التحديات التي تواجه أولويات العمل
اإلسالمي المعاصر
*

أ .د .محمد موسي محمد أحمد البر

المستخلص:
إن العمل اإلسالمي يف كثري من املواقع عديد املهام وتقابله حتديات البد من ترتيب أولويات للعمل اإلسالمي
املعاصر حىت يتمكن القائمون علىه من إجناز مهامه والتصدي للتحديات اليت تقابله .
من أهم القضايا اليت يقدمها يف أول عمله قضية العقيدة وحتكيم الشريعة اإلسالمية وحتويل اجملتمع من جمتمع
يتحاكم إىل القوإنني الوضعية إىل األحكام الشرعية.
ومن األولويات الدعوة إىل احلرية حىت تتاح الفرصة للدعوة إن تشق طريقها إىل أعماق األمة ،ويؤمن هلا وسائلها
اإلعالمية ،والشك إن ترتيب األولويات من أهم أقضية العمل اإلسالمي املعاصر .هذه األولويات تواجهها حتديات كثرية
وكبرية ،فالعمل اإلسالمي يواجه خصومه من جهات متعددة .منها خصومته مع الطواغيت يف احلكم  ،وخصومته مع
العلمإنيني وخصومته مع الشيوعيني(العلمإنيني املتطرفني) وهو اليستطيع بطبيعة احلال إن يتعامل مع كل هذه اجلهات
املتعددة يف إن واحد .وإن يبدأ بالتحدى األشد نكاية يف خصومته لالسالم.
وخيلص البحث ويلخص أولوليات العمل اإلسالمي فيما يلي:
 تقوية العاطفة اإلميانية العقلية لدى القيادات السياسية ومجاهري الشعوب اإلسالمية.
 قيام دولة املؤسسات يف الدول اإلسالمية.
 االلتزام بقيم الشوري يف كل مؤسسات اجملتمع.
 اإلبقاء على ثوابت اجملتمعات اإلسالمية وااللتزام بادب احلوار يف املواضيع اليت متس تلك الثوابت.
 اإلنفتاح على إصحاب األفكار واملذاهب الدينية وغريها.
 االلتزام بالرتبية والتعلىم والثقافة املعتمدة على مبادئ اإلسالم.
 احلرص على السلوك األخالقي والعقيدي الذي يرعى الفرد واجلماعة.
 وضع سياسة للعطاء احلضاري اإلسالمي على املستوى الداخلي والدويل.
* أستاذ اإلعالم والدعوة والفكر اإلسالمي -جامعة القرإن الكرمي والعلوم اإلسالمية-أم درمإن.
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باإلضافة إىل هذه األولويات يناقش البحث املعوقات والعقبات اليت تتمثل يف التحديات العديدة واملعاصرة للعمل
اإلسالمي .ويقع البحث يف هيكل كما يلي:
املبحث األول :أولويات العمل اإلسالمي
أوال :ترسيخ العقيدة اإلسالمية.
ثإنياً :تطبيق الشريعة اإلسالمية.
ثالثاً :وحدة العمل اإلسالمي.
املبحث الثإين :بعض التحديات اليت تواجه العمل اإلسالمي املعاصر(مناذج)
أوال :الغزو الفكري.
ثإنياً :االستعمار املعاصر.
ثالثاً :العلمإنية
أ :النتائج.
ب .التوصيات.
اإلطار املنهجي للبحث.
التحديات اليت تواجه أولويات العمل اإلسالمي املعاصر
أوال :المقدمة:
يتناول هذا البحث التحديات اليت تواجه العمل اإلسالمي املعاصر واملوضوع مهم يف جإنبيه األولويات والتحديات وكذلك
يف جمال العمل اإلسالمي.
وكتبت هلذا البحث ملخصاً يوضح جممل ما ضمة البحث من موضوعات.
ثإنياً :أهداف البحث:
 حتديد معين العمل اإلسالمي.
 حتديد األولويات للعمل اإلسالمي.
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 حتديد التحديات اليت تواجه العمل اإلسالمي املعاصر.
 ضوابط العمل اإلسالمي.
ثالثاً :أسئلة البحث:
 ماهي أولويات العمل اإلسالمي؟
 هل هناك أول يف أولويات العمل اإلسالمي؟
 ماهي التحديات اليت تواجه العمل اإلسالمي؟
 ما مظاهر العمل اإلسالمي املعاصر؟
 ملاذا ندعو لوحدة العمل اإلسالمي ومشول اإلسالم؟
رابعا :مناهج البحث ومصطلحاته:
 /1املنهج الوصفي

 /2املنهج االستقرائي

خامسا :هيكل البحث:
االطار املنهجي للبحث (خطة البحث)
املبحث األول :أولويات العمل اإلسالمي
أوال :ترسيخ العقيدة اإلسالمية.
ثإنياً :تطبيق الشريعة اإلسالمية.
ثالثاً :وحدة العمل اإلسالمي.
املبحث الثإين :بعض التحديات اليت تواجه العمل اإلسالمي(مناذج)
أوال :الغزو الفكري.
ثإنياً :االستعمار املعاصر.
ثالثاً :العلمإنية.
اخلامتة وحتتوى على مايلي:
أ /النتائج

