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 وكانت ومنسيا، مقصيا اإلسالمي عاملنا يف الديين الشأن فيها ظل سنوات بعد
 يكاد ال املتعاقبة، الرمسية السياسات من ومهملة مهمشة العبادة ودور املساجد
 ال املساجد أغلب كانت  قريب عهد فإىل واملوالد، األعياد يف إال أحد يذكرها
 وال تنظف وال تفرش وال -تنهار حىت - ترمم فال الدولة ميزانيات من تستفيد
 اإلشراف يتوىل من إن حىت بل احملسنني، من األسخياء إال والكهرابء ابملاء يزودها

 صدقات تتكفل أو متطوعا إما يكون والقيمني واملؤذنني األئمة من املساجد على
 .شهر كل  آخر اهلزيلة أبجرته وهباهتم الناس

 احلكومات سياسات يف املفاجئ التحول هذا سر وما اآلن حدث فماذا
' الديين احلقل'بـ املسبوق غري واالهتمام احلامتي الكرم هذا سر وما اإلسالمية
 اإلعالم وسائل تناقلت بقليل قبله أو وحده الشهر هذا ففي واألئمة؟ وابملساجد

 على الفتوى تقصر فالسعودية املوضوع، عن اإلسالمي العامل بقاع شىت من أخبارا
 بقرار األذان وتوحد املساجد تغلق ومصر هللا، عبد امللك من أبمر العلماء كبار  هيئة
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 وزير السيد ويدعو بل واخلطباء واملرشدين األئمة يعزل واملغرب زقزوق، حممد من
 مازن أبو سلطة وحىت الدين، يف املتكلمني على' علمية حسبة' فرض إىل األوقاف

 وأتمر محاس أئمة وتعزل األصوات مكربات يف القرآن قراءة متنع الغربية الضفة يف
 .اجلمعة خطبة بتوحيد

 - ظاهرا ـ الدين أبوامر فعله يربر فكلهم القرار أصحاب حجج عند نقف لن
 يعارضون ومن الفتنة، وجتنب للمواطنني والروحي الديين األمن على وابحلرص
 ويف أيضا، الصاحل والسلف العلماء وأدلة والسنة الكتاب من مربراهتم هلم القرارات

 .درويش رأي على' الرضيع حىت الشيخ من للجميع متسع' الدين

 ورش عليه يطلق مما وسابقاهتا القرارات هذه خلفيات على السؤال سنطرح
 الروح وهبذه املوحد الشكل هبذا اإلسالمي العامل دول يف' الديين احلقل إصالح'

 بطل السبب عرف وإذا السبب لنفهم القطاعات سائر تفتقدها اليت واجلدية والعزمية
 .يقال كما  العجب

 الدين تعاليم عن ختلت اليت العربية األنظمة به تقوم ما أن أحد على خيفى ال
 إىل يهدف ال األخرى، احلياة مظاهر ويف تشريعاهتا يف تغيبه زالت وال سنوات منذ

 يف العلمانية احلكومات فيه تفكر ما آخر فالدين شك، بدون الديين الشأن إصالح
 عنها املعلن غري األهداف من جمموعة اإلصالح شعار وراء إن بل اإلسالمي، العامل

 :أمهها لعل واضح بشكل

 :اإلسالمي العامل يف الديين اإلصالح خبصوص األمريكية اإلمالءات تنفيذ ـ
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 أمام أننا حقيقة أمام تضعنا السالفة القرارات مربرات يف سريعة قراءة إن
 أن إال التوجهات يف وال السياسات يف جامع بينها جيمع ال لدول موحدة تعليمات

 .واحدة اآلمرة اجلهة تكون

 أمريكا، يف للدين مفهوما الرباغماتية الفلسفة منظر' جيمس وليم' وضع مبكرا
 طبع املفهوم وهذا به املؤمن أو للمعتقد عمليا   نفعا   يقدم حني صحيحا   يعترب فالدين
 الدين) كتابه  يف بلوم هارولد جعل حد إىل كامل  بشكل األمريكية الدينية احلياة

