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א א

מ א
 

 بعد مناقشـة    اإلعالم من حرية وسائل     اإلسالميليس من الصعب استنتاج الموقف      

 مـن   اإلسالمموقف  . الموقف من الحريات الشخصية والتنظيم والترشيح واالنتخاب      

 والتي تشـكل جميعهـا موقفـاً        األخرىهذه الحرية ينسجم مع موقفه من الحريات        

 تماماً  اإلنسانامالً يشكل نهجاً واحداً منطلقاً من مبدأ أساسي وهو تحرير            متك إسالمياً

 اإلسـالم  سـابقاً،    اإلشـارة وكما تمت   .  من عبوديته هللا   إالمن كل أشكال العبودية     

حريص على انعتاق الشخص وتحريره من القيود واالستعبادية واالستضعافية التـي           

، وان تفقده شخصيته وزمـام المبـادرة    أداة بأيدي اآلخرينإلىمن شأنها أن تحوله    

 مـن   إال ينعتـق    اإلنسـان  كان   وإذا.  المختلفة اإلنسانيةوتشل فكره وعقله وطاقاته     

 السماوية  األحكامعبوديته هللا فإن جزءاً ال يتجزأ من هذه العبودية هي التمسك بتلك             

. م والمعرفة التي تطلب منه أن يكون مبادراً ونشيطاً وساعياً ومفكراً وباحثاً عن العل           

 ال يضع حدوداً علـى      اإلسالم يتحرر من خالل عبوديته هللا ألن        اإلنسان أنبمعنى  

 فـي   اإلنسـان أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وبالتالي ال يضع سقفاً الستمرار           

 . مراتب أعلى من السموإلىالصعود 

 

جر الطاقات   وتف اإلعالم التي ترفع من شأن      األعمالقيوداً على تلك    اإلسالم  ال يضع   

ذلك ألن التحرر يقتضي   . الخيرة لديه وتدحر التوجه نحو القيام بأعمال الشر والسوء        

بط ضاالنعتاق من كل أنواع العبودية من ضمنها الشهوة التي تخرج عن نطاقها المن            

فعندما يجري المرء وراء شـهوة أو عمـل         .  القيام بأعمال شريرة   إلىوالتي تقود   

 تهمـين علـى     أنة غير قوة العقل التي من المفـروض         شرير إنما يطوع نفسه لقو    
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فعندما تصدر أفعـال   . مختلف طاقاته وقدراته وتوجهها بطريق االنضباط واالعتدال      

، األمـور عن العقل يكون هو الفاعل وهو المسيطر وهو القادر على ضبط            اإلنسان  

قاد هو الموضوع وهو المن   اإلنسان  أما عندما تخرج عن ضبط العقل وتحكمه يكون         

 يكون  أنمطلوب من المسلم    . وراء قوى وشهوات مختلفة، وقد تكون القوى خارجية       

ومن هـذه   . سيد نفسه من ناحية قواه الداخلية، وسيد نفسه في عالقاته مع اآلخرين           

 .اإلعالم حرية وسائل إلىالزاوية ينظر 

 

  وسيلة معرفية اإلعالم

 

 الناس، لكنها تعمل أيضاً     إلىمات   دوراً هاماً في إيصال المعلو     اإلعالمتلعب وسائل   

على تشكيل الرأي العام وذلك من خالل التأثير على الـرأي الشخصـي والتفكيـر               

 يتسع ويتعمق ويزداد أهمية مع الزمن حتى        اإلعالموقد أخذ دور وسائل     . الجماعي

 تعرف لدى البعض بأنها السلطة الرابعة، أي السلطة التي تشارك السلطات            أصبحت

المسؤولية وتدخل فـي عمليـة      ) التنفيذية والتشريعية والقضائية  (الدولة  الثالث في   

 كل بيت عبر عدد     اإلعالمتدخل وسائل   .  وإن لم يكن مباشرة، والتنفيذ     ،صنع القرار 

من الوسائل بخاصة المرئية وتنقل معلومات حول العديد من المواضـيع والقضـايا           

وبسـبب  . ومواقفهم وتؤثر فيهـا    عقول الناس والى آرائهم      إلىواالهتمامات فتدخل   

 إقامـة  أو   إعـالم قدرتها على التأثير يتسابق أصحاب النفوذ على امتالك وسـائل           

 السـيطرة   إلىقد سعى السياسيون والحكام في كثير من البلدان         . عالقات طيبة معها  

 الجسور الحسنة   إقامة عنها أو    صادرا اتقاء ما يرونه شراً      إلىعلى هذه الوسائل أو     

فالحاكم يجد جواً مريحاً في وسائل إعالم تثني على سياسـاته           . ؤولين عنها مع المس 

أو تضخ معلومات للناس وفق ما يرى أنه يساعده في استمرار الحكم بدون مشاكل              

 .مصدرها الجمهور
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 يقـول بـأن     صحيحا والذي أظنه    اإلعالمهناك افتراض يحكم هذه النظرة لوسائل       

توجيه الرأي العام ومن الممكن التحكم فيـه مـن           تمتلك القدرة على     اإلعالموسائل  

 من خالل ما تمتلكه     اإلعالم وسائل   بإمكانأي أنه   . خالل فيض المعلومات وانتقائها   

 .  يعرفه الناس أو أال يعرفوهأن تسيطر ولو جزئياً على ما يمكن أنمن المعلومات 

صورة غير   شاءت أو أن تقدم المعلومات ب      إن تحجب بعض المعلومات     أن بإمكانها

بهذا توظـف وسـائل     .  التركيز على معلومات معينة دون أخرى      وبإمكانهاكاملة،  

 إلـى  طاقاتها وقدراتها وإمكاناتها في تقديم تلك المعلومات التي تقود الناس            اإلعالم

تطوير آراء متناسبة مع هذه المعلومات ومتناسبة أيضاً مع مصالح هذه الوسائل أو             

غاية من تحرير المعلومات تصبح مصالح محـدودة ذات         بمعنى أن ال  . من يدعمونها 

طابع شخصي أو فئوي أو حزبي، الخ وليس مصالح عامة ترتكـز أساسـاً علـى                

 . ضرورة توفير المعلومات للجمهور

 

 التالعب بمشاعر الناس وانفعاالتهم فتقدم      اإلعالم تحاول وسائل    أنهذا ومن الممكن    

هم أو تعاطفهم أو تأييدهم، وتقدمها أحياناً أخرى        لهم المعلومة أحياناً بقالب يثير حماس     

قد تلجأ جريدة   . بطريقة مختصرة أو بقالب ال يجلب االنتباه إال لدى القليل من الناس           

 وبالخط العـريض،    األولى وضع حدث قد يكون خاصاً كخبر في الصفحة          إلىمثالً  

وقـد  . وتضع خبراً حول حدث يهم الجمهور في زاوية منعزلة في صفحة داخليـة            

تركز على شخص معين لتصنع منه قائداً مهماً بينما تتجاهل شخصاً آخر تماماً حتى              

 تتالعـب بسـيل   أن اإلعـالم  وسـائل   بإمكان. ال يحصل على تأييد شعبي، وهكذا     

. المعلومات وبطرق تقديمها وحجبها والتعليق عليها بطريقة تخدم مصـالح خاصـة   

 هم خير من يعرف عنها      اإلعالماً ورجال    المجال كثيرة جد   اأساليبها وسبلها في هذ   

 . وعن تفصيالتها
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 عن دورها كوسـيلة معرفيـة وتصـبح أداة          اإلعالمضمن هذا العمل تبتعد وسائل      

الستقطاب الرأي العام أو تشكيله أو التأثير عليه من خـالل المعلومـات وطـرق               

وتهمـيش  أي أنها تعمل من خالل هذا العمل على تجيير النـاس            . تقديمها للجمهور 

أدوارهم واستخدامهم كأدوات لتأييد موقف أو معارضة موقف، لشراء سلعة معينـة            

إنها تعمل بذلك على السيطرة على تفكير الناس بحيث تفقـد           . أو سلوك مسلك معين   

 ببغاء أو ما    إلى وتحوله   األمورالشخص قدرته على التفكير السليم وموازنة مختلف        

كير وفقدان زمـام المبـادرة وتضـعف سـيطرة       شل في التف   إلىيقود هذا   . يشبهها

إنـه  .  يفقد ذاته لصالح اآلخرين وقوى خارجة عن ذاتـه         أن إلى على نفسه    اإلنسان

بمعنـى آخـر،     . يصبح هدفاً للتضليل والتعتيم وأحياناً للمبالغة والتهييج العـاطفي        

ـ           اإلنسانيصبح بذلك    ه  عبداً ولو لبس ظاهراً ثوب الحرية، ويصبح مغترباً عن ذات

وغريباً عن محيطه والناس الذين يتعامل معهم، فينكفئ ويتقوقع وهو مهمش غيـر             

 أنومن شـأن هـذا      . قادر على صنع الحدث، بل يستسلم للحدث الذي يصنع عليه         

 وتعاونهم، ويؤثر   األشخاصينعكس سلباً على المجتمع فيؤثر على مستوى مشاركة         

 أو المهمـات    األعمال في   إليجابيةاعلى أوضاعهم المعنوية واستعداداتهم للمساهمة      

الشعور بالتبعية أو التهميش خطير على الشخص وعلى المجتمع على حـد            . العامة

 . يفرز تراجعات على مختلف المستوياتأنسواء وال بد 

 

 اإلعالموسائل  .  ووسائله، وال يهادنه أو يتعايش معه      اإلعالم مثل هذا    اإلسالمال يقر   

 المعلومات للناس من أجل تطوير قدراتهم       إليصالأدوات   عبارة عن    لإلسالمبالنسبة  

إنها وسيلة معرفية تجمع المعلومات مـن       . على اتخاذ القرارات التي يرونها مناسبة     

 الداخلية والخارجية وتقدمها للناس بدون تالعب أو تزوير أو تحيز،           األنحاءمختلف  

 إلى التدمير وليس    إلى تصبح وسائل تضليل تقود      فإنها خرجت عن هذه المهمة      وإذا

 هو من أجل أن يعلم الناس وليس من أجل أن يتم التأثير عليهم مـن                اإلعالم. البناء

والعلم من أجـل أن     . خالله وشل تفكيرهم وتطويعهم لخدمة أهداف ومآرب خاصة       
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 وموازنتها والخروج بالقرار الذي يراه      األموريصبح الشخص أكثر قدرة على وزن       

 . صحيحاً

 

 تعمل على تقديم المعلومات للنـاس مـن أجـل تـدعيم           اإلسالم في   ماإلعالوسائل  

الحرية، أي تدعيم التفكير الحر واتخاذ زمام المبادرة واتخاذ القرارات بنـاء علـى              

 حريـة  اإلسـالم يعتمـد  .  الشخصيةواألهواءمعلومات واضحة خالية من التالعب     

 وهـذا مبـدأ يحكـم       المرء في التعبير عن الرأي ويقدر حقه في االختيار ويعززه،         

 عبارة عن أداة يتم استخدامها ضمن       اإلعالموسائل  .  أيضاً ويوجهها  اإلعالموسائل  

 أشـكال  وتحرره مـن مختلـف       اإلنسان الذي يرى في انطالق      اإلسالميالمنظار  

 الحـق   إدراك وفهمها وبالتالي على     األمورالعبودية ويطوران قدرته على استيعاب      

 الحر الذي يمتلك القدرة علـى االنطـالق         اإلنسان أن اإلسالميعتبر  . ونفي الباطل 

 المسـتند علـى القناعـة       اإليمان إلى التوصل   إلىالفكري والتطوير العلمي أقرب     

 الجاهل الذي يعاني من االضطهاد والقيود وأجـواء التبعيـة           اإلنسانالمعرفية من   

 . والتهميش

 

القراءة يشـمل المـؤمن      ب األمر.  على التعلم والبحث عن الحقيقة     اإلسالملقد حض   

 والتي تعتبر وسـائل     األمة أيضاً، وهو بالتالي يشمل مؤسسات       األمةالواحد ويشمل   

 بالتعلم والقراءة ويتعايش مـع حجـب        اإلسالم يأمر   أنفهل يعقل   .  إحداها اإلعالم

المعلومات أو تزويرها أو التالعب فيها بطريقة تضلل المسلمين أو تخدم مصـالح             

 ؟  خاصة

 