ب /التوصيات.
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سادسا :مصطلحات البحث:
 .1أولويات :يقصد هبا الباحث الرتتيب األول مث الذي يليه .
 .2العمل اإلسالمي :اجلهود اليت تبذل من أفراد األمة إلعادة اإلسالم للقيادة.
 .3ضوء السياسة الشرعية :من خالل ضوابط القرإن والسنة.
المبحث األول :أولويات العمل اإلسالمي:
تمهيد:
املقصود بأوليات العمل اإلسالمي وضع كل شئ يف مرتبته فال يؤخر ما حقه التقدمي أو يقدم ما حقه التاخري وال
يصغر األمر الكبري وال يكرب األمر الصغري .هذا تقضي به قوإنني الكون ،وما تأمر به أحكام الشرع.
وإن اهلل تعإىل خلق اإلنسان وأمره  ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ( االعراف )54:وكانت مهمة النيب صلى اهلل علىه
وسلم يف العهد املكي حمصورة يف الدعوة إىل اهلل وتربية اجليل املؤمن الذي حيمل هذه الدعوة بعد ذلك إىل العرب ،مث ينطلق
هبا إىل العامل كله ،وكإن تركيزه على أصول العقيدة ،وترسيخ التوحيد وعبادة اهلل وحده ونبذ الشرك واجتناب الطاغوت
والتحلي بالفضائل ومكارم األخالق.
وكإن القرإن الكرمي يف تلك املرحلة يزكي هذا ا ِإلجتاه فلم يشغل املسلمون يف هذه اآلونة باملسائل اجلزئية وال
باألحكام الفرعية ،بل ببناء اإلنسإن الذي حتدثت عنه سورة العصر  :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ( العصر:
.)3
مل يشرع للمسلمني أن حيملوا نفوسهم ليحطموا األصنام وهم يروهنا كل يوم حول الكعبة ،ومل يأذن هلم إن يشهروا
سيوفهم دفاعا عن إنفسهم ومقأومة لعدو اهلل وعدوهم الذي يسومهم العذاب بل كإن يقول هلم ما ذكره القرإن  ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮪ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

(النساء  )77:وإن كإنوا يأتون إىل رسوهلم صلى اهلل علىه وسلم ما بني مشجوج وجمروح .إن كل شئ له أوإنه املناسب واذا
استعجل بالشئ قبل أوإنه فالغالب إن يضر وال ينفع
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وهكذا يعلمنا رسول اهلل صلى اهلل علىه وسلم وضع األولىات من حيث املكإن والزمان.

يوسف القرضاوي ،أولويات احلركة اإلسالمية يف املرحلة القادمة ،الطبعة السابعة( القاهرة :مكتبة وهية2010 ،م) ص  32بتصرف
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ومعلوم أن من أولويات العمل اإلسالمي أن يكون هلذا العمل ضوابط ،وإن تكون هذه الضوابط باملرونة إن تسمح
للعاملني إن يعملوا يف اطار املعاصرة واالصالة.
إن جماالت العمل اإلسالمي جماالت رحبة فسيحة وعلى قادة احلركة العلميني ومنظريها الفكريني إن يدرسوا هذه
اجملاالت دراسة علمية قائمة على االحصاءات والبيإنات املوثقة واملؤكدة
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املبحث األول :أولويات العمل اإلسالمي.
أوال :ترسيخ العقيدة اإلسالمية.
ثإنياً :تطبيق الشريعة اإلسالمية.
ثالثاً :وحدة العمل اإلسالمي.
أوال :ترسيخ العقيدة اإلسالمية
من أولويات العمل اإلسالمي ترسيخ العقيدة اإلسالمية؛ والعقيدة هي اإلميان ونعين باإلميان العقيدة اإلسالمية
وأساسها التوحيد وعناصره ثالثة أساسية:
اال نبتغي غري اهلل رباً وال نتخذ ولياً وال نبتغي غري اهلل حكماً وهذا مع ى شهادة إن ال إله إال اهلل .واإلميان يف حياتنا

حنن املسلمني ليس شيئا على هامش احلياة إنه جوهر وجودنا وسر بقائنا ولب رسالتنا وبدونه ال مع ى حلياتنا وال مربر
لوجودنا
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هلذا كانت العقيدة هي من أولويات العمل اإلسالمي المهيتها وعلى العمل اإلسالمي إن جيعل ترسيخ العقيدة على
راس مايدعو إليه .والرتبية اإلميانية هي اليت متثل األساس للعمل اإلسالمي ويف اجملال الرتبوي جتي امهية تكوين الطليعة هو
اإلميان إميان القرإن والسنة اخالقه وشعبه اليت نيفت على السبعني والفت فيه كتب مستقلة فليس اإلميان اذن بالتمين وال
بالتحلى ولكن ما وقر يف القلب وصدقه العمل
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والعقيدة اليت جعلناها أول مطلوبات العمل اإلسالمي عقيدة فطرية ،وتستمد أدلتها لثباهتا وصدقها من الفطرة
والعقل لذا فقد جاءت سهلة يف فهمها ،إلن أدلة صدقها مستوحاه من أدلة االفاق والنفس  ،كما إن حقائقها واضحة ال

ص2.15

املرجع السابق،
يوسف القرضأوي  ،من أجل صحوة رشيدة  ،جتدد الدين،وتنهض بالدنيا  ،الطبعة الثالثة(القاهرة :دار الشروق2009،م)،
يوسف القرضأوي ،أولويات احلركة اإلسالمية يف املرحلة القادمة ،مرجع سابق4
ص3.35
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تعقيد فيها  ،فقد قامت على اإلميان بإله واحد ال شريك له كما يف قوله تعإيل  :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ 
(اإلنبياء ، )62 :وسورة اإلخالص تدل على الوحدإنية اخلالصة الواضحة

وكإن من مثار سهولة العقيدة اإلسالمية ووضوحها إن إنتشرت يف االرض يف فرتة زمنية قياسية  ،كإن أتباعه من
العرب والعجم  ،ومن أصحاب العقائد املختلفة  ،يف داللة واضحة على سهولة االقتناع هبا5وهي العقيدة اليت قال عنها
الصحايب ربعي ابن عامر أمام رستم ملك الفرس  ،إن اهلل ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل عبادة اهلل ومن جور
األديإن إيل عدل اإلسالم ،ومن ضيق الدنيا إيل سعة الدنيا واآلخرة .
والعقيدة هلا أمهية كبرية  ،تفوق أمهية كل شيء يف هذا الوجود  ،وميكن القول إن أمهية العقيدة تربز يف مجلة أمور
هي :
 .1إهنا األساس يف دعوة الرسل مجيعاً علىهم الصالة والسالم .
 .2إهنا أساس قبول األعمال عند اهلل .
 .3املصري يف اآلخرة متوقف علىها .
 .4أن امليت يسأل يف قربه عنها .
 .5هلا آثار إجيابية عديدة على الفرد واجملتمع
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وميكن القول إن العقيدة اإلسالمية هي الباعث لكل خلق كرمي وعمل قومي  ،ورأي سديد  ،ونية حسنة واإلسالم
الذي يركز على هذه العقيدة هو دين الوفاء بالعقود والعهود

7.

