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  .استفراغ الجهد لإلتقان واإلحسان واإلبداع: أوال  
  . وجهة الخيرتوجيه جميع المحاوالت والنشاطات: ثانيا  
إن الوحي يوجه العقل وجهة الخير ليضبط خط سيره فيحـول بينـه وبـين                

  .الخمول والتقصير ، كما يحول بينه وبين الشطط والغرور
وأما العقل فدوره أن يفهم الوحي دون تقصير أو قصور فـي فهـم أبعـاده                 

وغاياته ، وأي تعطيل لعمل العقل ال يعني ضياع فحسب ، بل يعنـي ضـياع                
  . )31( "ف على مجنون فاقد للعقلييمة الوحي معه ، لذلك ال تكلق
 يعتبر التجديد ضرورة دينية لحفظ الدين ألن الحياة ليـست جامـدة ،              -11 

  .وبدون التجديد يقع خلط الصواب بالخطأ ، والحق بالباطل ، والعلم بالخرافة 
ل الرد ، مع أن     ونقصد بالخلط اعتبار ما يقع من اجتهادات العلماء ديناً ال يقب          

  .كل إنسان يؤخذ من كالمه ويرد إال المعصوم عليه أفضل الصالة والسالم 
 ينبغي العمل على تشجيع القراءة والبحث العلمـي ، والسـيما علـى              -12 

 فالتخلف كمـا    ، كما تدعم الخبز أن تدعم العقول        يها عل يجبفمستوى الدولة   
يحيا اإلنسان ، وإنمـا بـه       يكون بالجوع يكون بالجهل ، وليس بالخبز وحده         

  .وحده يحيا الحيوان 
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ظل يفرز آثاره حتـى يـستأصل       المرض ، وإذا استمر الميكروب بالجسم فسي      
  .الميكروب

وستكون خطانا عمالقة إلى اإلمام لو نجحنا فـي صـياغة مـنهج التفكيـر               
الصائب، وأحسنا توجيه األمهات واآلباء والمعلمات والمعلمين إلـى إدراكـه           
واستيعابه ، ليربوا النشء على أساسه ، ونعتقد أنه هو األساس المتين وهو             

  .لصحيحةمحور التربية العقلية ا
البد أن يكون مع اإلنـسان أصـول        " رحمه اهللا    بن تيمية اقال شيخ اإلسالم     

 إليها الجزئيات ؛ ليتكلم بعلم وعدل ، ثم يعـرف الجزئيـات كيـف               ردكلية تُ 
ظلم في الكليات فيتولـد    ووقعت، وإال بقى في كذب وجهل بالجزئيات ، وجهل          

  . )30( " فساد عظيم
 اختصاص الوحي ، وما هو اختصاص العقـل ،          البد من تحديد ما هو     " -10

فكما يمكن أن يتعدى العقل حدوده ، ويخوض في أمور هي مـن اختـصاص               
 -الوحي كالعقائد الغيبية والعبادات واألخالق ، كذلك يمكن أن يتعدى الوحي             

 حدوده ، ويخوض في أمور    -تزمت أو المغالي    معلى يد المتدين الجاهل أو ال     
، كتفاصيل العلوم اإلنسانية والماديـة والـصناعات        هي من اختصاص العقل     

والنظم ، على أن هناك حلقة أو حلقات اتصال بين مجال الوحي ومجال العقل              
أيضا ؛ إذ إن التعامل مع الوحي ال يستغني عن العقل ، فالعقل الـذكي الـيقظ     

ليطبـق  : ليفهم بـالوحي ، ثالثـا       : ثانيا  ... ليؤمن بالوحي   : البد منه أوال    
وحي ، والعقل ال يستغني عن الوحي في مجاالت اختـصاصه مـن علـوم               ال

ألخالق ، التي هي أحد أركان الوحي البد منها لتوجيـه           اوصناعات ونظم ، ف   
  :وصيانة نشاطات اإلنسان ، فألخالق مثال تفرض

 

 7 

    
             

  جهاد يوسف العرجا.د
  أستاذ النحو العربي المشارك

   غزة –الجامعة اإلسالمية 
  

، بة للمتقينوالعاق. حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه   . العالمين رب   هللا الحمد
  ،  وأمينه على وحيه  ، والصالة والسالم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه         

 هـداهم واتبع  ،  وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم        هللاعبدنبينا محمد بن    
  : وبعد ، إلى يوم الدين

، وأحييكم بتحية اإلسـالم العظـيم     ، جميعا أجمل الترحيب    أرحب بكم   
  .  وبركاته فالسالم عليكم ورحمة اهللا

         وأسـأله  ، به من هذا اللقاء     ن  ثم إنني أشكر اهللا عز و جل على ما م
 لما يرضيه ويقـرب     وموصالً جمعياً لنا   ومفيداً مباركاًسبحانه أن يجعله لقاء     

  .ليهإ
  

 
وهـي مـن الركـائز    ، إن الثقافة هي روح األمة وعنـوان هويتهـا       

فلكل أمة ثقافة تستمد منها عناصرها      .  نهوضها األساسية في بناء األمم وفي    
وكـل مجتمـع لـه      ، ومقوماتها وخصائصها وتصطبغ بصبغتها فتنسب إليها     

يخ ويعـرف التـار   ، ولكل ثقافة مميزاتها وخصائصها   ، ثقافته التي يتسم  بها    
والرومانيـة والهنديـة والمـصرية والفرعونيـة        اإلنساني الثقافة اليونانية    



 

 8 

المسلمون زمام القيادة الفكرية والثقافية البـشرية فـي          ولما استلم    ،وغيرها
واستمروا في مركزهم المتميز إلـى القـرن الخـامس         ، القرن السابع للميالد  

حتى إذا  ، عشر منه عرف العالم الثقافة العربية واإلسالمية في قمة نضوجها           
ما تراجع العرب والمسلمون عن مقدمة الركب الثقافي العالمي ودب الضعف           

وتوقفوا عن اإلبداع في ميادين الفكر والعلم  والمعرفة اإلنسانية          ، كيانهم  في  
وضعفوا أمـام تيـارات    ، وغلب عليهم الجمود والتقليد     ، انحسر مد ثقافاتهم    

  . التي أثرت بقوة في آدابهم وفنونهم وطرق معيشتهم العاتيةالثقافة الغربية 
نـي صـقل الـنفس      فهي تع ، والثقافة كلمة عريقة في اللغة العربية       

صار حاذقـا خفيفـا     ، تقف ثقافة : وفي القاموس المحيط  ، والمنطق والفطانة   
،  أي تسويته وتقويمه     ؛  وهي تعني تثقيف الرمح     ، اه سو :وثقفه تثقيفا ، فطنا

وقد استعملت الثقافة في العصر الحديث  للداللة على الرقي الفكري واألدبـي             
  .واالجتماعي لألفراد والجماعة 

ولكنهـا نظريـة فـي      ، فة ليست مجموعة من األفكار فحسب       والثقا
ونما يتمثل فيه الطابع العـام الـذي        ، السلوك بما يرسم طريق الحياة إجماال       

وهي الوجوه المميزة لمقومات األمـة التـي        ، ينطبع عليه شعب من الشعوب    
من الجماعات بما تقوم به من العقائـد والقـيم واللغـة         تميز بها عن غيرها     

الجملة فإن الثقافـة    وب، دئ والسلوك والمقدسات والقوانين والتجارب      والمبا
هي الكل المركب الذي يتضمن المعارف والعقائد والفنون واألخالق والقوانين          

  .والعادات 
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 البد من إعادة النظر في كتابات بعض المفكرين ، والتي هي عبارة عـن               -7
تكرار واجترار ، غالباً ال تقدم جديداً ، بقدر ، ما هـي سـطحية وارتجاليـة                 

ـ            وب أن  تدغدغ العواطف ،وأحياناً تساهم في تعميق أزمتنا الثقافية ، لذا مطل
تكون الكتابات وما ينشر أكثر واقعية ، يرتقي إلى مـستوى التحـدي الـذي               
تواجهه األمة اإلسالمية ، ويعالج أزمة الفهم ، ويشيع أدب االخـتالف وفقـه       
األولويات والموازنات، والسنن االجتماعية وبهذه المناسبة ، البد من التنويه          

 والذي يبذل محـاوالت حثيثـة       )المعهد العالمي للفكر اإلسالمي   (واإلشادة بـ   
  للمساهمة في عالج هذه األزمة 

 أن نصحح النظرة إلى أصالتنا ، وبعد هذا التصحيح ينبغـي إقـرار              يجب -8
  : أمرين 

  . على القيمالمحافظة: أولهما 

 واإلفـادة مـن     المجاالتاالقتباس من الحضارات األخرى في جميع        : ثانيهما
  . وعميقجادة دراسة هذه التجارب دراسة التجارب التي لديها ، وذلك يقتضي

 حـدث   االقتبـاس  لم نحافظ على القيم ضاعت شخصيتنا ، وإذا لم يـتم             وإذا
 يكـاد  ، بـل   وضرراًاالنعزال ، والبد أن نالحظ أن االنعزال يصبح أكثر سوءاً    

 ه فـي مـصالح     وتشابكاً  وترابطاً  في عالم أضحى أكثر اتصاالً     يكون مستحيالً 
  . والسياسية والفكريةيةاالقتصادوقضاياه 

إن تعليم المنهج الصحيح يعني عالج أصل الداء ال أعراضـه ؛ فغيـاب               -9
المنهج هو أصل الداء ، واألفكار الخاطئة مظاهر هذا الداء ، ومجـرد أفكـار        
صحيحة مقابل أفكار خاطئة يشبه تخفيف أو عالج أعراض المرض ال أصـل             
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كيف نتعامل مع القرآن الكريم للشيخ محمد    : القرضاوي ، باإلضافة إلى كتاب      
  .الغزالي 

 مثلـه مثـل   -ه  على أهميت-إحياء التراث   الدعوة إلى إحياء التراث ، و      -6
 ال تحيا األرض بمجرد رفع      فكماإحياء األرض الموات أو األرض المهجورة ،        