 يؤمن أيضاً   وإنما ال يؤمن فقط بحرية الشخص       اإلسالم أنسبق أن شرحت    هذا وقد   

فالحرية التي تقوم علـى     .  الحقيقية اإلنسانيةبحرية تكوين الرأي التي تعتبر الحرية       

 الرأي تلقيناً فيكـون     اإلنسان يتلقن   أنقول الرأي فقط ليست حرية ألنه من المحتمل         
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 التي تتالعب وتحاول التضليل إنما هي       ماإلعالوسائل  . مجرد مردد لرأي من يلقنه    

 حر في إبداء الرأي     اإلنسان أنصحيح  . تلقن الرأي تلقيناً وتخلق أجواء حرية مزيفة      

كتابة أو شفاهة، لكنه حقيقة يبدي الرأي الذي رسم له، وهو بالتالي ليس حـراً وال                

يا أيها  "   :ولهذا قال سبحانه وتعالى موضحاً للمسلمين     . إبداؤه لرأيه يعبر عن حرية    

الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على مـا               

 .)1(" فعلتم نادمين

 

 تتحكم بالمعلومات وطرق عرضها علـى       إعالم مع وسائل    اإلسالمولهذا ال يتساهل    

.  وسائل تضليل وكذب ودجل    وإنما إعالم ليست وسائل    لإلسالمفهذه بالنسبة   . الناس

 باسترقاقها للناس واستعباد عقولهم وتطـويعهم       اإلسالميةنها تخالف القيم والتعاليم     إ

 ال يتعايش معها ويعمل على تدميرها، ويعمل أيضـاً          اإلسالم. كوسائل بأيدي الغير  

 تقـديمها   أسـاليب على توضيح أخطارها ومثالبها لجمهور المسلمين ويحذرهم من         

 .للمعلومات

 

 هـذه الوسـائل     اإلسالم؟ بالتأكيد يقيم      معرفية إعالميةئل   وسا اإلسالملكن هل يقيم    

 يعتمـد   اإلسالمليس ألن هناك نصاً شرعياً واضحا حول هذا الموضوع ولكن ألن            

 فـي التقـوى     األساسـية ، وهو الركيـزة     واألمةالعلم كأساس للنهوض بالشخص     

 والتطـوير   العمل بالعلم من أجل التقدم    . األساسيةاالستنهاضية ومن مراتب االلتزام     

 في مقدمـة    األمةواجب على المسلمين ألن نتائجه تعود بالنفع على الجميع وتجعل           

 متخلفة وضعيفة وعرضـة     األمةإنه عمل هام من أعمال الخير وبدونه تبقى         . األمم

 تطوير وسائل مختلفة في مختلـف       إلىيقود العلم   . األخرى   األممنة  ملسيطرة وهي 

 عبارة عن نتـاج مـن       اإلعالمفوسائل  . اإلعالم مجاالت الحياة ومن ضمنها وسائل    

 وتقدمها، وهي في خدمـة العلـم        األمةنتائج العلم وتتطور مع تطور العلم وتطور        

 .والمعرفة ألنه بها تنتقل المعلومات بصورة سريعة ودقيقة ومضطردة مع الزمن
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.  ال تحجب عنه وال تطمـس      اآلراء يكون مطلعاً فإن     أن على المسلم    أنومن حيث   

 والتوجهات حتى لو عارضت مواقـف       اآلراء تنقل للمسلمين مختلف     اإلعالموسائل  

 مهـم ومـن     اآلخـر فكما ذكرت سـابقاً، الـرأي       . الحكام ألنها جزء من المعرفة    

 يعرفه المسلمون لكي يكونوا على بينة مـن أمـرهم ومـن جـدل               أنالضروري  

لرأي خطير من ناحية    فكبت ا .  المضادة واآلراءاآلخرين، ويطوروا الردود المناسبة     

 إلـى ، ومن ناحية االعتمـال      األمورما يخلفه من جهل لدى المسلمين حول بعض         

 ال يخشـى اآلراء     اإلسالم.  ظاهراً وتخفي العداوة باطناً    باإليمانحركة سرية تنافق    

 وال يطمسها أو يحجبها وال يحرم على المسلمين كأشخاص أو جماعات من             األخرى

ن هناك بعض المسلمين الـذين يقولـون بتحـريم السـماح             كا وإذا. االطالع عليها 

، اإلسـالم  بالتعبير عن أنفسهم فهذه مشكلتهم وليست مشكلة         اآلخرألصحاب الرأي   

 . وهم ال يملكون حجة على ذلك سوى تبريرات واهية

 

 يكـون النقـل بينـة يهتـدي     أن على الموضوعية في النقل من أجل       اإلسالميصر  

وقد جمع القرآن بين نقل النبـأ       . اساتهم واتخاذ قراراتهم  المسلمون بها عند رسم سي    

واتل عليهم نبأ ابني آدم     "  :والحق الذي يعبر عن انسجام النظام الكوني بقوله تعالى          

نتلو عليك من نبأ موسى     "  : وبقوله   )2(.... بالحق إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما        

 المسلمين كما حصلت    إلىرفية تنقل    هذه أنباء مع   )3( ".وفرعون بالحق لقوم يؤمنون   

ولو تليت عليهم بغير الحـق، وهللا       . لعمليةاحتى يأخذوا العبرة التي تفيدهم بحياتهم       

 أن، لبنوا عبرتهم على معرفة غير دقيقة ولضلوا السبيل، ومعـاذ اهللا             األعلىالمثل  

لسـليم  وقد نقل الوحي أنباء أمم أخرى وذلك لمساعدة الناس في التفكير ا           . يكون هذا 

 يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نـوح وعـاد      مأل " :قال تعالى   . والوصول إلى الحقيقة  

واتل عليهم نبـأ    : "  وقال )4(... " وأصحاب مدين والمؤتفكات ز    إبراهيموثمود وقوم   
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نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيـات اهللا فعلـى اهللا                  

 ) 5(.... "توكلت 

 الدماغ غسيل 

 

 اإلنسـان  يقف ضد غسيل الدماغ ألنه يعطـل ملكـة          اإلسالم أنيتبين لنا مما سبق     

.  ويحد من زحف الحـق علـى الباطـل         اإلنسانيةويهدم طاقاته مما يساهم في هدم       

 كل محاوالت غسيل الدماغ من أي مصدر كانـت وال يـؤمن إال              اإلسالميحارب  

 فكره وعقله إلـى أقصـى       اإلنسانيطور   ل اإلنسانيبتقديم كل التسهيالت أمام العقل      

 ال تعتمد غسـيل الـدماغ كسياسـة وال          اإلسالميةوعليه فإن الدولة    . درجة ممكنة 

 اإلسـالمية  األمـة وهذا هو أحد أسرار قوة      .  لهذا الغرض  إعالمهاتستخدم وسائل   

كل شخص سواء   . حيث أن أبناءها وبناتها ليسوا تبعيين أو خاملين فكرياً أو منقادين          

 في وعيها وإدراكها وانطالقها وشخصيتها المبادرة،       األمةرجالً أو امرأة يمثل     كان  

 والدولة  األمةوكل المحاوالت التي تخالف هذا الوضع إنما عمل من أعمال إضعاف            

 .وسحبها نحو الفساد واالنحطاط

 

 التي تحاول كسـب والء      األخرى األمم قوية بأبنائها ومتفوقة على      اإلسالمية األمة

 تتـرك   اإلسالمية األمة. ها من خالل سياسة غسيل الدماغ وتعطيل التفكير الحر        أبنائ

 االستبدادية تعرقل الحريـة فيضـعف ابنهـا وتتـدهور           واألمةالمسلم حراً فيبدع،    

 . معنوياته ويستكين

 

 اإلقنـاع  اإلسـالم يعتمـد   .  وال يتم التعامل به    اإلسالمغسيل الدماغ ليس وارداً في      

 ال يعنـي    واإلقنـاع . اإلسـالمية عامل مع الناس ونشر الدعوة      كوسيلة مثلى في الت   

 مـن   اإلسالميطلب  .  يعني الشقين النظري والعملي    وإنماالتنظير والتشريب الثقافي    

 مع الناس وقدوة في العمل العام، وهـذا         األخالقي يكون قدوة في التعامل      أنالمسلم  
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. اإلسالميةنحو قبول الدعوة     اآلخرين ويحفز   اإلسالميةبالتحديد ما يشكل قوة الحجة      

 تعريض الناس إلى تنظير بهدف قلب أفكـارهم وتغييرهـا بـل           إلىال يعمد المسلم    

 يختلـف   اإلسالميالنهج  . يزاوج ذلك بالعمل الذي يعود بفائدة ملموسة على الجميع        

عن التركيز اللفظي وإبراز فشل اآلخرين ومساوئهم أو خلق هالة مـن التعبيـرات              

 يقول بضرورة تبيان    اإلسالم. غير مفهومة ي قد تكون مفهومة أو      والمصطلحات الت 

 العمل بما ينـادون     إلى، ويدعو المسلمين    اإلسالميةالحقيقة وتوضيح أركان الدعوة     

 خداع  إلىبه أو يؤمنون به، وهو ال يتساوق وال يتعايش مع أساليب يمكن أن تؤدي               

 . الناس أو التأثير على انطالقهم الفكري والعقلي

 

 ولم يعتمد أساليب تضع غشـاوة       باإليمانعتمد القرآن الكريم البينة في إقناع الناس        ا

 آيات بينات   إليكولقد أنزلنا   : "اآليةمثالً تقول   . على العيون أو تضلل بصائر الناس     

ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات :" وتقول آية أخرى     )6(". وما يكفر بها إال الفاسقون    

 وقد  )7(" جاءهم فقال له فرعون إني ألظنك يا موسى مسحوراً          إذ إسرائيلفاسأل بني   

 أن يجـب    اإليمـان  ألن   لإلنسـان ربط سبحانه البينة بالتذكر، أي بالقدرة التمييزية        

 تفسـح يصدر عن قناعة وليس عن أي طريق آخر مثل التوهم أو التأثر بـآراء ال                

رضناها وأنزلنا فيها آيات    سورة أنزلناها وف   :" اآليةتقول  . مجاالً للقرارات المتوازنة  

 فما اختلفوا إال    األمروآتيناهم بينات من    :" وتقول آية أخرى     )8(."بينات لعلكم تذكرون  

من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة في ما كانوا فيه                 

م  أوضح القرآن كما أوضحت الكتب السماوية من قبل الطريق السـلي           )9(. "يختلفون

ولتدعيم الدعوة السماوية   . األخرى وميزته عن الطرق     اإلنسان يتبعه   أنالذي يجب   

بصورة ال تبقي على الشك زود سبحانه أنبياءه بآيات ومعجزات لتكون عالم شهادة             

فقد زود موسى وعيسـى عليهمـا السـالم وغيرهمـا           . واضح المعالم أمام الناس   

 . بمعجزات ظهرت بصورة مادية ال لبس فيها
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ال يبدو الرسل أنهم مجـادلون أو       .  حسب القرآن الكريم ببينات للناس     األنبياءيتقدم  

يلغون في الكالم والنقاش من أجل االستحواذ على عقول من يحاولون إقناعهم بأنهم             

إنهم ينقلون رسـالة وللنـاس أن يوازنـوا         . رسل من عند اهللا وما عليهم إال البالغ       

اسبهم، وكل واحد يلقى عمله في النهايـة عنـد رب            ويتخذوا القرار الذي ين    األمور

قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون             :"اآليةتقول  . العالمين

قال يا  "  : وتقول آية أخرى   )10(" به إن الحكم إال هللا يقص الحق وهو خير الفاصلين         

 علـيكم   قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة مـن عنـده فعميـت               

 وقد وردت عدة آيات في القرآن الكـريم تؤكـد           )11(."أنلزمكموها وأنتم لها كارهون   

ما على الرسـول    : "تنص إحدى اآليات  . على أن الرسل يبلغون رسالة من عند اهللا       

وإما نرينك  "     : أخرى آية وتنص   )12(".إال البالغ واهللا يعلم ما تبدون وما تكتمون       

 يخاطب الرسل   )13(". فإنما عليك البالغ وعلينا الحساب     بعض الذي نعدهم أو نتوفينك    