لكا ما تقدم البد للعمل اإلسالمي املعاصر أن جيعل العقيدة اإلسالمية وترسيخها من اإلهتامات األوىل وذلك ألمهية العقيدة
وإهنا تدفع العمل اإلسالمي املعاصر والعاملني دفعاً يف سبيل حتقيق اإلسالم عقيدة وشريعة وأخالقاً  .وعندما تسيطر العقيدة

على النفوس وعلى أفراد اجملتمع تأيت املرحلة الثإنية من أولويات العمل اإلسالمي وهي املطالبة بتطبيق الشريعة اإلسالمية .

ثإنياً تطبيق الشريعة اإلسالمية :
ص5.47

حممد امللكأوي عقيدتنا اإلسالمية ، ،الطبعة األوىل(عمإن :االكادمييون للنشر والتوزيع2004،م)
نفس املرجع
املرجع السابق  ،ص7.63
ص6.51-50-49-48
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يأيت تطبيق الشريعة اإلسالمية يف املرتبة الثإنية للعمل اإلسالمي املعاصر ،والشريعة هي األحكام اليت سنها اهلل
لعباده عل ى لسإن كل رسول من الرسل .والشريعة اإلسالمية هي القإنون الذي جاء به اإلسالم ويراد هبا ما شرعه اهلل لعباده
املسلمني من أحكام ،سواء كإنت هذه األحكام متعلقة بالعقيدة أم باألخالق أم تنظيم ما يصدر عن الناس من أقوال
وافعال وتصرفات.

8

والشريعة كما هو معروف تنظيم حياة اجملتمع وكإن البد أن تكون هلا أولوية بعد العقيدة والعمل اإلسالمي
سيكون له اهتمام واضح بالشريعة وتطبيقها يف حياة البشر واختاذها منهجاً.
أن من أولويات العمل اإلسالمي تطبيق الشريعة اإلسالمية بعد أولوية العقيدة إذ إن الشريعة تعين بسط احلرية
والشورى والعدل واملسأواة  .وهلذا كإن البد أن تكون الشريعة من أولويات العمل اإلسالمي وأن تكون يف الدرجة الثإنية إذ
أن الشريعة منبثقة من العقيدة ...ومعرفة إن الشريعة اإلسالمية تستمد أحكامها من القرإن الكرمي والسنة النبوية الشريفة
ومن امجاع العلماء على حكم من األحكام يف عصر من العصور بعد وفاة النيب صلى اهلل علىه وسلم مثل اإلمجاع على
مبايعة ابوبكر رضي اهلل عنه باخلالفه ومن القياس يف اثبات حكم فرعي قياسا على حكم اصلي لعلة جامعة بينهما وهناك
ادلة اخرى
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تطبيق الشريعة اإلسالمية البد إن يكون من أولويات العمل اإلسالمي املعاصر حلاجة اجملتمعات املعاصرة ملا يف
الشريعة اإلسالمية من مميزات وملا فيها من ضوابط تناسب اجملتمع املعاصر وتنشله من هوة اإلحنطاط وحق للعمل اإلسالمي
املعاصر إن جيعل تطبيق الشريعة اإلسالمية من أولوياته ذلك ألن الشريعة توفر احلريات فهي قد أعلنت حرية التفكري وحرية
االعتقاد وحرية القول وتعترب احلرية من املبادئ األساسية.

الحرية األولى حرية التفكير:
جاءت هبا الشريعة اإلسالمية معلنة حرية التفكري حمِّررة للعقل من األوهام واخلرافات والتقإليد والعادات داعية إىل

نبذ كل ما اليقبله العقل فهي حتث على التفكري يف كل شئ وعرضه على العقل فإن آمن به العقل كإن حمل إميان وإن كفر

ص8.342

أشرف أبو الدهب ،اجملمع اإلسالمي ،الطبعة األوىل( القاهرة :دار الشروق2002،م)
حممود محدي زقزوق ،املوسوعة اإلسالمية العامة ،بدون رقم ( القاهرة :وزارة األوقاف ،اجمللس االعلى للشؤون اإلسالمية2003 ،م)
ص..808
9
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به كإن حمل كفرإن فال تسمح الشريعة لإلنسان إن يؤمن بشئ إال بعد إن يفكر فيه ويفعله وال تبيح له إن يقول مقاال أو
يفعل فعال اال بعد إن يفكر فيما يقوله ويفعله ويعقله.
ولقد قامت الدعوة اإلسالمية نفسها على أساس العقل فيها هو القرإن يعتمد يف إثبات وجود اهلل ،ويعتمد يف
إقناع الناس باإلسالم ويعتمد القرإن يف ذلك كله اعتماداً أساسياً على استنارة تفكري الناس وايقاظ عقوهلم ويدعوهم بشيت

الوسائل إىل التفكري يف خلق السموات واألرض ويف خلق إنفسهم ويف غري ذلك من املخلوقات ويدعوهم إىل التفكري فيما
تقع علىه ابصارهم وما تسمعه آذإهنم ليصلوا من وراء ذلك كله إىل معرفة اخلالق ليستطيعوا التمييز بني احلق والباطل.
ونصوص القرإن اليت حتض على استخدام العقل كثرية وتدعو إىل حترير الفكر ،حىت إن العقاد رمحه اهلل كتب كتابا حتت

عنوإن " التفكري فريضة اسالمية ميكن للقارئ إن يرجع إليه.
ويعيب القرإن على الناس أن يلغوا عقوهلم ويعطلوا تفكريهم فيما يرتكون ما يدعون والعقل هو امليزة الوحيدة اليت
ميز هبا اإلنسإن على غريه من املخلوقات فإذا ألغي عقله أو عطل تفكريه تسأوي باإلنعام بل كإن أضل منها .
الحرية الثإنية  :حرية العقيدة :
اليت أمنتها الشريعة هي حرية االعتقاد والشريعة اإلسالمية هي أول شريعة أباحت حرية االعتقاد وعملت على
صيإنة هذه احلرية ومحايتها إيل آخر احلدود  ،فلكل إنسإن طبقاً للشريعة اإلسالمية إن يعتنق من العقائد ما شاء وليس ألحد
إن حيمله على ترك عقيدته أو إعتناق عقيدة غريها أو مينعه من إظهار عقيدته .

