
 سلسلة

 عداد شباب التمكيندة إلهجية جديمنفي سبيل 

 في ظل التجربة الشامية

(1) 

 وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد  ملسو هيلع هللا ىلصالحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

ز والمعنّي بذلك العمل من رماليوم هو من يتخذه الشباب  على العمل اإلسالمّي الحركيّ من أخطر األمور 

 .ائلهوطلبه، وفي التوجيه الحركي ووس م، يرجعون اليهم في مسائل العلوعلماء

حسن ، ونتها من المخاطر الفكرية والحركيةايص، وة المستقبل، التي يجب اإلعتناء بهادك أن الشباب هم ماذل

، نظرياً التمسك بالسنةيكون  من البدع فحسب، بل وتعرف كيف تصف  صياغتها في قوالب سنية بحتة، ال 

 وعملياً. 

مَي ببافكم ، التمييز بين الحق والباطل يجب أن يكون الشباب على علٍم بكيفية طٍل فانحرفت عنه من حٍق ر 

، وما ذلك إال من تقصير العلماء في بيان حق، فاجتمع حوله الشبابلباس وكم من باطٍل تّزين ب. الشباب

 .يّ ، المفكر الجزائرالذي أشار اليه مالك بن نبي ،داث، الثالثيّ شخاص واألحواألكيفية الحكم على األفكار 

  وهي نقطة ضعف خطيرة لدي الشباب اليوم.

عد ، ثم إعادة تركيبها بثم تحليلها لعناصرها األولية ،على استيعاب المواقف المختلفة الجيلباب ش فإن قدرات

تتمثل  . وهذا هو سبب ما نراه من ظواهرنعدمةتي تحيط بها، تكاد تكون مالشوائب والزينة ال تخليصها من

أو كّي،  أو الحرميّ صياغة العقل العلإما قليلي الغناء في  هونجهؤالء المو، لكن من العلماء اتباع الكثير في

  معدومه! 

الطريق الحركّي، إال في نقاط شباب اليوم يسير بطريق في طلب العلم النظري، يكاد يكون منفصالً عن ال

، ق. لكّن هذا ليس بمنهج ي ربى عليه الشباب على اإلطالوهناكأنادرة، تظهر عند االستشهاد ببعض أدلة هنا 

، خاصة في مات التي أحاطت به، بل وبعثه من تحت ركام األزده للمستقبلدال وإعنا إصالح الجيدإن أر

 .من الزمن نالعقدين األخيري

لكنها تحتاج إلى مراجعة دقيقة  سابق،القرن ال النصف الثاني منالمنهجية العلمية التي سادت في  ربما كانت

، ال يزال في عقول الشباب، بل "العمل"، من حيث مفهوم عمل، وأقصد بالعمل هنا "الحركة"لتربط العلم بال

اإليمان "، مثل قولهم طاقرحها السلف، في أضيق نالنظرية التي ط عريفاتتبالط كثير من الشيوخ، مرتبو

ر العبادّي من العمل، أي قيام الليل وحسن الخلق ، وهم يعنون الشطأو "إقتضاء العلم العمل" علٌم وعمل"

 . وكثرة التالوة وسائر ما هو من قبيل العبادات



بع لما شاع في المجتمع اإلسالمّي ، أو التقصير الحاصل في فهم "العمل" إذ هو تاومعلوٌم سبب هذا القصر

والحركة، من حيث أن تلك األخيرة لم  تفرقة حادة بين العبادات والمعامالت، بين الفقهلعدة قرون سابقة، من 

ً  واألشعريّ  الصوفي بطلوبة أصالً لوجود الدولة المركزية اإلسالمية أوالً، والنتشار المذهمتكن   .ثانيا

 أما اليوم، فإنه يجب أن ي قّدم مفهوم "العمل" بشكل أكثر اتساعاً وشموالً، يبدأ من أول خطوات تعليم التوحيد

 . هو األول واألهم في تعليم أي جيل من األجيال ي، الذيمانواإل

 اث التي مرتديجب أن تواكب تلك األح، إن إعادة النظر في الطرق التي ي قّدم بها اإلسالم، للشباب الناشئ

ليبيا عبثاً، سواًء في سوريا أو في في الماضي القريب، واالستفادة من تجاربها، وإال فقد ذهب دماء الشباب 

 اقع الصدام مع النظام العالمّي.وم من االعرق أو غيرهأو اليمن أو 

ده الحركات وهو ما فعلت ض هو ربط العلم الشرعّي بالحركة اإلسالمية، المراد  اليوم،وباختصار، فإن 

ما  يرغ، على كالهما اتحد حيث ،التيار الجهاديّ و ، وأقصد بهما التيار اإلخوانياإلسالمية الكبرى المعاصرة

  والحركة اإلسالمية.العلم الشرعي يظهر، آلية وتحقيق ربط 

فرأت  م الحركة على العلم، ثم اختلفا في موضوع الحركة بعد ذلك.تقديمنهجية على اتفق التياران د فق

هادي الصدام المباشر ى التيار الج، ورأار األنظمة العلمانية، متواكبة معهاطاإلخوان أن تكون الحركة في إ

 فساداً في األرض.ده، تعيث قتالً ومع األنظمة العالمية، من حيث هي صائلة في بال

لشامل لكل من خوانية، بمفهومها الواسع االحركة اإل. فاختالف التياران في تقديم أهمية العلم "نظرياً" وقد

ً ، أو ما شابه كحركة النهضة  يسير على نهجهم  فات  لككذلكن، ره. ده وأن إال أقللم يجعل للعلم نصيبا

م وسحق تلك ، فكان سبباً في انهزا الجهاديّ من العلم بالواقع الحركيّ  دمط ما يقأن يرب الجهاديّ  طرفال

خمسين  بفارقالحركة اإلسالمية في مصر، إلى فصائل المقاومة في الشام، دية، بدءا  من الحركات الجها

 ً  !عاما

 العلماء المهتمين بأمر العلم الشرعي والموجهين للحركة اإلسالميةث عن هذا الربط، فإنني أحّمل دوحين أتح

ا طجّي، يضع خطووير منهمعا، أن ينظرا، بعين الخبرة والعلم، في هذا الذي أشرت اليه، والبدء في تط

متين، يضمن حسن تصرف  تالزموربطه بالعمل الحركّي، في  تحكم تحصيل العلم ،عريضة واضحة

في ساحة الشام على وجه  تتكرر المأساة التي رأيناها، حتى ال ةشئة، والعناصر التابعالقيادات النا

 الخصوص.

، سالمية المستقبليةاإل وال هامشّي، بل هو صلب مستقبل الحركة  جّدٍ ال هزلأمر   دث فيه هناحواألمر الذي أت

 ن لهذا األمر. ون المتصدوعلماء القادردث، وأن يرعاها الوالتي يجب أن تستفيد مما ح



المسلمون في  تفهم، وعودة للتجارب التي مّر بهافترة تأمل و اء ذاتهم، يحتاجون إلىمهؤالء العلوالحق أن 

ودوراتهم  لمناهج تعليمهم ليةإعادة هيك أوا سائرين على مناهجهم دون مراجعة وماضي، ال أن يظلرن القال

 .، لتكون شاملة لحصيلة تلك التجاربوشروحهم

 هجية إن شاء هللا تعالى.الخطوط العريضة لتلك المن نديث عنواصل الحسيطول. ف ةوشرح تلك الجمل السابق

 د طارق عبد الحليم
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