيرها. أما الثاني فهو النظر 
امللكوتي الذي ينظر في اآليات قصد انتزاع املعنى منها او لنقل لالعتبار منها. وهذه مقاربة أخرى تنضاف إلى ما يروج في الساحة 

الفكرية احلركية من مقاربات. ولعله من املفيد جدا االنفتاح عليها والتفاعل معها بغرض االستفادة منها.

 37 في مسؤولية األمة عن انتظارات زمانها؟
الرحمن  عبد  طه  د.  يسوق  الفكري”  اإلسالمي في االختالف  كتابه “احلق  في 
زمان  لكل  أن  يخفى  “ال  فيقول:  اإلسالمي”  اجلواب  “في  حديثه  معرض  في  نفيسا  كالما 
هذه  عن  جتيب  أن  كانت،  ما  كاننةً  أمة  كل  واجب  أن  يخفى  ال  كما  ه،  تخصّ التي  أسئلته 
ترتقي  حتى  بحق  أمة  تكون  ال  األمة  أن  هو  البعض  أذهان  عن  يغيب  قد  ما  لكن  األسئلة، 
باجلواب عن أسئلة زمانها إلى رتبة االستقالل به، إذ ليس لها إلى امتالك ناصية هذا الزمان 
األمم-  -مطلق  األمم  بأن  القناعة  كانت  هنا  من   .. املستقل”38 اجلواب  هذا  إال  سبيل  من 
زمان  في  اإلنسانية  وانتظارات  أسئلة  أي  انتظاراته،  و  زمانها  أسئلة  عن  باجلواب  مطالبة 
الرساالت،  بخامتة  ةُ التي اختصت  األمّ بذلك  مطالبةً  تكون  أن  أولى  باب  فمن  مخصوص. 
وأنيطت بها مهمة الشهادة على الناس، وهي األمة اإلسالمية. فأين واقعها اليوم من ذلك 
بل  فعال؟  شاهدة  األمة  هذه  يجعل  الذي  “ما  التساؤل:  مشروعية  تأتي  هنا،  ومن  كله؟ 
التي  تلك  أم  جغرافيا؟  ها  دُ فنحدِّ ها  حصرََ نريد  التي  آاألمة  حقا؟  الشاهدة  األمة  هي  ومن 
ا هو كائن؟ أم مبا ينبغي أن يكون؟ ها ثقافيا وعقديا؟ وبأي معيار؟ أمبِ ها فنحدُّ نودّ تعريفَ

37   وفي هذا اإلطار نورد مقتطفا من كالم قيم للشيخ راشد الغّنوشي من كتاب »حوار املرحلة« (منشورات الفرقان- ص: 
46) حيث يقول: »يقيني أنه من دون عقلية إسالمية تكون بقدر اعتزازها مبا أنزل على قلب محمد -صلى الله عليه وسلم-، بقدر 
حتررها من أسر املاضي، وانفتاحها على العنصر واإلرث اإلنساني، وحملها للهموم اإلسالمية واإلنسانية والوطنية والقومية، والبحث 
الناصب على املشترك ومد اليد ألهله للتعاون في معاجلة تلك الهموم، السيما وتطور وسائل االتصال قد حول العالم إلى قرية صغيرة 

ال يجدي في معاجلة مشاكلها إال االنطالق من مبدإ وحدة املصير البشري« 
38   طه عبد الرحمن – »احلق اإلسالمي في االختالف الفكري« – ص:14 - املركز الثقافي العربي
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في احلاجة إلى املعنى:
املعنى-: إلى  احلاجة  مستوى  على  أي  االنتظارات –  من  الثاني  النوع  مستوى  وعلى 

إضافة  من  اإلسالمية  لألمة  كان  إذا  بأنه  ريب  أحداَ  يخالج  ال  إسالمي،  منطلق  فمن 
الفرادة  بفضله  لها  تقع  مما  غيرها  ميلكه  وال  متلكه  شيء  من  أو  اليوم،  للبشرية  تقدمها 
الذي  العقدي  املعنى  في  تكون  أن  بد  ال  اإلضافة  هذه  فإن  الشهود،  مقام  إلى  بها  الدافعة 
فيجعل  بالتسخير..  وللكون  باخلالفة  ولإلنسان  بالرسالة  ولنبيه  بالتوحيد  هلل  يشهد 
رب  هلل  والعمل  والعلم  والشرائع،  والشعائر  والسكنات،  واحلركات  والظواهر،  البواطن 
ال  العاملني.  ربِّ  هلل  ومماتيَ  ومحيايْ  ونسكي  صالتي  إن  “قل  تعالى:  لقوله  مصداقا  العاملني 

 . شريك له. وبذلك أمرت. وأنا أول املسلمني”43

مبرجعية  اإلسالمية  األمة  أن  في  لدينا  شك  ال  واعتقادنا  انمتائنا  منطلق  فمن  إذن 
إلنسان  املعنى  سؤال  على  اإلجابة  تقدمي  على  القدرة  لها  أو  تقدم  أن  ميكنها  ودينها  كتابها 
بفعل  اإلجابة  هذه  تقدم  ال  أمتنا  بأن  قناعة أخرى  تواكبها  رمبا  القناعة  هذه  ولكن  اليوم.. 
ميلك  اإلسالم  هو  دينٍ  على  حسبانها  بقوة  وإمنا  بها،  املنوطة  الشهود  مهمة  في  انخراطها 
أبي  الدكتور  يورد  املقام  هذا  وفي   45. الزمان هذا  أسئلة  عن  كتابه44  منطوق  مبقتضى  اجلواب 
العرب  على  مقصورةً  اإلسالمية  الصحوة  ليست  يقول: “ حيث  نفيس  كالم  املرزوقي  يعرب 
 . رسالتهم وطبيعة  قدرهم  ذلك  لكون   ، أدواتٍ عليهم  مقصورةً  بدت  وإن  غاياتٍ  واملسلمني 
إال  احلدود  بعض  وتطبيق  اجلالبيب  إلى  العودة  على  مقصورة  ليست  وهي   ، كونيةٌ ظاهرةٌ  إنها 
من  بني  فرق  ال  إذ  الروحية،  الرساالت  طبيعة  فهم  عن  مبنآى  العلمانيني-  مثل  - هم  من  عند 
تقبل  ال  أنها  كما  الشعائر.  في  الديني  الفكر  يحصر  ومن  املادية  في  الفلسفي  الفكر  يحصر 
ال  إنها  للتاريخ.  املادي  التأويل  مع  متاشيا  الصعبة  املادية  أصحابها  بظروف  السلبي  التعليل 

43   سورة األنعام – اآليتان: 164و165
44   إشارة إلى قوله سبحانه: »سنريهمو آياتنا في اآلفاق وفي أنفسهم حتى يتبني لهم أنه احلق. أَو لم يكف بربك أنه على 

كل شيء شهيد. أال إنهم في مرية من لقاء ربهم. أال إنه بكل شيء محيط« سورة فّصلت – اآليتان: 52و53
45   أبو يعرب املرزوقي: شروط نهضة العرب واملسلمني- دمشق: دار الفكر-ط1- ص:268

في  املنشودة  رفاهيتها  لإلنسانية  يحقق  أن  له-  ر  املنظَّ األقل  على  -أو  به  ر  املبشَّ االقتصادي 
هذا  حتميل  اإلجحاف  من  أليس  املقابل،  وفي  لكن  الثروة؟  اقتسام  في  والعدل  األمن  من  إطار 
املوضوعية  من  وهل  كاملة؟  الفرصة  يعط  ملا  وهو  غيره  فيه  فشل  ما  في  املسؤولية  االقتصاد 

دعوته لإلجابة على أزمات اقتصادات تقوم على نقيض قميه ومرتكزاته؟

باملهم . 2 ويقوم  العقبات  من  الكثير  يتجاوز  أن  اإلسالمي  السياسي  للفكر  ينبغي  أال 
يتراكم  زال  ما  والذي  فيه،  عنه  املسكوت  من  كثير  في  نفسه  مع  ويتصالح  املراجعات  من 
جديد  من  لإلنسانية  اإلسالمي  السياسي  الفكر  يقدمه  أن  ميكن  الذي  ما  السنني؟  مر  على 
هل  فعال؟  القدرة  هذه  لديه  وهل  واألنظمة؟40  الشعوب  بني  أفضل  لتعايش  ميثاقا  يكون 
مطالبا  اإلسالمي  السياسي  الفكر  أليس  التاريخية؟  اللحظة  لهذه  ما  استشراف  هناك 

بالقيام بهذا اجلهد؟41

عنده  يشكل  مبا  مخاطبة اآلخر  على  القدرة  يعنيه  فميا  يعني  احلضاري  الشهود  إن 
وجوده،  تؤرق  التي  الكبرى  اإلشكاليات  لتجاوز  عليه  يسير  وهديا  همومه  عن  جوابا 

. إطعاما من جوع وأمنا من خوف42

40   وفي هذا اإلطار يقول د. محمد جبرون بهذا األمر: »فاحلاجة ماسة إذن إلى بناء تصور دبلوماسي إسالمي يستلهم قواعد 
التحرك والتعامل من املرجعية األساسية: الكتاب والسنة، مستأنسا بالتاريخ«- »املقاصد في الفكر اإلصالحي اإلسالمي«  ص:111 

– دار الكتب العلمية.
41   في نفس السياق يضيف د. محمد جبرون يقول »إن املتأمل في مسيرة العمل الدبلوماسي وفي التقوميات النوعية ألدائه 
التي تطل علينا بني الفينة واألخرى يكاد يجزم بضعف هذا البعد في املشروع اإلسالمي وأنه من القضايا التي قليال ما يتم التفكير فيها« 

املرجع السابق – ص: 112
42   فيها إشارة إلى سورة قريش التي يذكر بها الله تبارك وتعالى قريشا مبا منَّ به عليهم، وهو جماع ما تكون به مصالح 

املجتمعات: أمنها االقتصادي واستقرارها السياسي.
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احلركي  اخلطاب  يستفيد  ال  ملاذا  عليها؟  املاديات  وطغيان  اإلسالم  دار  في  املدنيات  ازدهار 
إيجابيا  التفاعل  اإلسالمية  احلركة  على  يجب  أال  ؟  عموما49 الصوفي  تراثه  من  عموما 
إقلمييا  إسالميه  التصوف  إلى  الغالب  النزوع  مع  تساوقا  األقل  على  الصوفي  اخلطاب  مع 

ودوليا؟50
أسئلة املجمتع 51

يقوم  أنه  واإلصالح  التوحيد  حركة  تتبناه  الذي  الرسالي  املنهج  مالمح  أهم  من 
اخلير  على  »التعاون  ومنطلقاتها  مبادئها  من  أنه  كما   . للمجمتع52 مشروعها  توريث  على 
بالنسبة  ميثل  الذي  عموما ومع اآلخر –خصوصا-  املجمتع  مع  فعالقتها  إذن،   53 الغير« مع 
على  أو  وتعاون  تشارك  عالقة  باألساس  هي  االجمتاعي  املفارق  أو  املوضوعي  املعادل  إليها 
ة املفاصلة كما هو  صعيدي أو منهجيَّ دامي أو التَّ األقل تعايش، فال يطغى عليها اجلانب الصِّ
املوضوعيني  ومعادليها  محيطها  مع  عالقتها  في  االجمتاعية  التجارب  من  كثير  في  أن  الشَّ

سواء منها اإلسالمي أو غير اإلسالمي.

فكرية  عوائق  وقيام  ة،  وعمليَّ ة  نظريَّ معاناة  وجود  عدم  بحال  يعني  ال  هذا  لكن 
من  كثير  في  نفسها  فتجد  جتربتها.  طريق  في  الذكر-  اآلنفة  املفارقة  -أساسها  وواقعية 

49   ال بد من اإلشارة إلى أن هناك حركات إسالمية مغربية وغير مغربية متتاح أساسا من التراث الصوفي اإلسالمي وحتاول 
تبيئته في خطابها املعاصر كحال جماعة العدل واإلحسان املغربية مثال.