وكإنت الشريعة اإلسالمية عملية حني قررت حرية العقيدة فلم تكتف بإعإلن هذه احلرية وإمنا أختذت حلمايتها
طرييقتني :
أولها  :إلزام الناس إن حيرتموا حق الغري يف اإلعتقاد ويف إعتقاد ما يشاء ويف تركه يعمل طبقاً لعقيدته  ،فليس ألحد إن

يكره آخر على إعتنا ق عقيدة ما أو ترك أخرى  ،ومن كإن يعارض آخر يف إعتقاده فعلىه إن يقنعه باحلسين  ،ويبني له
وجه اخلطأ فيما يعتقد ،فإن قبل إن يغري عقيدته عن اقتناع فليس علىهما حرج  ،وإن مل يقبل فال جيوز إكراهه وال

الضغط علىه  ،وال التأثري علىه مبا حيمله على تغيري عقيدته وهو غري راض ويكفي صاحب العقيدة املضادة إنه أدي
قصر يف إرشاد خصمه وهدايته أي الصراط املستقيم  .يقول تعإيل   :ﯿ
واجبه فبني اخلطأ  ،وأرشد إيل احلق  ،ومل ي ِّ

ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ
ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ( البقرة .)256 :وغريها من اآليات اليت تعاجل حرية اإلعتقاد .
ثإنيهما  :إلزام صاحب العقيدة نفسه أن يعمل على محاية عقيدته  ،وإن ال يقف موقفاً سلبياً فإذا عجز عن محاية نفسه

حتتم علىه أن يهاجر من هذه البلدة اليت ال حترتم فيها عقيدته إيل بلدا آخر حيرتم أهله العقيدة  ،ويتمكن فيه من إعإلن
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ما يعتقد  ،فإن مل يهاجر وهو قادر على اهلجرة فقد ظلم نفسه قبل إن يظلمه غريه  ،وقد بلغت الشريعة اإلسالمية
غاية السمو حينما قررت حرية العقيدة للناس عامة مسلمني وغري مسلمني  ،وحينما تكفلت حبماية هذه احلرية لغري
املسلمني يف بال د اإلسالم  ،ففي أي بلد إسالمي يستطيع غري املسلم أن يعلن عن دينه ومذهبه وعقيدته  ،وإن يباشر
طقوسه الدينية  ،وإن يقيم املعابد واملدارس إلقامة دينه ودراسته دون حرج علىه  ،فلليهود يف البالد اإلسالمية عقائدهم
ومعابدهم وهم يتعبدون علناً وبطريقة رمسية  ،وهلم مدارسهم اليت يعلمون فيها الدين املوسوي  ،وإن يكتبوا ما يشاءون
عن عقيدهتم وإن يقارنوا بينها وبني غريها من العقائد ويفضلوها علىها يف حدود النظام العام واألخالق الفاضلة .

وكذلك حال املسيحيني مع اختالف مذاهبهم وتعددها فلكل أصحاب مذهب كنائسهم ومدارسهم  ،وهم يباشرون
عباداهتم علناً  ،ويعلمون عقائدهم يف مدارسهم ويكتبون عنها وينشرون ما يكتبون يف البالد اإلسالمية .

الحرية الثالثة  :حرية القول :
أباحت الشريعة اإلسالمية حرية القول وجعلتها حقاً لكل إنسإن  ،بل جعلت القول واجباً على اإلنسإن يف كل ما

ميس األخالق واملصاحل العامة والنظام العام ويف كل ما تعتربه الشريعة منكراً وتدعم ذلك اآليات القرإنية واألحاديث النبوية .

وإذا كإن لكل إنسإن إن يقول ما يعتقد إنه احلق ويدافع عنه بلسإنه وقلمه وعن عقيدته فإن حرية القول ليست مطلقة ،

بل هي مقيدة بإن ال يكون ما يكتب أو يقال خارجاً عن حدود اآلداب العامة واألخالق الفاضلة أو خمالفاً لنصوص
الشريعة  ،وقد قررت الشريعة حرية القول من يوم نزوهلا وقيدت يف الوقت نفسه هذه احلرية بالقيود اليت متنع العدوإن وإساءة
االستعمال  .وحرية القول يف احلدود اليت وصفتها الشريعة تعود دون شك على االـفراد واألمم بالنفع والتقدم  ،وتؤدي إىل
منو اإلخاء واحلب واإلحرتام بني األفراد واهليئات وجتمع كلمة أويل األمر على احلق دون غريه  ،وجتعلهم يف حالة تعأون دائم
 ،وتقضي على النعرات الشخصية والطائفية  ،وهذا كله ينقص العامل إليوم  ،أو يبحث عنه العامل وال يهتدي إليه

.10

لكل ما تقدم من مميزات الشريعة وطرق إصالحها للمجتمع وهي اليت تقر الشورى والعدالة واحلرية واالخاء وهي
من دعائم قيام اجملتمع السعيد لكل هذا كإنت الشريعة بعد العقيدة من أولويات العمل اإلسالمي املعاصر .واملالحظ إن
الدعاة إىل اإلسالم يدعون بشدة القامة الشريعة اإلسالمية ويقدمون التضحيات يف سبيل ذلك.

التشريع اجلنائي اإلسالمي املنشود.
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لعلمهم بامهية الشريعة اإلسالمية لقيادة اجملتمعات يف الزمإن واملكإن وهذه الشريعة اليت هي من اهم أولويات
العمل اإلسالمي جتد اقامتها معارضة وصد من قبل مؤسسات الغزو الفكري القادم من الغرب األورويب وال سيما أفكار
العلمإنية والدميقراطية.
اليت قادت معها فنت كثرية للعامل اإلسالمي مما اضطر العامل اإلسالمي اىل إن يلوذ بالشريعة اإلسالمية.