 يسوع' وإن أمريكية، براغماتية جتربة املسيحية إن: 'عنه يقول( 1992 ـ األمريكي
 '.مسيحي هو مما أمريكي هو ملا أقرب' األمريكي

 وعرب األمريكية املتحدة الوالايت اهتمت للدين الفلسفة هذه ضوء وعلى
 يف الديين اجملال مبتابعة ابلغا اهتماما القرن هذا أربعينات منذ االستخباراتية أجهزهتا

 متينة عالقات ونسجت بل واستعمارية، وثقافية سياسية ألسباب اإلسالمي العامل
 اإلسالمية احلركات وزعماء اإلسالمي العامل يف الدينية والرموز القيادات بعض مع

 حظي حني ألفغانستان السوفيايت الغزو إابن ذروهتا العالقة وبلغت املختلفة
 غري اخلليجيني، وحلفائها أمريكا من املباشر واللوجيسيت السياسي ابلدعم اجملاهدون

 أوهلما لسببني السوفيايت االحتاد اهنيار بعد عامتوق تصادما ستعرف العالقة هذه أن
 تيارات بروز واثنيهما األمريكان عند الدين مفهوم بسبب اإليديولوجي التناقض
 بعد أكثر الوضع وسيتفجر املنطقة، يف وحلفائها أمريكا ملصاحل ومهددة متمردة
 أمريكا خالهلا من خلصت اليت سبتمرب/ايلول 11 وأحداث القاعدة تنظيم ظهور

This file was downloaded from QuranicThought.com



 10من  4صفحة 
 

 املنطقة يف حليفتها ومصاحل ملصاحلها وهتديدا ألمريكا العداء من موجة هناك أن إىل
 '.إسرائيل'

 التعامل على األمريكيون يعمل اإلسالمي العامل على أمريكا هيمنة وبعد واآلن
 األمريكية املصاحل خلدمة توظيفه على العمل أي براغماتية برؤية اإلسالمي الدين مع
 األوسط الشرق' عليه أطلق ما إطار يف الربامج من جمموعة بلوروا هلذا املنطقة، يف

 على وتفرضها بل والتعليمي الديين اجملالني يف إبصالحات تطالب' املوسع أو الكبري
 هذا وخالصة املنطقة يف معتدل' دميقراطي ليربايل إسالم' فرض أجل من الدول

 من تفريغه يتم إسالم إنه: 'مربوك إبراهيم حممد الدكتور يقول كما  الليربايل اإلسالم
  يسقط علماين مبحتوى استبداهلا يتم اليت واألحكام والقواعد العقائد من الداخل

  واملصلحة العقل مكانه ويضع اإلسالمية واملرجعية واملقدس ابلوحي عالقة له ما كل
 واملظاهر ابلشعارات حيتفظ بينما وسلوكه تصوراته يف لإلنسان وحيدة كمرجعية

 األمريكية والعوملة والدميقراطية العلمانية مع يتفق مزيف إسالم اخلارج من الدينية
 يف شيء كل  مع ويتفق النسوية، املؤمترات ومقررات الغربية اإلنسان حقوق ومبادئ

 والتعايش والتسامح السالم إىل يدعو إسالم. نفسه احلقيقي اإلسالم مع إال العامل
 الربامج هذه متويل يف عملية خطوات أمريكا خطت وقد' واملقاومة اجلهاد ويلغي

 واإلرشاد األوقاف وزارات من جمموعة أن خافيا وليس والدراسات، واخلرباء ابألموال
 .املغرب بينها ومن أمريكيني مستشارين خدمات من استفادت الديين

