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B�1بعا	إلصال� �الجتماعي منطلقاته �

�إلصال	 �الجتماعي 
I�منطلقاته �Jبعا

� �لشيخ ناجي CDد �لز9��* �

�سائل  من  �ما سخرته  @zع   mلعا� @مم   Hلد �إلصال�  نغما�   DEت� تصاعد  مع 

 ��ملتاحة بني مسموعة �مرئية �مقر�ئة للمشاكة ^ �فع عجلة ترسيخ قو�عد هذ iإلعال�

ملناقشة  �لثقافية � �لفكرية  �ملنتديا�  مساحا�  من   Eكب حيز  شغل   y= =ضافة  �ملشر��، 

�لعر¸  �ا�� �منطلقاته �@بعا��، هل Êن vاجة حقيقية ملشايع �إلصال� ^ عاملنا 

�إلسالمي؟�

 ^ 9Eلغر¸ قطع شوط& كب� mلعا��لتسا�� ال بد لنا @� نقر @�  �قبل �إلجابة على هذ

�إلصال�، �جتا�� عقبا� كبDE �كثDE ^ حتقيق طموحاته �هاناته �مللحة، �مع  Dصعد@

 Dألجند�@نه �ستطا� تسجيل مكاسب ميد�نية هائلة ^  ما يعايش من @�ما� �مشاكل =ال 

�ملجاال� �لعلمية ��ملهنية، �لوال مساعيه  ^ iلتقد��حلد�ثتيه، ليكو� @قد على �النطال- �

 iإلنسا�، بل @نه يقو��لد�ئمة لإلصال� لتوقفت عجلة �نتاجاته ��كتشافاته، �عطائه̂  �لبعد 

�سة ��ملساpلة ��لبحث، ليقوi على تطويرها �تفعيلها حسب على =خضا� �سائله ��لياته للد

�لال�مة. ��فدها باملستجد y= ضافة= ،Dحليا�ما يتفق �ينسجم مع متطلبا� �لو�قع �

 ��من شعا ُيتنا��  ما  �هل  بنا؟  fلك  ما عالقة  �نسأ�:   Hخر@  Dمر نعو�  �لعلنا 

�إلصال� ميس ��قعنا �نظمنا �مؤسساتنا؟

�لغر¸ ªميع مفاهيمه �@هد�فه ال يبتغي بذلك مشر�ع&  mلعا��مع يقيننا �لقاطع @� 

 Eأل�ضا�، �خوفه من تغي��كه حقيقة حقيقي& من =طال- تلك �ملصطلحا� ��لر�H، إل�

* عاm �ين �كاتب - �لسعو�ية.
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�لقو� =� �ملشر�� �لغر¸ ¡مل  Dصفو� ،Dلسائد��ملعا�لة �ل_ يرجتيها ^ ظل تلك �أل�ضا� 

^ طياته غايا� �@هد�� عميقة للغاية، فجا�p هذ� �خلطو�� لتمرير �خلطط ��ملصا� �ل_ 

يصل ֲדا =y مآبه.

�كنا لكل fلك =ال @� ��قعنا vاجة ماسة =y �فعا� =صالحية صا�قة، ال فPغم =�

ية ��لسياسية، �Rر� �على صعيد ��� �خر، بل ^ كافة �ملجاال� �لنظمية ��ملنهجية، ��إل�

�لذg يسيطر على  �لعميق  �خللل  Hلنا مد �لقائمة يتضح  للسبل ��آلليا�  �لسريعة   Dp��لقر

 Ð ،إلمكانا�، مما يعتريها من نقص �خلل، �ثقو4 �تعٍر، لصيغها �نظمها�تلك �لوسائل �

�لطويلة �ل_ طوִדا  DEملس��مللحة تكمن ^ @� تلك �لنظم ��آلليا� عP هذ�  D�لضر� �=

�قية مما تعانيه من @�ما� �ظو�هر  Dpتمعاִדا بكفاR قع�فإsا m تستطع @� تنهض بو

�لتقدi ^ مر�فق � مرضية تستشرg ^ @عماقها، فتسلبها �خلصوصية ��لقدD على �لتطو

ميا�ينها �حلياتية، �Êن @مة ال تفتقر =y �سائل �ملعرفة ��لبحث �لعلمي، بل ما بني @يدينا 

�لبشرية طو� �لعهو� �إلنسانية، فضًال  ��من تر�` فكرg معر^ يفو- ما @جنزته �حلضا

عن �إلسهاما� �لعلمية ��ملعرفية �ل_ حققتها @متنا طو�� مر�حل مسEִדا �لتا´ية، �لقد 

�ملعرفة، ناهيك عن  4��قتحمت ميا�ين علمية متعد�D، �@نتجت tصصا� منهجية ^ @بو

بصماִדا �لو�ضحة على �سائل �حلضاD ��لياִדا �لفاعلة.

جتديد فاk �لوعي:
�ملجتمعا� �لو�عية هي �ل_ تندفع لتيسE سبل �إلصال� ��لبحث عن �لوسائل ��آلليا� 

�ل_ تأخذ بيدها لتصحيح مناهجها �مفاهيمها، �جتديد فكرها �ثقافتها، لتنهض ֲדا ^ 

�خلنو� ملو�ثاִדا � p��النطو y= ا تذعنsخلاملة فإ��النطال-، @ما �ملجتمعا� � iلتقد�كب 

.تفا� نسبة �جلمو� ��لكسل، ��لقبو� با�زمية ��النكسا��تقاليدها �ل_ تكر	 فيها 

�لن تكو� هذ� �ملعايE من خصائص Rتمع ��� @خر، فقد تستولد عند كل Rتمع 

�لقو�نني ��لسنن �ل_ تعينه على �النطال- ��لتقدi ^ غما ميا�ين  ³��عتمد فهم �=� �f=

.Dحليا�

�ملنهج �ملتبع، @� ما يلحقه  ^ �ما نشE =ليه من جتديد �فا- �لوعي ال يع\ �لقصو

�لفهم لتجديد �لفهم �لقائم، لتكو� �ملفاهيم �لقيمية @كثر  من شو�ئب، لكنه يع\ سP غو

�حللو� �ملالئمة ��ملنسجمة مع متطلبا� �لو�قع �لر�هن. ��Ýست�قدD على 

�من جانب �خر لكيال يلحق تلك �ملناهج �لعقم ��جلمو� فتصبح عاجزD عن جاهزيتها 

�فاعليتها̂  �ستنبا� مناÜ @كثر عافية �سالمة، فتعطل مفاهيمها �قيمها �خلالقة عن �لنمو 