ثالثاً :وحدة العمل اإلسالمي:
األولوية الثالثة من أولويات العمل اإلسالمي هي السعي إيل توحيد جهود املسلمني يف كل قطر متهيدا لوحدة املسلمني يف
مشارق االرض ومغارهبا إن وحدة العمل اإلسالمي هي االصل الذي ال ينبغي إن يبدل باي حال من االحوال قال تعإىل:
 ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ( اإلنبياء (92 :
وقوله تعإىل  :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ( املؤمنون (52 :وقول رسول اهلل صلى اهلل علىه وسلم الذي
يصور فيه املسلمني كاجلسد الواحد.
وحدة العمل اإلسالمي فريضة شرعية وضرورة حركية وبشرية لالسباب االتية:
 .1إن التغيري اإلسالمي املنشود يستلزم إن نصري القوى اإلسالمية مجعاء ومسرية واحدة ضمن خطة واحدة وتشرذم هذه
القوى وعدم توحدها من شإنه تعطيل هذه العملية وتأخري اإلنقالب اإلسالمي وبالتإيل متكني القوى اجلاهلية من
االستمرار واالسرتسال يف قيادة املسلمني بشراً واقطارا فالتغيري اإلسالمي عملية شاقة ودحر اجلاهلية عن موقعها ليس
باألمر السهل وحتقيق قوامه اإلسالم على اجملتمع فكرا وسلوكا ونظاما يفرض تالحم القوى ضمن اطار

وحدة(إندماجية) تنسيقية.
 .2والتواطؤ الدويل على اإلسالم وعلى احلركة اإلسالمية يفرض بالتإيل وحدة املواجهة والتصدي فالدول الغربية جيمعها
مشال األطلسي وأوروبا فيما بينهما ضمن اطار(السوق األوروبية املشرتكة) ودول املنظومة االشرتاكية جيمعها (حلفا
فرصوفيا) وإليهود يلتقون ضمن(املنظمة الصهيونية العاملية).
فاذا كإنت القوي العاملية املعادية لالسالم املتأمرة على العامل اإلسالمي تتعأون فيما بينهما كي ال تكون لقمة سائقه
وكي ال تسهل تصفيتها وسحقها فلو مل تكن وحدة العمل اإلسالمي فريضة شرعية من حيث املبدأ الصبحت كذلك
حفاظا على املصري اإلسالمي وصونا للمسرية اإلسالمية من التعطيل والتنكليل واالبادة.
 .3مث إن القوى واالحزاب احمللية املعادية لالسالم باتت جتمعها إليوم جبهات على امتداد العامل اإلسالمي ،هذه
اجلبهات التفتا تدرس وترصد وختطط وتستعد على كل صعيد افيحسن بالقوى اإلسالمية حيال هذا الواقع وإن تبقي
10

مشرذمة مفككه؟ ام جيدر هبا إن تتعإىل فوق كل االعتبارات واالسباب اليت حتول دون وحدهتا وتالمحها؟ إن مصرياً
مشرتكاً رهيباً ينتظر ك ل القوى اإلسالمية ما مل تبادر إىل نسيإن النفس والذات وخترج من دوامة النفس والذات لتلتقي
مجيعا على اهلل وعلى مصلحة اإلسالم العلىا.

والبد أن نالحظ كيف تركت وحدة العمل اإلسالمي اثارها االجيابية على عهد الرسول صلي اهلل علىه وسلم وعلى
عهد الصحابة والتابعني ،وكيف تصدعت دولة اإلسالم عندما حدثت فيها التصدعات وذهبت رحيها وقد حذرنْا
القران اميا حتذير من التفرق والتشرزم ،وحثنا على الوحدة والتوحد واالعتصام حببل اهلل وليس املطلوب توحيد العمل
اإلسالمي وإمنا مطلوب توحيد األمة اإلسالمية يعرب عن ذلك الدكتور حممد عمارة بقوله وإليوم األمة تتنوع شعوهبا يف
األجناس وااللسن واأللوان وتتوزع االقإليم واألوطان والدول اليت وحدها اإلسالم لكن هذا التنوع ال يعدو إن يكون يف
اطار" الوحدة اإلسالمية" اليت وحدها اإلسالم يف العقيدة والشريعة واحلضارة ومنظومة القيم واألخالق املعيارية.
إما وحدة هذه األمة رأي اجلماعة اإلسالمية فإهنا من الناحية الشرعية حقيقة قرإنية تعرب عنها إرادة إهلية  11ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ( اإلنبياء   (92:ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ( املؤمنون (52 :
هذه أولويات العمل اإلسالمي املعاصر وغريها كثري ،ولكن هذه األولويات األهم من مجلة أولويات تركت منها
الكثري لطبيعة البحث احملدود الصفحات وتقدمت يف هذا البحث بأولويات ترشيح العقيدة اإلسالمية وتطبيق الشريعة
اإلسالمية ووحدة العمل اإلسالمي .
المبحث الثإني  :بعض التحديات التي تواجه العمل اإلسالمي (المعاصر)
أوال  :الغزو الفكري :
من أخطر التحديات اليت تقف أمام أولويات العمل اإلسالمي املعاصر الغزو الفكري والثقايف هذا الغزو الذي ال
حيس به املسلم لكن يسري كما تسري النار يف اهلشيم مدمراً أعز ما ميلك املسلم يف جمال اهلوية واألخالق والنفسيات وكل
اجملال املعنوي للمسلم ويدمر البنية األخالقية واالجتماعية وله معأول حادة وقوية يف هذا اجملال .

الغزو.