50   »وباجلملة ميكن تتبع مستويات هذا التحول النوعي (أي في الواقع الديني-احملرِّر) من خالل الّتركيز على ثالثِة توّجهات 
إستراتيجية في السياسات الدينية في املغرب: يتعلق األول مبفهوم التدين الذي يراد للزوايا الصوفية أن تؤسس له، ويتعلق الثاني بوظيفة 
الفاعل الصوفي ضمن احلقل الديني، أما التوجه الثالث فيتعلق بالعائد اإلقليمي واخلارجي من الرهان على التصوف« – تقرير احلالة 

الدينية في املغرب 2008-2007 – ص: 162 - املركز املغربي للدراسات واألبحاث املعاصرة.
51   هذا الفصل مستوحى أساسا - مع توسع وإغناء- من األفكار الوادرة في مداخلة ذ. عبد اإلله بنكيران في ندوة السؤال 

املركزية والتي كانت بعنوان: »ماهي األسئلة الفكرية الكبرى التي تواجه اإلنسان املسلم املعاصر في عام أصبح مفتوحا ومعوملا«.
52   أنظر »الرسالية في العمل اإلسالمي« – ص9: » ورسالية املشروع  تعني تلك اجلهود املبذولة فكريا وعمليا من اجل جعل 

مشروعنا اإلصالحي ملكا للمجتمع«.
53   أنظر »امليثاق« – املبادئ واملنطلقات – ص 43

هو  للصحوة  احلقيقي  التعليل  الظرفية....إمنا  املصاعب  وإلغاء  احلاجات  بسدّ  التعويض  تقبل 
احلضارات  أن  وزبدته  القول  والعربية تعينا.....وخالصة  طبيعة  اإلنسانية  األزمة  وصفنا:  ما 
سوامق  إلى  أفنانها  وسمت  اإلميان،  أعماق  في  عروقها  ضربت  إذا  إال  تستقمي  ال  اإلنسانية 

”. ي املتروّ العقل  محاوالت  أفنانها  وبواسق  عروقها  عوامق  بني  وتوسطت  العرفان، 

الفكر  ورائها  ومن  اإلسالمية  احلركة  قدمت  ماذا  التساؤل:  وجب  أيضا  وههنا 
وتقريب  اليوم  إنسان  تؤرق  التي  االنتظارات  هذه  ملقاربة  جهود  من  املعاصر  اإلسالمي 
اليوم  إلنسان  يقدم  جديد  كالم  علم  إلى  نحتاج  هل  -؟  46 نفسها هي  فقهته  -إن  جوابها 
حركة  إطالق  نحتاج  أال  ذلك؟  كل  من  والغاية  وجوده  معنى  و  معناه  عن  القرآني  اجلواب 
إلى  بدونها  له  سبيل  ال  التي  الكونية  الصبغة  يكسبه  مبا  اإلسالمي  الفكر  بناء  تعيد  فلسفية 
في  يجري  ما  يعتبر  أال  اإلطار  هذا  وفي  اإلنسانية؟  جتاه  به  املنوطة  باملسؤولية  االضطالع 
فكري  بناء  دون  كابحا  عامال  تناكث47  من  مشاربها  على اختالف  العربية  الفكرية  الساحة 

يقوم ملا أمامه من أسئلة وانتظارات باجلواب؟

النظر  أهل  فيه  يقع  ما  كثيرا  الذي  اجلدل  عن  بنا  ينآى  شيء آخر  إلى  نحتاج  أننا  أم 
كما  كونية  بانتظاراتٍ  يتعلق  ألنه  جد خطير  واألمر  والتصورات؟ خصوصا  العقائد  في 
التصوف  في  يكون  أفال  الوحي!  بها  يهيب  كما  استخالفية  ومهمة  الواقع  بها  ينطق  
لها  ومدرسة  بل  ممكناته،  من  وممكنا  اإلسالمي  اجلواب  روافد  من  رافدا آخر  -باعتباره 
القلق  هذا  عن  جواب   - آنفا48 املبسوطة  الثالثة  أبعاده  في  املعنى  ألسئلة  اخلاصة  مقاربتها 
مع  ذاته  القلق  عن  قدميا  يجيب  أن  حاول  كما  اليوم  البشرية  عنده  الذي أناخت  الوجودي 
46   ال يخفى أن ثمة فقر كما وكيفا في التنظير الفلسفي جتديدا وممارسة في إطار ما يسمى بتيار الوسطية إلعادة صياغة 

اجلواب اإلسالمي صياغة كونية كما يليق به.
47  إشارة إلى قوله تعالى: »وال تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أميانكم دخال بينكم أن تكون أمة 

هي أربى من أمة. إمنا يبلوكم الله به. و ليبنّي لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون« سورة النحل – طرف من اآلية:
48   املقصود أن »القوم« يبتدئون من حيث ينتهي غيرهم من السائرين (الباحثني عن املعنى) ولعل من أبلغ ما يعبر عن ذلك 
ما ورد في احلكم العطائية – احلكمة 29: »شتان بني من يستدل به وبني من يستدل عليه، املستدّل به عرف احلق ألهله، وأثبت األمر 
من وجود أصله، واالستدالل عليه من عدم الوصول إليه، وإال فمتى غاب حتى يستدل عليه؟ ومتى بعد حتى تكون اآلثار هي التي 

رنوبي – دار ابن كثير. ط.10 - ص:94 توصل إليه؟« أنظر: شرح حكم اإلمام ابن عطاء الله السكندري للشيخ عبد املجيد الشُّ
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العيش  في  وطرائق  فقهية،  قانونية  ونظم  اجمتاعية،  نىً  بُ ضفافها  على  تشكلت  سائدة 
فعليا  بوقوعه  ثم  الغربي  االستعمار  إرهاصات  بفعل  إذ  ومتكاملة.  ومستقرة  متناغمة 
قائما  كان  ملا  موازية  وأعراف  وبنيات  نظم  إنتاج  مت  واإلسالمية،  العربية  املجمتعات  على 
ت ومن ورائها الغرب بكل  ومستقرا فيها، سوى أن هذه اجلديدة أقوى وأحدث، وأنها حلَّ
ثم  وعسكريا.  واجمتاعيا  واقتصاديا  وعلميا  فكريا  ومناء،  وتقدم  وثراء،  قوة  من  ميثله  ما 
يصير  باملجمتع  فإذا  كاد..  أو  أتى على خضرائه  حتى  القدمي  يجتاح  اجلديد  هذا  لبث  ما 
إلى خلق جديد ال هو بقدميه البسيط ولكن املتناغم، وال هو بجديده متخلص من ترسبات 
بكمال  موسوما  شرطه،  بمتام  متحققا  كان  اجلديد  الوافد  هذا  إلى  ز  رِ أَ إذا  حتى  ماضيه، 
أو  فقدها  التي  وهويته  دينه  إلى  باملجمتع  تعود  لكي  اإلسالمية  احلركة  قامت  فلما  وسمه. 
لذلك  األهلية  لهم  مبن  واإلهابة  سبيال  إليه  استطاعت  ما  مبراجعة  الدين  أمر  وجتديد  كاد، 
للعاملني  مطروحة  تكن  لم  أسئلة  أبنائها  أذهان  في  قامت  روا،  وينوّ ويصلحوا  وا  دّ يجدّ أن 
في الدعوة اإلسالمية قدميا.. أسئلة ظلت بال أجوبة أو أن أجوبتها لم تكن شافية، وما ذاك 
طريق  في  جديدة  حتديات  طرحت  املجمتع  في  العميقة  والتحوالت  اجلديد  الواقع  ألن  إال 
المتثل  حسن  عن  العجز  درجة  إلى  تصل  حتدياتٍ  اإلسالمية،  والفكرة  اإلسالمي  املشروع 
في  وردت  التي  تلك  أي  جدال-  وال  فيها  مراء  ال  والتي  بالضرورة،  املعلومة  الدين  ألحكام 

سياقات قطعية ال مجال لتأويلها أو لي أعناق نصوصها-.

بسبب  الزواج  سنّ  ر  املجمتع –مثال-، تأخُّ عرفها  التي  الكبرى  التحوالت  فمن 
على  يطرح  ما  وهو   ، نسبيا55 سن متأخرة  في  إال  »االجمتاعية«  باألهلية  التحقق  صعوبة 
تتطور  آثارها  نرى  زلنا  ما  تناقضات  غمار  في  وبقوة  العفة، ويدخله  إشكالية  املجمتع 
العفة  اإلسالمي على خطاب  املشروع  يطرحها  التي  احللول  نقصر  فهل  يوم.  بعد  يوما 
بدوره في تأخير  يساهم  الذي  التعلميي  نظامنا  تغيير  في  يكمن  احلل  أن  أم  واالستقامة؟ 
وما  فكيف؟  ممكنا،  هذا  كان  ولئن  القائم؟  االجمتاعي  النظام  وراءه  ومن  للزواج  التأهيل 

55   لإلشارة فإن متوسط سن الزواج باملغرب يتجاوز الثالثني بالنسبة للرجال واخلامسة والعشرين بالنسبة للنساء.

من  فيه  ما  األقل  على  –أو  املجمتع  هذا  تفاصل  أن  بني  تتنازعها  مفارقات  أمام  األحيان 
ظواهر سلبية بنظرها- وبني أن تذوب فيه..، بني أن متارس دورها اإلصالحيِّ في تغيير ما 
تتعايش  أن  وبني  واملدافعات-،  املفاصالت  أنواع  من  ذلك  يقتضيه  ما  -مع  فيه  فاسدا  تراه 
مبا  املوضوعيني  ملعادليها  احلراك  هامش  في  يفسح  تعايشا  أصحابها  ومع  الظواهر  تلك  مع 
وكيف  وذاك؟  هذا  بني  التوفيق  فكيف  تراها..  كما  املجمتع  ومصلحة  رسالتها  يخدم  ال 
التوفيق بني عالقات التعاون أو على األقل التعايش مع املعادل املوضوعي في ساحة التدافع 
املتاحة  املساحة  هي  ما  وتضاد؟  تناقض  من  تقتضيه  مبا  التنافس  وعالقات  االجمتاعي 
»بطريقة  العيش  يريدون  أنهم  على  إليهم  ينظر  أن  ميكن  عالم  في  ألبنائها  املعطاة  واملكانة 

مختلفة«؟

وحركة  عموما  اإلسالمية  للحركة  االجمتاعي  التدافع  عن  احلديث  معرض  ففي 
احلركة  أبناء  بعض   : تراجع54 لظاهرة  التطرق  مت  اخلصوص،  وجه  على  واإلصالح  التوحيد 
هذه  تستبطن  أال  ولكن،  عوائد..  من  عليه  كانوا  ما  وإلى  القدمي  اإللف  إلى  اإلسالمية 
ما  املفاصلة  ضروب  من  فيها  وأن  واحلركة؟  املجمتع  بني  العالقة  إلى  متوترة  نظرة  الفكرة 
مع  ذلك  يستقمي  وهل  األفراد؟  الصطياد  كمجال  للمجمتع  نظرة  ذلك  يعكس  أال  فيها؟ 
ألنها  إال  تقم  لم  املفارقات  هذه  إن  للمجمتع؟  املشروع  توريث  هو  مبا  الرسالي  املنهج  ي  تبنّ
املجمتع  أنتج  الذي  التاريخي  بالسياق  تتعلق  مفارقات  وأعقد،  أعمق  تترجم مآزق أخرى 
املعاصر محلِّ دعوة احلركة اإلسالمية من جهة، والسياق الذي نشأت فيه هذه احلركة من 

جهة أخرى.

وحتولت  مالمحه  تغيرت  مجمتعا  مجملها  في  اإلسالمية  احلركة  ورثت  فلقد 
لقرون  اإلسالمية  الثقافة  ظل  في  عوائده  استقرت  الذي  املجمتع  ذلك  هو  يعد  ولم  معامله. 
أعرافا  االجمتاعية  بالشرع، وصارت اختياراته  والعرف  بالعبادة  العادة  فيه  حتى اختلطت 
54   ومن االصطالحات السائدة القريبة من هذا املعنى لفظ »التساقط« أو »املتساقطني« كما أورد ذلك الداعية فتحي يكن 
في كتابه »املتساقطون على طريق الدعوة« .. ولكن لفظ »االسترجاع« أقوى وأعّم وال يحمل في طيه حكما قيميا فهو أسلم أيضا. 

كما أن لفظ »التساقط« ال يظهر اجلدلية القائمة في هذه الظاهرة ولكن يحصرها في هّمة »املتساقط«، والله اعلم.
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 الباب الثالث:

ت�ساوؤلت يف

امل�سروع الإ�سالمي

هو المنوذج/البديل املطروح؟

العربية  املجمتعات  سكن  الذي  االقتصادي  المنوذج  أيضا،  التحوالت  أهم  ومن 
ما  مع  نوائمه  فكيف  الربوية.  واملعامالت  االستهالك  مالمحه  أهم  أن  حيث  واإلسالمية، 
الشرعية؟  األحكام  وراء  الكامنة  اإلسالمية  الفلسفة  بالفعل  تترجم  مواءمة  الوحي  به  جاء 
النظم  كل  وأن  متجذرة؟  إستهالكية  نزعة  على  قائمة  اليوم  العاملي  االقتصاد  روح  أليست 
من  هذا  فأين  لصاحلها؟  املستهلك  كسب  إلى  تسعى  إمنا  اليوم  القائم  المنوذج  تقاوم  التي 
النبوية؟  السنة  مالمح  وأجلى  اإلسالمية  التربية  أساس  هي  التي  الدنيا  من  التخفف  نزعة 
نوع  املطاف  نهاية  في  هي  اإلسالمية/البديلة  املالية  واملؤسسات  اإلسالمية  البنوك  أليست 
من التطويع لنظام مالي مفارق جلوهر الفكرة القائمة على مبدإ االستخالف بدل امللكية، 
واالستثمار بدل االستهالك، واالقتصاد بدل التبذير، والتقلل بدل اإلكثار؟ كيف السبيل 
بوي وهي  إلى تغيير العقلية االستهالكية السائدة والتي ميكن اعتبارها خادمة للمنوذج الرّ
اإلسالمي  املشروع  طرف  من  املمكنة  اإلصالحات  من  الكثير  وجه  في  كبير  عائق  بذلك 

ليس على املستوى االقتصادي فحسب، ولكن على جميع املستويات؟

هذه اإلشكاالت وغيرها مما تراكم عبر السنوات على اخلطاب اإلسالمي وظل في 
عمومه دون جواب شاف، ليقف املنتسب إلى املشروع اإلسالمي في مأزق بني إميانه الراسخ 
واقعه  في  يراه  ما  على  ذلك  تطبيق  استحالة  شبه  وبني  الشرعي  النص  في  جاء  ما  بصواب 
- ينبغي أن يكون من القوة  املعيش! واحلال أن احلل اإلسالمي -أو قل اجلواب اإلسالمي56
والنجاعة بحيث ال يقتصر أمره على اجلواب عن أسئلة محيطه األقرب ولكن املفترض أن 
شهادة  ومسؤولية  اخلامتة  رسالته  ذلك  تقتضي  كما  جمعاء  اإلنسانية  تهفو إليه اختيارات 
هذه األمة على غيرها من األمم. فهل هذا العجز عن تطبيق الكثير مما جاء في القرآن دليل 

على عدم الفهم لهذه األحكام؟ أم أنه محض ضعف وتخلف أبناء هذا املشروع؟

56   أنظر الفصل السابق
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أسئلة »املنهج«

ال يخفي كثير من املشتغلني بالفكر اإلسالمي، واملهمتني بالتقد الذاتي منهم على 
هم بأن ورش املراجعة والنقد في إطار الفكر املذكور ورشٌ كبير ومهم،  وجه اخلصوص، قولَ
من  كثير  إلى  طوال  تنزل  النقدية  املراجعات  هذه  وأن  مفتوحا.  يظل  وأن  يفتح  أن  وينبغي 
وتشاكسه  العام،  نسيجه  في  عرضا  وتتراحب  الفكر،  هذا  بنية  في  الغور  البعيدة  األسس 

هنا وهناك في كثير من مستقرات العوائد ونوافل املقوالت.