 اإلسالمية احلركات وجتذر قوة من احلد ـ
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 - أمريكي وبدعم - اإلسالمية احلركة مواجهة يف األنظمة اسرتاتيجية كانت
 دوالر ابلبرتو ممول تكفريي/وهايب'وآخر وراثي/تقليدي إسالم دعم على ترتكز

 ابإلسالم عرف ما أو' اإلخوانية' احلركات وجه يف للوقوف فيه ومتحكم' السعودي
 من اجلهادية التيارات وخروج احلركات هذه من العديد مترد بعد لكن السياسي،

 اإلسالم حركات قوة من حيد مل أنه خاصة فاشل، الرهان هذا أن تبني عباءهتا،
 التيارات بروز أخطرها جانبية، مضاعفات له وكانت بل العامل، يف املعتدل السياسي

 يف القرار دوائر له تنبهت ما وهو القاعدة، تنظيم رأسها وعلى العنيفة القتالية
 اإلسالم عن دراسة( كوربريشن  راند) مؤسسة نشرت مدة فمنذ واشنطن،

' زاد خليل زملاي' زوجة) بنار شاريل النمساوية الباحثة فيها تشرح! الدميقراطي
 واإلسالميني، اإلسالم مع نتعامل أن جيب كيف(  حاليا   بغداد يف األمريكي السفري

 تقرب، أن جيب إسالمية وحركات تستبعد، أن جيب إسالمية حركات هناك وأن
 لكيفية مرجعا  ( راند) ورقة أصبحت وقد. تستأصل أن جيب إسالمية وحركات

 .اخلليج يف خاصة العريب العامل يف. األمن أجهزة لدى العمل

 جتاه املتحدة الوالايت سياسة يوجه تيار من أكثر اآلن يوجد أنه املعلوم ومن
 التطويع بني ما األمر ويرتاوح خصوصا اإلسالمية واحلركات اإلسالمي العامل

 لإلسالميني احلامسة واملواجهة اإلقصاء بني وما األمريكية املصاحل خلدمة والتدجني
 ':األصوليني'

 تطويع وهدفه بروكينجز ومركز ساابن ومركز كارنيجي  مؤسسة يف ممثل أول اجتاه
 مع يتماشى مبا املعتدلني ابإلسالميني يسمون ممن اإلسالمية االجتاهات بعض فكر
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 واللقاءات والندوات املتتالية املؤمترات عقد عرب وذلك العاملية، األمريكية املصاحل
 عن فضال   هذا اإلسالمي،/الغريب ابحلوار يسمى ما إطار يف والثقافية الفكرية

 اإلسالميني من النوع هذا إشراك تستهدف اليت واملنح والزايرات اخلاصة اللقاءات
 والشريعة احلكم مثل اإلسالم ثوابت عن تنازالت تقدمي مقابل يف والنفوذ احلكم يف

 .واجلهاد

 مؤسسة تقوده األصوليني اإلسالميني ومواجهة إقصاء ضرورة يرى اثن اجتاه
 أصدرت وقد - العامل يف فكرية مؤسسة أكرب وهي -' إيه آي سي'لـ التابعة' راند'

 إقصاء حول يدور األول 2007 و 2003 عامي يف املوضوع حول تقريرين
 مواجهة يف واحلداثيني العلمانيني وتقوية دعم وجوب وإىل األصوليني، اإلسالميني
 .اإلسالميني

 اإلسالم مبادئ تفسري إعادة من بد ال أنه إىل فيذهب التقريرالثاين أما
 التقليدية واملؤسسات نفسه اإلسالم استخدام وجوب بل الغربية للمصاحل لتستجيب

 .واجلمود والتطرف ابإلرهاب نعتهم جيب ذينال اإلسالميني ملواجهة القائمة

 :عليه السيطرة وإعادة الديين الشأن أتميم ـ

 أمامها اخلريية واجلمعيات الدينية واملدارس املساجد إال اإلسالمية احلركة جتد مل
 العمل منافذ عليها أغلقت أن بعد الديين، واإلرشاد الدعوة يف دورها لتمارس
 السياسي والعمل األحزاب أبواب إليها املنتسبني وجه يف وأوصدت الشرعي
 وصارت املساجد، على ركزت هلذا. ومصر إفريقيا مشال دول يف خاصة والنوادي