�النسجاi مع معطيا� �حلاضر، مبا يعيش من 'وi �قضايا مستحدثة.�

�لكي نقوi على صياغة منهجية متجد�D ^ منظومة �لعلمية ��لثقافية ��لفكرية فإننا 
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B�1بعا	إلصال� �الجتماعي منطلقاته �
�ملجتمع  لترفد  �ملجاال�، � �لتخصصا�  لكافة  شاملة  ية �حو مساحا�  ִדيئة   y= vاجة 

�ملفاهيم �ل_ تل£ �ا �حتياجاִדا، �لعل fلك يتمحو حو� Rموعة كائز، �من � Hبالر�

@'ها:

١ـ £تاحة �لفرصة للنقد:
�ال يع\ fلك خر- �لضو�بط �=شاعة �لفوضى من خال� نقد �ملنهج �توجيه �لتهم 

�إلساDp =ليه، �=منا =��p ما نو�كب من Rريا� مستحدثة، �نو�قص متعد�D ^ جنبا� ��قع �

للوصو�  سة ��ملد� بالبحث  �لنقد  �سائل   `�نكو� الستحد ما  @حو¶  �ملعاÊ ،Úن  �ألمة 

�لتطو ^ كافة �مليا�ين �ملهنية � iلتقد� y= قية، تدفعنا�=y نتائج ترقى بنا =y مرحلة 

�لعلمية.�

�ال غر� @نه ليس من منهج =ال �يعتريه نقص �تلحقه من �لشو�ئب ��لثقو4 =ال ما 

�لفكرية �غEها  	��تية، @ما سائر �ملناهج ��ملدf سة�خصه �لشر� �ملقد	 vصانة �قد

�لسيا- ما بني @يدينا من تر�` نصي، فمع  �فإsا عرضة للنقض ��ملساpلة، �يند¶ ^ هذ

ما لديه من مكانة مرموقة =ال @� @هل �الختصاÉ ين��P =ليه كيما يقفو� على صو�به من 

�لتا´ي ��إلنسا� �ما حوH من جتا4 �مو�قف، ليس  `�خطئه، فضًال عن fلك �لتر

�لعصمة �جنعله ^ منأH عن �لتقومي ��لنقد، �هو يضم �لغث ��لسمني،  p��لنا @� نلبسه 

.�Eلصا� �غ��

�يتجلى لنا ^ �ألسلو4 �لقر�� �tا�f منهج �لنقد ^ معاجلة =صال� @�ضا� �لرعية، 

�إلصالحي يشغل مساحة ��سعة ^ �يا� �لذكر �حلكيم، غم ما كا�  gلتربو��كا� �لبعد 

�أل��، حيث كا� �ملعلم فيهم @عظم شخصية على ظهر �لوجو�،  pلنش�يترÛ عليه جيل 

 ��لكتا4 �لعزيز كشف عن ضر�D هذ �@ Eحلقيقة �بصائرها، غ� �كا� منهله @قى صو

�ملجتمع �تصحيح مسEته. ���لبعد �إلصالحي �لنقدg لتقومي مسا

٢ـ �فد مس�J �إلبد�� �ملعر�:
 9Eهن قطع شوط& كب��لغر¸ ^ عصرنا �لر mلعا� �@ ��ال ´فى vا� من �ألحو

 m نه= Ð ،ملبدعني� ��pصل عطا��الكتشا�، �لقد بذ� جهو�9 كبDE لتتو� ��^ sضة �إلبد

يقصر �ألمر ضمن @طر �@���� �د��D، �=منا سخر �سائله �=مكاناته لتشمل �جلو�نب 

تشمل  @مو ضر�ية  من  =y غEها  �لصحية � �لسياسية � �الجتماعية � �ملهنية � �لعلمية 

مر�فق ميا�ين �حلياD لبناs pضة مدنية حديثة.

�ته ال ��� عاملنا �لعاm فيها �طو من �سائله �قد iل_ تقد��^ ظل هذ� �لنهضة 

�ملفكرين، � �ملبدعني  �ل_ حتتضن  �إلمكانا� � �لسبل  بعيد9 عن ִדيئة  �إلسالمي � �لعر¸ 
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�� غE قا�D على �لتكيف ��النطال- ضمن �ملعطيا� �ل_ تو�كبها، بل @ضحت تلك �لقد

�لغر¸ ليتا� له تفجE طاقاته  mلعا� y= ين منهم أل� يرحتلEلكث��هو �ألمر �لذg �فع 

 ،���لقد تلك   �ستثما �الهتماi �عجز ���ئر� عن   ��ته، �منذ @� @صبح ضعف هذ�قد

�لدهشة ��الستغر�f= 4 =� ثقافتنا �معافنا  Eهو مما يث� ،Dملهاجر�تصاعد� نسبة �لعقو� 

 ��لصعيد بل كا� �لتأكيد عليه مال�م& منذ نشأִדا �أل�y، �لقد �فعت ^ هذ �m تغفل هذ

�لعلم  �قية جعلت fلك �لو�قع مز�هر9 بتطو�الجتا� بشكل كبE جد9، �كا� للعلماp مكانة 

�ملعرفة ^ كافة �ملجاال�.�

�لعلمية �حلديثة �نقصر عن  بالوسائل   iالهتما� نغفل  �لر�هن فلسنا  @ما ^ عصرنا 

 @مو على   ���ملليا تلو   ���ملليا ُتنفق  باتت  �=منا  فحسب،  �=مكاناִדا  �حتياجاִדا  تلبيا� 

 ،�لتطو�  iلتقد� كلي& عن   Dبعيد �نشغاال� � باهتماما�  ننطلق  �@صبحنا  كمالية �شكلية، 

�� كÊ HPققها ^ طريق �لنهضة ��حلضاD، غs@ Eا �لعلنا نتصو جدًال @sا �نتصا

قي �تطو، �شحذ �إلمكانا� لكسب  D�لر�قي، فاحلضا Hملستو�ال ترقى vا� =f yلك 

� سلمنا f=� �لوسائل �حلديثة،  �كتشا� � �لعلمية،  �هني Pل�@كP قد ممكن من �حلقائق �

 pته �=مكاناته إلمنا��لصعيد حيز9 من قد �بأ� عاملنا �إلسالمي ��لعر¸ قد �ظف ^ هذ

�لبناp، فإsا ال ��لت قليلة جد9 @ماi تلك �لرهانا�، �ليس �ا �� فاعل ^ � حركة �لتطو

�ملبالغ � Eلكب� iالهتما��حلقيقي �ملطلو4، لكن ^ �ملقابل جتد  �لتعاطي ��النسجاi مع �لد�

 Eلكث� pلشي�فيه مبجاال� �لرياضة ��لفنو� �غEها، �نبذ� من جهدنا ��قتنا �ثر��تنا 

�لصعيد باعث& على خيبة  �كيما نطوها �Êسن من @��ئها، بل قد تكو� هز�ئمنا على هذ

�ألمل، �هز�ئمنا �لد�ئمة ^ �ملجاال� �لعلمية ��لفكرية ��إلبد�عية @مر �عتيا�g ال يبعث على 