وال يقصر هؤالء مذهبهم هذا على فكر مخصوص في إطار »البيت اإلسالمي« أو 
الفكر  مع  مشاكسة  وأقسى  روزا  وأحزم  غوصا  أعمق  جتدهم  بل  فيه،  غيره  دون  تيار  على 
األمة  في  والندياحه  ألهمية هذا األخير  والتوسط  االعتدال  إلى  نزوعه  في  إليهم  األقرب 
وشيوعه فيها من جهة أخرى. فهو عندهم أولى بالنقد واملراجعة حيث عظم منه احلضور 
ضر يتوخى  أو  جلبه  يمتنى  عليه في خير  املعول  عندهم  ألنه  أو  املرافعة،  عنه  وكثرت 
بات  ما  بهذا  املقصود  فإمنا  إليه،  نشير  الذي  هذا  عن  فنروغ  نسهب  ال  ولعلنا  دفعه.. 
يصطلح عليه بفكر الوسطية أو تيار الوسطية، وهو الذي عرضنا له في الباب الثاني حني 
وقفناه أمام مرايا انتظارات هذا الزمان من خالل األسئلة التي طرحها املشاركون في ندوة 
التداعي  آلية  مبقتضى  بلغناها  وثالثة  فبسطناها،  إليها  أشاروا  فسقناها، وأخرى  السؤال 

. 57 كما قدمنا لها في الباب األول

إن كثيرا من »املآزق« الذاتية للحركة اإلسالمية والتي سنعرض لبعضها في فصل 
»أسئلة املشروع« وفصل »أسئلة التنظمي« وأخرى موضوعية عرضنا لطائفة منها في الباب 

ت، أو حملض غفلتنا وقصورنا عن الذهاب مع بعيدا مع  57   ولعلنا ال ننسى رابعة أغفلناها بسبب من وردها مقتضبة فُغمَّ
تداعياتها. واملعول عليه في هذا اإلطار هو حسن تلقي اإلشارات ال اجلمود على ظاهر العبارات، فاألصل أننا بصدد اإلعالم مبا كان 

من أمر مبادرة السؤال، وهي بعض مما ُيسعى إلى إجنازه في هذا الورش الضخم. والله املستعان.
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محكم  نسيج  أو  متني  منهج  من  اخللو  اليسير  الزاد  يخذله  ولكن  مستنير  فكر  وراءه  من 
يقتله  أو  ثقيال،  سمجا  يجيء  حتى  »اإليديولوجيا«  طغيان  يعيبه  فنا  تتبرج  هي  أو  مكني. 

التحرز منها حتى ينهال رخوا هزيال.

من  البضاعة  هذه  إلى  من اإلخفاقات  كثير  مرد  يكون  قد  املنطلق،  هذا  من 
من  التقليل  حد  إلى  ذهبت  تساؤالت  جاءت  ولهذا  املناهج..  من  العدة  وتلكم  املفاهمي 
»مقابلة« وأخرى  بتيارات أخرى  مقارنة  الوسطية59  تيار  لدى  املنهجية  االستداللية  القوة 
–أي تيار الوسطية-تقوي هذه  « أصحاب هذا التيار  »منافسة«. فال »فرضيةُ استنارةِ عقولِ
املقابلني  لدى  االستالب«  »فرضية  أو  املنافسني  لدى  االنغالق«  »فرضية  وال  عندهم،  امللكةَ 

تضعفها لدى هؤالء وأولئك.

إرث  إلى  رافده-  بحسب  –كل  أصحابها  يستند  إمنا  -بنوعيها-  التيارات  هذه  إن 
فهم  لألمة.  املعاصرة  واحلضارية  الزمانية  السياقات  أنه تطور خارج  سوى  ضخم  عقلي 
ما  الذاتيةُ  ه  قوتُ تغذي   ، تٍ نِ عْ مُ غير  سهال  اعمتادا  إرث  من  ارتضوه  ما  على  معمتدون  جميعا 
هم عليه من ضعف في التنزيل أو غلوّ في التأويل. بيمنا ال يستند أصحاب التيار الوسطي 
عند  ما  غنى  له  إرث  إلى  أمتهم  مع  تواصلهم  وعمق  زمانهم  مع  تفاعلهم  قوة  من  بالرغم 
غيرهم وثراؤه.  فال هم أعادوا قراءة التراث60 وال هم أنتجوا مبوزاة هذا التراث أو بالبناء 

 . عليه ما مياثله أو يضاهيه إحكام بنيان وقوة برهان61

فهل يصح هذا الزعم بضعف اآللية املنهجية لدى »تيار الوسطية«؟ وما هي األدلة 
الضعف؟  هذا  أسباب  هي  فما  هذا،  صح  وإن  مفارقيه؟  لدى  حجيتها  وما  ذلك؟  على 

وكيف يتوسل إلى دفعه؟
59   »ونحن كتيار للوسطية في ضعف كبير جدا من الناحية االستداللية املنهجية« مداخلة د. الطيب بوعزة – الندوة املركزية 

بالرباط - 24 يونيو2007
60    إال ما كان من محاوالت ال ترقى إلى املأمول أو أخرى رقت أو كادت ولكن الغالب أن تيار الوسطية ال يتبناها

61    إال ما كان من محاوالت عادة ما تصنف خارج الفكر اإلسالمي طرا، وهي في مجملها: إما جادٌة ولكن شديدة املناقضة 
في أساسها ملقوالت هذا الفكر فيتعذر عليه األخذ بها أو االنفتاح عليها.. ولكن تيار الوسطية على اخلصوص في هذا غير معذور. 

وإما أقل جدية ورصانة فانضافت إلى املناقضة ذريعة أخرى تسرع به إلى اّطراحها وااللتفات عنها.

الثاني إمنا مردُّها إلى العقل الذي يكمن خلفها.. وسؤال العقل ليس باجلديد على الفكر 
العربي واإلسالمي، بل هو واحد من األسئلة التي أسالت مدادا كثيرا.. 

طرحا  طرحه  إعادة  إلى  السعي  بلهَ  اإلشكال  هذا  إنتاج  إعادة  مقام  هذا  وليس 
إلى  تفطنت  التي  األسئلة  عرض  ههنا  الشأن  وإمنا  موضوعه.  بشرف  يليق  كما  فلسفيا 
لها..  املنتجة  الشروط  في  يكمن  إمنا  اإلشكاالت  هذه  أسّ  أن  من  أصحابها  عند  وقر  ما 
إلى  تتداعى  بشأنها  أسئلة  طرح  إلى  يؤدي  »مآزق«  يعتبر  فميا  النظر  أن  بعبارة أخرى:  أو 
التساؤل عن أسبابها. فإذا هي بنية مفهومية وأسس منهجية منتجة لهذه املآزق في شكل 

أفكار أوممارسات.

لقد أثبتت التجربة بأن هناك »معاناة« فكرية حقيقية في واقع احلركة اإلسالمية، 
وجتاوزا،  تطاوال  أو  تنازال  وخضوعا،  يبدو  مبا  السياسي  املجال  في  حينا  نفسها  عن  تعبر 
وشعاراته  املثالية  تقوقعا في خطاباته  أو  ومبشراته  املشروع  مبادئ  نطاق  عن  أو خروجا 
معارضة  أو  الباطل  حملض  كانت  وإن  مساندة  أو  فا،  سرِ مُ انعزاال  أو  فا  كلِ مُ حتالفا  أو  العامة، 
وإن كانت حملض احلق.. وغير ذلك من املفارقات واألحكام لها أن متضي أنى شاءت مادام 
من  تأويله  إلي  ذهبوا  ما  أو  فهوم،  من  آراءهم  على  غلب  ملا  إال  يحتكمون  ال  أصحابها 

نصوص ال تكاد تشفي ملا يغلب عليها من عموم.

ففي بعض األحيان تعبر هذه »املعاناة« عن نفسها في املجال االجمتاعي حيث جند 
ة أو مخالفةَ  أجوبة أقلّ ما ميكن أن يقال عنها »ال واقعيتها« استحالةَ تطبيق أو معاكسةَ سنّ

واقع أو خروجا عن سياق.58

تا،  تا وتفتُّ لُّ فَ سا، أو تَ سا وتيبُّ وأحيانا أخرى تعبر عن نفسها في املجال الثقافي تكلُّ
قوال  أو  أو تنويرا خافتا،  باهتا،  إبداعا  أو  اخلواء،  عني  هو  بناء  أو  النقض،  عني  هو  نقدا  أو 

58   أنظر فصل أسئلة املجتمع  
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فينا، قمنا على آثارها متسائلني مبلبلني مشوشني؟ أو كلما قام مدافع مبقال ميدح األمجاد 
ويرفع شعار احملافظة على التراث والدين، كنا له سامعني؟ وعن إشكاالت واقعنا ملتفتني؟ 

وعن »مآزق« توشك أن جتيء على خضراء جهودنا عمني؟

هذه  من  اجلاد  على  استنارة  من  يدعيه  ما  مع  الوسطية  تيار  فكر  ينفتح  ال  ملاذا 
بعد  أزره  من  وتشد  فقر،  بعد  وتغنيه  فقد،  بعد  تكسبه  وجادة  رصينة  للتراث  القراءات 
اجلابري  عابد  د.  من  لكل  الفكري  املشروع  من  التيار  هذا  يستفيد  مدى  أي  إلى  ضعف؟ 
ود. طه عبد الرحمن وغيرهما؟ محاولة لتجاوز هذا الطعن وفتح آفاق معاجلة مظاهره؟

بعضٌ  بُ  سَ نْ -يُ للتراث  قراءات  تضيفها  أن  ميكن  وفكرية  منهجية  قمية  من  هل 
من  مستقاة  ملناهج  إسقاطها  في  منها-  قريبني  يعدون  أو  اإلسالمي  التيار  إلى  أصحابها  من 
اإلسالمية  احلركة  تتجنَّ  ألم  سياقاته وخصوصياته؟  له  تراث  على  معرفية أخرى  حقول 
أصحابها؟  مقاصد  في  وشككت  باالستيالب  ورمتها  منها  متوقفت  إذ  التجربة  هذه  على 
على  الهيرمينوطيقا  دراسات  به  جاءت  ما  جاءت به خارج  جديد  أي  املقابل-  -وفي  لكن 
ذهب؟  المتَّ قبل  ما  اإلسالمي  الفكر  في  الكالم  علم  مجادالت  أو  املسيحي  الديني  الفكر 
الفكر  إطار  في  منها  االستفادة  بغرض  معا  األطروحات  هذه  كلِّ  لتبيئة  سبيل  من  وهل 

اإلسالمي عموما؟ وفكر الوسطية على وجه اخلصوص؟ 

كيف السبيل إلى إحداث نقلة نوعية في الفكر اإلسالمي من خالل تغيير منهاج 
التفكير السائد فيه أو تطويره أو إرساء منهاج تفكير جديد؟ وهل من سبيل إلحداث أثر 
في فكر األمة والعالم يكون في مستوى ما أحدثه عظماء املفكرين في الغرب؟ أثر يكون 
قريب  أو  اجلهد  بهذا  قام  من  فعال  يوجد  أال  مثال؟  التنوير  فالسفة  أحدثه  ما  مستوى  في 
غير  عموما  األمة  ولدى  الوسطية خصوصا  تيار  أصحاب  لدى  التلقي  شروط  وأن  منه؟ 
أننا  أم  باب؟  دون  باب  أو  أمر  دون  أمر  في  النظر  بإعادة  مطالبون  نحن  وهل  حاليا؟  كافية 
فهمنا  شيء:   كل  مع  التعاطي  في  منهاجنا  جتديد  أو  شيء؟  كل  في  النظر  بإعادة  مطالبون 
ما  العلوم؟  باقي  في  النظر  وإعادة  الفقه؟  ألصول  جتديدنا  النبوية؟  للسنة  الكرمي؟  للقرآن 
حدود  هي  ما  لها؟  املتوهمة  واحلاجة  للمراجعة  احلقيقية  احلاجة  بني  املعقولة  احلدود  هي 
املساءلة القاصدة؟ وما هي مواصفات املراجعة الفاسدة؟ أو كلما قام مغرض فألقى بالشبه 
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املنهج  ومرحلة  االستبدالي  املنهج  ومرحلة  االنقالبي  املنهج  مرحلة  أساسية:  مراحل 
الفكر  في  نوازع  من  فيها  ساد  وما  الثالث  املراحل  هذه  سمات  من  كثيرا  جند   ، الرسالي62
مرحلة  كلِّ  فضاء  ث  يؤثِّ األبعاد  الثي  ثُ واحد  مٍ  لَ عْ مَ إلى  ترجع  إمنا  السلوك،  في  مظاهر  أو 
عد/ وبُ العضوية،  عد/مفهوم  بُ فهي  مفاهميه  قل  أو  علم  َ امل هذا  أبعاد  أما  ها.  زُ مييِّ بشكل 
األبعاد/املفاهمي  هذه  إلى  جوع  فبالرُّ التنظميية.  القيادة  عد/مفهوم  وبُ التنظمي،  مفهوم 
كل  طبعت  التي  والسلوكيات  الظواهر  من  الكثير  نفهم  أن  ميكننا  ومتثالتها،  الثالثة 

مرحلة على حدة.

