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 ".والموتى والمجانين المقابر سكان   هم عقولهم، تغيير   يستطيعون ال الذين وأولئك   ثابتة، ليست الحياة"

 

 المفكر) العودة سلمان الشيخ رؤية عن خصصته وقد اليوم، مقال لموضوع الغربيين المفكرين ألحد الجملة بهذه مّهدت

 شهر في وانفلت. التغيير: هو واحد موضوع في يقرأ فيهما اعتكف كاملين؛ شهرين كّرس الذي( المعروف اإلسالمي

 هذا عن للحديث خصصها حلقة ثالثين وعبر mbc بقناة( الزاوية حجر) الشهير برنامجه خالل من الفارط رمضان

 فكر سكن   هذا التغيير موضوع بأن قالوا له متابعين أن لدرجة دقيق، بشكل تفاصيله في وتناوله سكن ه، الذي الموضوع

 .لديه هاجسا   وبات الشيخ،

 

 تغييرا   أردناه إذا إال اللهمّ  الواقع، على إنزاله في الصعوبة من شيء وهناك برأيي، جدا   ومتشعب   فضفاض الموضوع

 على االستعصاء في أوالها؛ المحلية ذهنيتنا كانت ربما جدا ، كبيرة عوائق فثمة هو، كما سيبقى المضمون بينما شكليا ،

 حاالتها من كثير في تكّرس االجتماعية وتنشئتنا تربوياتنا إن بل وتطبيقه، ممارسته عن ب ْله   المنشود، للتغيير النفسي القبول

 وسلوكياتنا، حياتنا من كثيرة جوانب في به وترّغب ذلك، وتمتدح بل كان، أيّا   اإلرث على والمحافظة والسكون، الثبات

 تبقي األولى المفردة ألن ؛(تغيير)من مالءمة أكثر كونها( تطوير) مفردة تكون أن النقاد بعض المقام هذا في استحسن وقد

 تعطي بينما التغيير، نقود ونحن تجاوزها عدم وجوب إلى الفتا   طرحه، في العودة الشيخ عليها أكدّ  التي الثوابت على

 .فيه نحن ما كل من الكامل االنفالت على داللة الثانية

 

 في أم تحديدا ، والديني الفكري جزئه أفي التغيير؟ نبدأ أين من بمعنى التغيير؟، في األهمّ  الجوانب أي   هو حيرة؛ واألكثر

 العشائري والتفكير االجتماعية التقاليد لحلحلة نتجه أم الحقوق، وثقافة المدنية للثقافة األولوية بإعطاء السياسي الجزء

 .الغذامي؟ عبدهللا. د المفكر به يقول بما باإلنسان نبدأ أم السعودية، ذهنيتنا في المسيطر والمناطقي

 

 وإننا تغيير، في كلها وحياتنا حاصل، التغيير: "تقول رؤية من العودة الشيخ يطرحه ما تماما   أعي وأنا هنا، بالمخذل لست

 لن عاقل وأي ،"اآلن لنا حاصل هو بما ويسوقنا سيقودنا من هو التغيير فإن ونوجهه؛ ونقوده التغيير، بخطام نمسك لم إنْ 

نْ  طريق وعن نبدأ؟ أين ِمن: بحيرة يلوب   السؤال أن بيد كهذه، مقولة على أبدا   يعترض  السلطة طريق أعن سنبدأ؟ م 

 الن خب طريق عن التغيير أم اإليجابي؟، التغيير على فيها الناس أ جبر قضايا في تلمسناه بما الواقع األمر وفرضها السياسية

 كلتا بتكامل أم التغيير؟ قيادة استطاعوا لمصلحين ناجحة تجارب لنا يحكي الذي التاريخ كتب في قرأناه بما والمصلحين،

 .بفكره؟ والمصلح بعصاه، السياسي الجهتين؛

 

 لمسيرة منهم والراصدون العودة، لدن من هذا التغيير مشروع فكرة من السلفيين الشرعيين من كثير لدى( فوبيا) هناك