 يسيطر علـى عقـول      أنالناس بالعقل والدليل وال يلجأون إلى التزيين الذي يمكن          

ولهذا دعم اهللا رسله بمعجزات لكي تزداد قوة إقناعهم بأنهم رسـل            . الناس ويفتنهم 

 .رب عظيم

 

 ذلـك   إلى لو كانت تهدف     معجزات الرسل لم تكن بهدف السيطرة على العقول ألنه        

.  في نفوسـهم   اإليمان وبث   إلهيةلدعم اهللا رسله من خالل تغيير آراء الناس بإرادة          

 اإلنساني من خالل المعجزات ليحفز التفكير       واألدلةلكن اهللا سبحانه أعطى البراهين      

لـم يكـن الرسـل منظـرين        . الذي يعتبر الضمانة إليمان قوي يسأل عنه صاحبه       

 بما أوحي   لإليمان إنسانية ابتدعوها هم بأنفسهم وإنما كانوا دعاة         وأصحاب نظريات 

 غير أسلوب الدعوة المباشـرة فـي السـير    أساليبولم يحاول هؤالء انتهاج   . إليهم

 .حسب التعاليم السماوية
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هذا وال يطلب القرآن الكريم من الرسول عليه السالم الرد علـى محاججـة غيـر                

 اإلسالم الحجة مقابل الحجة والبينة مقابل البينة، أما         يعتمد. المسلمين بذات األسلوب  

الدخول في مجادالت عقيمة فليست من اإلسالم وال تؤدي اصالً إلى إيمـان ثابـت               

اإليمان الناجم عن هذا األسلوب هش وفـج        . أصيل أو إلى ديمومة في هذا اإليمان      

قـال  . اعومن السهل أن يتالشى ويقود صاحبه إلى تيه فكري وفوضى نفسية وضي           

فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي هللا ومن اتبعن وقل للذين أوتـوا الكتـاب              :" تعالى  

واألميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك الـبالغ واهللا بصـير               

قل أرأيتم  "    : ويطلب القرآن من الذين لم يؤمنوا الحجة والبينة بقوله           )14(." بالعباد

عون من دون اهللا أروني ماذا خلقوا من األرض أم لهم شرك في             شركاءكم الذين تد  

السماوات أم آتيناهم كتاباً فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضـاً إال                

  )15(". غروراً

 

فإذا كان اإلسالم ال يقبل على نفسه أن يتبع االساليب غير القويمـة فـي إيصـال                 

ات ويدعوهم إلى تقديم بيناتهم المضادة فهل يمكن        الرسالة إلى الناس ويقدم لهم البين     

 في دولة يحكمها اإلسالم ؟ ال يوافق اإلسـالم          إسالميةأن يوافق على أساليب غير      

على عملية التركيز على معلومات معينة وإهمال معلومات أخرى، وال يوافق على            

ـ     إسـالمياً المطلوب  . إعطاء عناية لوجهة نظر معينة دون أخرى       اك  أن يكـون هن

وفي كل الحاالت يصـر اإلسـالم       . توازن بحيث ال يقع المسلم تحت وطأة التضليل       

أما مجرد الثرثرة غير القائمة     . على البينة لكي يكون المسلمون على بينة من أمرهم        

 .اإلسالمية على الحجة والبرهان والدليل فليست ضمن إطار االخالق 

 

فإننا نجد على سبيل المثال عـدم       مي  اإلسالمثلة حديثة لتوضيح الموقف     أخذنا  أفإذا  

قبول اإلسالم بالتنظير الشيوعي ومحاولة حصر عقول الناس ضمن نمـط تفكيـر             

" أدلجـتهم "جل قولبة الناس فكريا أو      أومن  . معين وضمن نوع معين من المعلومات     
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تم بناء ستار حول عقولهم بحيث ال يتعرضون لتنظيرات مغايرة تعكـس وجهـات              

وسائل اإلعالم من ممارسة حريتها وحتى تم التشـويش علـى           نظر معينة، ومنعت    

ومن ناحية أخرى ال يقر اإلسالم أساليب التشـويه التـي           . أجهزة اإلعالم الخارجية  

اتبعها أعداء الشيوعية في سبيل محاصرتها وإبعاد الناس عن اعتناقهـا إذ كانـت              

 كانت تصـف    وربما. تسمع تشويهات أخالقية بحق الشيوعيين كان هدفها التضليل       

. تلك التشويهات الناس التي كانوا يروجون لها أكثر مما كانـت تصـف أعـداءهم              

. وسواء كان األمر يأتي من الشيوعيين أو من غيرهم لم يحصل الناس على الحقيقة             

هؤالء عملوا على حجب المعلومات والتركيز على وجهة نظر معينة، وأولئك عملوا            

وفي خضم معـاركهم ضـد بعضـهم        . رهمعلى التشويه والتركيز على وجهة نظ     

 .البعض كان الناس خاسرين، بل كانوا الضحايات في كثير من االحيان

 

تحاول الحكومات أو األقطاب المتصارعة أن تتالعب بالمعلومات من أجل التالعب           

بالناس وتحت مقولة حماية الناس من األشرار والشـرور وحمايـة لعقـولهم مـن               

صحاب أحكومة من هذه الممارسات ويصعب استثناء       يصعب أن تستثنى    . التضليل

ربما تختلف حدة الممارسة من حكومة إلى أخرى وتختلف درجـة           . السطوة والنفوذ 

بد من حلهـا     حقيقية ال إنسانية  التضليل من نظام إلى آخر لكنها قائمة وتشكل أزمة          

 .ن ترتقي في تفكيرها ومنهج حياتهااإلنسانية أإذا شاءت 

 

اقتصادية تحكم العديد من الجهات في العالم، وهي ال تتوانى عـن            مصالح فكرية و  

الناس بالنسبة لها عبارة عن أداة      . التأثير في عقول الناس من أجل تحقيق مصالحها       

وكم قام من الحـروب والنزاعـات بـين أصـحاب           . أو آلية وليسوا أصحاب حق    

يمها للمعلومات  عملت كل جهة على تقد    . المصالح كان ضحاياها الفقراء والمساكين    

بطريقة تؤكد حرصها على مصالح الناس، وأنها تبذل الجهود وتحشد الطاقات مـن             

ومن شـأن النـاس العـاديين أن يصـدقوا          . أجل أن يحقق الناس أهدافهم وأمانيهم     
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. صحابها يعملون من أجل صالحهم    أالطروحات التشريبية ويسيروا خلفها ظانين أن       

يعود أساساً على خطط وأساليب الـذين يـدعون         وبذلك يقعون ضحايا لجهلهم الذي      

لقد أراد أصحاب سياسة غسل األدمغة امتطاء الناس واسـتخدامهم          . رعاية شؤونهم 

 .والتغذي على آالمهم وأحزانهم من أجل تحقيق أغراضهم في الحكم أو في الثراء

 

 وحريتـه    نال يقبل اإلسالم هذه األساليب ويعتبرها امتهاناً للناس واستهتاراً باإلنسا         

ال يوجد فـي    . في الحصول على المعلومات الدقيقة واتخاذه للقرار الذي يراه مناسباً         

ن يفكر ويتدبر   أمطلوب من المسلم    . اإلسالم إمعات أو اشخاص تبعيون ال يفكرون      

المسلم الجاهل ليس مسلماً جيـداً،       .ويتعلم ويشارك من أجل أن يرتقي بنفسه وأمته       

وإذا كان من   .  العلم ال يطبق التعاليم السماوية بشكل دقيق       والذي ال يسعى في سبيل    

ن توفر  أواجب المسلم أن يخلص من التبعية والتفاهة الفكرية فإنه من واجب األمة             

ة أن تعرقله مـن خـالل       موإذا كان لأل  . له المناخ المناسب الذي يؤدي إلى انطالقه      

ي العالقة الجدليـة بينهـا      سياسة غسيل الدماغ فإنه ينتفي الغرض من إقامتها وتنتف        

المسلم يقيم األمة ألن في ذلك دعماً للدعوة ودعماً له شخصياً من أجل             . وبين المسلم 

 .أن يكون قادراً على تطبيق التعاليم بطريقة تتطور مع الزمن 

 

هذا فضالً عن عملية غسيل الدماغ تنتمي إلى دائرة التفكير الجامد أو المتحجـر أو               

كما رأينا سـالفاً، يـدعو اإلسـالم        . ي تعتبر دائرة غير إسالمية    ، والت "االستاتيكي"

المسلمين إلى التعقل والتفكر، وهي دعوة مستمرة إلى يـوم الـدين وتفتـرض أن               

على تبين آيات اهللا مما يقود إلى إفادة        اإلنسان  االنطالق العقلي والفكري يطور قدرة      

في مختلف  اإلنسان  أن تقدم   أي  . متصاعدة في مجال االكتشاف واالختراع واالبتكار     

ولـيس علـى    " الـديناميكي "مجاالت الحياة يقوم على التفكير الحيوي المتحرك أو         

النظرة الشخصية أو الفئوية الضيقة والتي تؤدي حتماً على ركود في عملية البنـاء              

التحجر الفكري يخالف فكرة التسـبيح      . وتحسين األوضاع المادية والنفسية لإلنسان    
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ينضوي تحت وصف الثبات الذي يعتبر صفة وثنية ال يهادنها اإلسـالم            واإلسالمية  

الكون في حركة مستمرة تبعاً لنواميس تؤكـد القـدرة اإللهيـة            . وال يتعايش معها  

حركياً من الناحيتين   اإلنسان  وإبداعها، ويقيم اإلسالم ديناً ينسجم معها بطريقة تجعل         

 . الذهنية والمادية

 

 اإلعالم الحزبي 

 

حية المبدأ، ال يقف اإلسالم، وكما ذكرت آنفاً، ضـد تشـكيل جماعـات ذات               من نا 

أهداف محددة وال تعمل على هدم األمة أو تشكل خطراً عليهـا، للجماعـات حـق                

التعبير عن نفسها وآرائها، وباستطاعتها، استنتاجياً، أن تعتمد الوسـائل المختلفـة            

ضمنها المجـالت والجرائـد أو      اليصال آرائها ومواقفها للناس والتي قد يكون من         

تستطيع هذه الجمعيات أو األحزاب أو التنظيمـات        . محطات إذاعة أو ما شابه ذلك     

 :أن تمارس نشاطها االعالمي ضمن ما يلي 

 

  أال يكون موجهاً نحو هدم األمة وذلك من خالل التأثير على الرأي العام بهدف                -1

كغيرها مـن األمـم ال      اإلسالمية   حشده نحو هذا الغرض، فكما ذكرت سابقاً، األمة       

لكـن مـن    . تهادن محاوالت هدمها أو تدميرها، وال تتعايش مع من يحاول ذلـك           

الممكن التأثير إيجابياعلى الناس من خالل طرح البرامج التي تتبناها عسى أن تلقى             

 .قبوال جماهيريا، مع إمكانية انتقاد اآلخرين دون إسقاط

 

راً على رأي معين أو علـى كتّـاب ذوي توجـه             أال تكون وسائل إعالمها حك     -2

صحيح أن وسائل اإلعالم الخاصة تهدف إلى بسـط رأي أصـحابها أمـام              . معين

إذا اقتصرت وسيلة اإلعالم    . الجمهور، لكنها ال تغلق صفحاتها أمام اآلراء األخرى       

على رأي معين فهي تمارس غسيل الدماغ وتفتقـر إلـى الموضـوعية وتحجـب               
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ليس شرطاً أن تستقطب الوسيلة كتابـاً لكنـه         . صة باآلراء األخرى  المعلومات الخا 

شرط أن تفتح أبوابها أمام مختلف اآلراء والتوجهات، وإذا لم تفعل ذلك فإنها تخـل               

حتى . التي تعتبر أن وسائل اإلعالم وسائل معرفية وليس دعائية        اإلسالمية  بالشروط  

لمضادة لرأيها بطريقة تجعلهـا     أنه يحظر على الوسائل الخاصة أن تعرض اآلراء ا        

منفرة أو غير مقبولة، ومن الضروري أن تكون هناك معايير نشر متكافئة تضـمن              

والسـلوك  اإلسالمية  عدم االلتزام بهذا يناقض األخالق      . الموضوعية وعدم التحيز  

 .الفاضل ومن شأنه أن يحدث خلالً في صفوف الجمهور مما يضعف األمة ككل

 

ات للجمهور بصورة غير انتقائية حتى ال يكون هدفها تضـليل            أن تقدم المعلوم   -3