وفي مقابل هذا الفضاء املوصوف آنفا بأبعاده الواسمة، يقوم فضاء آخر مقابل وهو 
املجال اخلارجي بالنسبة لهذه التجارب، إنه محل دعوتها ومجال حتركها، وهو اآلخر فضاء 
عد/مفهوم الدولة.  عد/مفهوم املجمتع، وبُ عد/مفهوم املواطنة، وبُ تؤثثه أبعاد/مفاهمي ثالثة: بُ

رُ  وتتجذَّ ها  لُّ جُ أو  املناشط  كلُّ  التنظمي  في  تتركز  حيث  االنقالبية،  املرحلة  ففي 
األفكار في إطار منوذج تفسيري تفترض فيه القدرة على اإلجابة على جميع اإلشكاالت، 
الثالثة  األبعاد  هذه  تصل  الفكرية،  منظومته  عن  ما هو خارج  عن  بالذات  واالستغناء 
غايتها القصوى من حيث القوة والرسوخ. فما تزال فكرة العضوية في ترسخ حتى تصير 
المتركز  يزال  وما  املواطن(  هو  االعتبار  بهذا  التنظمي  في  )فالعضو  املواطنة  عن  بديال 
االجمتاعية  العالقات  تنشأ  )فال  املجمتع  عن  بديال  يصير  حتى  ازدياد  في  التنظمي  حول 
حتى  وأفقيا  عموديا  اتساع  في  التنظميية  القيادة  حضور  يزال  وما  التنظمي(  إطار  في  إال 
تصير بديال عن الدولة )وهي نتيجة طبيعية لألمرين السابقني: فاألمر أمر القيادة واحلكم 
التنظميات  بعض  في  رأينا  كما  احلدود  بعض  إقامة  حد  إلى  األمر  يصل  وقد  حكمها: 

اجلانحة أقصى الميني جذرية وتطرفا(.
62   بل هي على وجه العموم احملطات الكبرى جلل التجارب اإلسالمية مع اختالف في الترتيب أو املسار، فقد ال تعرف جتربة 
ما مرحلة انقالبية بل هي تبدأ استبدالية، أو قد تظل على منط من األمناط املذكورة ال تعرف عنه حيادا أو تغييرا، ولكن التنويه ضروري 
ر له عندها، واملنزَّل في مخططاتها فيما وقفنا عليه من  إلى أن خيار الرسالية كما تطرحه جتربة التوحيد واإلصالح لم يوجد بالشكل املنظَّ

التجارب اإلسالمية املعروفة

أسئلة »املفاهمي«

ألسئلة  ههنا  به  المتهيد  يمت  الذي  نفسه  هو  املنهج  ألسئلة  به  المتهيد  مت  ما  إن 
ة.  املنهجيَّ والعدة  ة  املفهوميَّ البضاعة  إلى  املشاكل  من  كثير  مردّ  أن  سبق  فلقد  املفاهمي. 
على  ورودها  يكثر  مفاهمي  بالنقد،  املفاهمي  من  مجموعة  السؤال  ندوات  تناولت  ولقد 
صورة  أو  فيه،  اشتباه  ال  قطعي  معنى  أنها  لو  كما  الكتابات  في  استعمالها  ويكثر  األلسنة 
الداللية  احلقول  فإن  صحيح،  غير  هذا  أن  واحلال  تشويه.  أو  عليها  يطرأ  تطور  ال  جامدة 
للكلمات ما تزال متور متفاعلة مع الواقع بحموالتها اللغوية واالصطالحية حتى تتراكب 
دُ أحيانا كثيرة إلى »احلفر« في أصولها طلبا للتخفف من  معانيها تراكبا يحتاج معه املجدّ

فا إلى معنى جديد فيه احليوية املطلوبة. وطأة املعنى الشائع الفاقد حليويته وتشوّ

اإلنسانية  ومفهوم  املدنية  الدولة  مفهوم  الندوة،  تناولتها  التي  املفاهمي  هذه  ومن 
ومفهوم  القمي  ومفهوم  الهزمية  ومفهوم  احلضارة  ومفهوم  اخلالفة  ومفهوم  األمة  ومفهوم 
املواطنة. وملا كانت هذه املفاهمي قد جاءت على شكل أسئلة مجملة وعامة وبدون تفصيل 
منها  واحد  كل  كان  ثم  حولها،  التساؤل  من  املضافة  القمية  ويحدد  فيها  النظر  زاوية  مييز 
مفهوم  هما  مفهومني  على  ركزنا  فقد  هنا،  لنا  الذي  كهذا  ز  حيّ له  يقوم  ال  ضخما  مبحثا 
الذكر،  اآلنفة  األسئلة  طارحي  لدى   ِ نيْ نَ طَ بْ تَ سْ مُ جاءا  ألنهما  البديل  ومفهوم  االنمتاء 
تْ  سيقَ ولذلك  املفاهمي.  تلك  تناول  عند  جندها  التي  القضايا  ات  يّ زئِ جُ من  لكثير   ِ نيْ لَ وحامِ
با. كرها تفريعا وتشعُّ صَّل فيها، فطارحها إمنا كان يسكنه هاجس آخر غيرها، فذِ فَ ولم يُ

مفهوم االنمتاء:
املراجعات  فكرها من خالل  وتطوّر  واإلصالح  التوحيد  حركة  مسار  مبطالعة 
ثالث  في  تلخيصها  ميكن  والتي  مسيرتها،  طول  على  بها  قامت  التي  الفكرية  والقطائع 
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شابه  وما  والهزمية  والشهود  والقمي  اخلالفة  قبيل  من  عنها  والوطن، وتنبثق أخرى  والدولة 
آلي  بشكل  تمت  ال  الذكر  اآلنفة  الثالث  املراحل  بني  االنتقال  عمليات  بأن  علمنا  وإذا  ذلك. 
الثاني  املنهج  مرحلة  في  حني  إلى  مستصحبة  بد  ال  املنهج  هذا  عقابيل  أن  مبعنى  وكامل، 
ترسبات  أثر  مدى  ما  نفسه:  يطرح  سؤال  أول  فإن  الثالث،  في  حني  إلى  الثاني  وعقابيل 
واإلصالح؟  التوحيد  حركة  ملشروع  املؤطرة  الكبرى  السابقتني في االختيارات  املرحلتني 
هو  مبا  الرسالي  املنهج  قناعات  تترجم  حقيقية  مواصلة  بنزعة  االنمتاء  مفهوم  يتحقق  وهل 
الوعي  ظل  في  التنظميي  االنمتاء  من  يتبقى  الذي  ما  والدولة؟  املجمتع  مع  تشاركي  تعاطي 
بني  تتناغم  وكيف  واملجمتعي؟  التنظميي  بني  االنمتاء  دوائر  تتراكب  وكيف  الرسالي؟ 
يمت  كيف  اإلنسانية على اختالفها؟  للقضايا  أو  األمة  لقضايا  واالنمتاء  للوطن  االنمتاء 
في  احلركة  معها  تتكامل  وكيف  احلضاري؟  البناء  في  الوعي-  –بهذا  الدولة  دور  اعتبار 
إطار  في  املعاصر  احلركي  للفكر  املؤطرة  الشمولية  فكرة  من  يتبقى  الذي  ما  الدور؟  هذا 
بني  التوفيق  كيف  أي  التخصصات،  تعددية  لصالح  للمشروع  التنظميية  املركزية  ضمور 
ذاتها  حد  في  الشمولية  فكرة  تكون  أن  ميكن  أال  اإلجناز؟  في  والتخصص  التصور  شمولية 
متام  من  أليس  الرسالية؟  املرحلة  إلى  السلمي  االنتقال  وإجناز  االشتغال  دون  معرفيا  عائقا 
املرحلة  مبتطلبات  يفي  مبا  جديد  من  املفاهمي  هذه  لنحت  النظر  إعمال  املنشود  االنتقال  هذا 

في أفق صياغة نظرية عامة للعمل اإلسالمي؟

مفهوم البديل:
بدأت  فلقد  التحديات.  من  الكثير  اإلسالمي هي األخرى  البديل  فكرة  تواجه 
الذي  التضييق  بفعل  تضخمت  ثم  عليها.  ال  ومعوَّ بها  را  مبشَّ بدايتها،  في  شبابا  منتفضة 
اإلسالمية  بالفكرة  علت  حتى  طويلة  عقودٍ  في  وفكرها  اإلسالمية  احلركة  على  مورس 
العشرين.  امليالدي  القرن  من  والتسعينات  الثمانينات  عقد  في  اإلسالمية  الصحوة  موجة 
بل  اإلسالمية،  الظاهرة  مع  تطبيع  نوع  ووقع  الثورة  وسكنت  الفورة  هدأت  إذا  حتى 

االنفتاح  طلب  إلى  ويصار  التنظمي  مركزية  تخف  إذ  االستبدالية،  املرحلة  وفي 
أن  إلى  العضوية  تؤول  فال  غلواؤها:  فتخف  أدنى  قميا  األبعاد  هذه  تتخذ  املجمتع  على 
بديال  التنظمي  يصير  وال   . املواطنة63 في  أعلى  مرتبة  تصبح  ولكنها  للمواطنة  مرادفا  تكون 
يصير  بأن  له  فعليا  بديال  يصير  حتى  منه  قدر  أكبر  استقطاب  إلى  يسعى  ولكنه  للمجمتع 
ولكنها  الدولة  عن  بديال  ليست  التنظميية  والقيادة  منه.  جزءا  ه  غالبيتُ أو  املجمتع  كلُّ 
ناهية  في  متكنت  ذلك  لها  مت  إذا  حتى  الدولة،  مناصب  أرقى  في  تكون  أن  إلى  تسعى  ههنا 
املطاف -مع املجمتع األغلب واملواطن األرقى- من استبدال اخليارات القائمة بخياراتها.

يمت  التي  فالعضوية  مختلفة:  األبعاد قميا أخرى  هذه  الرّسالية، تأخذ  املرحلة  وفي 
العضو  أن  اعتبار  على  اجمتاعية  وظيفة  تصبح  النحن«،64  دائرة  »توسيع  بفكرة  إغناؤها 
»التنظمي  باعتبار  املدني  املجمتع  مؤسسات  من  مؤسسة  التنظمي  ويصبح  اجمتاعي.  فاعل 
فقط  تنظميية  وصفةً  وظيفيةً  مرتبةً  التنظميية  القيادة  وتصير  املجمتعي«.65  للتعبير  إطارا 

على اعتبار كون »الوالء للمشروع اخلادم للمجمتع متقدما على الوالء للتنظمي«. 66

حتى  ويتباعدان  حتى يتداخال،  يتقاربان  يزاالن  ما  فضاءان  أمامنا  يقوم  وهكذا 
والتنظمي  املواطنة،  مقابل  في  العضوية  التالية:  العالقات  جدليتهما  عن  وتنشأ  يتناقضا67 

في مقابل املجمتع، والقيادة التنظميية في مقابل الدولة.

هما:  أساسيتني  نزعتني  مع  تدور  بسطه،  سبق  عما  تنشأ  التي  العالقات  هذه  إن 
ملفهوم  ترجمة  سوى  ليستا  بدورهما  واللتان  املواصلة  نزعة  مقابل  في  املفاصلة  نزعة 
األمة  مثل  مفاهمي  إلى  النظر  إشكالية  تتفرع  ومنه  أصحابهما.  لدى  القائم  االنمتاء 

63   وقد كان هذا – وما زال مع األسف- حال الكثير من التجارب احلركية والسياسية سواء منها اإلسالمية وغيرها
64   ذ. محمد احلمداوي - »الرسالية في العمل اإلسالمي« ص:69
65   ذ. محمد احلمداوي - »الرسالية في العمل اإلسالمي« ص:62
66   ذ. محمد احلمداوي - »الرسالية في العمل اإلسالمي« ص:62

67   جتدر اإلشارة إلى أن هذه الفضاءات وأبعادها كما سيقت إمنا هي محاولة للتوصيف الغير.. كما ال ينبغي أن تفهم 
أوصافها بإطالق. فما قصدناه إمنا هو ممكنات األشياء ال متظهراتها الواقعية، فقد تعيش جتربة ما باملنهجية االستبدالية مثال دون أن تكون 

العضوية فيها مرتبة أرقى في املواطنة مع حتقق البعدين اآلخرين مبا أوردنا.. وقد يتحقق األول والثالث دون الثاني وهكذا..
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لصالح  البديل  مفهوم  يتراجع  ما  بقدر  مجمتعه،  في  اندياحه  لصالح  ذاته  فلك  في 
الصالح  املوجود  مع  التواصل  على  قدرتها  في  وأقوى  دالالتها،  في  أعمق  مفاهمي أخرى 
والبعث  واإلحياء  الرسالية  كمفهوم  مفاهمي  تشاركي.  لعمل  أساسا  املعروف-  قل  أو   –
هذا  وهل  مقابالتها؟  لصالح  تراجع  في  البديل  فكرة  بأن  القول  ميكن  فهل  واإلصالح.. 
التراجع في حضور فكرة البديل هو عنوان على نضج التجربة احلركية؟ أم هو دليل على 
متى  ومن جهة أخرى  فيها؟  ببدائلها  تبشر  قامت  التي  املخصوصة  املجاالت  في  فشلٍها 
فسادها؟  من  صالحها  فيعلم  الواقع،  محك  على  تقاس  أن  األفكار  لهذه  الفرصة  اعطيت 
البديل  مفهوم  بدل  اإلحياء  مفهوم  على  التعويل  املغربي  كاملجمتع  مجمتع  في  يكفي  أال 
لتغلغل الثقافة اإلسالمية في هذا املجمتع ورسوخه تاريخيا وحضاريا فيها؟ أال ميكن تعتبر 
أن ما جعلناه مقابال أو معادال موضوعيا ملفهوم البديل إمنا هو مرحلة من مراحل تنزل هذا 
نتجاوزها  ومتى  وكيف؟  البديل  فكرة  تطرح  إذن  متى  وتلوا؟  سبقا  إن  الواقع  في  املفهوم 
هو  فما  املغربي  كاملجمتع  مجمتع  في  للبديل  موضوعيا  معاذال  اإلحياء  كان  إذا  ما؟  وإلى 
جاليات  تستقطب  التي  البلدان  من  وغيرها  مثال  كفرنسا  بلد  في  املوضوعي  معادلها 

مسلمة مهمة ولكنها ليست بذلك الرسوخ في الثقافة اإلسالمية؟

ذاتية  عراقيل  من  عموما  املشاريع  جتابهه  ما  جابهت  ثم  األقطار  بعض  في  شأنها  وارتفع 
متفاوتة  الدوافع،  متباينة  التناقض،  شديدة  البديل  فكرة  مع  حال  إلى  صرنا  وموضوعية، 
عينيه  يعمي  الرمال  في  رأسه  دافن  وبني  ة،  مرّ لها  وتارك  ة،  مرّ بها  قائل  بني  التأثير  درجات 
عن رؤية  حتديات تكاد تنسف بناءها من األساس، وشاخص برأسه إلى طبقات من اجلحود 

ال يرى في بقيتها الباقية شيئا يصلح لصالح.