 كلها مجرد تمهيـد     فهذهاألحجار والنفايات منها أو بناء سور جميل حولها ،          
 من األوهام   عليهاوتهيئة لإلحياء ، فإن العقول ال تحيا بمجرد إزالة ما سيطر            

  .والخرافات
 في الحرث   الدائببذل العرق والجهد    : رض يقوم على     اإلحياء الحقيقي لأل   إن

   إلخ....   ،وشق المصارف ... وفي التسميد  والتسوية والبذر

 التراث ، ليس اإلحياء فيه فقط بتحقيق النصوص مـن عـدة             وكذلك
 ، وإعادة الطبع بحروف جميلة ، وعلـى ورق أبـيض مـصقول              مخطوطات

اإلحياء  ، وإنما له تمهيد لإلحياء ـ فهذا ك والتعليقوأحيانا مع بعض الشرح 
 المجهود الرائع الذي بذله     بذلكيكون بالدراسة الواعية الناقدة ، مع االنتفاع        

 كل غث ، ونجدد     ذلكسلفنا في معرفة الدين واستخراج كنوزه ، وننفي أثناء          
   .)28( مسيرتنا

 إذا كانـت  ف - كل اآلخرين    - اآلخرينقراءة ومعرفة ما عند      الدعوة إلى    -6
 ضـرورة  مسألة ضرورية للتكيف االجتماعي ، فهي أكثـر          لنامعرفة من حو  

  .المنكرلإلصالح والتغيير االجتماعي والدعوة للخير بالمعروف والنهي عن 
 فـي دراسـة تلـك       التعمـق  الرفض المطلق للحضارة الحديثة يعني عدم        إن

ـ  ـ  الحضارة وعدم فهمها ، وإذا نحن لم نفهم الحضارة الغربية جيـداً   يوه
  . )29( السائدة في عالمنا المعاصر ـ فلن نعي عصرنا جيداً
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إن أول تكليف نزل على الرسول محمد صلى اهللا عليه وسلم هو أهـم      

إنها قاعدة اإلصالح األولي التـي       ،"ي خلق اقرأ باسم ربك لذ   " تثقيف  أسس ال 
زفـي واقعنـا    ، صنع منها النبي صلى اهللا عليه وسلم نواة مجتمع حضاري           

المعاصر هناك انفصام بين هويتنا وثقافتنا وذلـك بـالحكم المـسبق علـى              
، ف عن الشعوب األخرى   وتمتلك شعوبنا هوية تختل   ، مشاريعنا الثقافية بالعقم    

بل تنبهت أخيرا إلى الغزو الثقـافي الـذي         ، ع ثقافتها وال يمكن أن تتفاعل م    
  .رافق الغزو اإلعالمي 

وكل تنميـة   ، إن الجدلية بين ثقافة المجتمع وقيمه ال يمكن أن تنفصم         
ومن ثـم   ، للثقافة ال تنطلق من قيم المجتمع الذي تطرح فيه هي تنمية عقلية           

افات تتنـافى مـع      الشعب العربي المسلم ال يمكن أن تتفاعل مع ثق          ثقافة فإن
 وعـدم وهذا ال يعني إهمال  ثقافـة اآلخـر          ، وإن سميت ثقافة عربية   ، قيمه

بـل تعنـي    ، كما أنها ال تعني ثقافة دينية بحتة        ، اإلطالع عليها واإلفادة منها   
ودة إلى األصالة منهجا وقيما ومصدرا في تنمية ثقافة المجتمع أيـا كـان             الع

  .اتجاهها أدبا أو فكرا أو فنا 
وال مترجمة وال ملفقـة     ،  العربية اإلسالمية ليست مستوردة    قافةوالث
بل هي ثقافة تعتمد على اإلبداع الذي ينبع من التأمل والنظر في            ، وال منغلقة   

 وبعد أن ترسخت الثقافة العربية قبل اإلسـالم         ،وال حدود لهذا اإلبداع   ، الكون
 بالعربية فأغناها   نزل القرآن الكريم  مشرقة وحكما وخطبا ومثاال وشعرا،      لغة  

وبعد السلطان والتمكين أقبل المسلمون على نقـل        ، معاني سامية وبيانا الئقا   
نشأت العديد من المؤسـسات     ُأومن أجل ثقافة عربية إسالمية       اآلخرينعلوم  
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وهل تقـوم بـدورها فـي نـشر         ، فما عددها؟   ، الثقافية في قطاعنا الحبيب     
زمان هي الطموحات  واألهـداف      ؟  وما هي المشكالت التي تواجهها    ، الثقافة

هذه من أهم األسئلة التي البد من اإلجابة عليها في          ، التي تريد الوصول إليها   
   . هذا اليوم الثقافي

لقد شهدت الساحة العربية توترات شديدة بين ثنائيات عديدة مترادفة          
، الجمـود والتحريـر     ، المحافظة والتحديث   ، لمعنى واحد  التقليد والتجديد      

، المحلـي والعـالمي     ، الداخل والخارج   ، األنا واآلخر   ، لرجعية والتقدمية   ا
  .التراث والحداثة و ومنها األصالة والمعاصرة ، القديم والجديد 

كيف نوازن بين قديمنا وحـديثهم ؟ بـين         ، يأتي السؤال المشكلة    و  
 قض عالقة بينهما عالقة تضاد وتنا    ومعاصرهم الدخيل ؟ هل ال    ، تراثنا األصيل   

  أم عالقة تنوع وتكامل ؟
إن األمة اإلسالمية تواجه العديد من التحديات بشتى مجاالت الحيـاة           
سواء السياسية أو العسكرية أو االقتصادية أو الثقافية ومن تلـك التحـديات             
الغزو الفكري والثقافي الذي يوجهه األعداء نحو أبناء امتنـا بقـصد محـو              

 الرذيلـة    نحـو االنحطـاط واالنحـالل و       ة وجرهم هويتهم العربية واإلسالمي  
وإفسادهم حتى يكونوا عاجزين عـن حمايـة أرضـهم وديـنهم وأخالقهـم              

  .وثقافتهم
والغزو ، إن ما تقوم به القنوات الفضائية العلمانية العربية واألجنبية          

هو لغسل عقول شبابنا وهدم الصحوة اإلسالمية       ، الفكري الموجه نحو شبابنا     
  . معول التقدم التكنولوجي العصريباستخدامذلك وتشويهها ومسخها و
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فاألصيل هو من كان له أصل يرجع إليه ونسب يعول عليه وأهل يحتمي بهم              
  .ويلجأ إليهم 

 واألصالة تقتضي أن نعود إلى أصولنا العقدية واألخالقية والفكرية نستمسك         
  .بعراها ونتشبث بأهدافها 

ف الصالح لهذه األمة واتبـاع     والعودة إلى األصول تعني التشبع بروح السل      
منهجهم ، وهذا يوجب علينا أن نجتهد لعصرنا كما اجتهدوا لعـصرهم وأن             

  .نفكر بعقولنا لتنظيم حياتنا كما فكروا هم بعقولهم 
ومن دالئل األصالة أن نجتهد في االنتفاع بتراثنا الغني ، ولكن هذا ال يعنـي         

به وخطأه وغثه وسـمينه     أن نقبله كله بحقه وباطله وعلمه وجهله ، وصوا        
)27( .   

وذلك بأن نعيش في عـصرنا وزماننـا فـي          :  يجب مراعاة المعاصرة     -4
أفكاره وقيمه وسلوكياته ، في انتصاراته وهزائمه ، ومـع أهلـه األحيـاء              
المتحركين ، نفكر كما يفكرون ونعمل كما يعملـون ، وأن نعـيش الواقـع               

  .الماثل ، ال الماضي الزائل 
جة إلى فتح باب كبير وخطير بالنسبة للتراث ، ليس هو باب             في حا  نحن -5

 كثير من العلماء هذا الموضع بما فيه الكفايـة ،           عالج ، فقد     فحسب االجتهاد
 الكتاب ونصوص السنة ، باب التعرف       نصوصهو باب فهم النصوص ،      إنما  

اء هتـد  ، باب االالنصوصالمباشر على النصوص ، باب التعامل المباشر مع        
كيـف  :  ، وفي هذا ننصح طالب العلوم الشرعية بقـراءة كتـاب             صوصبالن

نتعامل مع القرآن الكريم ، وكيف نتعامل مـع الـسنة ، وكالهمـا للـدكتور                
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مـن األبحـاث    % 95، بينما   %5 من البحث العلمي ال يتعدى       -الدول العربية 
  . العلمية تقوم بها الدول المتقدمة

  

 
البد أن نعترف بداية أن األزمة يتحمل مسئوليتها اإلنسان المسلم نفسه            -1

  : ، لذ انطالقاً من قوله تعالى 
2-  )   رغَياَهللا لَا ي ِإن    هِما بَِأنْفُسوا مرغَيتَّى يمٍ حا بِقَوالبد أن تتوفر لـدينا    ) م

الرغبة الصادقة واإلرادة القوية لتغيير ما باألنفس ، وهذا مـا فعلتـه              
  .أوربا في نهضتها وكل الدول الناهضة كاليابان والصين 

 ،  يجب تصحيح مفهوم الثقافة ، حيث إن الثقافة ، في إطارها اإلسـالمي         -2
ليست قيمة معرفية محضة ، وإنما هي قيمة أخالقية ، تعنى بتكوين اإلنسان             
بشمولية أبعاده الفكرية والروحية والجسمانية ، والمعرفة قيمـة مـن قـيم             
الثقافة في اإلسالم ، وهي قيمة رسـالية ، ال فوضـوية ، وال ترفيهيـة وال                 

  .)25(عبثية 
ية ، ومكوناتهـا األساسـية ، وأن    كما البد أن نفهم الثقافة بخصائصها الذات    

نفهمها من مصادرها األصلية وليس من المصادر الهامشية أو المدخولـة أو     
  . )26(المنحولة أو الواهية 