.mأل��لضجر �

�لكمالية ��لشكلية �ل_ ال تعد لون&  هذ� فضًال عما ينفق من @مو�� طائلة على �ألمو

 DE9 منها على مسEيس �pًحلياتية، �لو @نفق جز��إلجنا� =ال ^ �ملظاهر � iلتقد�حقيقي& من 

�ألفضل ��ألحسن،  y= ملجتمع��لتعليم �نشر �لثقافة ��ملعرفة الستطاعت @� تقدi �ضع 

�ملظاهر، حيث كتبت حتت  �ليومية =حصاpً بسيط& عن هذ�   Yلريا� �لقد نقلت صحيفة 

 يا� للتسو- ^ �¸ خال� شهر ��حد، جاp فيه، قد g�لسعو�يو� ينفقو� مليا :��عنو

 يا�.. �قد gحجم =نفا- �لسعو�يني خال� مهرجا� �¸ للتسو- لعاi ٢٠٠٣ قر�بة مليا

�لذg تنطلق فعالياته  iلقا���ململكة حالي& للتر�يج للمهرجا�  ��مسؤلو� ^ �ملهرجا� يز�

منتصف �لشهر �ملقبل �يستمر ملدD شهر ��حد عد� �لسعو�يني �لز�ئرين للمهرجا� �ملاضي 

.
(١)

gبنحو مليو� سعو�

�تية ألحو�لنا �ظر�فنا ���قعنا، f سة�@ننا ال نقوi مبر�جعة �� �ملشكلة   �لعل جذ

�� تلك �أل�ضا�.فنتعاطى مع كل fلك بتسليم مطلق، �كأ� قدنا ¡تم علينا Rا
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B�1بعا	إلصال� �الجتماعي منطلقاته �
٣ـ تصحيح معا� �لثقافة:

 Dمؤثر Dكيز�لنهضة، �@صبح � pلبنا�لقد @ضحى �لرمز �لثقا^ عنو�ن& مهم& ^ طريق 

�ملجتمع �=مكاناته، �من �ملقوما� �ألساسية النطالقة �ألمم �تقدمها، �قلما  ��^ بعث قد

�لرقي.� iلتقد� y= صيد ثقا^ يصل بهجتد Rتمع& sض حضاي& ��� @� يكو� له 

��لياته،  بوسائله  ִדتم  فغد�  �لثقا^  �ملعلم   �هذ @'ية  �ملتقدمة  �ألمم  كت �@ �لقد 

 Pحتقيق @ك� ،D���ִדا لتطوير @���ته فيما يعو� عليها بالنفع ��الستز�تسخر طاقاִדا �قد

�ستنتا¶ معلم ثقا^ ينهض  نا عن ���@ تبلد�  �ملقابل   ^� ،���ملكاسب ��إلجنا� قد من 

بو�قعنا من �لسبا� ��لضيا�، �يطلق فكر9 مسؤ�ًال مو�كب& لرهانا� �ملرحلة.

�إلمكانا� فإنه ال يستعيض بذلك عن � ���مهما بلغ شأ� �ملجتمع �حا� على �لثر�

�لفكر ��لثقافة، فمع @'ية fلك، =ال @� �لذg يطلق �ملجتمعا� �د� حيويتها �نشاطها هو 

�� �=مكانا� معرفية، �هو �لذg ميدها بالتماسك ��لصمو� @ماi ما تو�جه ما متلك من قد

�لركائز �ل_ تصو� �حتفظ هويتها  y= لك تفتقرf ��� نكبا�، لكنها� `�من @خطا �كو

�خصوصياִדا �حلضاية، �لذ� جتد @� �ألمم �ل_ يكو� �ا |ز�� معر^ @قد من غEها 

�الستز��D مما � DPخل�على �لتحمل �=عا�D حلمتها �بنائها من جديد، =ضافة =s@ yا تلهم 

.�نكسا� dعليها من سقو Hجر

 Eلكب� iالهتما��أل�� �مدH تعمقه �ملعر^ يتجلى لنا fلك  pلنش��عند قر�pتنا لتايخ 

 µل_ مي��لتصحيح، �لذ� فإ� ��ز�ئم  DEمع مس iلتا�بوسائل �لتجديد �لثقا^ ��نسجامه 

�� ^ بناp حركته ��نطالقته، �بقد ما كانت ֲדا سرعا� ما تتحو� =y مكاسب ��نتصا

�لتخلف ��الÊطاd، فإ�  y= p��لتقهقر ��النز�� ��زمية تعز� ^ تلك �ملجتمعا� �النكسا

�ملسلمني �أل��ئل كانت ��زمية تدفعهم للتأمل ��لتفكر ��ملر�جعة لتصحيح �جتديد �فاقهم 

 Dقو  y= �لزمن   مبر� fلك  كل  فيتحو�   ،Dحليا�  ^ �منطلقاִדم  �ثقافتهم  �بصائرهم 

.pلبنا�� iلتقد� �إلصال� ^ طو� Eتدفعهم للتغي

�قتها @ �خر مأل � معر^   تنو �إلسالمية من  �ملكتبة  ما @جنزته   p��=  iليو� �Êن 

 ��� قطا�   �@ �خر   ��� يقتصر خطاֲדا ��اكاִדا جليل   m� ،gلفكر�� �لثقا^  بالتنو� 

 pية ^ بناغ�E، بل تنا�لت كافة �ملستويا� ��لتوجها� لتشمل كافة �ملوضوعا� �لضر�

حركة �ألمة �فد تطلعاִדا ��نطالقتها، �^ ظل تلك �لنهضة �لثقافية ال �لنا نعيش �لعجز 

 ^ DPخل�صيد معر^ يقصر بنا عن فقه �لتجربة � y= كأننا نفتقر� ،���النكفاp على �لذ�

�لتقدm Ð ،i تتوقف تلك �إلجنا��� على � �ستنتا¶ صحوD ثقافية ترقى مبجتمعاتنا للتطو

ما جاشت به مكتباتنا �إلسالمية من مآثر فكرية �ثقافية مفعمة بالتعاطي �ملعر^، �=منا ما 

�لنهضة ��النفتا� @با� �حلقب �إلسالمية  �صلنا من مو�` حضاg �قيمي من عصو

�لبصائر ��لعقو� بوسائل �لنهضة ��إلبد��، فنحن @مة حتسد  �أل�y عم �فا- �حلياD، �@نا
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على ما متلك من |ز�� معر^ هائل، غE @ننا @'لنا� �ضيعنا� حني �نشغلنا مبناهج 

�نظم ال تتناغم �النسجم مع معطيا� حاضرنا ���قعنا، فأصبحنا كمن ضيع �ملشيتني.