األصيلة  واملفاهمي  األفكار  من  الكثير  شأن  شأنها  البديل  فكرة  أن  الواضح  من 
الفكر  لهذا  الكبرى  وسلبا مع االختيارات  إيجابا  تتفاعل  اإلسالمية  احلركة  فكر  في 
ذات  املشاريع  في  اجلذور  عميقة  احلضور،  كثيفة  فنجدها   .. عليه  الغالبة  والنزعات 
األنواع  هذه  ففي  اإلغالق داخليا أو خارجيا.  احملكمة  والبنية  العميقة  التنظميية  املركزية 
بل  املواطن،  عن  بديال  والعضو  املجمتع  عن  بديال  التنظمي  فيها  يكون  التي  املشاريع  من 
واإلدارية  االجمتاعية  العالقات  عن  بديال  التنظميية الداخلية  العالقات  تكون  وأحيانا 
شيء  لكل  بديل  إليجاد  السعي  يكون  املقاربات  من  األنواع  هذه  ففي  املجمتع،  في  العادية 
أمرا مبررا، ألن املاقبليات املؤطرة لها تدور حول احلكم بعدم صالحية أي شيء، ومسؤولية 
املشروع عن إيجاد أجوبة لكل شيء. وهو ما ال يسعها إيجاده لسبب أو آلخر )كأن تعتبر 
أعراف مجال مخصوص وأدبياته مناقضة في بعض ممارساتها أو جلها ملنطوق أو مفهوم في 
 . 68 فا ملأزق متوهم إطار مذهبيتها( فإنه يمتحل آلليات التنظير فيها أن جتد مخرجا متكلّ

الذات  حول  وااللتفاف  التركيز  نزعات  بتراجع  يتراجع  الفهم  هذا  حضور  لكن 
في  واستحضاره  معه  تفاعله  وكيفية  الواقع  على  الفكر  انفتاح  فبقدر  املشاريع.  هذه  في 
املشروع  دوران  وتناقص  رساليته،  لصالح  التنظمي  محورية  تراجع  وبقدر  إنتاج خطابه، 
املوسيقية أو  68   مثال ذلك ما جنده في بعض االختيارات اإلسالمية في املجال اإلنشادي والتي يتحرج فيها من اآلالت 
اإليقاع حرجا يتراوح بني الكراهة والتحرمي، فنجد أصحاب هذه االختيارات يعمدون إلى »حيلة الصوت البشري« ليقوم مقام األحلان، 
فيعددون طبقاته ثم يعمدون إلى معاجلة هذه األصوات بتقنيات معينة فتجيء مشابهة لألحلان بل مضاهية لها، تكاد تقنع السامع بأنها 

أصوات آالت موسيقية وليست أصواتا آدمية!
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بالقول  تعود  والتي  التنظميية الداخلية،  املشاكل  في  نظرات  وبني  التنظمي«،  »عن  أسئلة 
التنظمي«،  »في  أسئلة  وهي  بينها،  الناشئة  والعالقات  ومكوناته  التنظمي الداخلية  بنية  على 
أداء  على  بالقول  تعود  والتي  عنه  اخلارجي  العالم  مع  التنظميي  التعاطي  في  نظرات  ثم 

التنظمي، وهي أسئلة »مع التنظمي«.

عن التنظمي:
األسئلة  من  مجموعة  زالت-  -وما  نشأتها  منذ  اإلسالمية  احلركة  واجهت 
ومبررات  دعاوى  حتت  وذلك  جدواها،  في  والتشكيك  شرعيتها،  مساءلة  بني  تراوحت 
محتج  إلى  التنظمي«  »ببدعية  محاجج  فبني  أصحابها.  قناعات  حسب  وتباينت  تنوعت 
احلل«  في  »احلل  ملقولة  مقترح  أو  »الفطرية«  أو  بالتلقائية  قائل  ومن  »ميكانيكيته«  على 
ما  أو  اإلسالمية  احلركة  بأفول  القول  إلى  انتهت  أن  إلى  التنظمي  حول  األسئلة  أهم  راوحت 

صار يعرف بـ«ما بعد التنظميات اإلسالمية«. 

تتعدد  باتت  التي  اإلسالمية  احلركة  أوساط  في  اجلديدة  األحاديث  هذه  إن 
أطروحاتها وبدأ أصحابها في البروز على اختالف ما عنه يصدرون، لتدفعنا إلى التساؤل: 
احلركة  على  عبئا  باتت  التنظميات  وأن  للقول؟  موضوعا  ذاته  بحد  التنظمي  مفهوم  صار  هل 
اإلسالمية؟ فبدل أن تكون حاملة أمست محمولة؟ وهل يا ترى صارت إلى أبعد من ذلك 

فتحولت إلى عائق دون تطور التجربة اإلسالمية ومواكبتها لتحديات راهنها؟ .. 

لكن السؤال هو في مدى صحة التشخيص الذي أنطلقت منه هذه املقوالت وهل 
ميكن تعمميها إذا صحت في حالة واحدة اوفي جتلي محلي ؟

واألحاديث  القرآنية  األيات  من  كثير  تعتبره  ألم  الفطرة  التنظمي  يتنافى  فأين 
من  احلياة  تخترق  كونية  سنة  أنه  التاريخ  وير  الواقع  شواهد  وتؤكد  شرعية  سنة  النبوية 
اإلنسانية  النجاحات  من  كثير  وراء  يقف  الذي  هو  التنظمي  من  أليس  بل  املجرى  إلى  الذرة 

أسئلة »التنظمي«

في  بلغ  قويا  ارتباطا  التنظمي  بفكرة  بدايته  منذ  اإلسالمية  احلركة  مشروع  ارتبط 
ما  ويوجب  بالوسيلة،  الهدف  معه  يختلط  الذي  المتاهي  حدّ  والتجارب  املراحل  بعض 
بها  منها، بني آخذ  املواقف  في  تناقضات  من  وجتذرها  قوتها  في  الضاربة  النزعات  توجبه 

ا.. رّ ا، وطارح لها طُ رّ طُ

المناذجُ  لها  فطورت  اإلسالمية،  التجربة  به  مرت  مبا  الفكرة  هذه  مرت  ولقد 
ت البدائلُ كلما صارت إلى مأزق احتاجت معها إلى مراجعة وإصالح، أو انتقلت إلى  حَ رِ وطُ
لت ألجل الوفاءِ مبتطلباته إلى جتويدٍ وتطوير. وقد كان من الطبيعي أن تتفاعل  سَّ وَ مستوى تَ
اإلسالمية،  للمشاريع  ر  ظِّ نَ ُ وامل ر  طِّ ؤَ ُ امل الفكري  املجال  في  يجيش  ما  مع  التنظميية  املقاربات 
ب.  قارِ ُ ر قناعاتِ امل ب أو تغيُّ قارَ ُ عِ امل ر الواقِ ؤطِّرة للعمل من خالل تغيُّ ُ عندما تتغير املقاربات امل

للفكر  معقود  باب  اإلسالمية،  احلركة  أدبيات  مجال  في  لدينا  أصبح  وهكذا، 
ويشكل  والتأصيل،  العمق  درجات  متفاوت  املشارب،  متعدد  املدارس،  متباين  التنظميي 

مادة دسمة فيأخذ ويدع، ويقارن ويحلل، ويجمع ويفرق.

وسبل  مشروعنا  أمر  في  والتساؤل  النظر  معاودة  عند  الضروري  من  كان  لقد 
أن  وأسراره،  تفاصيله  في  والبحث  عواره،  على  اليد  بوضع  ذلك  وقبل  بل  تطويره.. 
مسيرتها.  في  احلركة  ملشاريع  ضرورية  مطية  كان  والذي  التنظميي،  الركن  إلى  نلتفت 
بَّ وثبةٍ كانت بفضل رشاقةٍ انتظمت في جوارحه، وكبوةٍ كانت جراء برودة سرت في  فرُ

أوصاله وجوانحه.

في  نظرات  بني  املوضوع  هذا  حول  حامت  التي  االستشكاالت  تنوعت  ولقد 
مع  صنفناها  وقد  التنظمي،  ذات  على  بالقول  تعود  والتي  الكبرى  التنظميية  اخليارات 
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نفسها  وحل  »وظيفتها«  من  انطلقت  التي  السودان  في  اإلسالمية  احلركة  أن  ذلك  وخمية 
إعادة بناء  في  وانخرطت  عنه  للتراجع  عادت  استراتيجية  أهدافا  اعتبرته  ما  حتقيق  ملجرد 
نفسها من جديد لكن بعد فوات األوان إذ ال ميكن للبناء الفوقي سوى أن ينتج فعال أعزل.

اإلسالمية  التنظميات  ألن  املختزل  الفهم  هذا  عن  بعيد  اإلشكال  يبقى  لذلك 
استراتيجية  لضرورات  استجابة  األمة  تفرزها  مجمتعية  مخاضات  من  جزء  سوى  ليست 
على  القائمة  البنيات  عجزت  ملحة  حاجات  إلشباع  أو  ماحقة  مواجهة ألخطار  حلظة  إما 

تلبيتها.

إن أي إخراج ملاهية التنظمي عن هذا السياق هو تعبير عن مواقف خاصة أو ترجمة 
جلربة ذاتية مع تنظمي معني ليس أكثر.

لذلك ينبغي مقاربة أسئلة التنظمي ضمن مقاربة »ديناميات املجمتعات« ووفقا 
آلليات وقواعد االجمتاع السياسي. 

مشروعة  تبقى  التنظمي  مشروعية  حول  اليوم  تطرح  التي  فالتساؤالت  ذلك  ومع 
مواجهة  في  والدين  العقيدة  توظف  كانت  التي  املاضي  لتساؤالت  جتاوز  األقل  على  ألنها 
املنظم  اجلماعي  العمل  وحرمة  التنظمي  ببدعية  القول  أي  محضة  واجمتاعية  مدنية  قضايا 
إن  إذ  الدرجة،  في  فقط  تفارقها  بل  النوع  في  األولى  عن  تختلف  ال  إجاباتها  كانت  وإن 
التنظمي  كان  ملا  وإال  الفوضوية  ألطروحة  إنشائية  صياغة  سوى  ليست  الفطرية  مقوالت 
سوى  ليست  التي  »اجلماعية«  كانت  وملا  املجرة  إلى  الذرة  من  كونية  سنة  البديع  احملكم 
والشرائع  الشعائر  في  التلقائية  عن  وترجح  الفردية  تفضل  دينية  سنة  واالنتظام  التنظمي 

. معا71

71   أنظر الدكتور أحمد الريسوني  في مقاليه الرجوع إلى األصل أصل و اآلفات املؤسسية واخليارات املمكنة

وهو الفيصل في فوارق التقدم والتأخر احلضاري بني األمم. ثم أليس التنظمي هو الفطرة؟.

اإلسالمية  التنظميات  من أن »خلل  سلطان  جاسم  د.  إليه  ذهب  ما  إلى  وبالنسبة 
مكان  هذا األخير  إحالل  وفي  بالتنظمي،  األمة  استبدال  في  يكمن  إمنا  إجماال  القائمة 
مفاصله  وتوهني  الصاحلة  عناصره  من  فشيئا  شيئا  إفراغ هذا األخير  إلى  يؤدي  مما  املجمتع 
احلركة  تيارات  جميع  على  ليسحب  صاحلا  زال  ما  التوصيف  هذا  فهل   . احليوية«69
الشأن  تدبير  في  جتارب  فكرية وخاضت  مراجعات  في  اإلسالمية خصوصا التي دخلت 
في  عجز  مجرد  احلل  إلى  الدعوة  تستبطن  إال  ثم   . واحلكومة؟  الدولة  في  مواقع  من  العام 
احلل  إليس  املقابل  وفي  اإلصالح الداخلي؟  مقاومة  جيوب  أمام  واستسالم  عوائق  مواجهة 
اسمترارها  يشكل  والتي  بعينها  التجارب  بعض  فيه  الذي دخلت  للنفق  فعال  احلل  هو 
هذه  تبقى  هل  ؟  برمته  بلد  وعلى  بكامله  جيل  على  ولكن  أصحابها  على  ليس  ثقيال  عبئا 

التنظميات على ما هي عليه؟«..وماذا بعد احلل؟«.. 

أوردناه  الذي  البدئي  السؤال  ذلك  هو  إمنا  اإلطار  هذا  في  عنده  احلقيقي  والسؤال 
ضروريا  يزال  ما  وهل  ذاته؟  حد  في  غاية  أم  وسيلة  التنظمي  هل  الفصل:  هذا  ديباجة  في 
مطلوب  األصل  في  التنظمي  أليس  بطريقة أخرى؟  ممكنة  مقاربتها  أن  أم  الغايات؟  لتحقيق 
يندب  شخص  أي  ودعم  املجمتع  طاقات  وإطالق  حترير  نحو  ها  جَّ وَ مُ أي  ظيفية؟،  لغايات 
بالتنظمي  األمة  استبدال  في  يكمن  إمنا  اخللل  وأن  بقيوده،  تكبيله  دون  جادة  ملهمة  نفسه 
بعض  فيه  وقع  الذي  األمر  وهو  أسلفنا،  كما  املجمتع  مكان  هذا األخير  إحالل  وفي 
تنظميات احلركة اإلسالمية بدرجات متفاوتة، فوقع اخللط بني التنظمي والفكرة املنظمة. 