سوف يتعرض الباحث هلذا الغزو بالتفصيل موضحاً ماهيته وبدايتة وخطورتة وكيف حيتاط العمل اإلسالمي هلذا

ماهية الغزو الفكري :قصدنا بالغزو الفكري  ،الغزو الفكري الغريب الذي كإن قادته من الغرب املسيحي وجود الغرب
املسيحي هنا يف شرقنا اإلسالمي مل يكن صدفة – بدأ بالوجود املادي العسكري وتبعه االستشراق والتبشري والتنصري الذي
ميكن إن يسمي بالوجود املادي واعقبه مرة أخرى الوجود العسكري ( االستعمار وتقطيع أوصال دولة اخلالفة اإلسالمية) مث

حممد عمارة  ،اإلسالم يف مواجهة التحديات  ،الطبعة الرابعة (بريوت :مؤسسة الرسالة 1986 ،م)
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ص1177-71

أعقبه بث فكرة فصل الدين عن الدولة وفكرة القومية مث اإلجهاز على اخلالفة اإلسالمية .واخرياً رحلت جنوده ابقي له
.12
جنودا أخرىن من جلدتنا ويتحدثون بلسإننا وهبم اجرى التغيري االجتماعي املقصود
هذا الغزو الفكري من التحديات أمام العمل اإلسالمي املعاصر وهو غزو متعدد األهداف والوسائل ومن النص
امل تقدم هو غزو عسكري مادي وغزو متعدد األهداف والوسائل وغزو معنوي ميثله التنصري واالستشراق إن يهدم الصرح
اإلسالمي الذي متثله اخلالفة اإلسالمية وإن يسهل غزو العامل اإلسالمي حىت حيقق التغيري االجتماعي الذي يسعي له هذا
الغزو العسكري املادي والفكري املعنوي وهو حتدى قوي أمام العمل اإلسالمي وله قادته من املفكرين والعسكريني
والسياسيني وميكن إن نسمع لبعض اقواهلم يقول احد اقطاب املستعمرين البد من اشباع رغبات املسلمني وأن نغرقهم يف
الرذيلة كأس وغإنية تعمإلن يف حتطيم األمة احملمدية اكثر مما يفعل ألف مدفع فاغرقوها يف حب املادة والشهوات.

13

ويرى الغرب الصلييب (أن الشيوعية أفضل من اإلسالم إلهنا يف االصل فكرة غريبة وميكن االلتقاء معها اما اإلسالم
فال التقاء معه وال تفاهم إال بلغة احلديد والنار14إنظر إىل التحدي الذي يواجه أولويات العمل اإلسالمي املعاصر وقبيل
حرب 1967م خرج أعوان إسرائيل يف فرنسا حيملون الفتات وسار حتت هذه الالفتات جون بول سارتر وكتبوا15على هذه
الالفتات وعلى مجيع صناديق التربعات السرائيل مجلة واحدة من كلمتني مها( قاتلوا املسلمني)16وهذا التحدى حيأول إن
يسيطر على العامل اإلسالمي وشبابه ومجيع أفراد اجملتمع فيه وقد اخذت السيطرة يف الزمن املعاصر اشكاال عديدة لتحول
دون العمل اإلسالمي فمنها السيطرة الفكرية والثقافية واالقتصادية والعسكرية والسياسة ....اخل.
أهداف الغزو الفكري للغزو الفكري أهداف تتجلي من خالل سياسة الغربيني يف غزوهم وتصرفاهتم يف العامل
اإلسالمي واليت ميكن إن تتلخص فيما يلي:
 .1السيطرة على عقول املسلمني وتوجيهها حسب ارادهتم.
 .2االمن من شوكة املسلمني وحتقيق سيادة الغرب على العامل من دون معارض.
 .3االفادة من املسلمني مما منحهم اهلل اياه من باطن األرض وما إنتجته خرباهتم.17
وهذا التحدي اخلطري حأول القائمون على العمل اإلسالمي إن يعدوا له العدة اليت تصده ما أمكن ومل يستسلم
هؤالء للغزو الفكري ومؤسساته القادمة من الغرب.
ص12.15

على حممد جريشة ،أساليب الغزو الفكري للعامل اإلسالمي ،الطبعة الثالثة (املنصورة :دار الوفاء 2969م)
توفيق الواعي ،خمططات اعداء اإلسالم ،الطبعة األوىل ( املنصورة :دار بدر2006،م ،ص13.)13
املرجع نفسه،ص1415
يومها15.

زعيم الوجودين يف فرنسا
املرجع نفسه،
محد بن عبد اهلل حيايت ،مدخل إىل الثقافة اإلسالمية ،الطبعة الثإنية( ،الدمام :مطابع االبتكار1430 ،هـ) ص17.283
ص1615
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لقد حأول العاملون يف العمل اإلسالمي اقامة املؤسسات اليت تكافئ مؤسسات الغزو الفكري قامت مؤسسات
يف كل إحناء العامل اإلسالمي تدرس الفكر اإلسالمي والعقيدة اإلسالمية والفقه وكل علوم الفكر اإلسالمي وكتب املفكرون
املسلمون الكتب اليت تقف يف وجه الغزو الفكري.
وعلى راس الكتاب من املسلمني الذين حاربوا الغزو الفكري جمموعة من الكتاب يف القطر املصري نذكر من
هؤالء د .حممد عمارة الذي كتب كتابا ضخما حتت اسم (اإلسالم يف مواجهة التحديات املعاصرة) جاء يف الكتاب إىل
القارئ صفحات من هذا الكتاب.