 :  االعتزاز باالنتماء اإلسالمي العربي -3

  فاالعتزاز باالنتماء إلى اإلسالم هو المؤثر األول في صنع الثقافة ، والذي            
صبغته  وهذا االنتمـاء هـو مقتـضى األصـالة ،            وجهها وجهته وصبغها    
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إن أهم وسائل حماية شبابنا من الغزو الثقافي والفكري هو تـوفير            و
وأشرطة الفيديو والديسكات وأشرطة الكاسـيت  ، المجالت و الكتب اإلسالمية     

المتضمنة األناشيد اإلسالمية والمحاضـرات والخطـب والعلـوم والبـرامج           
  .سماعها ومشاهدتها وحثهم على ، الناسخة 

فقد أصبح عالمنا الثقافي مخيفا     ، طرق  إن الثقافة العربية في مفترق      
فمهما فعلوا لن يجعلونا أسوا حـاال ممـا          عليه   إلى درجة ال يحسدنا أعداؤنا    

  .نحن عليها اآلن 
هـل  و، فشبابنا يجولون في الشوارع فاقدين لهويتهم وشخـصيتهم         

   الجوهر؟ثقافتنا أن نتمسك بالمظاهر وننسى
 : السابقة والـسؤال الجـوهري فيهـا        األسئلةومن أجل اإلجابة عن     

لعلنا نـصل   ، قامت اللجنة الثقافية بعقد هذا اليوم الدراسي ثقافتنا على أين ؟     
نصل إلى قناعة تامة تؤدي بنا على المزاوجة في الثقافة بـين            ، إلى ما نريد    

 يستطيعون أن يقفوا أمام هذا      لنجعل من شبابنا دعاة مثقفين    ، القديم والجديد   
الطوفان الثقافي الذي يحاول بكل السبل أن يبعـدنا عـن ثقافتنـا العربيـة                 

ومن ثـم يفعلـون بنـا مـا         ، وبذلك يبعدنا عن ديننا ومعتقداتنا      ، اإلسالمية  
وقد شارك في هذا اليـوم  ، يريدون دون أن نستطيع رد سهامهم في نحورهم        

  :أن الثقافي منهم الدراسي عدد من المهتمين بالش
   أبو السبح    وزير الثقافة السابق عطا اهللا.  د-
  صالح البردويل     النائب في المجلس التشريعي.  د-
  احمد الساعاتي .  د-
  حسن أبو حشيش.  د-
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  زكريا زين الدين.  د-
  يوسف فرحات.  أ-

  
  :وهم  ، التحضيريةوقام على إعداد هذا اليوم أعضاء اللجنة 

   رئيس اللجنة التحضيرية   الخالق العف   عبد .  د-
   مدير الجلسات    اجهاد يوسف العرج.  د-
   عكيلةسامي.  أ-
  سعد اكرم.  أ-
   صايمةابتسام .  أ-
  يونس أبو جراد.  أ-

  
بارك اهللا في جميع من شارك في هذا اليوم الدراسي والشكر موصـول             

  .جميع وجعله في ميزان حسنات ال، لهم جميعا على ما قدموا 
  

  واهللا ولي التوفيق
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 العصر أيضا ، وكأنها مـشكالت قـوم         ومشكالتالعصر وعلوم العصر ، بل      
  . آخرين يعيشون في المريخ

  

 
اقرأ باسم ربـك الـذي      (تورنا الخالد   بالرغم من أن أول آية في دس      

، حيث تجسد هذه اآلية هوية األمة، إال أن األمة تعـيش هـذه األيـام        )خلق
ورد في تقريـر منظمـة      تعيش أزمة القراءة والتأليف والبحث العلمي، فقد        

أن معدل نشر الكتاب فـي      ) اليونسكو(األمم المتحدة للعلوم والثقافة والتربية      
وكذلك فإن نصيب كل مليون عربي من       ) 7%(جاوز نسبة   العالم العربي ال يت   
 ) 212( لكل مليـون أوروبـي، و      )584(كتاباً، مقابل   ) 30(الكتب ال يتجاوز    

لكل مليون أمريكي وورد في تقرير التنمية البشرية األخير أن أعداد النـسخ             
لى ثالثة آالف، بينما    إالمطبوعة من الكتاب العربي في المعدل العام بين ألف          

  · بلغ عدد النسخ المطبوعة للكتاب في أوروبا وأمريكا عشرات اآلالفي
كما تظهر بعض اإلحصائيات أن نسبة األمية فـي العـالم العربـي              

، كما أن متوسط القراءة لكل فـرد عربـي   % 60إلى % 47تتفاوت من بين    
دقائق في السنة بينما متوسط القراءة لإلنسان الغربي هـي بمعـدل       ) 6(هي  

دقيقة ، كما تفيد هذه اإلحصائيات أن عالمنا العربي يصدر كل عام            ألف  ) 12(
ألـف  ) 85(كتاب ، بينما أمريكيا لوحدها يصدر فيها حوالي         ) 1650(حوالي  

  .كتاب سنوياً 
من علماء العالم ينحصرون فـي  % 95كما تظهر بعض التقديرات أن   

والتي منهـا   - أمريكا وأوروبا واليابان، وهذا يعني أن نصيب البلدان النامية        
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 : 
 ومـن    ، اإلنساني تجاه الفكر    الموقف السلبي :  وثقافتنا    فكرنا آفات منو 

خطـاء   ما نتيجة بعض أ    نظريةصور هذه السلبية تصور الفساد الشامل في        
  .فيها ، ثم الرفض الكامل لهذه النظرية

   :  تقتضيواإليجابية 
 نقاط الصواب ونقاط الخطأ فيها أو    بيان الكاملة لتلك النظرية و    الدراسة-1

  . الضعفونقاطنقاط القوة 
 نظرية علمية محكمة بديلة عن تلك النظرية الخاطئـة ، حيـث             تقديم -2   

  . آخرعلميها إال نتائج صادقة لبحث  ال تدحض، علميالنتائج الخاطئة لبحث 
 أو الشتائم   منها الرد على األبحاث بمجرد ألفاظ االستهانة أو التهوين          أما    

 درسـوها والتنديد فكل ذلك ال ينال من سطوة تلك األبحاث عند كثيرين ممن             
  .)24( وتتلمذوا عليها

  

 
ـ       ال يوجد قداسة ف    ال ي اإلسالم ألحد سوى نصوص القـرآن والـسنة ، ف

 ،e  ، ولو كان هؤالء البشر من صحابة رسول اهللا  البشر الجتهادات اسةقد
 كـل  التابعين ومن بعدهم من األتقياء الصالحين ، مـع إجـالل             األئمةأو من   

    .eي بلنوا الدين إتباعهمهؤالء بقدر 
جتهدين وتقديـسها وعـدم     لذا كان الجمود على أراء بعض العلماء والم       

نبذ و احتقار علمـاء  الجرأة على مخالفتها تقليداً مذموماً وذلك أنه يؤدي إلى          
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  عبد الخالق العف .د
  رئيس اللجنة التحضيرية  

  

  وبعد،.. افي النعمة ويكافئ مزيده الحمد هللا يو
قد يبدو مستغرباً في ظرفنا الـسياسي واألمنـي واالقتـصادي فـي             

ن ما يوهم بالتناقض فلسطين أن نتداعى لمناقشة قضايا الثقافة واإلبداع ، ولك        
يزول إذا أدركنا حقيقة أن ال انفصال بين الـسياسة والثقافـة فـي حالتنـا                

  . الفلسطينية شديدة الخصوصية
بل إن الثقافة هي أهم روافد الصمود والثبات في معركـة الـسياسي             

  . نحو التحرير واالستقالل 
بة وفي ظل تعدد الرؤى السياسية نشأت استقطابات حادة لعناصر النخ         

اإلبداعية لصالح االتجاهات السياسية المتباينة، األمر الذي أدى إلـى تزويـر       
شخصية المثقف وإلى انتكاسة في المفاهيم و الثوابت الوطنية الشاملة ، وفي            
وحدة الموقف الوطني الفلسطيني الذي يجب أن يقوم على مساحات واسـعة            

وحـد الـوطني    من القواسم المشتركة وهوامش أكثر سعة من محـددات الت         
  . الحقيقي في ظل تحديات الحوار و المصالحة 

لقد أصبحت الحركة اإلبداعية أسيرة الواقع المتأزم وإن فارقته أحياناً          
  . وبمبادرات فردية خالقة في التماهي مع حالة المقاومة والصمود والنصر 

ورغم انتشار كثير من المراكز الثقافية التي تزيد عن مائتي مؤسسة           
يـل واإلغـالق    معظمها غير فاعل بـدعاوي الحـصار وانعـدام التمو       إال أن 
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واالنفصال الجغرافي والتفكك السكاني بين شـطري الـوطن ، إضـافة إلـى           
االرتهان للموقف السياسي والفصائلي، وإن كان ثمة مراكز فاعلة فإن بعضها         
يتحرك باشتراطات الممولين والمانحين التي تهدف إلى إحداث تغيير عميـق           

الوعي الثقافي للقبول باآلخر النقيض المحتل الغاصب ، والرضا بالتعايش          في  
والتطبيع ونبذ المقاومة بجميع أشكالها المشروعة، ويدعم هذا التوجه حالـة           
االنهزام بل التآمر العربي الرسمي أمام االستكبار الـصهيوني الـذي ترسـم            

  . محدداته السياسة األمريكية وحلفاؤها 
 الثقافية الرسمية وعلـى رأسـها وزارة الثقافـة       أما عن المؤسسات  

 ضد  التنويرالفلسطينية فقط جرى تغييب متعمد لدورها في معركة التحرير و           
المحتل ، وتغيرت كثير مـن المـصطلحات الـسياسية و البـرامج الثقافيـة         

  . التطبيعية التي تعد إفرازاً سلبياً لتداعيات اتفاقية أوسلو سيئة الذكر 
جة والقناعة بالتغيير وفـق الثوابـت الوطنيـة بعـد           ثم برزت الحا  

االنتخابات الفلسطينية التي أفرزت حركة المقاومة والبناء ، وواجـه وزيـر            
ثم جاءت حكومـة  .  دون تطبيق برامجه اإلصالحية  الثقافة عقبات كثير حالت   