فهد  اهلل  عبد  الدكتور  به  واإلشادة  تزكيته  إلى  انبرى  الذي  الرأي  هذا  أن  غير 
نتائج  عن  أبانت  جتربته  إن  بل  اإلسالمية  احلركة  فكر  على  اجلديد  باألمر  ليس  النفيسي70  

/com.4nahda.www :69    بتصرف عن حوار أجراه مع د. جاسم سلطان املفكر د. حسن بن حسن انظرالرابط
125/node

70   الدكتور عبد الله فهد النفيسي في افتتاحية شهيرة ملجلة املنار اجلديد العدد 37.
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في التنظمي:

بني  العالقات  نشوء  وكيفية  االشتغال  وطرائق  البنى  في  تنظر  الفقرة  هذه  أسئلة 
فهي  ذلك..  ومشاكل  إلى فعل خارجي  احلراك الداخلي  حتول  وكيفية  التنظمي،  عناصر 
فيها.  السؤال  عليه  استقر  ما  على  تبني  هي  بل  الذكر،  اآلنفة  األسئلة  جنس  من  ليست 
ولقد انتهى السؤال في الفقرة السابقة إلى مساءلةِ ما انتهى إليه مسار املراجعات الفكرية 
واملنهجية واإلستراتيجية في جتربة حركة التوحيد واإلصالح: الرسالية والتنظمي الرسالي، 
جديدة  حتديات  الرسالية  في  القول  يطرح  أال  الرسالي؟  للتنظمي  رسالي  دور  أيُّ  ملخصها: 

ال تقل في حدتها عن املآزق التي وصلت إليها بعض تنظميات احلركة اإلسالمية.

باقي  من  العام  التنظمي  موقع  عن  نتساءل  يجعلنا  الرسالي  الدور  عن  احلديث  إن 
في  يبقى  دوره  وهل  الشريك؟  موقع  أم  املرجع؟  موقع  هو  هل  التخصصات؟  أو  املكونات 
من  جزء  هو  أم  معينة؟  مجاالت  في  محددة  أدوار  له  أم  والترشيد؟  والتوجيه  اإللهام  حدود 
عمل تشاركي مندمج؟ وهل يستلزم هيكلة خاصة أم أن الهيكلة احلالية مالئمة للخيارات 

اإلستراتيجية اجلديدة؟

بل  فحسب  التنظميي  األداء  عن  حديثا  ليس  الرسالي  الدور  عن  احلديث  أن  كما 
فمن  تنظمييا.  الفرد  هذا  موقع  كان  أيا  أولى،  باب  من  الفردي  األداء  عن  حديث  هو 
والفاعلية  واالنضباط  اجلندية  من  عال  مستوى  يوفر  الشمولي  الهرمي  التنظمي  أن  املعلوم 
الهمم  وشحذ  الوالء  صنع  على  أقدر  احملوري  للتنظمي  التقليدي  الشكل  وأن  أعضائه  لدى 

ومغالبة الفتور. 

إلى  أحيانا  تؤدي  قد  لفاعلية داخلية  مؤشرات  مجرد  القمي  هذه  أليست  لكن 
االنفتاح  مرحلة  تتطلب  أال  اجلماعية؟  االجمتاعية  الفاعلية  في  وضعف  انعزالية خارجية 

في  عليه  يصطلح  ما  –أو  واإلصالح  التوحيد  حركة  عند  التنظميي  العمل  إن 
أطوارها  في  احلركة  مرت  ولقد   72 مبدئي. املنظم- هو خيار  اجلماعي  بالعمل  أدبياتها 
فمرحلة  البديل،  التنظمي  مرحلة  ثالث:  مراحل  من  تنظميية(  نظر  وجهة  )من  التاريخية 
التنظميية  األضرب  وهذه  الرسالي.  التنظمي  مرحلة  إلى  وصوال  اجلامع،  احملوري  التنظمي 
املراجعات  من  مسارا  م  سَ وَ ومنهجي  فكري  لتطور  انعكاسا  جاءت  إمنا  الكبرى  الثالثة 
الفكرية والتنظميية واإلستراتيجية انطالقا من املنهج االنقالبي، فاملنهج االستبدالي نحو 
. وهكذا جند أنفسنا أمام نتاج تساؤل محوري وهو »كيف يكون  مرحلة املنهج الرسالي73
جديد  مفهوم  لدينا  ليتبلور  شموليا؟«  التنظمي  يكون  أن  دون  شامال،  اإلسالمي  املشروع 
ثنائية  الرسالي«  »التنظمي  يحل  فهل   . التنظمي«74 وحدة  عوض  املشروع  »وحدة  وهو:  أساس 
احملاذير  استوعب  قد  بهذا  ويكون  اإلجناز؟  في  »التخصص  مقابل  في  اإلسالم«  »شمولية 
التي  التحديات  فماهي  كان،  وإن  جدواه؟  بعدم  القول  عليها  وبني  عليه  بها  اعترض  التي 
تقوم أمامه واملنجزات التي جتعل منه منوذجا جتديديا يتجاوز ما سوف يواجهه من حتديات 
رة للمشروع  مستقبال بدل أن يكون مجرد هروب إلى األمام إزاء قصور ما في الفكرة املؤطّ

الها؟ مّ بصفة عامة أو ضعف في حُ

72   عشر سنوات من اإلصالح والتوحيد – ص: 57
73   ذ. محمد يتيم. بني يدي الكتاب – »الرسالية في العمل اإلسالمي« ص:8

74   ذ. محمد احلمداوي – الرسالية في العمل اإلسالمي« ص:60 - 64
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مع التنظمي
يترجم  كيف  في  لتبحث  التنظميية  املعطيات  من  تنطلق  فتساؤالت  هذه،  أما 

التنظمي عن نفسه في الواقع وكيف ينسج عالقاته معه.

اخلارجية.  املجاالت  على  بالضرورة  ينعكس  ما  الرسالي  التنظمي  فكرة  نتائج  من 
في  القدمية  لألشكال  ما  تعثر  إال  باعثها  يكن  لم  هذا  مثل  إلى  أدت  التي  املراجعة  لعل  بل 
هذا العالم اخلارجي. بل إن افتراض عالم خارجي وآخر داخلي إمنا هو بشكل من األشكال 
. ولعل أهم تلكم النتائج توسيع دائرة النحن التي سبقت  عني األزمة كما يراها كثيرون76

اإلشارة إليها.

التنظميية  للذات  ذوبانا  ذلك  يعتبر  أال  هذه،  النحن  دائرة  توسيع  فمع 
تقارب  وكيف  »النحن«؟  من  هو  مجال  في  اإلصالح  شعار  نرفع  فكيف  وخصوصيتها؟ 
جهد اإلصالح في املجال الذي أنت جزء منه دون تعال أو أستاذية بل بإسهام وتشاركية؟ 
تعبيرا  يكون  أن  هذا  يعدو  أال  التنظمي؟  عمل جاء من خارج  كل  نطرح  هل  باملقابل،  ولكن 
بالتنظمي  االشتغال  حيث  اإلسالمية  الدعوة  في  العاملني  عند  واالنتشار  االنفتاح  أزمة  عن 
طبيعية  استجابة  باملقابل  أنه  أم  املجمتع؟  عن  واالنعزال  والطائفية  المتركز  في  سبب 
للتحديات التي تطرحها ثورة املعلومات والفضائيات في مجال الدعوة؟ كيف العمل في 

حال التعارض بني االنمتاء الهوياتي واالنمتاء املجالي؟77

76   أنظر فيما سبق أن ورد في نفس املعنى ص 79-80
77   أنظر االنتماء الهوياتي واالنتماء املجالي – ذ. محمد احلمداوي – الرسالية في العمل اإلسالمي ص: 66

التدافع  فاعلية  من  ترفع  مفاهمي وقمي أخرى  إلى  الوثوقية  لثقافة  وجتاوزا  للمشروع  تنسيبا 
التنظمي  نحاكم  أن  يجب  هل  واملشاريع؟ بصيغة أخرى،  األفكار  في  اجلودة  قمية  من  وتزيد 
مستوى  إلى  نحتاج  أال  من جهة أخرى،  ولكن  التقليدي؟  التنظمي  معايير  بنفس  الرسالي 

أكبر من الفعالية والنضج والقوة بدخولنا مرحلة الرسالية؟ 

تربية  عن  حديث  هو  إمنا  الهرمي  التنظمي  إطار  في  احلديث  فإن  من جهة أخرى، 
فتساؤل  وعليه  املقاربة..  هذه  سياق  في  الناجح  للمنوذج  مبقاربة  مخصوصني  وتكوين 
املعروفة  املواصفات  مقابل  في  مواصفاته  هي  وما  نتحدث؟  رسالي  فرد  أي  عن  قبيل:  من 
املنوط بها إخراج  والتكوينية  التربوية  املناهج  عن  تساؤل  هو  إمنا  ما؟  تنظمي  في  للعضو 

المنوذج األمثل في سياق املقاربة اجلديدة. 

وكذلك الشأن بالنسبة لاللتزام. فإننا إزاء تغير ملفهوم العضوية أو على األقل أمام 
يتبلور  وهل  إذن؟  العضوية  شروط  مراجعة  تنبغي  أفال  لألصل.  ناسخا  يكون  يكاد  إثراء 
من  باالنمتاء  ويرتقي  »العضوية«  ملفهوم  الضيق  املعنى  يتجاوز  لالنمتاء  جديد  مفهوم 
تنظمي  أي  »إلى  أو  منمت؟«  أنت  »هل  سؤال:  ويقلب  حقيقي،  انخراط  إلى  انتساب  مجرد 
من  إضافتك  و«ما  حركتك؟«  في  دورك  و«ما  بانمتائك؟«  تعمل  »ماذا  سؤال:  إلى  تنمتي؟« 
سِ  فَ وبالنَّ ؟  النحن«75 دائرة   »توسيع  عليه  يطلق  ما  إطار  في  وذلك  االنمتاء؟«  هذا  خالل 
العمودية  التراتبية  الرسالية  فلسفة  مع  املنسجم  األفقي  االندياح  يلغي  هل  نتساءل:  ذاته 
لدى  الرسالية  لفكرة  واالستراتيجي  التنظميي  املدى  هو  ما  احلالني،  لى  كِ وفي  التقليدية؟ 
الوالءات  منطق  نتجاوز  أن  على  أقدر  بهذا  نكون  وهل  والتخصصات؟  واألعضاء  القيادة 

الشخصية واعمتاد األبعاد اإلنسانية في عالقاتنا التنظميية؟

75   ذ محمد احلمداوي – الرسالية في العمل اإلسالمي ص: 69
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ال  كان  ولذلك  التجربة..  في  أكبر  ونضجا  جديدا،  وعيا  ترجمت  جديدة  مراجعة  انتقالٍ 
يرفعه  وما  نخضع هذا االختيار  أن  الرسالية-  اجلديدة –املرحلة  مرحلتها  في  واحلركة  بدّ 
تطرح  التي  األسئلة  من  ملجموعة  املجمتع  وإصالح  التدين  وإرشاد  الدين  إقامة  شعار  من 

نفسها بإحلاح.

يعني  هل  مخططاتها،  وحتدد  غاياتها  وتعلن  مقاصدها  احلركة  تبسط  فحيمنا 
وهل  وانتظاراتهم؟.  الناس  عن حاجات  قادرا  مجمتعيا  مشروعا  أنها حتمل  بالضرورة  ذلك 
موضوعية  حاجة  عن  أم  ذاتية  قراءة  عن  »احلضارية«  والرسالة  اإلصالحية  الرؤية  هذه  تعبر 
وواقعية؟ وأي داللة حتملها مقوالت النهضة اإلسالمية الرائدة احلضارة اإلنسانية الراشدة 
بتعبير آخر،  أو  معنى؟  فبأي  نهضة،  بَ  الَّ طُ كنا  وإذا  احلركة  لرسالة  اجلديدة  الصياغة  في 
احليوية  املجاالت  وسع  الواسعة  اآلفاق  إلى  ناظرون  »النهضوية«  هذه  مبقتضى  نحن  هل 
-إن  قل  أو  وتنظمينا،  حركتنا  حدود  يتعدى  ال  أفق  إلى  ننظر  أننا  أم  للنهضات؟  الرافدة 
به  والعمل  فهمه  وجتديد  الدين  إقامةَ  الغايةُ  كانت  وإذا  وإقلمينا؟  بلدنا  عا-  توسّ أردت 
هو  فما  الشامل،  النهضويّ  احلضاري  املشروع  إطار  في  ذلك  كان  ثم  املجمتع،  وإصالحََ 
مُ به هذه املرحلة اجلديدة مالمحَ عمل احلركة ما دام هذا مستبطنا للمقولة  سِ اجلديد الذي تَ
األولى الباعثة للخطاب اإلسالمي وهي أن حل األزمة احلضارية التي تتخبط فيها األمة إمنا 
إذن  الرسالية  تكون  هل  املجاالت؟  مختلف  في  اإلسالم  تعالمي  إلى  الواعية  بالعودة  يكون 
منهجا ال مضمونا؟ ماهي إذن احملددات املركزية في مشروعنا؟ هل ميكن أن يكون »إقامة 
عليه  يجمتع  أن  ميكن  الذي  واحملفز  واحلامل  اجلامع  املشروع  هو  املجمتع«  وإصالح  الدين 

سائر مكونات املشروع؟ وما موقع العمل اإلسالمي في هذه الرؤية؟

لقد استقرت إذن خيارات احلركة عند مقولة: إقامة الدين وإصالح املجمتع كرؤية 
عن  تعبر  كانت  وإذا  الدين؟  هذا  واإلصالح  التوحيد  حركة  تقمي  فكيف  للحركة.  جديدة 
فما  الدعوة،  وظيفة  وهي  املجمتع  وإصالح  الدين  إلقامة  مشروعها  إطار  في  أساس  وظيفة 

أسئلة »املشروع«

املقوالت  من  مجموعة  على  قامت  ما  أول  قامت  قد  املعاصرة  اإلسالمية  الدعوة  إن 
التي تترجم مفهومها لإلسالم منهجا شامال للحياة، وأن حل األزمة احلضارية التي تتخبط 
التربوية  االجمتاعية  املجاالت  في  اإلسالم  لتعالمي  الواعي  بالرجوع  يكون  إمنا  األمة  فيها 
والثقافية والسياسية. فانبنى مشروعها في مجمله على هذا الوعي الشامل للدين، و صار 

عامال حاكما حلركة الفعل اإلسالمي في الواقع. 