يجب أن تلتزم بأسس حرية اإلنسان وتحترم قدراته على التمييـز           . هالرأي أو صنع  

وهذا يجب أال يكون مجرد شعار وإنما ممارسة حقيقية         . واالختيار وتحقيق التوازن  

 .وفقاً لمعايير ومقاييس واضحة

 

. وسائل إعالم حزبية أو تنظيمية تحت هذه الشـروط        قد يقول أحد أنه ال ضرورة ل      

أعتقد أن هذا االستنتاج صحيح ألن وسائل اإلعالم العامة أو صحافة الدولة توصل             

مختلف المعلومات واآلراء للشعب أو الجمهور دون أن تنتقص من حق أي رأي أو              

تلتـزم  تلتزم وسائل اإلعالم العامة بحرية اإلنسان وتحترم قدراتـه، و         . وجهة نظر 

وهي وسائل  . باالخألق اإلسالمية التي ترفض التضليل والكذب وغسل الدماغ، الخ        

مفتوحة أمام الجميع ليعبر كل واحد عن رأيه ومواقفه وليشـارك فـي الحـوارات               

 األمة أو الدولة اإلسالمية ليسـت وسـائل دعايـة           إعالمفوسائل  . والنقاشات، الخ 

ها المساهمة في بناء الشخص واألمة في       وتدجين وتشريب وإنما وسائل معرفية مهمت     

؟ ال    حزبيـة  إعالموإذا كان األمر كذلك، ما هي ضرورة وجود وسائل          . آن واحد 

يبدو أن هذا أمر ملح أو ستكون هناك حاجة ماسة إليه، أما إذا رأى حزب أو تنظيم                 
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نشاء دار لإلذاعة فإن عليه أن يلتـزم فـي          إأو جمعية أنه يريد إصدار صحيفة أو        

 .مه بالمبادئ التي تلتزم بها األمةإعال

 

قد يحتج أحد على هذه الرؤية ويعتبرها ممارسة استبدادية تحـرم األحـزاب مـن               

وإذا كان للموضوعية تعريف فـإن كـل        . التنظير واستقطاب المؤيدين والمتعاطفين   

إذا كان هذا القـول     . جماعة أو حزب تعتبر طرحها موضوعياً ومعبراً عن الحقيقة        

كيف يمكن أن نصف عمل جريدة حزبية بعدم نشر مقال لكاتب يختلف مع             صحيحاً ف 

الحزب في وجهة نظره؟ وكيف يمكن أن أحدد الموضوعية عند التعامل مع وجهات             

نظر تتمتع كل منها بحجج وجدليات لها ما يبررها؟ اإلسالم ال يمنـع الحـزب أو                

علومـات المختلفـة    الجماعة من التعبير عن وجهة نظره لكنه يلزمه بعدم حجب الم          

أما إذا كان هناك تخـوف مـن احتكـار          . بالضبط كما تلتزم األمة اإلسالمية بذلك     

المؤسسات العامة لوسائل اإلعالم بحيث تصبح وسائل إعـالم األحـزاب هامشـية             

وبذريعة الحرص على المصالح العامة فهذا يعود إلى عدم تيقن من تقدير اإلسـالم              

 .للمعرفة والعلم

 

 ما يضمن موضوعية المؤسسات العامة والتزامهـا بحريـة التعبيـر    لكن هل هناك  

وحرية طرح المعلومات وانتقالها وتداولها؟ بالطبع ال توجد ضمانة مطلقـة ال فـي              

هنـا تظهـر    . مؤسسات األمة اإلسالمية وال في مؤسسات أي دولة أو أمة أخـرى           

بهدف ضمان سـير    أهمية أجهزة الرقابة والتقويم أو أي أجهزة أخرى تقيمها األمة           

أما إذا حصل احتكار للمعلومات وحصلت      . عمل المؤسسات وفق التعاليم اإلسالمية    

أعمال حجب ومحاوالت غسل دماغ في ذلك ما يخالف اإلسالم ويصبح من مهمـة              

المسلم ملتزم والجماعات ملتزمة    . ومسؤولية الجماعات واألشخاص تصحيح الوضع    

ومن ال يفعل ذلك يقع فـي التقصـير ويخـل           بمقاومة االعوجاج في السلوك العام،      

 .بقواعد االلتزام اإلسالمي وكأنه أنكر شيئاً من الحق
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ما ينطبق على حرية تشكيل األحزاب وطرح برامجها ينطبق على حرية اإلعـالم             

األمة اإلسالمية ال تسمح بحرية تهدد وضع األمة وتماسكها واسـتمراريتها،           . أيضاً

 وصلت إلى سدة الحكم عبـر الوسـيلة         إسالميةجماعة  لكن األمر مختلف بالنسبة ل    

فإذا كان هناك عهد بين جماعة المسلمين وجماعـات أخـرى يـنظم             . الديمقراطية

الديمقراطية تتيح المجال أمام وسائل     . العالقات فيما بينها، فإن المسلمين يلتزمون به      

ـ               تهج الـنهج   اإلعالم لتعبر عن آرائها كما ترى مناسباً ما دامت هـذه الوسـائل تن

الديمقراطي، ووسائل إعالم الجماعة اإلسالمية التـي تقبـل بهـذا النظـام تتقيـد               

الدخول في انتخابات ضد جماعات وأحزاب مختلفة تحت مظلمة النظام          . بمقتضياته

الديمقراطي عبارة عن عهد بين الجماعة اإلسالمية وغيرها من الجماعات، والعهد           

سالمية االنتخابات ونجحـت فإنهـا ملزمـة        فإذا خاضت جماعة إ   . يجب أن يحترم  

فإذا كانت طريقـة عمـل      . بالمحافظة على القيم الديمقراطية التي قادتها إلى الحكم       

وسائل إعالم األحزاب ال تلتزم بالقيم اإلسالمية فإن لها ذلك وال يقدم الحكام الجـدد               

 األخـرى   على تغيير الوضع إال بعهد جديد أو بإلغاء العهد نتيجة إخالل األحـزاب            

 .ذلك ألن المسلم ال يبادر إلى اإلخالل بعهد أو ميثاق. بشروطه

 

 الدعاية 

 

الدعاية بمعنى الترويج لموقف أو سلعة أو رأي غير ممنوع إسـالمياً لكـن لـيس                

بالمعنى الذي يواكب العملية الديمقراطية أو تحسـين المبيعـات ضـمن الرؤيـة              

اع والغش والكذب والرشوة ومـا شـابه        على الدعاية أن تبتعد عن الخد     . الرأسمالية

ذلك من أعمال غير فاضلة، وهدفها في اإلسالم ليس تضليل الرأي وإنما من أجـل               

فإذا كان هناك سـلعة     . أن تجعل الناس قادرين على تكوين رأي ومن ثم اتخاذ قرار          

جديدة مثالً فإن الدعاية حولها تكون باعطاء الحقـائق عنهـا بـاألخص مفعولهـا               



 236

. وطرق استعمالها، وبدون تزوير أو تهويل أو مبالغة أو تحقير أو تزييف           وفوائدها  

. ة في النهاية، من الناحية اإلسالمية، يتم إنتاجها تبعاً للحاجة وليس تبعاً للربح            عوالسل

ن الربح عنصر هام في التجارة والسعي الشخصي لكنه ليس الهدف األول            أصحيح  

 . عة لمبدأ الربح وإنما لمبدأ الحاجةلإلنتاج، والعملية اإلنتاجية ليست خاض

 

لذلك فإن أعمال الدعاية التي يشاهدها الجمهور على شاشات المرناة واالحتفـاالت            

الدعائية ليست مقبولة إسالمياً وتعتبر تدخالً في شؤون الشخص وانتهاكـاً لحريتـه             

ت تدخل هذه الدعايات إلـى البيـو      . ومحاولة الستغالله بطريقة فظة وغير إنسانية     

تسـتغل الـدعايات    . وتقحم نفسها على الناس في محاولة لفرض قرارات استهالكية        

مواقف ومواضع إنسانية من أجل تحقيق أكبر قدر من التأثير على قرارات النـاس              

فمثالً تستغل الدعاية نشرة    . بخصوص ما يستهلكون وماذا يريدون من سلع وخدمات       

موقف آخر يشـد المشـاهد أو المسـتمع         خبار أو برنامجاً رياضياً مشوقاً أو أي        ألا

هذا فضالً عن استخدام اإلنسان بخاصة المرأة بطريقـة         . كبر تأثير ممكن  أإلحداث  

إنها تستخدم أنوثة المـرأة أو      . مهينة ومزرية من أجل الترويج للبضائع والخدمات      

إنه نوع من الرق    . وجماله لتحقيق مصالح خاصة   اإلنساني  رجولة الرجل أو الجسد     

إنه رق مزدوج من حيـث      . ث الذي يستعبد اإلنسان من أجل استغالل اإلنسان       الحدي

أن أداة الدعاية تطوع نفسها كأداة من أجل كسب من أي نوع وذلك للسيطرة علـى                

 . القرار االستهالكي لألشخاص

 

قد يحتج أحد على هذا التحليل للموقف اإلسالمي على اعتبار أنـه يثـبط النشـاط                

االقتصادية مما يؤثر بالتالي على مسـتوى دخـل األشـخاص           االقتصادي والتنمية   

من الناحيـة االقتصـادية     . وعلى الدخل القومي وفي النهاية على قوة األمة وتقدمها        

الرأسمالية أعتقد أن هذا صحيح من حيث أن زيادة االستهالك تـؤدي إلـى رفـع                

وارتفـاع  مستوى اإلنتاج مما يعني توفر المزيد من فرص العمل وزيادة األربـاح             
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لكن هذه القيم هي قيم رأسمالية تختلـف        . مستوى النشاط االقتصادي بصورة عامة    

القيمة اإلسالمية  . عن القيم اإلسالمية حتى لو التقت عرضياً معها في بعض األمور          

العليا هي تحرير اإلنسان من العبودية واالستغالل ورفع راية ال إلـه اال اهللا التـي                

. تعباده من قبل اإلنسان أو من قبل المصالح واالشـياء         تعلن خالص اإلنسان من اس    

وفي خالصه هذا يتحلى اإلنسان بفضائل وقيم ال تفصله عن اآلخـرين وال تحـول               

يؤمن اإلسالم بالمبادرات الشخصـية     . العالقات اإلنسانية إلى مجرد عالقات مادية     

ه علـى   ويشجعها ذلك ألنها تعود بالنفع على الشخص ويعمل الشخص خالل انتفاع          

أي عندما يعمل المسلم علـى تحقيـق        . توجيه نشاطه نحو الفوز في الحياة اآلخرة      

مصلحته الخاصة يدرك تماماً أن التحلي بالفضائل اإلسالمية من مصلحته الشخصية           

فهل يجيز المسلم لنفسه دخول بيوت الناس في محاولـة          . أيضاً ومن مصلحة األمة   

هل يجيز استخدام أنوثة فتاة لتحقيق مكسب       منه لفرض مسالك استهالكية معينة؟ أم       

 مادي؟ 

 

لـه  واإلسـالم   الرأسمالية لها منطلقها    . ولويات تختلف من نظام آلخر    شك أن األ   ال

قد يكون ارتفاع مستوى الدخل قيمة عليا بالنسـبة للرأسـمالية لكـن             . منطلق آخر 

م االقتصـادي   اإلسالم قد يعتبر التماسك االجتماعي القاعدة األفضل في تحقيق التقد         

 .فما هو خير في هذا النظام قد يكون شراً حسب نظام آخر. وتوزيع الثروة

 

ما ينطبق على المبيعات ينطبق على مختلف أنواع الدعاية إذ أن كل عمل دعـائي               

من شأنه أن يحد من حرية الناس ويسيطر على قراراتهم غيـر مقبـول إسـالمياً                

نهـا مـن أعمـال      أالم إلى الدعاية على     ينظر اإلس . ساس القيمي للدين  ويخالف األ 

التعريف ورفع مستوى المعرفة حتى يكون بمقدور كل شـخص أن يتخـذ قـراره               

 .بحرية
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 المبدأ والتطبيق 

 

حرية اإلنسان في تكوين الرأي والتعبير عنه مضمونة، وكـذلك حريـة الوسـائل              

لرأي هو المبدأ   لكن مبدأ حرية اإلنسان في تكوين ا      . الكفيلة بإيصال الرأي إلى الناس    