18

إهنا مثرات لسنوات من التفكري والتدبر واملعاجلة ملشكالت وحتديات التخلف الذايت املوروث واألمراض احلضارية
املنحدرة من عصور تراجعنا احلضاري.
واهليمنة الغربية اليت بلغت يف طورها األمريكي حد اجلنون ودرجة احللم باملستحيل فجمعت بني احتالل االستعمار
القدمي وهيمنة االستعمار احلديث واجلديد والسعي ملسخ ثوابت العقائد والقيم واألخالق.
والغزو الفكري واالستالب احلضاري الذي يريد لألمة اليت أرادها اهلل ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﮢ ﮣﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ

ﭥ ﭦ ﭧ

ﭵ ﭶ ﭷ ( ال عمرإن (110:يريد هلذا االستالب احلضاري أن

تقنع وتقبع يف مكإن التبعية والتقليد والذوبإن اذا كإن املشروع الفكري الذي توفرنا على بنائه عرب ما يقرب من نصف قرن
وقد قاربت عنأوين كتبه وكتيباته املائة والسبعني كتابا فإننا ال نبالغ اذا قلنا :أن هذا الكتاب الذي نقدم بني يديه إمنا يقدم(
اخلالصات والعصارات) هلذا املشروع الفكري الكبري إنه مفتاح الباحث اجملتهد والطموح إىل امليادين العديدة والكبرية هلذا
املشروع الفكري

.19

وكثريون تصدوا للغزو الفكري الوافد من الغرب هبدف تغيري احلياة االجتماعية يف العامل اإلسالمي ويسري هبا يف
طريق التغريب وذلك بسلب مقومتها الفكرية نذكر من هؤالء على سبيل املثال ال احلصر مالك بن ،وبين سيد قطب ،وحممد
قطب ،وحممد حسني ،وحممد البهي ،من آسيا ابو االعلى املودودي وابو احلسن الندوي وغريهم كثري من االحياء الذين
اليزالون حيملون القلم دفاعا عن فكر األمة يف وجه الفكر الوافد ومنهم االموات الذين يضيق املبحث عن حصر أمساءهم
جزاهم اهلل كل خري يف دفاعهم عن فكر األمة اإلسالمية امام تيارات الغزو الغريب .الغزو الفكري واحد من التحديات اليت
كإنت ال تزال تواجه العمل اإلسالمي والعمل اإلسالمي مبا له من زاد فكري قادر على صدها والتصدي هلا.
ثإنياً :االستعمار المعاصر:

لقد تعرض العامل اإلسالمي يف وقت مبك ِر إىل استعما ِر مسى باالستعما ِر القدمي وهو املخطط االستعماري

الغريب -الذي اجتمعت علىه مصاحل الدول الغربية املتناقضة يف اتفاقية سيكس بيكو سنة 1916م20ومبقتضى هذه
االتفاقية فرقت واليات الدولة العثمإنية ويوزعها على قواه االستعمارية ليطوى صفحة الوحدة اإلسالمية اليت ناصبها العداء
ص186

حممد عمارة،اإلسالم يف مواجهة التحديات،الطبعة الرابعة (بريوت :مؤسسة الرسالة1986 ،م)
.املرجع السابق،
محد بن عبد اهلل حيايت ،مدخل إىل الثقافة اإلسالمية ،مرجع سابق20.
ص19.309
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طول قرون الصراع كإنت هذه الفرتة اليت يطلق علىها االستعمار القدمي وقد صارع األجداد االستعمار وأخر جوه من العامل
اإلسالمي ليواجه العمل اإلسالمي اآلن ما يسمي بتحدي االستعمار احلديث فما هو اذاَ مفهوم االستعمار احلديث الذي

ميثل حتديا يواجه العمل اإلسالمي املعاصر؟ االستعمار احلديث قوامه الفكر واملدفع والقدمي كإن قوامه املدفع فقط21يقول

لورنس برأون إن اإلسالم هو اجلدار الصلب الوحيد يف وجه االستعمار األوريب

. 22

االستعمار املعاصر اإلن معامله واضحة فقد مت احتالل افغإنستان ومت احتالل والعراق ومن قبل فلسطني وبأعوإن
االستعمار املعاصر مت تقسيم دولة السودإن إىل قطرين وحاربوا الشمال السودإين الذي يسعي القامة دولة حتكم بالشريعة
اإلسالمية اإلن العامل اإلسالمي والعمل اإلسالمي املعاصر خيوض حرباً ال هواده فيها وتستدعي هذه احلرب مع االستعمار

احلديث من العمل اإلسالمي املعاصر وضع اخلطط وجاء االستعمار احلديث ويف مقدمته الدول الكربي من قبل وبغاث من

الطري من بعد ،ومازالت األمة جتالد وتكافح أمام هذا العدو الذي جاء طامعا يف خريات األمة وثرواهتا والذي تقدم
خطوات تداعب آماله األحالم الكاذبة يف القضاء على املسلمني وتعمقت العدأ ٍوة فإذا ببعض املغامرين يدعون إىل اخلالص
ِ
بالقنابل النووية وإزالة األماكن املقدسة يف مكة املكرمة واملدينة املنورة من الوجود جزاء وفاقا على
من املسلمني بضرهب ِم
تطأول نفر من البالد اإلسالمية على سيد العامل (أمريكا) كما يزعمون وهذا كله يفسر اهلجمة الشرسة يف هذا العصر على
العامل اإلسالمي وحمأولة إخراجه من التاريخ وهذا مما زاد سخط املسلمني على الغرب من بعد إن وجدوه يكيل مبكيإلني
إزاء نفس القضايا.
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ما تقدم ديدن االستعمار املعاصر فال شك أن مثل هذه املخططات املادية والعضوية الرامية إىل ازالة اإلسالم
املعنوية واملادية هذه املخططات تشكل واحدا من اخطر التحديات اليت تقابل العمل اإلسالمي يف العصر احلديث وحتاول
إن تفت يف عضده مثل هذه التحديات البد من إعداد العدة املادية والفكرية حملابتها وتقليل أثارها حىت ميكن للعمل
اإلسالمي إن يستمر ويثمر.
ثالثاً :العلمإنية:
العلمإنية تعد من أخطر التحديات الفكرية اليت تواجه العمل اإلسالمي املعاصر .وقد وفدت إىل العامل اإلسالمي
مع االستعمار يف القرنيني التاسع عشر والعشرين ولوثت افكار املسلمني وحأولت إن تقتلع الفكر اإلسالمي وشوهته اميا
تشويه وعندما رحل االستعمار عن العامل اإلسالمي بقيت العلمإنية حيرسها ويروج هلا بعض ابناء العامل اإلسالمي.