الوحدة الوطنية ، ولم يختلف األمر كثيراً ، فالموازنة المرصـودة للثقافـة ال            
 في األلف من ميزانية الحكومـة وفـق فهـم مغلـوط لـسلم        2ى نسبة   تتعد

  . األولويات 
إضافة إلى انعدام دور القطاع الخاص الفلسطيني في دعـم مـشاريع          

  . البنى التحتية الثقافية 

 

 71 

  . ، والخلط بين المفاهيم وضوح وتحديد المصطلحاتضعف -4
  .)والجزئياتالكليات ( التمييز بين أصول الدين وفروعه ضعف -5
  .والمندوبات التمييز بين الفرائض وبين السنن  ضعف-6
  . الفقهاءاجتهاد التمييز بين أحكام الدين األصلية وبين عفض -7
وبـين القـضايا    ) عليهأي المجمع   (عدم التمييز بين قضايا اإلجماع       -8

  .الخالفية
 ، وبين كـون     الحياةالخلط بين شمول الدين في توجيه جميع جوانب          -9

  .)22( ظاهرةية أالدين هو المؤثر الوحيد أو العنصر الوحيد في 
 

  
 في اإلسالم فصام بين إخالص العمل هللا تعالى وبين صـواب هـذا              ليس 

 عليه النبي صلى اهللا عليه وسلم وال يقبـل العمـل            كانالعمل وموافقته لما    
 االنحراف الفكري مع اإلخالص غير      بخطورةبغير ذلك ، وهذا األمر له صلة        

نغفـل عـن    ، إذ يجعلنا الصريحةر من المعصية العملية المبصر ، فهو أخط
   .)23( نحن أو أفعال الغيرأفعالناتحري الصواب ، سواء تحريه في 

 

  
 غيـر محكومـة     خياالتاإلسراف في جانب الوجدان ، قد يؤدي إلى          -1 
  .عقل وال شرعب

  .العاقلة ، ويؤدي إلى الخضوع غير اإلسراف في الطاع -2 
  . والحركةالنشاطاإلسراف في االحتياط ، ويؤدي إلى تعطيل  -3 
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 : 
  .، على حساب الفهم والتحليل والتأمل المتون  حشو الذهن بحفظ -1 
بإعطـاء  ) واقتـصادية سياسة واجتماعية   (الضغط على حرية اآلخرين      -2 

الذات حق الوصاية على الجميع ، فضال عن اإلرهاب الفكـري مـن أفـراد            
  . تحمل الفتة دينيةومؤسسات

  .للحياة من فهم العلم حفظ العلم لالمتحان بدالً -3
 المختلفة وجمع المادة  للمراجع من النظرة    لكتاب الدراسي بدالً  االكتفاء با  -4

  .الممتازة
 بفهم الواقع والـسعي     االهتمام من   ات ، بدالً  ريالهيام بالتحليق في النظ    -5
  .تغير لل

 أو فـي    التفكيـر ضمن من سوء في     تشيوع سياسة ردود الفعل ، وما ت       -6
  . )21( المواقف

  


 : 

فهم الحياة على أنهـا أبـيض        ، والسطحية لألمور، و    النظر األحادية  -1
هناك حق واحد أبيض ، وكل ما       ف أللوان أخرى ،     وجودال  و  فقط ،  وأسود

 واحدة أيـضا ، وال يمكـن أن         صورةعداه أسود ذو مضمون واحد وذو       
   . المضمونتختلف الصور مع وحدة

  .)نوالقرمن تراث (االلتزام بما ال يلزم  -2
  .)الشريعةمن مقاصد (اإلهدار لما يجب  -3
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وأمام هذا االنهيار الثقافي تشكلت بعض التجمعات الثقافية والمراكـز        
اً ثقافياً مقاوماً لكل أشكال االنهزام      والمنتديات التي تحمل هماً حقيقاً ومشروع     

  . واإلحباط واليأس 
واعتمدت هذه التجمعات على التمويل الذاتي ومارست دوراً جيداً في          

  . تفعيل وإثراء المشهد الثقافي الفلسطيني المقاوم 
ولعل األمر الذي ميز هذه المنتديات هو صلتها بالمبـدعين الـشباب            

ل التكاليف مع تنشيط وتحفيز بعض مؤسسات       وتوظيف طاقاتهم اإلبداعية بأق   
  . القطاع الخاص لدعم هذه الجهود الشابة الطموحة 

وفي استعراض سريع للبرامج الثقافية في وسائل اإلعالم الفلسطينية         
المرئية والمسموعة نجد غياب التخطيط السليم المبرمج الستراتيجيات بنـاء          

راث وتنشط الـذاكرة وترشـح      ثقافة وطنية أصيلة حرة مقاومة ، تستلهم الت       
  . الكينونة والهوية وتستنهض الهمم للنهضة والبناء 

ولذلك فقد تدنت قدرة اإلعالم الفلسطيني الرسمي و الفصائلي علـى           
استيعاب الخط الثقافي الشمولي األصيل الوطني ، وتسبب ذلك فـي ضـعف             

  . قدرته على تكوين االتجاهات اإليجابية في المجتمع الفلسطيني 
اهيك عن ضعف مستوى اإلعالميين الثقافي وعـدم وجـود بـرامج        ن

  . للتدريب والتأهيل إضافة إلى النفوذ السياسي في الوسط اإلعالمي 
ولكي أكون منصفا فإن كثيراً من وسائل اإلعالم قامت بدور ريـادي            
وبطولي ومتكامل في خدمة القضية الفلسطينية ، ولكنني ركزت فيما مـضى            

ع الثقافي لتالفيها واالرتقاء بالخطـاب الثقـافي اإلعالمـي    على سلبيات الواق 
  . وفصله استراتيجياً عن أتون المحرقة السياسية واالقتصادية و األمنية 



 

 16 

وليس من المفيد أن يلبس المثقف جلد السياسي ، ألن من شأن ذلـك     
جلدية الزمـان  خلق ضيق في مساحة الوعي وهامش الحرية فالثقافة تخاطب     

  . يخياً و حضارياَ وإنسانياً والمكان تار
  : أما السياسة فإنها تتعامل مع الممكنات العملية اآلنية 

السياسي عادة يستند إلى قاعدة من ليس معي فهو ضـدي وينبغـي             
مواجهته ، أما المثقف فإنه يستند إلى قاعدة الحرية والتعددية واحترام الرأي            

  . اآلخر 
ة سياسـية تحـدد معطياتهـا    ثقافة رسمي: وهناك نوعان من الثقافة   

األنظمة وهي تجسد فلسفة ومصالح تلك األنظمة وهـذه الثقافـة ذات طـابع           
نفعي وظيفي استغاللي، وأما الثانية فهي ثقافة الشعوب ويشكل معطياتهـا و            
إطارها نبض الجماهير التي تتوق إلى التطوير والتحرر وال بد من التأكد هنا             

المعرفي من هيمنـة مراكـز الـسلطة أو         على وجوب تحرير النتاج الثقافي      
اشتراطات المانحين والعمل على اسـتقاللية الفكـر واإلبداعيـة ، فالثقافـة             
الناجحة هي الثقافة القائمة على قاعدة متوازنة مـن الحريـة والمـسئولية             

  . الوطنية واألخالقية التي يتحدد في إطارها دور السلطة ودور المثقف 
حرية هو أبرز الظواهر التخلف الثقـافي فـي       إن افتقار الثقافة إلى ال    

المجتمعات العربية ، ولذلك يجب أن نتجاوز هذه اإلشكالية ونوفر القدر األكبر            
  . من الحرية الثقافية في المجتمع الفلسطيني 

ال شك أن هذه الحرية ليست مطلقة ولكنهـا تـستند إلـى ضـوابط               
قيمـتهم وعقائـدهم    ومعايير شرعية ووطنية تضمن عدم إيذاء اآلخرين في         

  . وعاداتهم وأخالقهم 
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 1-  سبق أن قال به أحد القدامىعدم القول برأي لم ي.  

   .ت وفهمها منفصلة عنهااالنشغال بالجزئيات عن الكليا  -2 
  . العزوف عن اإلبداع واألصالة ، والركون إلى التقليد والتبعية   -3 
  . واألفكارالمبادئالصنمية وشخصنة -4 
   .عوجاج في التفكير والحوار واالستدالل العقلي اال-5 
 . الخلط بين الثوابت والمتغيرات وتقديس ما ليس بمقدس -6 

  .تأصيل والتمحيصالسطحية والعجز عن ال -7 

فقدان الثقـة    ، فضالً عن     الميل إلى االرتجال وفقدان الثقة في التخطيط       -8 
   .بالنفس ، واآلخرين

  .النشغال بالشعارات عن تحليل مضمونها ا-9
الحـرص علـى    (سيطرة الفصام والتناقض على التصرفات الشخصية        -10

  .)المسجد وأكل أموال الناس بالباطل الصالة في
   . ميم في األحكام وعدم ضبطهاالتع-11
12-     غياب الموازين المحددة لما ي  رفض مـن نتـاج حـضارات       قبل وما ي

   .اآلخرين
 المبالغة في إبراز مزايانا ، في مقابل المبالغة فـي إبـراز عيـوب    - 13

   . )20( المخالفين
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 : 
 ، فهـو    خطيـراً   فكريـاً  يمثل مزلقـاً   حيث   التفسير بالرأي دون علم ،     -1 

  .للشرع ، إذ يتم التعامل معه بغير األدوات التي يتطلبها تحريف مباشر
 قد يفهم خطأ، فيظن الناس منه        )اكل الحياة الدين يحل جميع مش   (  مبدأ   -2 

حياتنا تستغني عن التفكير والعقل، وهذا مزلق فكري؛ ألن العقـل هـو              أن
  .خرج من الشرع األحكام تُالتي س األداة

 الفصام في النظر في النصوص الشرعية أو اعتبار حديث واحد مصدراً           -3
  .سخة أو مخصصةللتشريع في الوقت الذي تتوافر فيه أحاديث أخرى نا