فإذا التزمت به فهـي تفـي بـالغرض         . األسمى الذي تحاكم حسبه وسائل اإلعالم     

المعرفي اإلسالمي، أما إن لم تلتزم وحاولت العمل على بلورة الرأي مـن خـالل               

أساليب وأالعيب مختلفة فإنها تتحول إلى وسائل تضليل بدل وسائل إعالم مما يدعو             

 .ها على األرض اإلسالميةالمسلمين إلى وقفها ومنع عمل

 

حتى تكون األمة اإلسالمية أو الدولة قادرة على تطبيق المبدأ فإنهـا بحاجـة إلـى                

هذه األجهزة أو األدوات غيـر منصـوص        . مؤسسات أو أجهزة أو أدوات تنفيذية     

لألمة أن تجتهـد    . عليها في القرآن الكريم، وهي خاضعة لإلرادة االجتهادية لألمة        

 ومكانها حول أدوات ضمان حرية وسائل اإلعالم وضـمان          حسب ظروف زمانها  

ولضـمان عـدم االنـزالق نحـو        . عدم اعتداء هذه الوسائل على حرية اإلنسـان       

الديكتاتورية والكبت والقهر، ال بد أن تعمل األمة أو من يمثلها على وضع القوانين              

تقيـيم  والضوابط والتعليمات وأجهزة الرقابة التي ترصد سير عمل المسـؤولين و           

السلطة مغرية وقد يجنح صاحب السلطة إلى سلب الناس حقوقهم وحرياتهم،           . أدائهم

وألن . وال بد من وجود أدوات وأجهزة تصحح المسار إذا خرج عن الطريق القويم            

معها االكتشافات واالبتكارات ، فإن وسائل المسـلمين فـي          الظروف تتغير وتتغير    

عند حد معين ومجاالت التقدم وتطوير الكفاءة       ال تثبت   األدوات  . حالة تغير وتطور    

االختراعات واالبتكارات عبارة عـن اسـتغالل لقـوانين         . مفتوحة أمام المسلمين  

 اهللا على الناس، فـإن      هاالطبيعة التي يتم اكتشافها، أو هي استغالل للنعم التي أنعم         

 .األمة اإلسالمية تعمل على استخدام الجديد وتطوير وسائلها
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ا أن اإلسالم يحمل رسالة تحرير اإلنسان وعلى المسلمين أن يكونوا أوفياء            المهم هن 

لها ويعملوا على تحقيقها خاصة في هذا الزمن الذي يشهد تطوراً متصاعداً وحـاداً              

في وسائل التدخل في الشؤون اإلنسانية والتأثير على طـرق التفكيـر واالسـتعباد              

 تعاني منها اإلنسانية اآلن على الـرغم        هناك مشكلة حقيقية  . بشكليه الذهني والمادي  

يبدو أن عـالم    . من التطور المادي العظيم الذي يشهده العالم في مختلف المجاالت         

األفكار يضيق ويحاصر بحيث تطغى وجهة نظر معينة أو وجهات نظر محـدودة             

ويسعى أصحابها على غرسها في العقول كحقائق ثابتة تعبر عن مستقبل اإلنسـان             

 . اتهوأسس نشاط

 

وسائل اإلعالم والتعليم عبارة عن أدوات هامة فـي محاصـرة الفكـر اإلنسـاني               

يدخل المال كعنصر أساسي في     . وحصره خاصة في القضايا االجتماعية واإلنسانية     

السيطرة على الوسائل مما يجعلها أدوات في أيدي األثرياء الذين لهم فـي الغالـب               

 في عصرنا هذا قوة المـال وقـوة األدوات          تجتمع. فلسفة اجتماعية وإنسانية معينة   

التي تستعمل من أجل توجيه التفكير اإلنساني وتقنيته بطريقة تفقده حيويته وحركيته            

التي تميز اإلنسان عن بقية المخلوقات وتحوله إلى مجرد متلق بدل أن يكون مبدعاً              

مصلحة المال  صحاب المال هم الذين يملكون الوسائل فإن        أوما دام   .  ومجدداً وخالقاً

 .شك تطغى على كيف يوجه اإلنسان وطريقة تعريفه لألمور ال

 

نه مستهلك فقـط مـن النـاحيتين        أهناك خشية حقيقية من التعامل مع اإلنسان على         

 استهالكية وهناك   ةالذهنية والمادية مما يحوله إلى مجرد حيوان يمتلك قدرة تمييزي         

ما يسـبب مشـاكل كثيـرة للمجتمـع         خشية من أن يبتذل اإلنسان ويفقد احترامه م       

قد يصـبح   . من والطمأنينة للناس  ألاإلنساني يفقد معها تماسكه وقدرته على توفير ا       

ال مصالحهم التي   إصحاب النفوذ الذين ال تهمهم      أالمجتمع تحت وطأة الجبارين من      

 .يدفع الجمهور ثمن تحقيقها
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 تجاه اإلنسان واإلنسانية    يتحمل المسلمون من خالل الرسالة التي يحملونها مسؤولية       

وعليهم من الناحية المبدأية الوفاء بالتزاماتهم والسعي نحو إيجـاد الوسـائل التـي              

 . وإال فإنهم لن يكونوا في ِحلٍّ من الحساب. تمكنهم من تطبيق المبدأ
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 نمن المحتمل أنني أصبت في هذا البحث هنا وأخطأت هنـاك، لكننـي حاولـت أ               

 من النتائج حول موضوع البحث إلى القارئ بما أمكنني من           إليهصل ما توصلت    وأ

وحاولت في ذات الوقت أن ألمس قضايا أساسـية تهـم المسـلمين وغيـر               . اليسر

المسلمين على حد سواء، وهي قضايا تشكل محاور لجدل فكري على مستوى العالم             

ـ        . ككل ه وحريتـه وحـول     دارت عبر السنين نقاشات ساخنة حول اإلنسان وحقوق

الجماعة ومدى سلطتها ومد نفوذها وهيمنتها علـى الشـخص، وأدلـت الفلسـفات       

ال أن  إ. المختلفة التي تطرح نفسها كحل لمشاكل اإلنسـان وهمومـه بمـا عنـدها             

المسلمين أحجموا عن خوض المعترك واستمروا في التمترس في مواقـع دفاعيـة             

ولة دون تغلغـل أفكـارهم بـين        ترفض طروحات غير المسلمين وتعمل على الحيل      

لم يتقدم المسلمون بجرأة وشجاعة إلى ميدان االحتدام الفكـري وأخلـوا            . المسلمين

أخذت األمور تتغير إلى حد ما في اآلونة        . يالساحة لغيرهم للتأثير في الفكر اإلنسان     

األخيرة، وبدأ بعض المفكرين اإلسالميين مثل حسن الترابي ومنير شفيق وطه جابر            

لواني وعبد الحميد أبو سليمان وراشد الغنوشي وفهمي هويدي بتناول المعضالت           الع

 . الفلسفية الشائكة التي تخص حياة اإلنسان وعالقاته

 

لم يحجم المسلمون فقط عن المشاركة في التنافس الفكري على المستوى العـالمي،             

لقد تسلح الكثير   . بل يبدو أنهم لم يحبذوا اإلثارة والجدل على المستوى الداخلي أيضاً          

من المسلمين بسالح البدعة التي تعتبر ضاللة في النار، وأجهزوا به على محاوالت             

محاوالت الوأد الفكري بفتاوى وصفت بأنها إسالمية اسـتمرت عبـر         . تقديم الجديد 

. زمن طويل وعرقلت مسيرة المسلمين نحو النهوض وتقديم الجديد للعالم واإلنسانية          

 تحوالت تطرأ اآلن وأن هناك عدداً مـن المسـلمين يحـاولون             على الرغم من أن   

الخروج إلى العالم إال أن محاوالت الشد إلى الخلف وإبقاء المسلمين على أوضاعهم             
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إن في ذلك ما يؤثر سلباً على تقبل غير المسـلمين لإلسـالم   . ما زالت قائمة وقوية   

ا فـإن الهـوة العلميـة       وعلى فكرة نشر الدعوة اإلسالمية، وإذا استمر الوضع هكذ        

والتقنية والحضارية بصورة عامة بين المسلمين وغير المسلمين سـتزداد اتسـاعاً            

 . وبالطبع لغير صالح المسلمين

 

لقـد  . وقع كثير من المسلمين عبر سنين طويلة في وهم استنفاذ البحث عن الحقيقة            

لم يتركوا شاردة أو واردة     ظنوا أن الفقهاء السابقين قد أشبعوا اإلسالم بحثاً وتدقيقاً و         

وبالتالي فإنه إذا أراد المسلم أن يعـرف        . إال ناقشوها ووضعوا لها الحلول الشرعية     

موقف الشرع من إشكالية معينة ما عليه إال الرجوع إلى المراجع والكتب التي كتبها            

وقـد بـدا    . السلف الصالح ويأخذ منها، وهي بالتأكيد لن تخذله ألنها جامعة شاملة          

ـ قاش في الموضوع درباً من الجرأة على الحق وعمـالً بعيـداً عـن األ              الن الق خ

 .إنه أشبه ما يكون باالعتداء على مقدسات ومس بقيم اإلسالم وتعاليمه. اإلسالمية

 

على الرغم من عظم ما كتبه السلف الصالح وما جمعـوه، إال أن الموقـف يعتبـر      

 مجرد التفكير بمواصلة البحث     خطيراً ألنه من شأنه أن يعطل المسلم ويقضي على        

فضالً عن أن هذا الموقف يحصر األمور في قضايا الحـالل           . في الشرع اإلسالمي  

والحرام وال ينطلق إلى القضايا الفكرية أو البحث بشمولية الحق والباطل، ويوجـه             

وبسببه ظهر اإلسالم في أعين كثير من النـاس         . ضربة لجهود االكتشاف واالبداع   

در على معالجة شؤون اإلنسان مع تطور حياته المادية واالجتماعيـة           وكأنه غير قا  

وبذلك ظهر  . واإلنسانية، وال يملك إال حلوالً كانت صالحة لفترات معينة من الزمن          

المسلمون وكأنهم يشدون اإلسالم إلى الخلف ليتناسب مع مستواهم الفكري وضعفهم           

شق : انقسم المسلمون إلى شقين   . بدل أن يكون هو محركهم األول إلى التقدم والبناء        

يرى في الطرح التقليدي جهداً يائساً ولن يقوى على صنع أمة تتقدم، وشق يرى أنه               
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نظـر الشـق األول    . الحصن المنيع الذي يحمي اإلسالم من محاوالت القضاء عليه        

 .اً به إلنقاذهدإلى الغرب كنموذج يحتذى به، ونظر الشق الثاني إلى الماضي مستنج

 

 المسلمين الذين يصرون على ما تم استنتاجه ويرفضون إعمال العقل والفكر            موقف

فقد سبق وأوضحت حث اإلسالم     . غير إسالمي ألنه يخالف أبسط القواعد اإلسالمية      

الوقوف عنـد   . وتشجيعه على القراءة والتعلم والتفكر والتعقل، ومدى تقديره للعلماء        

لقد وضع اهللا   . سالم الدافعة إلى األمام   حد معين يخالف أوامر اهللا ويخالف حركة اإل       

سبحانه عبر سيدنا محمد عليه السالم أمانة بين أيـدي المسـلمين وهـم يحملـون                

لم تكن األمانة محدودة بزمان أو مكان، بل هي قائمة في كل زمان             . مسؤولية أدائها 

ـ     . ومكان إلى يوم الدين، وعلى المسلمين متابعة حملها        ف جزء من حملهم إياها يتوق

على قدرتهم في معالجة شؤون اإلنسان والتي تطور وتتعقد باستمرار، وهذا يتطلب            

متابعة الدراسة وباألخص دراسة    . الدراسة والبحث وعدم االكتفاء بما قدمه السابقون      

القرآن الكريم والتنقيب عن الحقيقة عبارة عن عملية مستمرة ال تتوقـف، وتوقفهـا              

 من الفهم واإلدراك، وبالتالي عند حد معين من         يعني وقوف المسلمين عند حد معين     

 .التطور على مختلف الصعد 

 