بتيار  يسمى  ما  إطار  في  اإلسالمية  احلركات  تسعى  أن  غريبا  يكن  لم  لذلك 
إذ  والسياسية،  االجمتاعية  العمل  مجاالت  مختلف  في  االنخراط  إلى  اإلسالمية  الوسطية 
أومن  الذاتية  استعداداتها  حيث  من  بينها  فميا  - على اختالف  االنخراط  بهذا  ترجمت 
نظرتها الشاملة واملتكاملة للمنهج اإلسالمي  حيث ظروفها املوضوعية سياسيا وثقافيا– 

في تعاطيها مع قضايا الواقع.

غير أن هذه املقاربة طرحت أمامها إشكاالت مختلفة تتلخص في تناقضات قامت 
ومشاركة  املجمتع  ملكونات  مخالطة  من  وأعرافه  مقتضياته  تفرضه  مبا  املجمتعي  العمل  بني 
عندها  استقر  وما  احلركات  هذه  بها  تؤمن  التي  املبادئ  مثالية  وبني  فيه،  الفاعلة  لألطراف 
املواقف  من  بعض  إزاء  أمرها  من  حرج  في  جتعلها  قد  أعراف وأخالقيات  من  هي األخرى 
–وما زال- بالكثير منها إلى إجناز مراجعات وقطائع  والظواهر واملستجدات. وهو ما دفع 

على أكثر من صعيد.

األمر،  هذا  في  اإلسالمية  احلركات  من  بدعا  واإلصالح  التوحيد  حركة  وليست 
إذ خاضت مراجعات وتصحيحات نقدا ومراجعة وتأصيال وجتديدا. تدرج بها كما سلف 
كلُّ  ل  مثّ حيث  االستبدالية،  باملرحلة  مرورا  الرسالية  املرحلة  إلى  االنقالبية  املرحلة  من 
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ونشر  للجهاد  كاإلعداد  تاريخية  بأدوار  قام  قد  اإلسالمي  التصوف  كان  وإذا 
لألمة  احلضاري  الوجدان  في  كبير  فراغا  متأل  مازالت  روحية  نهضة  حركة  قاد  و  اإلسالم، 
وهل  الصوفية،  باإلجتاهات  احلركة  عالقة  يطبع  الذي  التردد  يبرر  الذي  فما  اإلسالمية، 
فما  والتدين.  للدين  اجلديدة  اإلستهدافات  ضوء  في  يسنده  ما  له  املغايرة  منطق  مازال 

السبيل إلى تواصل إيجابي مع هذا املكون املجمتعي األساسي؟

رؤيتها  إطار  في  واإلصالح  التوحيد  حلركة  املضافة  القمية  أن  في  إذن  شك  ال 
اجلديدة اآلنفة الذكر، إمنا تكمن في عملها التربوي سواء الداخلي أو اخلارجي، فهل جتد 
وهل  بها؟  تقوم  أن  املفترض  من  التي  املجمتعي  التأطير  عملية  في  حضورها  الدعوى  هذه 
تستجيب حلاجات املجمتع بفتح املجالس التربوية وإيجاد فضاءات تربوية أكثر قدرة غلى 
اإلستيعاب والتأطير؟ وإن استجابت، فما هي جناعتها وقدرتها على التأثير والتغيير؟ 

واإلصالح  التوحيد  حركة  مشروع  فكرة  حول  دارت  التي  التساؤالت  هذه  إن 
في  طرحت  التي  األسئلة  عن  بنفسها  تستقل  تكاد  ال  عموما  اإلسالمية  واحلركة  خصوصا 
كل فصول الكتاب وليست املواضيع التي توقفت عندها مبادرة السؤال هذه، إال جزئيات 

من كليات أشمل وأعم؟

جزئياته.  إحدى  في  التكرار  من  سالم  قول  فيه  يكون  أن  الصعب  فمن  ولذلك 
ولكن التقارير األولى التي مت رصدها لهذه املبادرة كانت بديعة اإلخراج ثاقبة النظرة حني 

خلصت جماع تساؤالت هذا القسم في اإلشكاليات التالية:

وهي 	  واالستراتيجية  املرحلية  املشروع  مخططات  بتنزيل  وتتعلق  نزيل:  التَّ إشكالية 
بدورها حتيل على إشكاليتني: وضوح املشروع داخليا وخارجيا وقدرته على التأثير.

من 	  التحول  طرح  حيث  للحركة،  البشرية  املوارد  إشكالية  وهي  التأطير:  إشكالية 
التنظمي  إلى  عليها  واحملافظة  اإلمكانات  بتجميع  أساسا  يهمت  الذي  اجلامع  التنظمي 

»الدعاة  يسمون  من  عنه  يتحدث  الذي  التدين  أهو  إليه؟  تسعى  الذي  التدين  منط  هو 
متفاعال  املسلم  فيه  يكون  تدين  هو  أم  ؟  املظهرية  والسنن  السمت  تدين  هو  أم  اجلدد«؟ 
في  احلركة  دور  يبدأ  وأين  الديني؟  اإلصالح  مشاريع  مقتضيات  مع  متجاوب  عصره،  مع 
مع  العالقة  طبيعة  هي  ما  أي  التدين  ترشيد  عن  احلديث  عند  ينتهي  وأين  املشروع  هذا 
يسعون  إمنا  -وهم  الديني  احلقل  في  النشاط  معنا  يتقاسمون  الذين  الشركاء  بل  الفرقاء 
أيضا بشكل من األشكال إلى ترشيد التدين- وعن التدافع التنافسي اإليجابي في العالقة 
ميكن  أال  كثيرة.  أحايني  في  بنا  يستبد  قد  الصراع  منطق  أن  عن  نغفل  قد  أننا  غير  معهم. 
للمدافعة التنافسية أن تعني تشكيل جبهة دينية؟ أم أنها نعني فقط االكتفاء بالتعبيرات 
هل  عوائقها؟  هي  وما  ممكناتها؟  هي  ما   .) الخ   .. ونصح  وتنسيق  تعاون  )من  املوقفية 
انفتحنا كما ينبغي على التيارات اإلسالمية املختلفة متاشيا مع الروح التوحيدية واملنهجية 

الرسالية؟ أال نحتاج أن نتفاعل أكثر مع هذه التيارات األقرب فاألقرب؟

إن شعارا كهذا الذي ترفعه حركة التوحيد واإلصالح ومن واكبها أو حذا حذوها، 
ما  بقدر  يجعلنا  ما  فيها  والريادة  واإلصالح  والدعوة  للتربية  التصدر  معاني  من  ليستبطن 
وتأطيرا  تربية  كهذا،  عظمي  ألمر  أعدته  عما  نتساءل  نظرتها  وثاقب  همتها  بعلو  نفرح 
األمانة  هذه  ثقل  وحمل  القدوة  إعطاء  على  قادرة  وكفاءات  ألطر  وتخريجا  وإعدادا 
قون  املتحقّ الرسالة  هذه  بحق  القائمون  بها  وعد  التي  »األفضلية«78  سلك  في  والدخول 
أهمية  وما  والتخريج؟  اإلعداد  مستوى  على  كافية  بجهود  احلركة  قامت  فهل  بشروطها. 
هي  ما  السابقة؟  املراحل  في  احلركة  منظومة  كفاءة خريجي  حول  تطرح  التي  األسئلة 
واإلحالة  احلركة،  لدى  والشرعية  االستداللية  القدرة  في  تشكك  التي  الدعاوى  مصداقية 
والروحي  التربوي  االستيعاب  مستوى  في  تشكك  السلفية؟79 وأخرى  التجربة  على 
محيلة على التجارب الصوفية عموما و لدى بعض احلركات اإلسالمية األخرى خصوصا؟ 
78   إشارة إلى قوله تعالى: »ومن أحسن قوال ممن دعا إلى الله وعمل صاحلا وقال إنني من املسلمني« سورة فصلت اآلية:32

79   ال يتعلق األمر هنا بحركة التوحيد واإلصالح، بل يتعداها إلى مجمل ما يسمى بتيار الوسطية وقد سبق معنا احلديث عن 
هذا األمر في أسئلة املنهج.
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خـامتة

كي  وسعنا  فيه  حاولنا  منها،  جانب  باألحرى  أو  السؤال  مبادرة  فهذه  وبعد.. 
ولكننا  وتشعبها،  وثرائها  تعددها  على  طرحت  التي  اإلشكاالت  ألهم  مالمسا  يجيء 
واألصل  ال؟  وكيف  ذلك،  على  تتأبى  بطبيعتها  فهي  وتنسيقها،  جمعها  في  حاولنا  مهما 
استقر  عما  ين  الرّ إماطة  في  بدورها  تقوم  أن  تستطيع  حتى  وانطالقها،  انعتاقها  فيها 
سالكا  طريقا  أو  متروك،  أنه  سوى  ا  مهمّ ركنا  كان  أو  راق،  ولكن  ل  زُ هَ أو  عاق،  ولكن 
ولكنه غير مسلوك. وقد جمعنا فيها جزءا هاما مما ورد في مداخالت اإلخوة وتعقيباتهم 

ومناقشاتهم، وأغنيناها ما استطعنا باإلحاالت استشهادا واستئناسا.. فماذا يبقى؟ 

به  ه  نوّ ما  وهو  عليه،  عازمة  أصحابها  وهمم  إليه  راميةً  املبادرة  هذه  كانت  ما  يبقى 
األستاذ عبد اإلله بنكيران في معرض حديثه عن املبادرة وأهميتها، حني أشار في مداخلته 
أنه  وأردف  طويل،  وقت  منذ  الندوات  هذه  أمثال  تنعقد  أن  ينبغي  كان  أنه  إلى  املركزية 
وهذا  منها..  أبعد  إلى  فيها  املضي  ينبغي  بل  إيقافها،  أو  عندها  التوقف  اخلطإ  من  سيكون 
هذا  طبيعة  أسلفنا  كما  هي  بل  املؤمن..  ضالة  هي  التي  احلكمة  بطالبي  العهد  لعمري 
توقف  ولئن   .. وتكوثره  تداعيه  في  السؤال-  -أي  والفكري  اللغوي  النشاط  من  اجلنس 
الفارط  التساؤلي  نشاطه  كان  الشفاء،  به  يقع  لم  أو  الكفاء  فيه  يكن  لم  حد  عند  متسائل 
لم  ما  نفع  ذات  تكون  لن  املبادرة  هذه  فإن  ولذلك  رماد..  في  نفخة  أو  واد  في  صيحة 
ة ثم تكون لثمارها من اإللزامية ما حتصل لهذه األنشطة به  ة بعد املرّ تستأنف نشاطاتها املرّ

ع كثيرا من اإلكراهات في سبيلها. املصداقية، ومن االلتزام بها ما يطوِّ

املشروع  وتوريث  بالرسالة  القيام  أجل  من  املوارد  تدبير  على  يركز  الذي  الرسالي 
للمجمتع.

وكيف 	  اإلشكالية؟  هذه  في  التفكير  مت  فهل  التخصصات  في  اجلهود  تشتت  مشكلة 
التنظميية  الكثافة  على  احملافظة  وبني  املجمتع  في  وعموديا  أفقيا  االنتشار  بني  التوفيق 

خصوصا في مسألة تدبير املوارد البشرية للحركة؟
الدين 	  إلقامة  جتديدي  إسالمي  »عمل  أنها  في  احلركة  رؤية  تتحدد  التجديد:  إشكالية 

واالبتكار؟80  واإلبداع  املبادرة  قمي  احلركة  تمتثل  حد  أي  إلى  لكن  املجمتع«،  وإصالح 
أال تساهم القيادة التنظميية بوحي من إكراهاتها املوضوعية في تعطيل بعض املبادرات 

بدل تشجيعها؟
مبعنى 	  العملي  والبعد  التصوري  البعد  بني  املوازنة  في  وتتلخص  املمارسة:  إشكالية 

إمكانية اجلمع بني جهود التفكير والتنظير ومتطلبات التدبير والتأطير.
وقد 	  -خصوصا  االستراتيجي  التخطيط  مسألة  وتطرح  االستشراف:  إشكالية 

مع  التناغم  على  القدرة  عن  التساؤل  حيث  االستراتيجي-  مخططها  احلركة  أجنزت 
استراتيجيات أعم وأخرى أخص. وعن القدرة  على التحول إلى نفس عام بني صفوفها 

من خالل التكوين والتدريب على التفكير والتحليل والتركيب.