 عـرفُ معرفة الحق بالرجال ال الرجال بالحق ، مع أنه حتـى الرسـل تُ              -4
ولوال ارتباط الحق بهم منذ البداية لما اعترفنا لهم بالرسـالة وقـد    بالحق ،
الخلط ، إلى اتخاذ رجال عالمة على الحق ال الحق عالمة على الرجل  يؤدي

   .و بشريبين ما هو دين منزل من عند اهللا وبين ما ه
 . الجمود على كتب ومنشورات معينة -5 

 6-       حايدة ، ومن النقد من الخارج     النفور من األفكار المعارضة أو حتى الم ،
 بحجة أنـه  عدم تقدير العلوم الحديثة ، وإهمال الكالم في الفكر الحديث ،             و
   .)19() يلحادإفكر منحل ، إباحي ، (
 

  :  
ومن أخطرها غلبة روح االنهزامية في مواجهـة الحـضارة الغربيـة ،         

 وتترسـخ نفـس هـذه الـروح أمـام      ، كمامخالفة الالجرأة على  وفقدان
  : مظاهر هذه االنهزامية الموروثات  ومن
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وال شكل أن هناك أزمة في المنتج الثقافي نشأت نتيجة عـدم نـضج             
الرؤية الذاتية الشاملة للدور الثقافي، إضافة إلى عدم اكتمال الثقـة بأصـالة          
حضارتنا العربية اإلسالمية وعراقتها، ومع ذلك فإن الوجـدان الجمـاهيري           

جه حركته وعي المثقفين بطبيعة المرحلـة سـوف         الفلسطيني العام الذي يو   
ينتج جبهة ثقافية قوية مقاومة تنتج بدورها أدبـاً ثوريـاً تغييـر يتـصدى               

  . لالستكبار الصهيوني 
إن من أهم المعوقات في صياغة منهج ثقافي متكامل ومتوازن انعدام           
التخطيط وغياب االستراتيجية، وعدم وجود تنـسيق وتـشاور بـين األطـر             

فية الرسمية والهيئات الثقافية األهلية والنقابية والمؤسـسات التعليميـة       الثقا
  . العليا 

بل إن كالً من هذه األطراف قد يسعى إلى إثبات وجوده على حـساب              
طمس اآلخر وإعاقته وهذه الظاهرة سلبية نفعية يغلب فيها هـوى المـصالح     

كـوادره  الذاتية على مصلحة مجموع الشعب الفلسطيني الذي ينتظـر مـن            
الثقافية تشكيل مرجعية ثقافية عليا حرة ، وننصح هنا بتـشكيل مرجعيـة أو              

عدداً من المثقفين واألكاديميين والمبدعين ممن يتمتعـون        دائرة ثقافية تضم    
  . بالنزاهة والموضوعية وااللتزام بقضايا الوطن وهموم األمة 

 تتـولى   واضحة شـاملة ، و    إستراتيجيةويكون لهذه الدائرة الثقافية     
وضع خطط ومشاريع وأوليات وبرامج إصالح المؤسسات والمراكز الثقافيـة          
القائمة و تفعيل أنشطتها اإليجابية وتغطية النقص فـي الكـوادر والخبـرات           
والمعدات وسائر اإلمكانيات المادية و التقنيـة الالزمـة للنهـوض بثقافتنـا        

  . الفلسطينية 
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 واضـحة لتخـريج جيـل مـن        إستراتيجيةم وفق    التخطيط الثقافي السلي   -1

المثقفين والباحثين والمبدعين عبر مراكز األبحـاث والمؤسـسات الثقافيـة           
  . طرح المفاهيم والتصورات الحضارية التراثية بأسلوب عصريو  ،والتعليمية

 ال بد من إعادة صياغة وهيكلية وسـائل اإلعـالم المقـروءة والمرئيـة        -2
ن تقديم وجبات ثقافية دسمة بأسلوب عصري جـذاب         والمسموعة ، وال بد م    

  . تعيد للجيل الثقة في الذات
 انطالقاً من فهم اآلخر والتصدي لمخططاته ال بد من دراية واعية بالغرب             -3

الواقع والثقافة والفكر والسياسة بما يمكن أن نـسميه     : األوروبي واألمريكي   
  . االستغراب دراسياً ومنهجياً مقابل اإلستشراق

 االرتفاع فوق مشاعر اإلحباط واليأس والشعور بعقدة النقص أمام اآلخر           -4
وإعالمياً ، وهذا سيقود إلـى تعميـق االنتمـاء          والمهيمن سياسياً وعسكرياً    

الحضاري والديني والوطني وتعزيز الثقة في الذات والـصمود فـي معركـة         
مـات ثقافـة    تقرير المصير ، وقد وفر النصر المؤزر في معركة الفرقان مقو          

  . مقاومة سيشهد العالم صداها
 االهتمام بثقافة الطفل عبر المخيمـات والمكتبـات العامـة والـرحالت             -5

والكشافة والعمل على تنمية مواهبه ورعايـة حـرب غـزة علـى ذاكرتـه               
  . ووجدانه

 اعتماد المشاركة الجماهيرية الواسعة في أي تخطـيط لبـرامج ثقافيـة             -6
  .طقية وعلمية ثابرة مستقبلية وفق آليات من

  .  نشر ثقافة المحبة والوحدة والتالحم بين أبناء الوطن الواحد-7
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ورغم أن اإلسالم يدعو إلى العقل والعلم وأخذ الحذر واإلعداد للغد ،            
إال أن ثقافتنا ، ما زالت  ضعيفة االهتمام بهذا الجانب ، وهو أمر ال يقتصر                
أثره الضار على ضياع الجهد في غير محله أو إنفاق المال في غير موضعه             

إذ أنـه يعكـس      ، هم على األهم وإنما يتعدى أثره أبعد من ذلك        أو تقديم الم  
صورة لإلسالم مشوهه ، ليست من الحقيقة في شئ ، ونظراً ألننـا نرتجـل         

نراهم يسرقون ثمرات كفاحنا اإلسالمي ونحن غافلون        ، وخصومنا يخططون 
)17(  .  
  

 
   : الغفلة هر هذه ومن مظا

 .المصلحة والمفسدة ، ودرجات دم مراعاة األولويات ع-1 

 الغفلة عن دراسة الواقع ومالحظة ظواهره عند تقرير األحكام ، وكذلك -2 

الوقـوف عنـد المـشتبهات وتحريمهـا دون          ، و  الغفلة عن التأمل الفكري   
  .الحتياطالحقيقي ، وبهذا يقع الغلو في ا الرجوع إلى أهل الفكر والفقه

ويتبعهـا غلـو فـي      (الغفلة عن مراعاة شروط قاعدة سـد الذريعـة           -3 
 .)االحتياط

نتيجة اختالف العقـول ، و حـق    الغفلة عن ضرورة التعدد والتنوع ، -4 
  .االجتهاد للمؤهل له

الحـرص علـى    نفور من الحوار مع المخالف ، بدال من   وينتج عن ذلك  
م مـع التعـرض للنوايـا وتبـادل الـتهم           االتها ، وينتج عنه كذلك      الحوار
  . ) 18(بالباطل
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 ذلك المرض الـذي     ونقصد به االنغالق الفكري في الدرجة األولى ،       

ويأتي االنغـالق فـي     . يصيب الفكر فيفضي به إلى التجميد أو إلى الذبول          
الفكر نتيجة فقدان اإلرادة القادرة على التفاعـل مـع الثقافـات األخـرى ،       
ونتيجة فقدان التميز بين ما يؤخذ منها وما يترك ، فيكون المهرب والمـالذ             

 ناتج عن سوء الظـن بـاآلخرين ،    وهذا الموقف . هو إغالق النوافذ جميعاً     
والذي بدوره ينتج موقفاً قائماً على العجز والتقـصير والعدوانيـة ، وهـو              

هذه الخصومة  ) من ليس منا فهو من خصومنا     (موقف ينطلق من ثقافة خطأ      
   .   )15( مدخل من أخطر مداخل االنحراف في فهم اإلسالم والعمل باسمه

  

 
إن صناعة اإلنسان هي أعظم صناعة ، وعقل اإلنسان هـو قائـده ،     "

كثير مـن   بوتفكير اإلنسان هو موجهه ؛ لذا كان صناعة تفكير اإلنسان أشق            
وإذا كان اإلنسان هو صانع     . صناعة أية آلة من اآلالت مهما دقت أو عظمت          

لمعية تكون اآللـة التـي يـصنعها        اآللة فبقدر ما يتميز تفكيره بالنضج واأل      
عظيمة ، وكلما ارتقى اإلنسان وبلغ درجة عالية من التحـضر أدرك أهميـة              

  .صناعة اإلنسان ، وأوالها عناية خاصة تفوق عنايته بصناعة اآلالت 
ورطط وبذل المال إلعداد صانعي اإلنسان وصانعي األجيـال    م الخُ س- 

دة األساسـية للنهـوض فـي هـذا      هي القاع-من أمهات معلمات ومعلمين     
  .)16(" االتجاه
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  عطاهللا أبو السبح
  وزير الثقافة السابق

  

الحمد هللا رب العالمين و الصالة و السالم علـى أشـرف خلـق اهللا               
ن عمـل بدعوتـه و اسـتن        أجمعين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وعلى م       

  .بسنته إلى يوم الدين أما بعد 
في واقع األمر األساس الذي كنت سأنطلق منه وضعه األخوة الكـرام        

ومن هنا أراني قد كفيت هذه المهمة وأبـدأ         ، في تقديمهم وتعليقهم وعرضهم   
بما أشار به أخي الدكتور صالح البردويل أن المثقف هو الذي يعلم شيء عن              

وبالتالي جمـع بـين التخـصص و التنويـع          شيء عن شيء    وكل  كل شيء   
  .المعرفي و اإلدراكي

سأدخل مباشرة إلى أس الداء الذي منيت به ثقافتنـا و أحـدث بهـا           
مرضا عضاالً الذي يتمثل في ابتعاد الجمهور العربي اإلسـالمي عـن هـذه              
الثقافة وليس أدل على ذلك الحضور الضئيل للجمهور في المؤتمرات وورش           