وموقف المتغربين لم يكن موقفاً ألنهم حاولوا نقل التجربة الغربية إلى بالد المسلمين             

المراحـل التاريخيـة    . التي يختلف تطورها التاريخي عن ذلك الذي شهده الغـرب         

ي بصراعاته وابتكاراتـه وانتصـاراته      عب من الشعوب هي نتاج تطوره التاريخ      شل

كـن أن   موهزائمه وآالمه وأحزانه وأفراحه ووسائل إنتاجه وعاداته وتقاليده، وال ي         

. خر كمـا هـي    آتكون مراحل تاريخية لشعب آخر، أو أن تنقل التجربة إلى شعب            

تسـتفيد  . فالديمقراطية مثال ال يمكن نقلها إلى مجتمع قبلي ويتوقع لهـا أن تـنجح             

. ب واألمم من تجارب بعضها البعض، لكن النقل ال يؤدي إلى نتيجة إيجابيـة        الشعو

. وهذا ما حصده المسلمون الذين حاولوا نقل التجربة الغربية بخاصة العرب مـنهم            
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لقد كانوا قبليين في تفكيرهم ومنعوا الناس من الحريات التي اعتقـدوا أنهـا مـن                

 .فضائل النظام الديمقراطي

 

بية تتأثر بظروف الزمان والمكان وتقلباتها، وتتأثر بمزاج اإلنسان         أعمال اإلنسان نس  

إنها جهود الذي يعيش على األرض ضـمن ظـروف          . نفسه وانفعاالته واهتماماته  

هكذا هـي أعمالنـا وأعمـال       . وأنظمة وعالقات خاضعة باستمرار للتغير والتغيير     

عاً هي محاوالت ضـمن     محاوالتنا جمي . السلف الصالح وأبناء األحفاد إلى يوم الدين      

المفهوم النسبي الذي يعمل على فهم وإدراك المطلق، وبالتالي تبقى نتائجها نسـبية             

ن تمهد الطريق لمعرفة نسـبية      لكن معرفتنا النسبية اآل   . ولن تكون مطلقة أو نهائية    

أما إذا عامل أحد معرفته على      . وهكذا تستمر المعرفة في التقدم    . أرقى في المستقبل  

قة وأضفى عليها صفة الثبات فإنه يكون قد حكم على نفسه بالبقـاء خلـف               أنها مطل 

مطلق الصفات هو هللا سبحانه وتعـالى  . الناس، ومن الناحية الدينية بنوع من الوثنية    

ن عمله مطلق   أفإذا افترض اإلنسان    . وال يشاركه اإلنسان في عمله إال بما شاء هو        

 . فإنه يكون قد وقع في المحظور

 

كل جهود اإلنسان لن تدرك الحق فـي        .  يدرك المطلق، كما أسلفت سابقاً     النسبي ال 

الحـق  . النهاية على الرغم من تطور معرفة اإلنسان بالحق الدنيوي مـع الـزمن            

النهائي ال يدرك، حسب ما ورد في القرآن الكريم إال عندما يصبح ذلك الجزء مـن           

. ة لإلنسان وذلك يوم القيامـة     عالم الغيب الذي حدثنا عنه سبحانه عالم شهادة بالنسب        

يوم يقوم الروح والمالئكة صفاً ال يتكلمون إال من أذن له الـرحمن             : "يقول سبحانه 

بل كذبوا بما   :"  وقال )1(". ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآباً        . وقال صوابا 

 لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيـف كـان               

 أما آية الكرسي فنفت أن يحيط اإلنسان بعلم اهللا، وأنه ال يحـيط              )2(".عاقبة الظالمين 

اهللا ال إله اال هو الحي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم له مـا               : "بشيء إال بما شاء اهللا    
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في السموات وما في األرض من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه يعلم ما بـين أيـديهم     

ن بشيء من علمه إال بما شـاء وسـع كرسـيه السـموات              وما خلفهم وال يحيطو   

 وعليه فإنه ال يجوز لمسلم سواء       )3(".واألرض وال يؤده حفظهما وهو العلي العظيم      

من السابقين أو الحاضرين أو الالحقين أن يتعامل مع استنباطاته واجتهاداته علـى             

لكتاب والسنة التـي    نها الحقيقة اإلسالمية النهائية والمطلقة وأن يضعها في منزلة ا         أ

ليس في هذا تقليل من جهود أحد وإنما فقط مـن           . يثبت انسجامها مع القرآن الكريم    

 . أجل نزع مبررات تقييد العقل المسلم

 

تتعزز هذه الجدلية في أن ظروف الزمان والمكان تؤثر في تشكيل اهتمامات الناس             

تفاعل اإلنسـان مـع     . وتفاعالتهم وطموحاتهم ونظراتهم الجزئية والشمولية لألمور     

حصـيلة التفاعـل    . ظروف زمانه ومكانه في حركة دائمة وجدل مستمر ال يتوقف         

والجدل بالنسبة لشخص أو جماعة من الناس يعيشون ظروفاً زمانية ومكانية معينة            

وال . ال تتطابق بالضرورة مع تفاعل شخص أو جماعة يعيشون ظروفـاً مختلفـة            

ولهذا جعـل اهللا    . أنها بالضرورة حصيلة الثانية   يمكن تطبيق الحصيلة األولى على      

"  :قال تعالى . آياته مادة للعقل لكي يستمر تقدم الفهم اإلنساني واتساع آفاق اإلدراك          

إن في خلق السموات واألرض واختالف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر             

رض بعد موتها وبـث     بما ينفع الناس وما أنزل اهللا من السماء من ماء فأحيا به األ            

فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء واألرض آليـات             

 وحذرنا سبحانه من الجمود معتبراً أن الجامد أقرب إلى الـدواب            )4(". لقوم يعقلون 

 . منه إلى اإلنسان

 

إنه من المهم أن ينطلق المسلمون فكرياً لما في ذلك من تأثير كبير علـى مختلـف                 

طر معينة محددة ال يتمشـى      أالتقوقع داخل   . احي حياتهم وعلى العالم من حولهم     نو

ال يعني هذا أن عليهم االنفصال عن الجذور وعـن          .مع اإلسالم وال يخدم المسلمين    
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 .التطور التاريخي للمسلمين، وإنما يعني التطلع نحو المستقبل دون إضاعة الماضي          

 .ن يجدي نفعاً ولن يخطو باألمة إلى األمام       أما االرتكاز فقط على الطرح التقليدي ل      

وعلى هذا يعلق أحد المفكرين المسلمين قائالً بأن الحل التقليدي التاريخي لم يسـفر              

عن نتيجة إيجابية لصالح األمة ألنه ال يأخذ البعدين الزماني والمكاني بعين االعتبار             

 )5(.العقل المسلم وال يجيب على تحديات العصر ومحاوالت الغزو التي يتعرض لها           

من الضروري أن يشحذ المسلمون هممهم ويطوروا منهجية تنقلهم إلى األمام بـدل             

التركيز على إبراز محاسن الفترات التاريخية السابقة وصب اللعنات على الحضارة           

 .الغربية المعاصرة

 

إذا شاء المسلمون إحداث تغيير جذري ينقلهم إلى مستوى التنافس الحضاري فإنـه             

الالزم أن يطوروا رغباتهم واستعداداتهم االلتزامية العملية جنباً إلى جنب مـع            من  

اإليمان وحده ال يكفي إن لم تكن له انعكاسـات          . فهم البعد العملي لاللتزام العقائدي    

عملية، وينتهي إلى إيمان هش سرعان ما يخترق المرء قواعـده إزاء مصـالحه،              

. دفع بقوة نحو اإلنجاز لن يأتي بخير وفيـر        والسير في الركب العملي بدون عقيدة ت      

يجب أن يتطور مفهوم العقيدة ليخرج من دائرة الكهنـوت المنفصـلة عـن واقـع                

وكذلك من المفـروض    . المسلمين واألمة ليصبح ركيزة إيمانية ال تستقيم إال بالعمل        

أن يتطور المفهوم العملي لاللتزام بحيث ينطلق المسلمون أشخاصاً وجماعات نحو           

لعمل الجدي المنتج بدل االكتفاء بانتقاد اإلنجازات العلمية الغربية وما أفرزته مـن             ا

 .أوضاع اجتماعية واقتصادية

 

هناك مشكلة يواجهها المسلمون بالنسبة للعلم وكأن بعضهم يظن أن البحث العلمـي             

وهـذه مشـكلة    . يشكل اعتداء على العقيدة أو محاولة يائسة للمس بالذات االلهيـة          

 بالنسبة للعديد من الكتاب المسلمين الذين يتبعون األسلوب الـدفاعي فـي              حاضرة

 :وفيما يلي مقتطف مما يقول أحد كبار هؤالء الكتاب . الطرح اإلسالمي
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أو هذا المارد الجبار كما تراه أوروبا       .  هذا الساحر الكاذب الذي يبهر العيون      !العلم"

األشياء ال  " بظواهر" زال مشغوالً    ماذا كشف من حقائق األشياء؟ إنه ما      . في السحر 

إنه ! ألنه اضطر كارهاً أن يترك كنهها لما وراء الطبيعة        " كنهها"يجرؤ على تفسير    

وقد تحدث كثيـراً عـن      . الكهرباء" هي ما"يتحدث عن أثر الكهرباء ولكنه ال يقول        

وقال إن األشياء تتصرف على نحو معين في ظروف معينة، ولكنه           . قوانين الطبيعة 

 يستطع أن يقول لم تتصرف بهذه الطريقة، ولماذا لم يكن تصـرفها فـي تلـك                 لم

الذي استغلق على اإلنسان األول مسـتغلقاً       " السر"ما زال   . الظروف على نحو آخر   

 .على اإلنسان األخير، على الرغم من كل الظواهر التي اكتشفها وعرف قوانينها

 

ولكنها الخرافـة   . بشرية للمعرفة وهو أحد وسائل ال   . إن العلم سالح جبار دون شك     "

العظمى التي يعيش فيها هذا الجيل من البشرية، هي التي تخيل اليهم أنـه الوسـيلة                

 " .الوحيدة للمعرفة، وأن كل ما عداه خرافة ساقطة من الحساب

 

هذا كالم مأساوي ينعكس على األمة اإلسالمية ككل مما يساهم في إبعادهـا عـن               

أ للمؤلف يخيل إليه أنه يملك ناصية العلم والمعرفـة وأن           إن من يقر  . البحث العلمي 

. العالم الغربي ما زال في غي عميق ظاناً أن اختراعاته قد أوصلته إلى شيء عظيم              

ليس مهماً بالنسبة للمؤلف اكتشاف الكهرباء، لكن المهم التفسـير مـن أيـن أتـت                

ك المصانع التي تعمل    كل هؤء الناس الذين استفادوا من الكهرباء، وكل تل        . الكهرباء

ربمـا  . بالكهرباء، وكل تلك الفوائد التي أتت بها على العالم ال تعجب المؤلف تماماً            

أراد المؤلف أن يقول شيئاً آخر يتعلق بقدرة اهللا وعظمته لكن موقفه من االكتشافات              

 .العلمية الغربية طغى على فكرته األساسية

 

عهم علـى البحـث العلمـي وبنـاء         بدل أن ينشغل الكاتب بحث المسلمين وتشـجي       

وبدل أن يبث   . المؤسسات التطبيقية، انشغل فيما ال يفيد المسلمين وال غير المسلمين         
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الوعي في المسلمين من أجل تحقيق إنجازات علمية تضعهم على قدم المساواة مـع              

. األمم المنتجة والنشيطة، يعمل على تثبيط الهمم وتطوير موقف سلبي من اإلنجـاز            

أهو الذي يستغل القوانين الطبيعيـة التـي خلقهـا اهللا فيقـدم             : أعظم عند اهللا  أيهما  

لإلنسانية إنجازات يعمر األرض بها، أم ذلك الذي يبقى يؤكد أن اهللا خالق كل شيء               

وهو كل شيء قدير بدون أن يتعب نفسه بعمل شيء مفيد؟ على األقل، يستطيع من               

اآلخر فيبقى يزمجر مـن بعيـد دون أن         ينجز أن يقنع اآلخر بمنهجه وأساليبه، أما        

إن ذلك أشبه بخطيب يوم الجمعة الذي يقف على         . يدخل إلى قلوب وعقول اآلخرين    

المنبر يخطب في الناس حول زلزال حصل في شرقي البحر االبيض المتوسط عام             

.  فقال متسائالً حول قدرة علماء أمريكا على عمل زلـزال كمـا يفعـل اهللا               1996