�غتيا: منهج �لنهضة:
من  �لغر4   �@ لنا  ليتجلى  بصEته  �=شعا�  �لفكر  =عما�   y= @ننا vاجة  =خا�  ال 

 mلعا� شعو4  تعيشه   gلذ� �لنهضة  منهج  ضر4   y= عمد  �تصر¡اته  توجيهاته  خال� 

� كانت خشيته �لد�ئمة من �ستيقاÙ هذ� �لشعو4 f=� ،أل�سط��على �ألخص منطقة �لشر- 

�ألشد  خشيته  فإ�  �@فكاها،  مناهجها  عن  للتخلي  �لضغط �  D�للمنا� تدفعه  �صحوִדا 

�ملد جتا� �جو�ها �بقائها،  �تتماشى مع �ملخا�� �لصهيونية �ل_ tشى من تصاعد هذ

�لذg يرعى �ا مصاحلها ��متد��ها، فكا� @فضل �سيلة لتفتيت  Hألقو�السيما �هي �حلليف 

�إلها4 -حسب  Hيستنبت قو gلذ�تلك �لقوH �شل حركتها �لتعرy= Y مناهجها �فكرها 

�عمهم-.

�الستغر�4 ما نلمسه من مساعي حثيثة �يئة �ألمم �ل_ ُتدين ما  Eلعل مما يث�

�ساִדا �حتقيقاִדا � Pحلقوقها، فتنشر ع Dتلقا� �ألقليا� �لدينية من قهر �ظلم �مصا�

�³، �للوهلة �أل�y قد f �@ iلنظا� ��مليد�نية بني فينة �@خرH عن تلك �ملآسي لتجرمي هذ

�لبهجة �لعظيمة، غE @� كل fلك يتالشى حني جتدها � يطيب fلك للنفو	 �ينتاֲדا �لسر�

تتغاضى عما يقدi عليه �لصهاينة من قتل �تشريد يومي على @Y فلسطني �ملستباحة، 

�كأsا خا¶ نطا- �ملنظومة �لفلكية �ل_ نعيش فيها، بل =sا تستميت �فاع& ��ستبساًال ^ 

 مبصاحلها �هويتها، �ليس من بد @� fلك ينم عن حتّيز صاÜ، فهي ��إلضر iسبيل عد

�لدنيا كلها ��� هذ� �لشرfمة �ل_ يسوä �ا @� تستخدi كل �لوسائل ��تبا� كافة  4حتا

 gلذ� ،gلدمو� iلنظا��إل��نة ��� جترمي لذلك  �pمبا جا�لسبل كي حتافظ على بقائها، �

 ��لضعفاp، فذيعة حقو- �إلنسا� تتوقف عند هذ� pألبريا�نشأ من @�� يوi على zاجم 

�لكيا� �ملتصهني �لغاصب. ��حلاجز، �تتعطل كافة قو�نينها �مبا�ئها ��� �ملسا	 ֲדذ

�H �مفاهيم  �عو� على بدp فإننا ال ندعي @� نزعم @� ليس بني تلك �ملناهج ��ألفكا

�لتطر� ��لغلو، بل �يسرg =�عاجها جتا� @طيا� �فئا� |تلفة ^ �ملجتمعا�  ^ Dخذ�

�لصد�مي �لذg نشأ �يعيش على �لعد��نية ��ملو�جهة لسائر  Üملنا� Dا �ليدs@ ملسلمة، كما�

تلك   y= �لتوصل   ^ 9Eختالف& كب�  �يألو قد ال  fلك  �ألخرH، �كل  �ألطيا� � �لتوجها� 

�لنتائج، غs@ Eا @ضحت �لذيعة �ل_ من خال�ا تقمع @ية sضة �تصو، للخالÉ من 

�لذg تعيشه Rتمعاتنا �@متنا. pملوبو��لو�قع 

�ملخطط �لغر¸ �تفك�E، فإننا كنا  H³ مد� كنا نصل =y هذ� �لنتيجة فإننا ندf=�

 gنا عن هد�ملنهج من @مد بعيد، fلك حينما �بتعدنا مبنطلقاتنا �@فكا �نباشر �غتيا� هذ
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B�1بعا	إلصال� �الجتماعي منطلقاته �
�آلخر �ملشتر³ �مو�جهته  dمقاصدها، �@ضحت توجهاتنا تستميت ^ =سقا� p��لشريعة �لغر

بكل �لسبل ��لوسائل �ملتاحة لدينا، مع يقيننا @� ال Rا� لتحقيق �ملكاسب ��ألهد�� عند 

على  �@كد�  �ملنهج، � �لسلو³ � �لفكر  =t yلق  �عت  �ل_  �مبا�ئنا  @صالتنا  tلينا عن 

�لكرمي  �لقر��  يذكرنا  �ملنطلق   �هذ �من  �لقائمة،   Dألخو� �صر �@ �شد  �للحمة،  متاسك 

�هللا َ�َُسوَلُه  ��النشد�� =y هذ� �حلقائق، فيقو� تعاy: {َ�َ@ِطيُعوْ D9 بضر��9 �مر�تكر

، =ضافة =y ما 
(٢)

اِبِريَن} �هللا َمَع �لصَّ َّ�=ِ �َ�َال َتَناَ�ُعوْ� َفَتْفَشُلوْ� َ�َتْذَهَب ُِ¡ُكْم َ��ْصِبُر�ْ

�جلمعي تغييب  Hملستو�نعيشه من �بتعا� حقيقي عن منابع فكرنا �@صالتنا، فنما	 على 

�لتأثE على ��قعنا �ما نعيشه من @�ما� �ظو�هر مرضية � Dمفاهيم ��H �ا من �لقد

مستعصية.

�ألعد�p منذ �من بعيد @� @فضل �لسبل ��لوسائل ملو�جهة حركة �لنهضة  ³�لقد @�

�� منهج �لصحوD هو بث �لفرقة بني �ملسلمني، �=شغا� �لد�خل �إلسالمي مبسائل �شل قد

يستطيعو�  فرصة،  للمسلمني  تتا�  ال  كي  �ملكا�، � �لظر�  ناسب  كلما  �@حيائها  �خلال� 

جتا�  مبكا�   D�خلطو من  �هو  صفوفهم،  �توحيد  @فكاهم،  صياغة   Dعا�= خال�ا  من 

�ل_ يبتغيها، �لن يستطيع  ��تلك �ملخططا� ��ملكائد �ل_ Çها حلفظ �ملصا� ��ألهد

�ألخوية   éملبا�� تلك   y= بالرجو�  =ال  حقيقية  مكاسب   ��¡ققو  �ينهضو  �@ �ملسلمو� 

�ملتماسكة، ��الستنباd من معانيها �لقيم ��ملثل �ل_ تنهض بو�قع �ملسلمني.