80   أنظر فصل« أسئلة قبيلة« ص: 30
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هذه  على  واطالعا  وتقوميا،  نقدا  باالهمتام  العمل  هذا  تلقي  على  لُ  فاملعوَّ وهكذا 
–وما  التجربة تعرفا عليها وانتقاال بها إلى مستوى أعلى حتى تكون مضامينها وقضاياها 
من  وتطرح  وجتاب به أخرى  أسئلة  به  تضاء  متخصص  أكادميي  بحث  مواضيع  أكثرها- 
حركية  إطالق  سبيل  »في  بداية:  املعلن  الهدف  بها  يتحقق  فكرية  دورة  في  ثالثة  بعدها 
على  جوهرها  في  قامت  إمنا  واإلصالح  التوحيد  حركة  أن  اعتبار  »على  جديدة«،  فكرية 
الكثير  مع  مسيرتها  طول  على  فكرية  قطائع  من  ممارسته  حاولت  وما  الفكرية  مراجعاتها 

. من مظاهر اإلنتاج الفكري الذي أنتجته احلركة اإلسالمية املعاصرة«81

أنها  تزعم  ال  هي  بل  حاسمة،  ألجوبة  مولدة  أنها  املبادرة  هذه  تزعم  ال  وأخيرا، 
التجديد،  على  قوية  بإرادة  جاءت  إذ  ولكنها  الصحيحة  األسئلة  أو  األسئلة  كل  طرحت 
في  التداعي  سنة  مع  حظه  البعض اآلخر  وينتظر  بعضها  طرح  قوية  بأسئلة  حبلى  جاءت 

السؤال. واهلل املوفق للرشد، فهو الهادي وهو العلمي احلكمي.

81   كان هذا استطرادا من األستاذ محمد يتيم حول مكانة النشاط الفكري في حركة التوحيد واإلصالح وهو في معرض 
احلديث عن سياقات مبادرة السؤال.

املالحق
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بسم اهلل الرحمان الرحمي

قسم اإلنتاج العلمي والفكري والفني

ندوة صياغة اإلشكاالت الفكرية

 -  -

تقدمي :

التوحيد  حركة  تدعو  ودول  وحركات  أفرادا  املسلمني  تواجه  حتديات  عدة  هناك 
إلى  راشدة  حضارة  وبناء  الدين  إقامة  في  اإلسهام  إلى  تسعى  حركة  باعتبارها  واإلصالح 
االستجابة  في  اإلسهام  على  قادرة  يجعلها  مبا  حولها  ومن  فكرية داخلها  حركة  إطالق 

ملختلف احلاجات الفكرية املعاصرة ومنها:

اإلنسانية  احلضارة  ترشيد  وإلى  اإلسالم  وهداية  اإلميان  إلى  اإلنسانية  حاجات   - 
حيث أنه رغم مستوى املدنية الذي حتقق لهذه احلضارة اإلنسانية إال أنها لم تستطع إقامة 
إلى  به  ووصلت  املادية  حاجياته  أشبعت  وإن  فهي   , اإلنسان  حياة  في  املطلوب  التوازن 
ال  الروحية،  أشواقه  تلبي  أن  تستطع  لم  أنها  إال   ، قبل  من  له  يتحقق  لم  الرفاه  من  مستوى 
الذي  والدمار  البيئية واملناخية  التداعيات  بفعل  القادمة  لألجيال  املنجزات  تلك  تؤمن  أن 
ينتظر العمران البشري في غياب الضمانات الضرورية ، وال أن توزعها بالعدل الذي هو 
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دواعي تنظمي الندوة وأهدافها :
حيث  احلاجيات  تلك  االستراتيجي  التشخيص  أكد  فقد  احلركة  مستوى  وعلى 
للفترة  احلركة  عمل  مجاالت  أهم  بني  من  والفني   والفكري  العلمي  اإلنتاج  مجال  أفرز 

القادمة .

حصر  إلى  احلاجة  ظهرت   ، وتنزيلها  املجال  هذا  أولويات  تدقيق  إطار  وفي 
اإلشكاليات الفكرية الكبرى والقضايا ذات األولوية والتي ستشكل قاعدة لالشتغال في 

هذا املجال االستراتيجي . وتأكدت تلك احلاجة من خالل أمرين اثنني :

ـ  التحسيس بأهمية  مجال اإلنتاج الفكري موضوعات ومنهجية ووسائل عمل. 
عمل  في  الفكري  للبعد  االعتبار  إعادة  عملية  إطالق  في  الندوة  تسهم  أن  ينتظر  ثم  ومن 
جتديد  في  تسهم  املجال  هذا  في  جديدة  وفكرية  علمية  دينامية  وإطالق  ميكنها  مبا  احلركة 

مشروعها الفكري .

الكبرى  الفكرية  اإلشكاليات  وحصر  للحركة  الفكرية  احلاجيات  تشخيص  ـ  
الكبرى  الفكرية  القضايا  إبراز  على  التركيز  وينتظر  املعاصر،  الزمن  في  تواجهنا  التي 

وذات األولوية .

وفي هذا اإلطار ارتأى املكتب التنفيذي بتشاور مع قسم اإلنتاج العلمي والفكري 
24 يونيو2007   والفني تنظمي ندوة مركزية لتحديد اإلشكاليات الفكرية الكبرى بتاريخ 

تتلوها عدة ندوات جهوية .

محددة  ألسئلة  معينة  أجوبة  عن  البحث  هو  ليس  إذن  الندوة  لهذه  العام  اإلطار  إن 
سلفا بقدر ما يهدف إلى حتديد هذه األسئلة أوال وحصر اإلشكاليات احلقيقية ال الوهمية 
قدر  أكبر  انخراط  وضمان  الحقا؛  وترتيبها  لتصنيفها  القضايا  ومتييز  السؤال  طرح  أي   ،

ممكن من أبناء احلركة وكفاءاتها  في إطالق احلركة الفكرية املنشودة ثالثا.

شرط اسمترار العمران .

الرغبة  بني  الناشئة  املفارقات  تفرضها  التي  واملقلقة  احمليرة  الفكرية  اإلشكاالت  ـ 
كنف  في  العيش  متطلبات  مع  اإلسالمية،  الهوية  رحاب  في  والعيش  بالدين  االلتزام  في 
احلضارة املعاصرة وتفرضها انتظارات الشعوب في التقدم والرقي والنهضة ، واملراجعات 
واإلجابة  واحلضارية  واالجمتاعية   التحوالت  تفرضها  التي  املتواصلة  الضرورية  الفكرية 

على األسئلة اجلديدة التي تفرض نفسها باسمترار .

ـ حاجة احلركة إلى الوفاء مبتطلبات  تأصيلها لذاتها في بيئتها الفكرية والثقافية 
وفي اختيارات بلدانها املذهبية والفكرية والفلسفية ، وتأهيل أعضائها ملستلزمات ولوج 
تنهل  وسياسية  فكرية  مشاريع  مع  التدافع  ومتطلبات  العام  الشأن  وممارسة  العامة  احلياة 

من اختيارات مذهبية مغايرة.

اإلسالم  لعقيدة  املغايرة  والقمي  والفلسفات  للمذاهب  الفكرية  ـ االختراقات 
على  احلاجة  تفرض  تشوهات  من  عنه  تنشا  وما  واخللقية  والثقافية  التشريعية  ومنظومته 
والبرهان  باحلجة  املتسلحة  العلمية  احملاورة  على  والقدرة  والعلمي  الفكري  التحصني 
واجلدال وفق القواعد املنهجية والفكرية واخللقية التي يقرر أدب املناظرة وأخالق احلوار.

إن هذه احلاجيات وغيرها تفرض على حركتنا أن  تسهم في إطالق دينامية علمية 
وتفرز  األسئلة  هذه  حصر  على  تعمل  وأن  الفكري  مشروعها  جتدد  وأن  جديدة،  وفكرية 

األولويات منها متهيدا لوضعيات البرامج واآلليات ووسائل االشتغال عليها.
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وهكذا  تقترح احملاور واألسئلة املوجهة التالية :

في  املعاصر  املسلم  اإلنسان  تواجه  التي  الكبرى  الفكرية   األسئلة  هي  ما    : أوال 
عالم أصبح مفتوحا ومعوملا؟

اإلسالمية  للحركة  الفكرية  احلاجات  تفرضها   التي  األسئلة  هي  ما   : ثانيا 
ومتطلبات املشروع املجمتعي اإلسالمي؟

على  التي  واخلارجية  التحديات الداخلية  تفرضها  التي  األسئلة   هي  ما   : ثالثا 
مستوى األمة ؟

حضارة  حتقيق  أجل  من  جمعاء  اإلنسانية  تواجهها  التي  التحديات  هي  ما   : رابعا 
إنسانية راشدة وكيف ميكن للمسلمني أن يسهموا في اإلجابة عنها؟

فكرية داخل  حركة  إطالق  في  اإلسهام  شأنها  من  التي  األسئلة  هي  ما   : خامسا 
احلركة متكنها من اإلسهام في االستجابة ملختلف احلاجيات والتحيات املذكورة ؟

وبناء على ذلك فإن الندوة تسعى إلى حتقيق األهداف التالية :

إنتاجاً  الفكري  العمل  بأهمية  اإلصالح  و  التوحيد  حركة  أبناء  حتسيس  أوالً 
. وتدويناً

ثانياً : حثهم على االجتهاد في حتديد حاجيات احلركة من األسئلة و اإلشكاالت 
. التي تتطلب منا جواباً

أولويات  فقه  باستحضار  احلاجة  حسب  األولوية  ذات  اإلشكاالت  :ترتيب  ثالثا 
احلركة عند الترتيب.

محاور الندوة :
إننا ال نسعى من خالل هذه احملاور إلى املصادرة على  املطلوب وحتديد اإلشكاليات 
في  والتفكير  النقاش  لتنظمي   إطارا  نضع   أن  من  نريد  ما  بقدر  سلفا  املطروحة  الفكرية  
صياغة األسئلة والقضايا الكبرى علما أنه قد يكون من بني نتائج التفكير إعادة التبويب 
تأطيرا  عليكم  نقترح  لذلك   . املوجهة  األسئلة  أو  احملاور  هذه  في  حتى  التفكير  إعادة    أو 
تفرض  التي  الفكرية  واحلاجيات  والقضايا  األسئلة  رصد  في  اجلماعي  التفكير  لعملية 
والقضايا  واحلاجيات  معولم،  عالم  في  املعاصر  املسلم  اإلنسان  مستوى  على  نفسها 
الفكرية التي تطرح نفسها على احلركة اإلسالمية املعاصرة في ضوء التغيرات  السياسية 
التحديات الداخلية  تفرضها  التي  الفكرية  والقضايا  واحلاجيات  العاملية،  واحلضارية  
رسالتها  أداء  في  لالسمترار  لها  تستجيب  أن  ميكن  وكيف  جميعا،  األمة  على  واخلارجية 
على  النقاش  ينصب  أن  نقترح  كما  راشدة.  إنسانية  حضارة  بناء  في  اإلسهام  من  ومتكنها 
احلركة  إطالق  في  احلركة  إسهام   - اعمتدت  إذا   - ستنتج  التي  العملية  اآلليات  حتديد 

الفكرية املنشودة .
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قسم اإلنتاج العلمي والفكري والفني

الرباط في: 22 جمادى األولى 1428 هـ  الـمـوافـق  لـ : 08  يونيو 2007  م

املوضوع: دعوة للمشاركة في الندوة املركزية لصياغة اإلشكاالت الفكرية 
الكبرى

األخ الفاضل: ..………………………

السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته 

وبعد،.. 

املجال  في  احلركة  أجرته  الذي  االستراتيجي  التشخيص  خلالصات  استثمارا 
وبهدف  االستراتيجية،  مجاالتها  وحتديد  ورسالتها  رؤيتها  وضع  مبناسبة  والفكري  العلمي 
التي  الفني  أو  العلمي  أو  الفكري  البعد  ذات  الكبرى  واالستفهامات  اإلشكاليات  حصر 
العلمي  اإلنتاج  قسم  يتشرف  االستراتيجي،  املجال  هذا  في  الشتغالها  قاعدة  ستشكل 
يونيو   24 يوم  سينظم  الذي  الدراسي  اليوم  في  للمشاركة  بدعوتكم  والفني  والفكري 
وجتدون  كالكوتة(  )زنقة  للحركة  املركزي  باملقر  صباحا،    9 الساعة  من  ابتداء   ،2007
في  التأسيسية  املساهمة  في  العمل  هذا  ألهمية  ونظرا  الندوة.  لهذه  املؤطرة  األرضية  رفقته 

برنامج الندوة:

اجللسة األولى: 1-

1. االفتتاح بالقرآن الكرمي ثم الترحيب باحلضور:

2. كلمة الرئيس: ) 10 دقيقة (

3. تقدمي األرضية اإلشكالية : املشرف على املجال: )10 دقيقة(

اجللسة الثانية: العروض واملناقشة 2-

ـ العرض اإلشكالي حول احملور األول ) بنكيران ( )15 د(

- العرض اإلشكالي حول احملور الثاني  ) يتمي ( )15 د(

- العرض اإلشكالي حول احملور الثالث ) طالبي ( )15 د(

- العرض اإلشكالي حول احملور الرابع  ) الطيب بوعزة ( )15 د(

ـ العرض اإلشكالي حول احملور اخلامس ) احلمداوي( )15 د(

- املناقشة: ) 11:00 -----> 14:00(

اجللسة الثالثة:  اخلالصات والتوصيات 3-

16:30 <-----15:30

رئيس اجللسة: محمد طالبي	 

املقرران العامان  الطيب بوعزة و مصطفى اخللفي	 
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التراث  واستيعاب  جديدة  فكرية  علمية  حركية  وإطالق  الفكري  املشروع  جتديد  جهود 
واإلبداع املغربيني فإن القسم يهيب بكم تلبية الدعوة واملشاركة الفعالة.

وفقنا اهلل وإياكم ملا فيه اخلير. والسالم
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أسئلة قبلية

الباب الثاني:  تساؤالت أمام املشروع اإلسالمي

األمة واإلنسانية
املجمتع واآلخر

الباب الثالث:  تساؤالت في املشروع اإلسالمي

أسئلة »املنهج«
أسئلة »املفاهمي«
أسئلة »التنظمي«
أسئلة »املشروع«
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