حممد موسي الرب ،احلرب علي اإلسالم قوامها الفكر واملوقع صحيفة (الوإن) السياسية اليومية الصادرة يف اخلرطوم بتاريخ 2012/7/30م،

21

مقال بعنوإن :احلرب على اإلسالم قوامها الفكر واملدفع أ .د .حممد موسي الرب.
توفيق الواعي ،مرجع سابق ،ص22.28
توفيق الواعي ،مرجع سابق ،ص23 .179
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ولذلك هي حتدى كبري أمام العمل اإلسالمي ولكن البد من تعريف العلمانية وأين نشأت وميت أدخلت إىل العامل
اإلسالمي؟ وفيما يتمثل ضررها وكيف تقف ومتثل حتديا امام العمل اإلسالمي املعاصر ...اخل العلمإنية ليست هي العلمية
اليت ليس هلا صلة بالعلم وميكننا إن نتنأول معإنيها من املعاجم اليت كتبت باللغة اإلجنليزية  Secularismوالعلم
 Scienceوميكن النظر يف معجم (ال عامل اجلديد) لولبتسر الذي جاء فيه (االعتقاد بإن الدين والشؤون الكنسية ال دخل
هلا يف شؤون الدولة وخاصة الرتبية العامة).
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والتعبري الشائع يف العامل اإلسالمي فصل الدين عن الدولة وهذا ال يعطي املدلول الكامل للعلمإنية الذي ينطبق
على األفراد وعلى السلوك الذي قد ال يكون له صلة أو قيل إهنا (فصل الدين عن احلياة).
ويقول املستشرق أربري يف كتابه " الدين يف الشرق األوسط) عن هذه الكلمة إن املادية العلمانية و اإلنسإنية
والالدينية صفة مميزة ألوربا وأمريكا مع أن مظاهرها موجودة يف الشرق األوسط فإهنا مل تتخذ أي صيغة فلسفية أو ادبية
حمددة والنموذج الرئيس هلا فصل الدين عن الدولة يف اجلمهورية الرتكية.
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والتعبري الشائع يف الكتب اإلسالمية املعاصرة فصل الدين عن الدولة وهو ال يعطي املدلول الكامل للعلمإنية
لكإن اصوب والعلمإنية ضربإن األول العلمإنية املعتدلة  )(non-religiousوالثإين ) )anti-religiousوكل ضرب
منها ضد الدين وحياربه واملبادئ اليت حتارب الدين السيما الدين اإلسالمي متثل حتديا امام أولويات العمل اإلسالمي
العلمانية تصادم الشريعة والعقيدة اإلسالمية وتطبق يف العامل اإلسالمي قوإنني مصدرها العلمإنية وتقف امام تطبيق الشريعة
اإلسالمية اليت هي من أولويات العمل اإلسالمي يف جمال الرتبية وجمال القإنون وجمال اإلعالم وباألحرى يف جمال السياسة
اإلن العلمإنية تزحف على العامل اإلسالمي مزامحة للعقيدة اإلسالمية ومتثل حتديا للعمل اإلسالمي وتقف سدا أمام أولويات
العمل اإلسالمي غري إن العمل اإلسالمي سوف يتخطي كل العقبات من غزو فكري واستعمار معاصر وعلمإنية وقد
قدمت هذه الثالث مناذج للتحديات باعتبارها تواجه أولويات العمل اإلسالمي املعاصر.
اخلامتة وحتتوى على:
أ /النتائج:
 .1للعمل اإلسالمي أولويات البد من العمل علىها وهي العقيدة والشريعة ووصف العمل اإلسالمي.
 .2تعد العلمإنية من اخطر التحديات اليت تواجه العمل اإلسالمي املعاصر.
التوصيات:
24Web

sters New World Alielion ,p128
سفر بن عبد الرمحن احلوإيل ،العلمإنية نشأهتا وتطورها واثارها يف احلياة اإلسالمية25 .
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 .1نشر الفكر اإلسالمي وتعميق الوعي به.
 .2تدريس الغزو الفكري يف مناهج اجلامعات والتحذير منه.
 .3متكني العلماء والدارسني من وسائل اإلعالم حىت يتصدوا للغزو الفكري.
 .4تفريغ كوكبة من علماء األمة لدحض إفرتاءات الغزو الفكري املتمثل يف العلمإنية.

المصادر والمراجع:
أوال :المصادر:
القرإن الكريم.
ثإنياً :مراجع اللغة العربية.
 .1أشرف أبو الدهب ،املعجم اإلسالمي ،الطبعة األوىل(القاهرة :دار الشروق2002 ،م).
 .2توفيق الواعي ،خمططات أعداء اإلسالم ،الطبعة األوىل( املنصورة :دار بدر.)2006 ،
 .3سفر بن عبد الرمحن احلوإيل ،العلمإنية نشأهتا وتطورها وأثارها يف احلياة :اإلسالمية.
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 .4فتحي يكن ،أجبديات التصور احلركي للعمل اإلسالمي ،الطبعة الرابعة( بريوت :مؤسسة الرسالة1976 ،م).
 .5على جريشة  ،أساليب الغزو الفكري للعامل اإلسالمي  ،الطبعة الثالثة(املنصورة :دار الوفاء.)1979 ،
 .6حممد عمارة ،اإلسالم يف مواجهة التحديات ،الطبعة الرابعة( القاهرة :شركة هنضة مصر2009،م).
 .7حممدعمارة،اإلسالم فيمواجهةالتحديات،الطبعةالثإنية( القاهرة :شركةهنضةمصر2009،م).
 .8حممد عبد اهلل حيايت ،مدخل يف الثقافة اإلسالمية ،الطبعة الثإنية(الدمام ،مطابع االبتكار1430هـ).
 .9حممد امللكأوي ،عقيدتنا اإلسالمية ،الطبعة األوىل( عمإن  :االكادمييون للنشر والتوزيع 2004 ،م).
.10

يوسف القرضأوي ،من اجل صحوة رشيدة ،الطبعة الثالثة(القاهرة :دار الشروق2009،م).
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يوسف القرضأوي ،أولويات احلركة اإلسالمية يف املرحلة القادمة ،الطبعة (القاهرة :مكتبة وهبه2010 ،م).
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