Ð ال بد من �إلشاy= D @� منهج �لتجديد ��جه عP مر�حله �لطويلة عقبا� متتالية 

كانت ִדد� بالدجة �أل�y �ضع �حلو�جز ��لسد�� حلجب �حلقائق ��ملفاهيم �ألصيلة عن 

�الستيطا� ^ مو�طنها �منابعها، �كانت �عائمها تقوi على �ألسس �لتالية:

١ـ £عاقة فاعلية �لعقل:
�لعقل   ��بأ�� �عوD ִדتم   �@ تأ� سالة   m لطويلة�� �لشاقة  �لبشرية   DEملس�  Pع

�ته كما جاp على لسا� ساال� �لسماp، فبعد @� كا� مبعد9 كلي& عن �حلياD، �يعا� �قد

سالة �لدين لتعتقه من �إلصر ��ألغال� �ل_ شلت  �pملجتمع، جا�=قصاpً تام& ^ جل ���ئر 

يَّ �لَِّذg َيِجُد�َنُه َمْكُتوًبا  ُسوَ� �لنَِّبيَّ �ُألمِّ �لَِّذيَن َيتَِّبُعوَ� �لرَّ} :yفاعليته �نشاطه، يقو� تعا

يَِّباِ�  َ��ِإلْنِجيِل َيْأُمُرُهم ِباْلَمْعُر�ِ� َ�َيْنَهاُهْم َعِن �ْلُمنَكِر َ�ُيِحلُّ َلُهُم �لطَّ Dِ�ِعنَدُهْم ِفي �لتَّْوَ

iُ َعَلْيِهُم �ْلَخَبآِئَث َ�َيَضُع َعْنُهْم ِ=ْصَرُهْم َ��َألْغَالَ� �لَِّتي َكاَنْت َعَلْيِهْم َفالَِّذيَن �َمُنوْ� ِبِه  َ�ُيَحرِّ

كت �@  �لقد 
(٣)

�ْلُمْفِلُحوَ�} ُهُم  ُ@ْ�َلِئَك  َمَعُه  ُ@نِزَ�   gَلَِّذ�  �لنُّوَ  �َ��تََّبُعوْ َ�َنَصُر�ُ�   �ُ�ُ َ�َعزَّ

�ستنهاY مآثر �لعقل ��فع ما يعانيه من =قصاp طو�� عهو�  Dسالة �لشر� �ملقد	 ضر�

�لرسل D، قا� � pألنبيا��حلديث عن مهاi بعث   ̂F ملؤمنني� Eعن @م ��لبشرية، ��

F: فبعث =ليهم سله، ���تر =ليهم @نبيا�p، ليستأ��هم ميثا- فطرته، �يذكر�هم منسي 
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.
(٤)

D� �م �فائن �لعقو�، �ير�هم �يا� �ملقد�Eعليهم بالتبليغ، �يث �نعمته، �¡تجو

 4��لر�فد �=طالقه ^ � ��لشاقة لتحرير هذ DEملس�� DEلكب�Ð بعد هذ� �جلهو� 

 ،Dحليا��ته ^ pسباته �تغييبه عن عطا y= لعقل��حلياD، تأÑ بعض �ملذ�هب ��ألفكا لتعيد 

 ،iإلسال� Dقع، بل كا� قسم منها ينطلق من حاضر��m تكن هذ� �ملذ�هب بعيدD عن �لو

 D�لعقل �فاعليته، �كانت تنطلق مبسميا� |تلفة، فتا �� pا كانت تدفع ^ =قصاs@ Eغ

قدية، �@خرH جPية، �صوفية، =y غEها من �لصيغ ��ملناهج �ل_ جهد� لتعطيل �نبعا` 

هاناִדا �حلرجة، �كا� � Dحليا� ���لفكر �=غال- @بو�به عن �لتعاطي ��النسجاi مع ضر�

�ل_  ���ته عن طريق تلك �لتصو�لعقل �تعطيل منابعه �قد �ا �� كبE ^ حتجيم ��

�@بت على نشرها.

٢ـ قصو� � فهم فقه �لسنة:
بقد ما جاشت به �لسنة �لعصماp من مآثر �قيم خالقة ترفد ��قع �حلياD، �تلهمه 

�لتطلع ��النبعا`̂  حا4 �لكو� �لرحب، �تضع له �حللو� ملعاجلة @�ضاعه، �تو�كب قضايا� 

 ���فقه ضر� فهم   ^  9قصو نعيش  �لنا  ال  �ملرضية،  ظو�هر�  من  لتنتشله  �@�ماته، 

�ستها �ִדا ��p��لسنة �ملطهرD �مدلوالִדا �مقاصدها، �لعل fلك �لتصو ناتج عن ='ا� قر

بوعي �=معا�، فأضحى �لتمسك بنصوصها قشري& ال يتعدH فهم ��قعها �ظرفها �غايتها، 

�ل_ تستنبط من قبل �جلماعا� ��لتوجها� مشوشة تفتقر  ��مما �عا @� تكو� �الجتها�

�لشأ� على فئة ���  ��لشمولية ^ فهم �ملوضوعا� ��لقضايا �لقائمة، �ال ينطبق هذ y=

�لفهم  @خرH، بل يشمل كافة �لتوجها� بشË مستوياִדا �منطلقاִדا، ��نطالق& من قصو

قيمة  ليس ألنه  �لنص،  �سة � @'ية  لتعز�   ���لتأكيد �لر�ية ��� zلة من  �تشويش 

تر�ثية قيمية فحسب، �=منا لكوsا مو�ثيق �@سس حقائقية قائمة �منسجمة مع معطيا� 

�لو�قع �Rرياته، =ضافة =s@ yا منبثقة عن لسا� �لوحي، �معني ��دH، {َ�َما َينِطُق َعِن 

 Pخل� ��ملؤمنني علي F قا�: >�عقلو Eعن @م ��� .
(٥)

�ْلَهَوH، ِ=ْ� ُهَو ِ=الَّ َ�ْحٌي ُيوَحى}

.
(٦)

عاته قليل<� ،Eلعلم كث� D���ية فإ� ��ية ال عقل � Çعتمو� عقل �f=

�لفهم ��لفقه ملدلوال�   �لتأكيد�� خلشيتها من مغبة تطو قصو �لقد ��� تلك 

�لزمن =y طقو	 �عا��� فاغة من �تو�ها  �حلقيقية، �حتو�ا مبر� Dملطهر��لسنة 

�لنصية  iألحكا��لفهم، حيث @ضحت هذ�  ��حها �ألصيلة، �Êن �ليوi نعا� قصو هذ�

�لو�قع �مستحدثا� �لعصر �هاناته، �@صبحت حبيسة ضمن @طر �قضايا  iعن 'و Dبعيد

�د��D ال تتجا�� ���ئرها ��ا�ها، �لعلنا نبذ� �هتمام& كب9E ^ تفكيك �أللفاÙ �شر� 

مفر��ִדا ��� @� نشغل مساحة كافية ^ فقه �ملعا� ��ملقاصد، �مبا صرفنا �لكثE من 

�جلانبية ^ �لوقت �لذÊ gن @حو¶ =y صرفها ^ قضايانا  �جلهو� �لكبDE على �ألمو
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B�1بعا	إلصال� �الجتماعي منطلقاته �
�ملصEية ��جلوهرية.