 والرخص، الترغيب تكثيف إلى بحاجة الناس بأن تتلخص؛ عليه استولت فكرة هناك بأن يقولون الكبير اإلسالمي مفكرنا

 ما بقدر المحفزات، من للناس يجدّ : )القاعدة هذه مقاالته من عدة مواضع في يردد صار لذلك والعزائم، الترهيب وتقليص



 إلجماع والمناقض - هللا رحمه - لب بن سعيد ألبي شاذ مهجور فعل على القاعدة هذه تأسيس محاوال   ،(الفتور من أحدثوا

 التأويالت على الشيخ تحمل الخاطئة الفكرة هذه وصارت العلماء، وشذوذات وزالت رخص تتبع منع على السلف

 التوازن من االنفالت تتطلب التغيير ثقافة هل: هؤالء ويتساءل. النصوص بعض من الحرج ووجود للنصوص، المتزايدة

 والمحرم؟ والمباح والعزائم والرخص والترغيب، الترهيب بين العظيم

 

 دخل إذا المقص أن بالتجربة ثبت: "قال الذي الخضير عبدالكريم للشيخ مقولة على قاس الشرعيين هؤالء أحد أن الطريف

 ". يتوقف ال الشرعية األحكام في دخل إذا التخفيض أن بالتجربة ثبت: "قائال العودة لمفكرنا كالمه فوّجه ،"يتوقف ال اللحية

 

 مقولة هنا وأسوق ضرورة، عليهم يجثم الذي الرهاب وتبديد وتفنيدها، المشروع معارضي حجج عند الوقوف

 الرسالة توصل لغة استخدام المهم ومن ،"الناس يستخدمها التي اللغة صلحت إذا سهل العالم إصالح إن: "لكونفوشيوس

 الدوسري عايض الصديق الباحث ولعل المجتمع، في وتأثيرهم تغلغلهم مدى العودة الشيخ يدرك الذين الشرعيين لهؤالء

 فهو تغيير، هكذا من الشرعيين وجل يصف من خير( التغيير على والقدرة" باسكال" برهان:) بعنوان كتبه الذي مقاله عبر

 الحادثة، التغيرات مع والتماهي التغيير قبول وبين الواثقة، اإليمان رؤية وفق التغيير إحداث بين شاسع فرق هناك: "يقول

غ يٍِر، إرادة وفق  تكلفة وباهظة مكلفة هي كم. التغيير فضيلة كسب لمحاولة للواقع المتفهم المجدد بمظهر الظهور ثم م 

، ثابت   هناك. المتغيرات حسب اإليمان تغيير مهمة ولذيذة سهلة هي وكم اإليمان، منهج حسب واإلصالح التغيير  ومتغير 

 ".اإليمان هو والمتغير الواقع هو الثانية الحالة في والثابت الواقع، هو والمتغير اإليمان هو األولى الحالة في فالثابت

 

 وقته له وكّرس سنواته، بقية بمشروعه مضى لو أنه يقينا   وأجزم ومشروعه، العودة الشيخ بطرح جدا   حفي   شخصيا ؛

 – مشروعه فكرة استلهم وإن والرجل لألمة، ينشده الذي اإليجابي للتغيير صلبة ألرضية تسوية إلى فسيصل وفكره،

 التاريخي فوزه أسباب أحد بأنه كثيرون اعتبره الذي( نغيّر دعونا) أوباما األمريكي الرئيس شعار من -وابتكار بإبداع

 وأدعو أتوسم   حولنا، من المجتمع   حينها ونتأمل   األعمار، في لنا هللا أمد   إذا عاما   ثالثين بعد نتذكر أن ألرجو باالنتخابات،

 دعونا حينها البسيطة، أمم بين اإلنسانية الحضارة سلم في ومزاحما   وتحضرا ، وتمدنا   تنمية أكثر   وطننا يكون أن تعالى هللا

 اإليجابي، التغيير من بدّ  ال: "قومه ينذر   وهو مشروعه، وكّرس عقيرته، رفع   عمره، خمسينيات في شيخ  صرخة نتذكر

 ".  العالم على والعالة التخلف دركات في فسنبقى وإال

 