 أن اإلسالمية احلركة استطاعت وقد ورموزها، الدولة سياسة ملعارضة واجهة منابرها
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 السياسي الفساد مظاهر وفضح دينهم أمور الناس تعليم يف املساجد بنجاح توظف
 احلشد، و والتحريض التعبئة يف الفعال دورها وتستثمر واالجتماعي، واالقتصادي

 .السياسيني حلفائها لصاحل االستقطاب وحىت

 الربامج مستوى على الديين اجملال هتميش من عقود - أفقدت ابملقابل
 ودور الدينية واملدارس املساجد على السيطرة األنظمة - وحمليا مركزاي واملخططات

 أي األمين اجملال يف تنحصر معها العالقة وجعلت الدينية، واجلمعيات القرآن حتفيظ
 والتجهيز والتكوين التأهيل أما واملخربون والشيوخ املقدمون يقدمها اليت التقارير يف

 من أكثر لدينا' تصرحياته أحد يف األوقاف وزير يقر املغرب يف فمثال غائبا كان  فقد
 ليس األئمة من' 82 لألسف أنه 2006 إحصائيات من وتبني إمام ألف 45

 نفسها األنظمة وجدت لذا' القرآن حيفظون هم وإمنا تعليمي مستوى أي لديهم
 كل  جتد حيث وموحدة جامعة رؤية يفتقد منظم وال مهيكل غري حيوي قطاع أمام

 وهو( وهايب حركي تقليدي صويف) الفكرية ملدرسته تبعا إمامه أجندة يطبق مسجد
 األئمة لتأهيل برانمج وضع أولوايهتا من فجعلت املغرب يف الدولة له تنبهت ما

 السلوك وفقه املالكي والفقه واجلماعة السنة أهل مذهب عناصره بني من' يشمل
 متخزان ازدادت فاملساجد - لألسف حاليا مثاره تظهر ما وهو' العظمى اإلمامة وفقه

 كان  وإن املالكي للمذهب التعصب وبدأ املواطنني، لتدجني مؤسسات إىل وحتولت
 القرار صناعة دواليب يف الصويف التيار دعم ومت الفقه، مسائل بعض يف مرجوحا
 لسياساهتا يروجون الدولة لدى موظفني إىل ابلعلماء التحول بدأ كما  الديين،

 أن ولنا! احلسبة عليه متارس أو والتوقيف العزل له خالف ومن. حبمدها ويسبحون
 الدار مبدينة العلمي اجمللس من شقرون بن رضوان الدكتور أوقف ملاذا نسأل
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 علي الشيخ أوقف السعودية ففي اإلسالمية الدول سائر يف األمر ونفس البيضاء؟
 والكلباين العبيكان أوقف كما!  العلماء كبار  هيئة من متقاعدا لكونه الركبان

 محاس خطباء أوقف مازن أبو ضفة ويف بفتاواهم، التقليدية املؤسسة ملخالفتهم
 إلشراف تتبع مجيعها املساجد' صراحة يقوهلا األوقاف فوزير موجود واملربر املقاومة

 ولن حزبية، جهة أية على حمسوبة مساجد هناك تكون أن نقبل فلن األوقاف، وزارة
 اجلهاد خبطاب تضيق السلطة فمساجد' خاصة مساجد هناك تكون أبن نقبل

: هم األوقاف وزارة قيادات من ثالثة مبنع زقزوق السيد قام مصر ويف واملقاومة،
 من فاضل توفيق يسري والشيخ راجح، خالد والشيخ رمضان، الغفار عبد الشيخ