٣ـ �ال�ִדا2 للنظم �لتبعية:
لقد �ستطاعت �لنظم �الستعماية �ل_ بسطت هيمنتها �سلطتها �لعسكرية ��لثقافية 

@حقاب& متالحقة على �لو�قع �إلسالمي @� تتر³ @ثر9 ملموس& على مناهج �ألمة �فكرها، 

�ألمة بالتقليد ��التبا�  pقطاعا� من @بنا y= عز�@ gلذ��جعلته هين& لتلك �لثقافة، �ألمر 

ما  غم  �مرتكز�ִדا،  �إلسالمية  �لثقافة  منطلقا�  �ستهجا� � �لغربية،   �ألفكا� للمناهج 

.pعاz إلنسانية�� Dمكاسب هائلة للحيا� ��قدمت من =جنا�

�لفكر �لتبعي m تكن ميوالته �توجهاته هي �ل_ تدفعه للتقليد ��التبا� فحسب،  ��هذ

.Dحليا��ل_ �نبµ عليها فكر �ملسلم �ثقافته ^  Hلر���=منا �ستنكا� للمفاهيم �

�ل_ @خضعته لالنقيا� لتلك �ملناهج هو ما @صا4 �ألمة من هز�ئم  Hلدعا���لعل من 

�لعهو� �لتا´ية �ملنصرمة، ناهيك عن @sا m تستطع @� تنهض بالو�قع  ���� طو�نكسا�

 �@ �الجتماعية  �@ �لفكرية   p�يعايش من تقهقر �tلف ^ جل ميا�ينه �حلياتية، سو مما 

تلك  �عتنا-   y= ��لفر �لديع  �لفشل  �لعسكرية، فسبَّب fلك   �@ �القتصا�ية   �@ �لسياسية 

�إلبد�عا� �ملبتكرD ^ جل � ���ملناهج �لوضعية �ل_ �ستطاعت @� حتقق �ملكاسب ��إلجنا�

.Dحليا�ميا�ين 

�إلشاy= D @� @�لئك �لذين �نساقو� لتلك �لنظم ��ستعاضو� ֲדا عن موثاִדم  �د

 Eتغ �نظم  مناهج   ��بتكر� @sم   �@ أل�ضاعهم،  �عالج&  حلوًال   �يقدمو  m �مرتكز�ִדم 

�أل�ضا� سو9p �تفاقم&، �^  ������ f= ،لكf لعكس من�حركة �لو�قع �مسEته، بل على 

�إلسالمية بني �جلحو�  Dلصحو�كتابه -  ^ gلقرضا�� �لدكتو يوسف  يقو�  �لسيا-   �هذ

�لتطر�-: �قد جربت Rتمعاتنا �حللو� �ملستو�D من �لغر4 ��لشر-، فلم حتقق @ملها �

�لدنيا، �m جتن من  D�ملنشو� ^ تزكية �لفر�، �قي �ملجتمع، �ال ^ صال� �لدين، �عما

.
(٧)

iليو� ��ئها =ال �لنكسا� ��لتمز- �لذg تشهد �ثا�

:kلفكر �ملسؤ�: نقطة �النطال�
ال يكفي @� يكو� لإلنسا� منهج& �فكر9 ^ هذ� �حلياD فحسب، لكن ينبغي @� يكو� 

�فا-   ^ تطلقه  �ل_  �ملفاهيم �  Hبالر� بصائر�   D�=نا �فع& حلركته � �ملنهج � �لفكر  fلك 

� كانت �ألفكا شائخة �متبلدD �عاجزD عن f= ألهم، @ما��لرحبة، fلك هو  Dحليا�ميا�ين 

 Eا تكا� تكو� غsية فإ�لتعاطي ��النسجاi مع معطيا� �لعصر �لر�هن �حاجاته �لضر�

.Dزية �مفيدR

�ملناهج �ل_ تولد �الsز�مية �تكر	 �جلمو�̂  �لو�قع، �تبعث على �لدعة ��لكسل � فاألفكا



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٤٤Z

O

�إلصال�، �=منا تعز� فيه �لثقافا� �لتPيرية � Eلتغي�� pلبنا�فإsا ال تعني حركة �ملجتمع على 

.Dحليا��ل_ تزيد من فشله �تقهقر�، �تلقي به ^ �ها� �لضيا� ��لغيا4 عن �لو�قع �

�لذg يعيش sضة فكرية ��خرD باحلد�ثة ��ملعرفة، �بلغت فيه  iليو� mن ^ عاÊ�

�لعلم مر�حل متطوD �متقدمة، ينبغي @� جند� صياغة مناهجنا �@فكانا لتو�كب  ����@

تعبئة  على   Dقا� مسؤ�لة  ثقافة  فنب\  �لر�هنة،  مر�حله  �مقتضيا�  �لعصر،   ��ضر�

�تستثمر  �لفاعلية، �  dلنشا� على  تبعثها  �ل_  �خلالقة  �لقيم �  Hبالر�  DEلغف�  Eجلماه�

.gلفكر�|ز�sا �لثقا^ �

 Dيستدعي �ال� متناقض&  تعايش مز&  �لر�هنة  @جيالنا  �ثقافة   @فكا �لقد @ضحت 

 ���جية، �تلونا� فكرية �ثقافية غE متناغمة �منسجمة مع منطلقا� �مرتكز����شخصية 

�لسمحة،  �لشريعة � �لدين   Dpعبا بلبس  تتسم   Dفتا الصالتنا،   Hلر��� �ملفاهيم  منظومة 

�@خرH تتماشى �تنسا- للسلوكيا� ��د�مة ��ملنحرفة، �ل_ ال متت ملقاصد �لدين �قيمه 

��فاقه  معطياته  �فق  لتؤسس  �قو�نينها  بنظمها  تقرنه  عما  فضًال  �صلة،  بعالقة  �ملثلى 

.Dحليا��لو�قع � gقانون& �منهاج& ال ا

 Ð من �جلدير @� نذكر @� �لذg يهد� �ملنهج �لثقا^ �ألصيل ليس ما يو�جهه من @خطا

خاجية تبتغي سلب ��وية ��خلصوصية فحسب، �=منا نتيجة ما تعايشه �ملجتمعا� من 

 gلذ��بتعا� حقيقي، ��تباعها لثقافا� �@فكا تكر	 ��قع �لفشل ��لتقاعس ��لكسل، بيد @� 

 ،Dحليا� بو�بة  �سعة على � �فاق&  �يفتح �ا  �ִדا �تضحياִדا، pملجتمعا� �د� عطا� يطلق 