 العلوم التي توصل اليها اإلنسان ال تساوي شيئاً في النهايـة أمـام              واستنتج بأن كل  

طبعاً االستنتاج ليس موضوع جدل لكن االيحاء وطريقة غرس األفكـار           . قدرة اهللا 

 .في نفوس المسلمين تشكل هماً عظيماً ومشكلة لن تساهم في تقدم المسلمين

 

ربيين سرعان ما يتسلح    عندما يبرز الحديث عن العلم في نقاش بين مسلم وعلماء غ          

المسلم بانجازات األجداد وعظمة الدولة العباسية التـي شـجعت العلـم والعلمـاء              

إنه يمجد الماضي التليد ويجعل منـه مصـدر فخـر           . وأبهرت أوروبا باختراعاتها  

واعتزاز، لكنه ال يجد في جعبته ما يجعل أحفاده فخورين بـه، وال يحمـل نفسـه                 

 العباسيون، وكأن التاريخ قد توقف هناك عند السـاعة          مسؤولية توقف عجلة ما بدأه    

وعلى الرغم من الموقـف السـلبي مـن العلـم ومـن             . التي أهديت إلى شارلمان   

اإلنجازات العلمية الغربية، إال أننا ال نتردد في شراء السيارة أو جهاز المرنـاة أو               

ا أن نهـاجم    وكأنه مسموح لن  . استعمال وسائل االتصال وال حتى استخدام الكهرباء      

وهل مـن الممكـن أن يسـتوي        . من ينجز ونتطفل في نفس الوقت على إنجازاته       

المتطفل مع المتطفل عليه، على األقل أمام شـعوب األرض التـي تعمـل علـى                

 ! استقطابها أو اقناعها بالفكرة اإلسالمية
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اإلسالم دين عمل وإنجاز وعطـاء،      . هذه مواقف غير إسالمية وال يهادنها اإلسالم      

وإال ما الـذي    . هكذا أمر اهللا المسلم أن يكون وكذلك األمة اإلسالمية        . إنه دين خير  

عناه اهللا بخير أمة أخرجت للناس؟ وهنا يخطرني نقاش حاد دار بين إحدى الطالبات              

قال الطالب بأنه يحـرم علـى الطالـب أن       . وبين أحد الطالب في قاعة المحاضرة     

فردت عليه الطالبة بأن القاعـة قاعـة        . يجلس على الكرسي بجوار كرسي الطالبة     

. عامة وأن المكان عام وكل واحد يجلس على كرسي، وال داعي إلصدار الفتـاوى             

فقال لها الطالب بأنها متأثرة باألفكار الغربية وأن الغزو الفكري قد حقـق نجاحـاً               

ـ   . فسألته الطالبة عما إذا كان يستخدم االكتشافات الغربية في حياته          ه ال فأجابهـا بأن

يحرم على المسلم استخدام االختراعات واالبتكارات ألنها جمادات، لكن الحرام فقط           

فأجابته الطالبة بأنه يرضى أن يكون عالـة علـى اآلخـرين            . في استخدام األفكار  

ومتسوالً وصاحب اليد السفلى ولكنه ال يرضى بطالبة تجلس بـاحترام فـي قاعـة               

 اهللا ألنه يتلهى بأمور تافهة على حسـاب         وقالت له بأنه يصد عن سبيل     . المحاضرة

لم يعجبه خطابها وقال بأنهـا      . األمور الجوهرية التي تضع األمة اإلسالمية الحقيقية      

 . ضد اإلسالم

 

المشكلة األساسية التي يعاني منها المسلمون هي التخلف وعدم القدرة على توظيف            

سين نوعية الحياة في الدنيا     التعاليم السماوية لتحقيق أداء دنيوي أفضل يؤدي إلى تح        

المشكلة ليست في محاوالت الـدول الغربيـة        . وإلى الفوز العظيم في الحياة اآلخرة     

فالحضارات . نشر أفكارها وثقافتها ألن جهودها ال تخرج أساساً عن منطق التاريخ          

. التي تصدرت األمم عملت تاريخياً على نشر أفكارها وثقافتها بوعي أو بدون وعي            

لم تتعمد حضارة ريادية نشر مقاييسها ومعاييرها فإن األمم األخرى تأخـذ            حتى لو   

تنطبـق  . منها ال محالة ألن الريادي يفرض نفسه بإنجازاته وابتكاراته واختراعاته         

هذه القاعدة، التي ليست بالضرورة مطلقة، علينا من حيث أننا نأخذ من الغرب حتى              
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لباً تتعمد الحضارات الرائـدة نشـر       وغا. لو لم يفرض نفسه بصورة متعمدة علينا      

وفـي  . أفكارها وثقافتها ألنها تقدر نفسها عالياً وألنها تريد أن ترى نفسها بين األمم            

نها مكلفة بنشر الدعوة اإلسالمية في      أهذا ال تشذ أمة المسلمين عن القاعدة من حيث          

 في الـذي    أي أن المشكلة ليست في الذي يحاول نشر أفكاره ولكن         . كل أنحاء العالم  

 . يقول أن لديه أفكاراً وال يملك القدرة على نشرها أو ال يعرف كيف ينشرها

 

ـ           ث العلميـة والتنميـة     وإذا كان المسلمون متخلفين في مجاالت عديدة مثـل البح

االقتصادية والبناء االجتماعي وغيرها فإنه يصعب عليهم الوقوف عملياً أمام انتشار           

ن يفرضوا ثقـافتهم    فعالً أ  صفوف المسلمين، فإذا شاؤوا      الثقافة الغربية وتغلغلها بين   

ن أمامهم طريق واحد وهو أن يكونوا قـدوة         إوأن تنتشر التعاليم التي يؤمنون بها ف      

بين األمم الشيء الذي لن يتأتى إال بأن ينفضوا عن أنفسهم ما هم فيـه وأن يبـدوأ                  

ندها يصـبح هنـاك     ع. منهج حياة إسالمي يقودهم نحو التقدم في مختلف المجاالت        

تكافؤ بين الحضارات، وعندها لن يجد المسلمون أنفسهم في درجة دونية تضطرهم            

أما أن يبقى   . للتقليد أو األخذ عن اآلخرين مناهجهم الحياتية وطرق أدائهم السلوكي         

المسلم عالة على العالم الغربي في تطوير العالجات وتحسـين اإلنتـاج الزراعـي              

 الحاسوب ويعمل في نفس الوقت حسب تقاليد وعادات تشـده           وتقديم الجديد في عالم   

إلى الخلف فإنه لن يحصد سوى التناقض الداخلي وفقدان الذات والضياع بين رغبته             

 . في اللحاق بالركب والبقاء ضمن متاهات تخيالته التاريخية

 

 من المهم أن يميز المسلمون بين اإلسالم وبين العادات والتقاليـد الموروثـة التـي              

فعاداتنا العربية مثالً ليست بالضرورة     . يحاولون أسلمتها وإلصاق صفة القدسية بها     

اإلسالم يحـرر اإلنسـان وال      . إسالمية وليس كل شيء موروث بالضرورة مقدس      

. يخنقه ضمن قوالب قبلية أو تقاليد جامدة تعرقل حيوية المسلم واألمة في آن واحـد              

مياً، ألنه يفرض القيود على اإلنسان ويحرمه       المجتمع األبوي مثالً ليس مجتمعاً إسال     



 252

من التفكير الحر واالنطالق نحو االبتكار وتحقيق الذات، أما اإلسالم فيأمره بالتدبر            

والتفكر والتعقل ألن في ذلك حيوية النشاط والبحث باستمرار عـن الجديـد الـذي               

فـي أرض   ما الذي يجعل تعليم اإلنـاث حـرام         . يجعل األمة متجددة وقدوة لألمم    

إسالمية وحالل في أرض أخرى؟ هل هو اإلسالم أم العادات والتقاليد؟ لقد مر زمن              

على بالد الشام مثالً يحرم فيه تعليم اإلناث وهو زمن ليس بالبعيد، لكنه ينظر اآلن               

لكنه ما  . إلى من يحرم هذا التعليم بنوع من الريبة والخروج عن القواعد اإلسالمية           

أيهمـا  . سالم من يرى في تعليم اإلناث خرقاً للتعاليم االلهية        زال هناك في أرض اإل    

الصحيح؟ بمعنى أن المسألة لم تخضع للتقييم اإلسالمي وإنمـا خضـعت لتطـور              

تطور العادات والتقاليد في بالد الشام سمح لإلناث بـالتعلم، أمـا            . العادات والتقاليد 

وكيفمـا  . مح لإلناث بالتعلم  العادات والتقاليد في أماكن أخرى لم تتطور بعد ولم تس         

فما . تتطور التقاليد أو تبقى متخلفة يتم تفسيرها بناء على ما يظن الناس أنه اإلسالم             

هو إسالمي في بلد قفزت عاداته وتقاليده عن تحريم المحاضرات العامة مثالً يبقـى              

بينما وضع اإلسالم قاعدة عامة ملزمة تنطبق على الجميـع          . حراماً في مكان آخر   

لـي ذراع   . " …إقرأ باسم ربك الذي خلق      : "االً ونساء لكل زمان ومكان وهي     رج

اإلسالم بطريقة تتمشى مع ما يروق للمسلمين أو ينسجم مع ما اعتادوا عليه ال يأتي               

قالوا بل  :" فضالً عن أنه عمل غير إسالمي وينطبق عليه قوله تعالى           . عليهم بخير 

بق هذا العمل أكثر ما ينطبق عليه فـي مجـال            ينط )7(" وجدنا آباءنا كذلك يفعلون،   

على الرغم من أن أغلب المسلمين المدافعين بحرارة عن اإلسـالم           . حرية اإلنسان 

من . يقولون بأن اإلسالم جاء ليحرر اإلسالم من القيود والعبودية إال من العبودية هللا            

إلنتـاج،  المفترض، حسب هذا القول أن نجد المسلمين منطلقين بالسعي والعمـل وا           

 ندر، وأوضاعهم النفسية    االخ، وأن نجد حياتهم االجتماعية خالية من التوترات إال م         

فأجواء الحرية تنعكس على مختلف نواحي الحياة       . مرتاحة وهادئة ونفوسهم مطمئنة   

فيشعر المرء معها بأنه يستطيع المبادرة والمشاركة والمساهمة في مختلف األعمال           

 يختلف عن هذا، وليس فقط علـى مسـتوى          هلكن ما نرا  . التي ترفع من شأن األمة    
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نما على مستوى الممارسـات مـن قبـل بعـض           إالمجتمع الذي ال يحكم إسالمياً و     

 .الحركات واألحزاب اإلسالمية

 

طبعاً الغالبية الساحقة من الشعوب اإلسالمية تحكم استبدادياً من قبل طغاة اسـتبدوا             

هذا يعرقل عملية التطبيق اإلسالمي     . مواطنينبالحكم وجندوا أجهزة قمعية تالحق ال     

السليم من قبل األشخاص والجماعات، ويضع قيوداً على حرية المسلم في محاوالته            

لكن هذا ال يعني أن الممارسة القمعية محصـورة         . االلتزام الدقيق بالتعاليم السماوية   

ختلـف  بأنظمة الحكم، بل هي ممتدة إلى مختلف مؤسسات الشعوب اإلسـالمية وم           

فئاتها وهيئاتها، حتى يبدو أن استبداد الحاكم ما هو إال التعبير المنطقي عن الحالـة               

يمتد هـذا إلـى مختلـف    . القمعية التي تميز التعامل بين الناس أشخاص وجماعات 

فـال  . األحزاب والجماعات، حتى أن بعض من يحملون لواء اإلسالم يمارسـونها          

وال . أتى بفكرة تخالف المتوارث من المعتقدات     غرابة مثالً أن يتم تكفير شخص إذا        

 يكفر فقط على مستوى شخصي أو محدود وإنما قد يكفر علـى منبـر رسـول اهللا                 

وما أسهل أن يكفـر المـرء فـي بـالد           . وفي خطبة الجمعة   صلى اهللا عليه وسلم   

فهل هذا هو األسلوب السليم الذي يتبعه الحق        . المسلمين أو أن يتهم بالزندقة والردة     