 التجديد انتخاابت يف له للدعاية األئمة توجيه رفضهم بعد رواتبهم، على احلصول
 ديين إصالح عليه يطلق مما اهلدف إن! التعليق حرية ولكم. الشورى جمللس النصفي

 أو خطورة تشكل ال حىت والوقفية الدينية املؤسسات' بولسة'و ضبط إعادة هو
 موظفني جبعلهم واخلطباء األئمة ذمم لشراء محلة فهناك الرمسي، للخطاب هتديدا

 إما الرمسي خطها مع وينسجمون وسياساهتا أوامرها ينفذون الدولة لدى ومأجورين
 .إبعادهم يف تتسبب للدين ال للدولة خمالفة وأي تفسريا أو تربيرا

 املنطقة أنظمة على تفرض أمريكية وتوصيات إمالءات أمام احملصلة يف فنحن
 الصهيونية السياسات مع تنسجم حىت الدينية، املؤسسة على جذرية تغيريات إدخال

 على والقضاء اإلسالمية احلركة فاعلية من احلد منها الغاية اإلسالمي، العامل يف
 مشاريع مع خيتلف من كل  األمريكي التعريف ففي'. واإلرهاب التطرف' روافد

 والعمل العنف يرفض كان  وإن ،'ومتطرف إرهايب' هو األمريكية الصهيونية اهليمنة
 على القيود من مزيد بفرض وذلك. أصال إسالميا حىت يكن مل وإن املسلح
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 مؤهلة رمسية حديثة دينية مؤسسة وتشكيل والعلماء، واألئمة الدينية املؤسسات
 يف سابقا تشكلت شعبية دينية مؤسسة مواجهة يف التواصل، على قادرة جيدا وممولة
 حداثي/علماين تيار التوجه هذا تكريس يف ويساهم ومؤسساهتا، الدول عن غفلة

 اإلهلي احلفظ يف يقيننا فلوال هلذا. والتعليم اإلعالم على مسيطر حتريضي استئصايل
 القرآن من منقحة نسخة أمام األايم من يوم يف أنفسنا جند أن ضمنا ملا للوحي
 بل خلدون ابن أمساه كما  فحسب احمللي' القروين االنقياد دين' تكرس ال والسنة
 .جديدا أمريكي انقياد دين تكرس

 للخليج تشيين ليز زايرة عن مبرارة كتب**  النفيسي هللا عبد اإلسالمي فاملفكر
 اجملتمعات له تتعرض الذي والديين والسياسي الثقايف االخرتاق مدى يوضح

 :اإلسالمية

 ديك' ابنة' تشيين ليز' تستقبل أسف بكل اخلليج منطقة كانت  فرتة منذ'
 أان: 'لتقول الصحافية املؤمترات يف وتظهر إليه؟ وابب للمستقبل؟ فاتح وكأهنا' تشيين

 يستقبلها'! سحاقية املوت إىل وسأظل.. سحاقية فأان أتزوج، ولن متزوجة، غري
 تعيدوا أن جيب: 'هلم لتقول اخلليج، دول يف ومسؤولون وزراء.. حلى عندهم أانس
 تعلموا أن وجيب هذا، أوالدكم تعلموا ال أن جيب التعليمية، مناهجكم يف النظر

 التعاون جملس دول يف والتعليم الرتبية وزارات على' ليز' وطافت ،'هذا أوالدكم
 أنتم وأين! يقرر وهذا يلغى الكتاب هذا: وقالت املناهج، بلجان والتقت اخلليجي،

 اليت الكرمي القرآن يف اآلايت وهذه! الشعوب؟ بني والود واحلب املستقبل ثقافة من
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 10من  10صفحة 
 

 إلغائها من بد ال وابلتايل الشعوب، بني الكراهية تبث آايت اليهود عن تتحدث
 !واإلسالمية؟ العربية الذاكرة من متاما  

 

 مغريب كاتب'  
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