�لرقي، هو �لفكر �ملسؤ��.� iلتقد��يدفعها ^ Rاال� 

�ال غر� @� �العتز�� بالثقافة ��لفكر ��للغة ال يغّير @� يصلح من مصائر �ملجتمعا� 

�ִדا �=مكاناִדا.=ال مبا حتمل من منوf¶ فاعل يستنهض قد

�ل_ تدفع حركة �ملجتمعا�  �ملحا� y= نه يستند@ Dملميز��من مالمح �لفكر �ملسؤ�� 

��ا�فة، �ل_ تل£  �ألفكا� Hلر���لنهضة ��لتطلع، �تشحذ مسEִדا بزخم هائل من  y=

�حتياجاִדا �متطلباִדا، �من @بر�ها:

١ـ £طالk مس�J �لوعي:
�ִדا �=مكاناִדا هو ما تفتقر =ليه من �لذg يسلب �ملجتمعا� مكانتها �يفقدها قد �=

�لتبصر مبقتضيا� �  `��ألحد ملجريا�  �لفقه � �لفهم  عدمية  كانت  فكلما  �لوعي،  �سائل 

 H��@ gلذ��لو�قع ��حلياD، كانت @قر4 للسقوd ^ شر³ �الستال4 ��لضيا�، �هو �ألمر 

باألمة =y ما هي عليه من tلف ��Êطاd، �تفاقم �أل�ما� ��النتكاسا�̂  نطا- ���ئرها 

�نظمها، �لو @sا جهد� بتعبئة �جلماهE بوسائل �لوعي الستطاعت @� تتقدz ^ iيع 

Rاالִדا.
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B�1بعا	إلصال� �الجتماعي منطلقاته �
�لضيا� � �ليس من يب @� نتا¶ �ملجتمعا� �مساعيها �حلثيثة ستكو� عرضة لألخطا

 Eلعامل على غ��لصا�- F قا�:  iإلما��لوعي، ففي �حلديث عن  ��ما m تتسلح بأ��

�خلسائر  �pبل =منا تتضا .
(٨)

بصDE كالسائر على طريق، فال تزيد� سرعة �لسE =ال بعد9

 :F gلعسكر� iإلما��تتصاعد معدال� �لكسب عن طريق �متال³ هذ� �لوسائل، يقو� 

.
(٩)

�لعاm بزمانه ال ִדجم عليه �للو�بس

٢ـ مو�جهة بؤ� فكر �لتقاعس:
بقد ما تتر³ �لف�Eسا� �لفتاكة من @ثر كبE على جسم �ملريض حني ִדجم عليه 

�خلاملة ��لسقيمة حتجب �فا- �حلقائق ��لر�H عن  فتشل حركته �نشاطه، فإ� �ألفكا

� كنا نكثر من f=� ،Dحليا��لتقدi �=طال- مساعيه ^ حا4  �إلنسا� �تعيقه عن  DEبص

�لف�Eسا� �خلطرD، فإ� ما ينبغي لنا @�  Hكي ال نصا4 بعد� ���سائل �لوقاية ��الحتر

Êذ� تلك �ألفكا ��سائلها، لنحد من �نتشاها ^ @�قة Rتمعاتنا، ألsا @خطر من تلك 

�ل_ تصيب �جلسد. Y��ألمر

�لثقافا� ^ ظل تقدi �سائل �التصا� ��لتكنولوجيا تتجا�� � �لقد @ضحت �ألفكا

 m� ،مغة @جيالنا�@ y= آلفا-، فهي تنتشر بشكل سريع �تتسلل��لعو�ئق ��لسد��، �tتر- 

�لر�هن على صعيد ^ توجيهها، بل =� �سائلها تكا� تغر- مساحا�  تقتصر ^ عصرنا 

�لشبكة  Pها ع�ملجتمع بكثرִדا �تنوعها، فبني مقر�p �مسمو� �مرئي، �يتز�يد �نتشا @فكا

�لعنكبوتية، �ألمر �لذg يستوجب تضاعف �ملسؤ�لية �فضح تلك �لوسائل �كشف |ططاִדا، 

ليس ألsا حتمل لون& حضاي& �تقدمي&، =منا ملا تقوi به من تعزيز �تكريس ��قع �لتقاعس 

�النز��p عن Rريا� �ألحد�` �قضايا �لعصر، �=شغا� �يط �حلياD بالرfيلة ��مليوعة �

�لذg ¡يط بو�قعه  gلتر�� Hإلنسا� معها مد��لفسا�، ��لتشجيع عليها، vيث ال يستشعر �

�مص�E، �ال ينطلق عP منهجه �ملسؤ�� ^ =صالحها �تغيEها.

�ألسس ��لركائز �ل_ تز¶ باإلنسا� ^ �ها�  pسا=� فكر �لتقاعس يسعى جاهد9 إل

 �لضيا� �تغييبه عن �لو�قع، �يتصدH بكل ما ميلك من سلطة �قدD إلعاقة حركة �ألفكا

�ملسؤ�لية  pملجتمعا� بأعبا��لناهضة ��ملتفتحة بتشويه منطلقاִדا �مقاصدها، �ما m تنهض 

�حلا� �ملتر�g، �لن يتسµ �ا @� تتخلص  ��تبا� لإلصال� ��لتغيE فإsا ستبقى على هذ

من ظو�هرها �ملرضية.

٣ـ تضافر �جلهو% �ملشتركة:
@�لويا�  �إلنسا�، �من  ينافح عنه  ما  �@غلى  �لكر�مة هي @Çى � �حلرية  كانت   �f=

�لتمنيا� � �ملخملية   iألحال� طريق  عن   � ُتطوَّ ال  فإsا   ،Dحليا� هذ�   ^ �جهو��  مساعيه 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٤٦Z

O

 ،D�لغيبية �خلاقة، =منا هي vاجة =y تضحيا� �جهو� جبا Hبالقو ��لتذ �@ ،Dخلائر�

�قتحاi @تو� �لصعا4، يقو� �لشاعر:�

Hfأل��لدiال يسلم �لشر� �لرفيع من  جو�نبه  على   -�ير  Ëح

�لعظيمة  ���أل�� ^ فجر �إلسالm i ينل تلك �ملكتسبا� ��إلجنا� pلنش��كما @� جيل 

�� �=مكانا�، فإ� مناهج =ال مبشاكته �لفاعلة، �تضحياته �جلزيلة بكل ما ميلك من قد

=ال  كائزها � قو�عدها  نرسي   �@ ميكن  ال  حتقيقها   y= نتطلع  �ل_   Eلتغي�� �إلصال� 