في مقارعة الباطل؟ اإلسالم واضح في موقفه من اإلرهاب الفكري وواضـح فـي              

 .كيف يجادل المسلمون بعضهم بعضاً أو غير المسلمين

 

عملية تكفير الناس أو    . ال يوجد في اإلسالم قوانين حرمان وال توجد صكوك غفران         

س ضد  التشهير بهم بناء على آرائهم عبارة عن عمل من أعمال الحرمان الذي مور            

المسيحيين من قبل الكنيسة والذي تمارسه بعض الفرق اإلسالمية الباطنية كالفرقـة            

الحرمان إسالمياً هو نقيض الفكر، ونقيض الحرية ويصنف ضمن نظرية          . الدرزية

وكل أمره لبعض القضاة أو الحكام ينوبـون        أالتفويض االلهي التي تقول بأن اهللا قد        

اإلسالم يقف ضـد هـذا وال       . هي إطاعة اهللا  عنه في األرض، وأن إطاعة هؤالء       
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يهادنه ألنه يعرقل بناء اإلنسان وبناء األمة وتطويرها نحو قيادة األمـم، ويسـتبعد              

ولـذا فـان    . الناس لصالح فئة تستغل الدين لمصالحها وتفسره حسب هذه المصالح         

مين من  عملية القمع التكفيري ال نجد لها مكاناً في اإلسالم، وإن وجد من بين المسل             

فـإذا أراد المسـلمون أن      . يمارسها فإن منطقه متخلف ال يقوم على أساس إسالمي        

يتقدموا فعالً فإن عليهم تفنيد اآلراء وتوضيح الموقف اإلسالمي للنـاس، فمقارعـة             

من واالطمئنان فـي    كثر إقناعاً ويوفر األ   أالرأي بالحجة أكثر قبوالً من قبل الناس و       

 .المجتمع اإلسالمي

 

هـواء ومحـاوالت تطويـع      ون بحاجة إلى مرجعية حتى تكون سداً أمام األ        المسلم

وجـود المرجعيـة ال يلغـي االجتهـادات أو          . اإلسالم لعادات أو تقاليد أو رغبات     

. االختالفات لكنها تبقى عنصر احتكام بين الناس ال يقوى أحد على شدها لصـالحه             

 المتناسـبة مـع الرغبـات       أمام إذا تعددت المرجعيات فإنه يسهل إدخال التفسيرات       

فـي ظـل هـذا      .  أمام النقض  ةفيضيع الهدف وتصبح الفتاوى سهلة الصدور وسهل      

التعدد الذي بنيت عليه مواقف ومذاهب، هل يمكن أن يتفـق المسـلمون علـى أن                

القرآن مرجعيتهم وأن صحة كل شيء آخر تقاسب حسـب النصـوص القرآنيـة؟              

ما المرجعية، أما البعض اآلخـر فيقـول    سيأتي بعضهم بالقول بأن القرآن والسنة ه      

وهنـا أورد نقاشـاً دار بـين    . بأن المرجعية هي القرآن والسنة وإجماع األمة، الخ     

قال األول أن القرآن هو المرجعية، بينمـا قـال          . شخصين اختلفا حول الموضوع   

. اآلخر بأن القرآن والسنة هما المرجعية وبالتحديد المتواتر والصحيح من الحـديث           

يلحقـوا  "مر قوماً بأن    أل األول عن الحديث الذي يقول أن الرسول عليه السالم           فسأ

ل فيشربوا من ألبانها وأبوالها فلحقوا براعية فشربوا مـن ألبانهـا            ببراعية يعني اإل  

قول بأن رسول اهللا عليه     ي وعن الحديث الذي     )8(. "…وأبوالها حتى صلحت أبدانهم     

خير ) من قبائل العرب  (هينة ومزينة وأسلم وغفار     أرأيتم أن كان ج   : "السالم قد قال    

من بني تميم ومن بني أسد ومن بني عبد اهللا بن غطفان ومـن بنـي عـامر بـن                    
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ير من بني تميم ومن بنـي أسـد         خصعصعة، فقال رجل خابوا وخسروا، فقال هم        

 سأل فيما إذا كـان      )9(" .ومن بني عبد اهللا بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة          

ين الحديثين المذكورين على لسان رسول اهللا على الرغم من أنهما يخالفان            يقبل بهذ 

. يأمر األول بشرب خبيث ويمايز اآلخر بين الناس بناء على انتمائهم القبلي           . القرآن

فقال اآلخر إنه يقبل بهما ألنهما في صحيح البخاري فسأله األول حول صحتهما إذا              

فسأله عما إذا كانت مرجعيـة المسـلمين   . خالفا القرآن فأجاب بأن البخاري صحيح  

هي القرآن أم صحيح البخاري فأجاب بأن الصحيح مرجعيـة وال يمكـن التنـازع               

 . فأجابه إنه يجادل بشيء مختلف. حتى لو خالفت القرآن، سأل األول. حولها

 

لم يدر النقاش بهذا العقم فقط، بل اتهم الثاني األول بأنه يشكك باإلمـام البخـاري                

 . على نسف الدين اإلسالميويعمل

 

إذا اتفق المسلمون على مرجعية وهي بالتأكيد يجب أن تكون القرآن الكريم فـإنهم              

يريحون أنفسهم من الكثير من الحروب التاريخية التي ما زالوا يخوضـونها باسـم              

انقسم المسلمون إلى فرق كثيرة     . هذه الفرقة أو تلك، أو باسم هذا الصحابي أو ذاك         

لقرآن أساسها التاريخي أو العقائدي وإنما ارتكزت على أحـداث تاريخيـة            لم يكن ا  

منذ مئات السنين والمسلمون يواصلون الحرب ويأتي كل منهم         . حصل خالف حولها  

المسألة المهمة هنا هي حول استعداد المسلمين       . بحججه وبراهينه على صحة موقفه    

ية مجرد أحداث تجب دراسـتها      للعودة إلى القرآن الكريم واعتبار االحداث التاريخ      

وإذا اتفق المسلمون على المرجعية قوالً وعمالً فإنهم بالتأكيد         . واالستفادة من عبرها  

سيبدأون مرحلة تاريخية جديدة ومن الممكن أن يحققوا انطالقة في خدمة اإلنسـان             

 .واإلنسانية

 إقامة الحكم   هنا ال أتحدث عن المسلمين غير المتدينين وإنما عن الذين يعملون على           

الحديث عن القرآن كمرجعية أساسية ال يكفي ألن المهم هو          . اإلسالمي في األرض  
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فهل هناك استعداد لبداية جديدة تجعل من المسلمين أمة رائدة بالضبط كما            . التطبيق

 يطمح المسلمون أن يكونوا ؟

 

ام مـن   أتى اإلسالم برسالة تحرر اإلنسان وتضمن له حريته بطريقة لم يأت بها نظ            

وإذا كان النظام الديمقراطي هو المثال الذي يشار إليه بالبنان اآلن كنظام يدعو             . قبل

إلى حرية التعبير والتعددية السياسية فإن النظام اإلسالمي يتفوق عليه فـي حريـة              

تكوين الرأي والتي تعتبر الحرية الحقيقة التي تحرر اإلنسان من محاوالت التضليل            

تفوق النظام اإلسالمي على غيـره فـي مجـال المبـادرة            وي. وحجب المعلومات 

الشخصية التي تحفظ للمرء حقه في ممارسة ذاته على أرض الواقع لكـن دون أن               

وبذلك ال يكون اإلنتاج مثالً فـي الدولـة         . تفصله من خالل التقوى عن األمة ككل      

وفـي  . جـه اإلسالمية بغاية الربح وإنما بغاية سد حاجة لألمة يكون الربح أحد نتائ           

مجال الدعاية، ال مجال هناك للتضليل  ألنه لو كان من حرية الشخص أن يضـلل                

الحرية هي الوقوف   . فإنه من حرية اآلخرين أن يحصلوا على المعلومات الصحيحة        

 .مع الحقيقة وعندها وعليها، وال حرية مع التزوير والكذب والدجل

 

. بحاجة إلى ولي أمر أو أوليـاء      ال أرى أن اإلسالم في موقف دفاعي، وال أرى أنه           

 وما  )10(."إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون      : "تعهد اهللا سبحانه بحفظ القرآن قائالً     

دام اهللا قد تكفل بالحفظ فلن تضيف كل الدفاعات شيئاً، بل على العكس قـد تعطـي                

ل المنطق الدفاعي منطق ضعيف ألنه عبارة عن رد فعل وال يشـك           . انطباعاً سلبياً 

فضـالً  . إنه عبارة عن مواقف متفرقة ويبدو متناثر األفكار       . جدليات متكاملة مقنعة  

عن أن الموقف الدفاعي يغدو مبتذالً إذا تكرر ويفقد أي تعاطف كان يمكن أن يجنيه               

. هذا ال يعني أن الهجوم هو البديل، إذ أن األمر ال ينظر إليه هكذا             . لسبب أو آلخر  

فسات الفكرية واإلشكاالت الجدلية، ومن ال يأخذ مكانه يجد         الساحة مفتوحة أمام المنا   
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نفسه في وضع ال يملك فيه سوى تبجيل نفسه والقدح في اآلخرين آمـالً أن يبنـي                 

 .وهذا نجاح يفتقر بالتأكيد إلى مقومات الديمومة. نجاحاً على فشل اآلخرين

 

عبير والتعددية  وضاع السياسية وعلى رأسها حرية الت     لإلسالم رؤية حول مختلف األ    

هناك إجابات إسالمية واضحة، كما بينت خالل هذا الكتـاب، والمجـال            . السياسية

أما إذا كانت هناك ممارسات يقوم بها مسلمون        . مفتوح أمام النقاش والجدل والحوار    

من شأنها أن تعرقل الحرية التي أقرها اإلسالم فهذه مشكلة المسلمين وليس اإلسالم،             

ن عاجزين عن الرقي بفكرهم اإلسالمي وطرق أبواب عقلية لـم           وإذا كان المسلمو  

لقد دعاهم القرآن إلـى القـراءة والتغييـر         . يطرقوها من قبل فتلك مشكلتهم أيضاً     

والسعي والعمل، فمن خذله إيمانه في دفعه نحو التطبيق الفعلي لألحكـام والتعـاليم             

مسلمون طريـق الرهبنـة     وإذا اختار ال  . السماوية سيلقى جزاءه في الدنيا واآلخرة     

وظنوا بأن عزوفهم عن الدنيا سينجي المسلمين فإنهم يغامرون في ذلك ويبتعـدون             

عن واجبهم في إقامة األمة التي تكفل لهم حريتهم اإلسالمية وتعينهم على همـومهم              

 .الدنيا والفوز بسعادة االخرة

 

 فإن في ذلـك     أما من زاوية من يرى اإلسالم كشيء من التاريخ الذي انتهى عهده           

موقفاً غير علمي وغير وفي للحضارة اإلنسانية التي قدمت الكثير من اإلبـداعات             

وإذا استند هذا الموقف على قول التقدمية والحداثة فإنه أبعد ما يكون عن             . لالنسان

المواقف ال تتخذ بناء على زمن      . التقدمية ألنه يتخلى عن الدراسة والبحث والتدقيق      

 على من أتى بها وإنما بناء على دراستها دراسة علمية ومقارنتها            ظهور الفكرة وال  

كمـا أن األفكـار ال تفحـص        . مع مختلف األفكار وفحص مراحل تطبيقها، الـخ       

بالضرورة بناء على مرحلة تاريخية خاصة إذا كانت مرحلة تخلف وأبناء الفكرة ال             

 .يشكلون قدوة في أي مجال
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آخر وال يستمد من أي حلول رأتها أمم أخـرى          حل مشاكلنا ال يكمن في أي مجتمع        

تجارب األمم عبارة عن دروس يمكم االستفادة منها ودراستها واجبة          . لحل مشاكلها 

 نجحـت لـدى     ةلكن عملية النقل غير المدروس والذي ال مبرر له سوى أن الفكر           

. ناس آخرين قد تقود إلى مأزق وأخطاء تجعل من الوضع أكثر صعوبة وتعقيـداً             أ

اللجوء إلى تطبيـق    . ى أن حل المشاكل ال يكمن في اللجوء وإنما في المواجهة          بمعن

ضـاع  وتجارب وأنظمة نجحت في موقع معين عبارة عن هروب من معالجـة األ            

 .الخاصة بصورة جذرية
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