  .ل المعنية بالثقافة حيث تبدو الثقافة كاليتيم الذي يحتاج إلى من يكفلهالعم
طرح الغرب و المتأثرون بالغرب كلمة الثقافـة كمعـادل موضـوعي      

 مع الغرب فـي عاداتـه و تقاليـده          التماهيللتنوير، والتنوير باختصار هو     
 علـى   وأفكاره ومعتقداته وفي سلوكياته ، وفي المقابل الديني هو الذي يركز          

مفهوم التخلف و الرجعية والقوقعـة و االنـزواء دون االهتمـام للقـضايا              
 البد  إننامحمود  نجيب  ومن هنا كنا نرى و نسمع ماذا يقول نجيب زكي           .الكلية
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وهذا أكده أيضاً طه حـسين فـي        ، أن نأخذ الثقافة الغربية بخيرها و شرها        
ي المشرق العربـي و     يصل األمر الى أن العادات ف     ".مستقبل الثقافة في مصر   "

عادات العرب قد تأثرت تأثراً كبيراً حتى أخرجوا نساءنا عاريات ألن اللبـاس         
كذلك الحال في موسيقانا يصل الحال إلى       ، العربي يدل على الرجعية و التخلف     

 و والتانخو وغيرها حلت محل الموسيقى العربية واستبدلنا رقصة          السامباأن  
وتخرج .نها تبرز الحضارة والتقدم والتنوير    أل) سلو(الخيول و السيف برقص     

في نهايتـه   " لم نعد جواري لكم   " أسمته   علينا كاتبة فلسطينية لتكتب لنا كتاباً     
  :تقول

   نخساً كالبقر تساقيا أمة نساؤها
   ذوق النَوررتجهاأبشر أخي بحضارة 

يصل بها الحـد إلـى أن       " لم نعد جواري لكم   "سحر خليفة في كتابها     
ي الثقافة العربية اإلسالمية لتأتي بالوافد الغريب علـى ثقافتنـا   تهدم الثابت ف 

هذا الذي نراه في القصص التـي  .وتزدري األول وتضع الثاني في مكان سام ٍ      
عمـارة  "كتاب عالء األسـواني   .غزت كل بيت وترجمت إلى مسلسالت وأفالم      

دب هذا هو األ  ، يعقد فصوال كاملة عن الشذوذ الجنسي وعن اللواط       " يعقوبيان
ذاك العمـل الفنـي     ) عمارة يعقوبيـان  ( تالغربي الذي تشربه ومن ثم أصبح     

األدبي الرائع الذي يجذب الشباب ويقول لهم بأن هذا هو التنوير و ما دونـه               
وهذا الذي كرسه سالمة موسى في أقواله أنه يجب إحالل ثقافة           ، هو التخلف 

  .ا الزمنجديدة بدل هذه الثقافة المقيدة والكلبشة التي عفا عليه
الذين انبروا  للدفاع عن الثقافة العربية وأذكر فـي هـذا             قلة أولئك 

محمد شاكر ومحمود شاكر الذين     ، السياق العائلة الذهبية أحمد شاكر وأوالده       
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مجموعة القوانين التي   :  ونعني بالسنن الكونية ، سنن اهللا في الخلق وهي          

سنها اهللا عز وجل لهذا الوجود ، وأخضع لها مخلوقاتـه جميعـاً ، علـى                
   .)13(اختالف أنواعها وتباين أجناسها 

 والمتأمل في واقع المسلمين اليوم يجد قصوراً كبيراً على صعيد اكتـشاف            
ابة التي لحقت بالعقل والفكر اإلسـالمي علـى صـعيد           هذه السنن ، فاإلص   

اكتشاف السنن الكونية وذلك باستخدام المنهج االستقرائي المشار إليه فـي           
) قُْل سيرواْ في اَألرضِ ثُم انظُرواْ كَيفَ كَان عاقبـةُ الْمكَـذِّبِين           :(قوله تعالى 

ـ        ] 11 :األنعام[ عيد اسـتخدام المـنهج     هذه اإلصابة ال تقل في حجمها على ص
االستنباطي القياسي في التعامل مع الفقه التشريعي ، وكالهما يمثالن جزءاً           
من أزمة الفهم التي تعاني منها الصحوة اإلسالمية ، ويؤكد ذلك مـا قالـه               

لم يقَصر المصنفون من المتقـدمين  : " العالمة محمد رشيد رضا حيث يقول     
اب والسنة كما قصروا في بيان مـا هـدى    والمتأخرين في شئ من علم الكت     

والجمع بين النـصوص    ! إليه القرآن والحديث من سنن اهللا تعالى في األمم          
ولو عنُـوا بـذلك بعـض       ! التي وردت في ذلك ، والحث على االعتبار بها          

عنايتهم بفروع األحكام ، وقواعد الكالم ، ألفادوا األمة بمـا يحفـظ دينهـا               
غني فيه التوسع في دقائق مسائل النجاسة ، والطهارة         وهو ما ال ي   . ودنياها  

والسلم واإلجارة ، فإن العلم بسنن اهللا تعالى في عباده ال يعلوه إال العلم باهللا        
  .)14(" تعالى وصفاته وأفعاله ، بل هو منه ، أو من طُرقه ووسائله 
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 المطلقة، فرق ما بين     الخالق والمخلوق ، فرق ما بين العجز الذاتي والقدرة        
   . )10(" العلم المحدث النسبي المحدود ، والعلم اليقيني المحيط بكل شئ 

  

 
إن اآلفة التي لحقت بثقافتنا ، فضالً عن كثير من علماء األمة ، هـي آفـة                 
تقديس كل ما هو قديم ، حتى صارت صفة القدم في حد ذاتها تُضفي علـى                

وقـد أصـبحت التراكمـات      . سة تَحول بينه وبين النقد والتحليل       العمل قدا 
العلمية والفقهية والممارسات الحياتية عبر القرون الـسالفة تمثـل تراثـاً            
ضخماً يختلط في أعين الناس بأصول الدين وقواعد الشرع ، وبالتالي يمتنع            

  .)11(على النقد والتدبر والتحليل ، ناهيك عن الرفض والمعارضة واإلدانة 
 ال بد أن نفرق بين النص الخالد المقدس الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه               

 وبين اجتهادات البشر فـي  – والذي هو خارج دائرة التراث      –وال من خلفه    
التعامل مع النص ، حيث إنها فهومات ، قد تتباين من حين آلخر ومن ثم ال                

  .تأخذ صفة القدسية 
بآية أننا نتقبل عنهم أحسن مـا عملـوا         وموقفنا من اآلباء يتحدد     " 

فهذا هو االنفكاك السليم من مشيمتهم بدون نـزف         . ونتجاوز عن سيئاتهم    
ويجب أن نَعذر اآلباء فهم أبناء عصرهم ونتاج بيئتهم ويمكن رؤيتهم           . قاتل  

   . )12( " إلهيةعلى صورة بشرية وليس 
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تصدوا لألسف بصوت غير مسموع  من خالل رد محمود شاكر على لـويس              
لم وكل مهتم   حري بكل مس  " أسمار وأباطيل "عوض في دعواه،في كتاب أسماه      
  .بالثقافة العربية أن يقرأ هذا الكتاب

تعرض أخونا الكريم الدكتور صالح إلى حملة نابليون يـرد محمـود            
ويفند الدعاوى الباطلة بـأن حملـة       "   الرسالة"أحمد شاكر في كتاب أسماه      

نابليون هي التي جاءت بالتنوير والثقافة إلى العالم العربـي ويقـول بأنهـا              
بالرجعية الحقيقية ألنها ال تتواءم مع الفطـرة التـي تربـت      جاءت بالمسخ و  

 الثقافة العربية المستمدة من اإلسالم الذي ينشد بناء اإلنسان و لـيس             عليها
المواطن ، اإلنسان الصالح الذي يؤمن بالقيم الخيرة وبكل موجب وبكـل مـا         

  .يصلح النفس البشرية من قول أو فعل أو عادة أو سلوك أو تقليد
، ألمر بنا  إلى أن طعامنا أصبح علـى الطريقـة األوروبيـة              وصل ا 

غناؤنا ورقصنا كلـه أصـبح علـى         ،كتاباتنا ،لباسنا على الطريقة األوروبية   
الطريقة األوروبية وبما أن ذلك بات هو المعادل الموضوعي للتنوير ألصـبح            
يسهل علينا أن نزدري المتنبي ونمدح أدونيس، حتى أدونيس نسي أن اسمه            

  .د سعيد وسمى نفسه أدونيسأحم
هذه الحكاية أرخت بظالل كثيفة على األجيـال منـذ األربعينيـات و             
الخمسينيات والستينيات ومازلنا نعاني من شوكها ، حيث يصل األمر بكاتبـة            

اتبة الفرنـسية   سورية وهي غادة السمان عندما تقرأ كتابا لها وتقرأ كتابا للك          
تتأثر بكتابات األخيرة و بأقوالها و أفعالها        أنها    ساجان تجد  زاإلباحية فرنسوا 

 زن نسخة طبق األصـل عـن فرنـسوا    و أسلوبها ومفرداتها و تراكيبها لتكو     
  .ساجان
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مرد هذا التماشي مع الثقافة الغربية هو انهزام األمة ممـا أدى إلـى       
انهزام كلمتها وعندما انزوى المثقفون أو علقوا على أعواد المشانق أو فتنوا         

 على  الكلمة كان هذا هو الزبد الذي طفى      ا أو هجرت األدمغة وكتمت      أو أبعدو 
ـ            هـم الـذين     ينسطح الثقافة العربية أخوتي الكرام مرة ثانية أقول بأن قليل

انبروا للدفاع عن ذلك ممكن لو بحثنا عن نظرية متكاملة للثقافة اإلسـالمية             
ير نجـد أن    وثقافة عريقة تستمد أصولها من أصالة تجمع بين الثابت والمتغ         

محمد محمد حسين في االتجاهات الوطنية لألدب المعاصر يعطي شكال رائعـا            
 مثقف واألديب والشاعر الحر المهـتم   عليهجدا لإلنسان الذي ينبغي أن يكون  