�ملالئم النبعا` قيمها �مبا�ئها. Üملنا�بتضافر �جلهو� �شحذ ��مم �ملشتركة الستنبا� 

�ليست هذ� �ملسؤ�لية ملقاD على عاتق �ملفكرين ��ملنظرين فحسب، �=منا هي مسؤ�لية 

سائر @طيا� �ملجتمع بكل مستوياته �توجهاته، =f ينبغي @� يكو� '& مشترك& تندفع كافة 

�� مسؤ�� �� �كل �ملجتمع إلطال- حركته، �^ �حلديث عن �لن£ C: @ال كلكم  Hقو

�� على @هل �� �هو مسؤ�� عن عيته، ��لرجل �لذg على �لنا	  Eعيته، فاألمعن 

.
(١٠)

�عية على بيت بعلها ��لد� �هي مسؤ�لة عنهم D@ملر�بيته �هو مسؤ�� عنهم، �

حاجتنا £¨ �ملصلحني:
�ملعرفية،  �إلمكانا� � gلفكر�  p��لثر �لرشد �كا� �ا من  �ملجتمعا� سن  بلغت  مهما 

�ملصلحني ��ملغيِّرين �لذين  y= اجة ماسةv ملصلحني، بل هي� فإsا ال تستغ\ عن ��

 y= ل_ تدفع بنهضتها �فاعليتها��لتطلعا� � Hִדا بالر�Eيرقبو� حركتها �يرفد�� مس

�لرقي.� iلتقد�

�إلصالحي  �لبعد   Dضر� لنا  سيتجلى  �لتايخ  ألشفة  قليًال  بأنظانا  عدنا   �f=�

جا� �إلصال�  	�ألمة �صيانة منطلقاִדا �@هد�فها، حيث ما DEيته ^ حفظ مس'@�

 p��لو�قع، �كا�� �سائل �ألعد  ^ Eلتغي��إلصال� � �لطويلة ��لشاقة �� عP مسEִדم 

�لتامة على =مكانا� �ملجتمعا� �ثر��ִדم، غE @� تصاعد  Dلسيطر��|ططاִדم تتمكن من 

�لعد�ئية على  dلضغو� �������ملد �إلصالحي كا� يعيد حاضرها =y قيمها �مبا�ئها، �كلما 

 ���آلليا� ��أل�� ��ملجتمعا� �إلسالمية لطمس قيمها �مقدساִדا �نبعث �ملصلحو� ليجد��

�ل_ تنهض بالو�قع من �لتبعية ��النقيا� لألجن£، �تعبئتها بالفكر ��لثقافة �ألصيلة �ل_ 

�فد� �مو�ثاته، �تنتمي =ليها، �غم �لتر�جع �لكائن بني صفو� �جلماهE �ُبْعد �لو�قع عن 

�ملضامني � Hلر���لكشف عن � ،Hلر��كانت �ظيفة �ملصلحني تبا� =y تصحيح �ملفاهيم �

�لو�قع �جتذ� ^ عمق �لثقافة ��لفكر. ��ملساعدD على بقاp هذ

�ملعا� �تقدi �لياִדا �@���ִדا، �=جنا��ִדا � iلعلو� �Êن �ليوi ^ ظل مو�كبة �نتشا

 �ليخرجو �ملغيِّرين، � �ملصلحني � �ملفكرين   y= نكو�  ما  @حو¶  �لصعد،  جل  على   DEلكب�

�ل_ تعاl @�ضاعها  ���لتصو� Hلر��باملجتمعا� من �ها� �لنفق �ملظلم، فيضعو� �ا 
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B�1بعا	إلصال� �الجتماعي منطلقاته �
�� طابع منظومي f ضويةs D��@�ماִדا، �تعتقها من تبعيتها ��ستغال�ا، لتؤسس �ا نو

.pلبنا� �@صيل يرتكز على �ألصو� �لثابتة �ل_ تدعم هذ

من  ليس  �ملجتمعا�،  �ئر ��  ^ �إلصال�  جها�   pالستدعا  Hلقصو�  D�لضر�  Ñتأ�

�حلياتية ��لد��فع �لذ�تية، فما يهد� �ملجتمعا�  Dمنطلق �ي\ �=نسا� فحسب، �=منا للضر�

من |اطر �خطو4 يفو- كل تصو، �ال ميكن �لتصدg لتلك ��جما� �لعد�ئية �ل_ ترمي 

�ملصلحة، �ل_  Dئر��خلصوصية، =ال عن طريق هذ� �لد� `�=y جتريد �سلب ��وية ��لتر

�لتثقيف �نشر �لوعي ^ بو� �ألمة. �� 	تفضح تلك �لوسائل ��ملخططا�، �متا

خامتة:
 y= منظومة ثقافية =ضافة� gفكر `��خالصة �لقو� فإننا غم ما منلك من مو

�تية f سة��إلمكانا� �ملتنوعة ^ جل �ملجاال�، فإننا vاجة ماسة =y مر�جعة نقدية، ��

�لعصر  ���ئمة ملناهجنا �نظمنا لتأÑ متو�فقة �منسجمة �فق متطلبا� �لو�قع �ضر��

�لر�هن، ليتسµ لنا صياغة منهجية متجد�D، تنهض بو�قعنا من �لسبا� ��لضيا�، �تدفع 

باملساعي ��جلهو� =y قنو�ִדا �لفاعلة.

��و�مش:
�لعد�  ،١٤٢٤ ���الثنني ٢٧ شو ،Yلريا� D(١) جريد

�لسنة ٣٩. ،١٢٩٦٧

�ألنفا�، �ية ٤٦.  D(٢) سو

�ألعر��، �ية ١٥٧.  D(٣) سو

�لنجم، �ية ٤ - ٣. D(٥) سو

 �� ،٤٣É ،١Ü ،لصا��(٦) sج �لبالغة، صبحي 

.iللبنا�، ١٩٨٠��لكتا4 

 ��  ،٤٨٥É �لصا�،  صبحي  �لبالغة،  sج   (٧)

.iللبنا�، ١٩٨٠��لكتا4 

�إلسالمية بني  Dلصحو��لقرضا�g، يوسف،   (٨)

،٢٠٢É ،لتطر���جلحو� �

شعبة، حتف  بن  علي  بن  �حلسن   ،���حلر  (١٠)

�لعقو�، ٢٦٦É، مؤسسة �ألعلمي للمطبوعا�، 

١٣٩٤هـ.

�حلكمة، ¶٤،  ���لرg شهرg، �مدg، ميز  (١١)

١٤٠٤هـ،  �إلسالمي،   iإلعال� مكتب   ،٢٣٤É

.Ú.١٤٦٢هـ

�حلكمة، ¶٤،  ���لرg شهرg، �مدg، ميز  (١٢)

١٤٠٤هـ،  �إلسالمي،   iإلعال� مكتب   ،٣٢٧É

.Ú.١٤٦٢هـ