بقضايا أمته الذي يقف بالمرصاد لكل وافد ولكل جديد لكن لألسف الشديد أن             
م  وكمان مرة أقول بـأني قـد         وزارات الثقافة العرب وأقولها بكل مرارة وأل      

زاملتهم و اشتركت  معهم في مؤتمرات وجالستهم طويال سـواء كـان فـي               
مؤتمرات خارج الوطن ومؤتمرات داخل الوطن العربي يعني كان في مـؤتمر            
الثقافة ووزراء الثقافة العرب الذي عقد في الصين ، الـصين أنفقـت عتـاد         

اء الثقافة العرب فـي مـؤتمر       عقول مالين الدوالرات إلعطاء أو لجذب وزر      
كامل أنظر إلى الوزراء العرب وكنت أرى وال انتقاص من أسـنيتهم بـوص              

حـات و  هـذر الكـالم واإلعجـاب بالغاديـات الرائ    فارغ من الجانب الثقافي   
 ال يرقى إلى مستوى الهم العربـي الـذي ال            الذي  والكالم التافه  تبالحسناوا

لك نراهم  يتكلمون بنكـاتهم الـسمجة         لألسف الشديد ثم بعد ذ     ىيجب أن يتبن  
 )لألسـف ( لئك ثقافة ألمـة عربيـة إسـالمية       والتي تأثروا بها كيف يصنع أ     

 فـي كتابـه     العظـم الذي عبر عنه في يوم من األيام يوسـف          هو  منهزمة و 
 لألسف المنهزمون الذين يلحقون  المجتمع الغربي ويكرسـون    )المضبوعون(
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هناك بعض الناس ممن يعطلون عمل العقل ظناً منهم أنه يتعـارض            

فك االشتباك الموهوم بين العقل والنقـل       " ، لذا فإن    ) الوحي(مع عمل النقل    
سيبدو أمراً ضرورياً ، وعامالً مهماً من عوامل اليقظة للمسلمين ، فالمسلم            

حكمـه ، وإمـا أن   إما أن يقبل العقل ويتهم النقل ويرفض       : هنا بين أمرين    
  . يقبل النقل ويتهم العقل ويرفض حججه 

لظهر له وجه الحـق ،      ....ولو أن المسلم أعمل عقله كما ينبغي له         
إما أن يكون النقل صحيحاً بينما حجة العقل ضعيفة واهية ، وإما أن             : وهو  

  ..يكون النقل ضعيفاً سنداً أو متناً ، وربما أصاب الضعف كليهما معاً 
كره العقل بحجج صحيحة يرده العقل الصحيح ،  فإن كثيـراً           إن ما ين  

من العادات السيئة والتقاليد الضارة والمفاهيم الخاطئة ينكرها العقل ويردها          
درء تعارض العقل   (النقل ، ورحم اهللا ابن تيمية أن أخرج كتاباً كبيراً أسماه            

   . )9("ل إن صريح المعقول ال يعارض صحيح المنقو: ومما قاله ) والنقل 
واإلسالم إذ يدعو إلى احترام العقل يحذر من تقديسه ، بحيث يقدمـه      

فتقديس العقل البشري، واعتباره الدليل الـذي ، ال يخطـئ ،            " :على الوحي 
والهادي الذي ال يضل ، وإعطاؤه حق الحكم في كل قضية ، وفي كل مجال،               

قل نعمة عظيمـة  إن الع. وإن لم يكن من اختصاصه ، وال في حدود سلطانه    
، وال ريب ، ولكن الوحي أعظم منه، وإن هداية العقل أعلى وأرسـخ مـن                

وفـرق  . هداية الحواس ، ولكن هداية الوحي أعلى وأرسخ من هداية العقل      
ما بين العقل والوحي هو فرق ما بين البشرية واأللوهية ، فرق مـا بـين                
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ـع األمة وإن كانت تَرتقي بالمواقع المادية وأحياناًً االجتماعيـة          تغير من واق  
هذا إن لم تكن فـي بعـض        ! ألصحابها الذين أصبحوا حملة األلقاب العلمية       

ويكفـي اسـتعراض الكثيـر مـن        ..األحيان وسيلة توبيخ مستمرة لحملتها      
مـة  العناوين لهذه الرسائل التي قد تبلغ عشرات األلوف للداللة على عقل األ           

   .)6(... "وحالها

 
مجموعة العلـوم والمعـارف     :  يعرف البعض الفكر اإلسالمي بأنه      

   )7(القائمة على أسس وموازين إسالمية
أن الفكـر اإلسـالمي     : ومن خالل هذا العريف يحسن بنا أن ننـوه          

أ والـصواب والقبـول والـرد       عبارة عن إفراز عقلي لذا فهو معرض للخط       
" الفكـرة اإلسـالمية  "أو " الفكر اإلسالمي"وبناء عليه فمن الخطأ أن نستعمل  

الذي هو اإلسالم والذي يحمل سـمة  " الوحي"بمعنى اإلسالم ، فهذا خلط بين       
  .  )8(العصمة والقداسة وبين الفكر الذي ليس هذا شأنه 

صفه بأنه إسـالمي،    كما أنه ليس كل ما أنتجه المسلمون يصح أن ن         
إنما يوصف الفكر الملتزم باإلسالم فقط بأنه إسالمي، وتنطبق هذه الحقيقـة            

فـال  . على كل إنتاج فني وأدبي أيضاً، كما انطبقت على كل إنتـاج فكـري             
نسمي اإلنتاج األدبي بأنه أدب إسالمي، إال إذا كان ملتزماً بالقيم والموازين            

 وروحه، وكذلك ال نسمي كـل فـن ينتجـه           وحامالً طابع اإلسالم   اإلسالمية،
عنهـا،   عبـر والفنانون فناً إسالمياً إال إذا التزم بالقيم والموازين اإلسالمية    

   . ]138:البقرة[) صبغَةَ اللَّه ومن َأحسن من اللَّه صبغَةً ونَحن لَه عابِدون:(قال تعالى
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قدات وليس كل مـا     دة وتلك األفكار والمعت   وجودهم للترويج لتك  للثقافة الواف     
ل هناك جوانب لألسـف الـشديد   ر القلب كما قالت جدتي بيأتي من الغرب يس   

 الكالم هـذا الـذي       األفكار و يهزر   فمضيئة لم نأخذ بها ولكن أخذنا بسفا س       
 وهنا أؤكد على ما أكد عليه أخي الدكتور صالح بأن المثقفين العرب           تأثرنا به 

ينيات والستينيات بفعل الحكام الذين عندما انهزمت تلك الكلمة         في فترة الخمس  
 الوطن   بفعل طواغيت قد نصبوا على رأس      وانهزم المشروع اإلسالمي العربي   

 نقـرأ  فأخـذنا  وعلقوا على أعواد المـشانق        القوى المسلمة  انزوتوالعربي  
ـ  الجديد ومجلة الثقافة وكلها     مجلة الكاتب ومجلة   نهم يكتبها من الشيوعيين م

 لطيفة الزيات ونحن على تماس من الجانـب         محمد عواد على رشاد رشدي      
المصري تأثرنا بهم ولألسف لم يتأثروا بنا ثم بعد ذلك كنا ننظر في تلك األيام               

 لقـدوس أو الـويس     عبد ا  و المثقف نراه نجيب محفوظ أو إحسان      إلى من ه  
ة التغيبية  عوض أو يوسف ادريس إلى أخره وكلهم ينتمون إلى نفس المدرس          

 ال محالـة    فيهالتي تشد العقل إلى هناك هذا لألسف الشديد الذي كان وهو كا           
أنا في فترة من الفترات كنت أسأل نفسي أعجزت أعقمت األرحام تلد شـاعرا    

 وخلقا وآدابا ومـسلكا و عـادات        ينتمي إلى هوية األمة دينا وثقافة     إسالميا  
شعراء الثورة الفلـسطيني مثـل    كان العالم يطبل على      ؟  هل عقمت   ؟ وتقاليد

ت اولئك قد خرجوا مـن عبـاء     أ توفيق إياد   ومحمود درويش و   سميح القاسم 
الحزب الشيوعي اإلسرائيلي والشيعيون هم دائما على رأس الصف أنظر وأنا           

 يوسف عندما   يأقول أكاد أن ال ينتفظ مخي بشاعر في العراق له مكانة سعد           
 لألسف الشديد وكذلك الحال     ا شيوعي ا تو مونيفيسوتقرأ شعره تشعر انك تقرأ      

وغيره وغيره هذا أنسحب إلى كل مجاالت المعرفة وكـل مجـاالت الفنـون              
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  ؟ لألسف الشديد أن تأثروا بها تأثرا بالغا المناهج الدراسـية مـاذا أنتجـت             
انتجت إنسانا ال ينتمي للثقافة وال ألصالتها في  شيء وهذا الذي يوجعنا ألـم        

 نرى بين الجيل وبين الكتاب نجد أن الكتـاب فـي معـزل    يعتصر قلوبنا حين 
ئا مـن النـت     وكما أشار أخي الدكتور صالح بأنه مثل نق العصافير يأخذ شي          

 من الراديو تجده بأنه إذا استحضر بعض المثقفين     وشيئا من التلفزيون وشيئا   
 الشهادات الكبيرة لألسف الشديد انه      زعمون بأنهم مثقفون أو حملة    أو الذين ي  

يكون نصف القطر قصيرا جدا ومن هنا ال يعطي أثـرا           دور في دائرة ضيقة     ي
عترف به ونقـر     الذي يجب أن ن    ما حوله هذا لألسف الشديد األمر     وال يؤثر في  

 لم نستطع أن نصدر ثقافتنا إلى الغرب لم نستطع أن نقنـع             به أخوتي الكرام    
ر العربي يذكر ألف الغرب بأننا أهل ثقافة و أهل تراث الغرب مازال عندما يذك          

ليلة وليلة اإلنسان الشهواني اإلنسان الذي يسير في الخيال بل وفي األحـالم             
ة ليس واقعيا ال يعطي حلوال مـسألة التـسكين ومـسألة التخـدير ومـسأل              

 بالكامـل أن    ا لنا ولذلك كان البد أن جـيال       التخمينات الفارغة هكذا يعرضونن   
غرب لألسف الشديد أوجـد جـائزة       تماء في أحضان ال   يهرب من ذلك إلى االر    

نوبل لآلداب من الذي يفوز فيها يفوز بها أسماء عربية يرشح لهـا ولكنهـا             
بأدمغة أوروبية عرض نجيب محفوظ المجتمعات العربية على أنها مجتمعـات   

 كتاب خمارة القط األسود تجد       تقرأ   حشيش ومخدرات وزنا ولواط وقمار ولو     
 محفوظ يصبح األديب العالمي وعليـه فهـو       يأ مما يكتب ولكن نجيب      أنك تتق 

يصل بها على   مدرسة الن الغرب يرضى بما يقدم فما بالك بأوالد حارتنا التي            
 المثقفين في الوطن العربـي بنظـرة فاحـصة تجـدهم            ما وصل وعليه تجد   

أيدي خفية وخيوط يكاد أن ال يراها مـن يريـد أن             كعرائس المسرح تحركهم  
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، وألهمية الفهم وفضله ترجم اإلمام البخاري في صحيحه للباب الرابع عشر            
     ).الفهم في العلم(من كتاب العلم بعنوان 

إن الفهم السليم هو التعامل مع النصوص انطالقـاً وانـسجاماً مـع             
المنهجيات والقواعد األصولية التي  وضعها العلماء والمتخصـصون لهـذا           

والتعامل الصحيح مع النص هو عبارة عن حراسة مدلوالت النص          .  الغرض
 وحماية فهمه وتجديده بحسب  الظروف واألحوال من البشر أنفسهم ، بعيـداً   
عن الـتأويل الفاسد ، أو بعبارة أخرى الخروج بالمعنى  عما وضع له اللفظ              

وقد يكون هذا من بعض مـدلوالت قـول   . وما عهد عند العرب من الخطاب       
 : r  ودعوته لليقظة لهذا األمر الخطير واضحة ، حيث يقول            rرسول اهللا   

يفَ الغالين ، وتأويـل     يحمُل هذا العلم من كِل خَلَف عدوله ينفون عنه تحر         ( 
   .)5() الجاهلين ، وانتحال المبطلين 

لذلك يبقى المطلوب دائماً حراسة مدلوالت النص والتنبه إلى محاولة          
.                           تحريفه كحماية ألفاظه ومنهج نقله إن لم يكن أكثر وأهم 

ة بشكل  إن من المؤلـم والمحزن حقاً أن الدراسات الفقهية والشرعي        "
عام تعاني ، ألنها تُخَرج حفظة وحملة فقـه في األعـم الغالـب وال تُخـرج                
فقهاء وتُخرج نقلة يمارسون عملية الشحن والتفريغ والتلقـين ، وال تخـرج       

تُخرج مـن ال يستطيعون    ... مفكرين ومجتهدين يربون العقل وينمون التفكير     
ل القاعدة على واقع جديد ، أو       تجاوز المثال الذي أتى به األقدمون إلـى تنزي       

فالناظر إلى الكثير من رسائل وبحـوث  .. تَوليد حتى مثال معاصر غير القديم    
الماجستير والدكتوراه في الجامعات الشرعية اإلسالمية بشكل عام يجد أطناناً          
من الورق يعظُم  كَمها ويتضاءل كيفها ، لم تُحرك ساكناً ،ولم تحقـق رؤيـة          
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أم ثقافيـاً  أصبحت منذ زمن تعاني من القابلية لالستعمار سواء كان عسكرياً   
، فهذه القابلية هي التي جلبت لنا األمراض الثقافية ، حيث أصبحت ثقافتنـا       
بمثابة التربة المهيأة اللتقاط األمراض الثقافية التي وردت إليها من ثقافات            
األمم األخرى فأصابها ما أصابها من أمراض ، مما جعـل الثقافـة تـصاب         

  .بانعدام الفعالية والتراجع 
مراضنا الثقافية لصيغ المفاهيم الخاصة باإلسالم والتي تؤلـف         لقد أساءت أ  

وحدته مما ترك أثره الواضح على عالقة المسلمين مع اهللا سبحانه وتعـالى         
، وكان من نتائج ذلك أن تقوضت وحدته وتركت أثرها على منهج سلوكيات             

   .)4(المسلمين وأعماهم 
 أمـة واسـتقامت     إذا صحت ثقافـة   : هذا ولعل من نافلة القول أنه       

 كما هو األصـل  –وتكاملت وتوازنت وسلمت من عوامل التشويه والتحريف  
 كان لها أثر بالغ في صحة توجه األمة واسـتقامتها وتكاملهـا     –في ثقافتنا   
وإذا حدث العكس كانت النتائج عكسية ، ألن الثمرة من جـنس            . وتوازنها  

لطَيب يخرج نَباتُه بإذنِ ربِه ،      والبلد ا : ( الشجرة وصدق اهللا العظيم إذ يقول       
  ) .والذي خَبثَ ال يخرج إال نَكداً 

والمتأمل في ثقافتنا في هذه األيام يجد أنـه قـد أصـابها العطـب               
  : والمرض ، حيث بدت أعراضه بصور شتى تمثلت في التالي 

 
 ، هو أزمة التعامـل مـع        لعل أكثر ما تعاني منه ثقافتنا ويعاني منه مثقفونا        

النصوص ، فال أظن أنه هناك مشكلة في عدد الذين يحفظـون النـصوص ،            
بقدر ما تبرز المشكلة في فهم النصوص والغوص في داخلها وفهم مدلوالتها            
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لى مجالتنا تجد بـان هـم       ظر إلى صحافتنا أنظر إ    يتبصر أنظر إلى إعالمنا أن    
 ينتمي إلى هذه األمة في وطنه وفـي         يسوقون إلينا ثقافة الغرب إلى كل ما ال       

ثقافته وفي سلوكياته الدكتور جهاد تحدث عن أصل اللفظة أنه ثقف وتثقـف             
هـو  وهذا الكالم صحيح وبالتالي تجد العرب يتكلمون عن اإلنـسان الثقـف             

اإلدراك السريع و الفهم السريع والتعاطي      ب  اللبق الذي يتصف   اإلنسان الحدق 
عنـه كثيـرا    مع كل موجب هذا لألسف الشديد ابتعدنا عنه طويال وابتعـدنا            

 خطوة خطوة على األقل لنسوق بعض       وعليه من هو المثقف يجب أن نمشي        
هي التي تثبت وتجدر وتقدر وجود اإلنسان علـى األرض          فة  يالمفاهيم  الثقاف  

كـم بـان    بط هذا الوجود بين الماضي والحاضر والمستقبل وأنا أقـول ل          ولتر
" نحن يا أخوتي امة اقـرأ   اإلنسان الفارغ ال يمكن إال يضل بتحمله للقضية و        

وبالتالي ال بد وأن بجمع بين النظرية والتطبيـق         " أقرأ باسم ربك الذي خلق      
والعلوم اإلنسانية  أما    وال بد أن نجمع بين العلوم التطبيقية  العلوم اإلبداعية           
 األوان أن يكون هناك     أن األوان أن نجمع بين األصالة وتحديث وفكرنا أما أن         

 األمة نحو مستقبل مشرق منير فعـال لتنيـر هـذه            ون يقود نيوأناس تنوير 
العقول التي عشعش فيها الجهل والظالم أنا في تقديري أن األوان منـذ أمـد           

د أطلت ألن المسألة مهمة جدا وخطيرة جدا         أخوتي الكرام أراني ق     قد آن  بعيد
 ألن الكلمة كما قال النصارى البدء بالكلمة واإلسالم قال ألم ترى كيف ضـرب  

واحدة تغني عن ألف كلمة هل يمكن       الصورة  شجرة طيبة وال   كلمة طيبة ك   مثال
أن يترجم ذلك إلى سينما وإلى مسرح وإلى رقص شعبي وإلى فنـون وإلـى               

 ينتمي إلى األمـة  ابة وإلى قصيدة وإلى فن حقيقيإلى كتأزياء وإلى معارف و   
فن ليس مريضا ولكنه يواجه المشروع الصهيوني الذي يحـاول أن يمـسخ             
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 كلنـا   مالء لثقافتهم ولنصبح  قضيتنا ويمسخ ثقافتنا ويجعلنا دون أن ندري ع       
عمالء ولكن بدرجات متفاوتة هل نفلت من هذه المعادلة التـي يحـاولون أن          

 أتمنى ذلك انظر إلى أزياء األمة العربية أنظر إلـى            هذا المفهوم     لنا نيسربو
لى فنها أال يحق لنا أن نعطي صـورة         منتدياتها أنظروا إلى وزرائها أنظروا إ     

 يتيمة اسأل    للتنويري الحقيقي من خالل وزارتنا أو مؤسستنا إن الثقافة         بديلة
  .عودته عن قريب  ولكنه غائب وننتظر اهللا عز وجل أال يكون أباها قد مات

  
  .وشكرا والسالم عليكم ورحمة اهللا 
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تُعد الثقافة والمدنية ركنان أساسيان ألي حضارة من الحـضارات ،           
وتمتاز الثقافة بالخصوصية المعنوية من جهة ، وباقتصارها على أمة مـن            

 شخـصية األمـة     األمم من جهة أخرى ، ولهذا كانت الثقافة هي التي تُحدد          
وتبرز وجودها ، وهي المسؤولة عن قوتها أو ضعفها ، وبقائها أو اندثارها             

  . لهذا كانت تمثل روح الحضارة وعقلها وقلبها ووجدانها . 
بينما تُوصف المدنية بأنها جسم الحضارة ، و تمتاز بالعموم ، فهـي      

ئع لجميع  ملك لجميع البشر ، وال تصلح لتميز أمة عن أمة ، بل هي ملك شا              
لكن إذا كانت المدنية متأثرة بالثقافة تكون عندها مدنيـة خاصـة ،     . البشر  

وتلحق بعالم الثقافة ، فصناعة القماش مثالً مدنية عامة ، تقوم على أساس             
العلم العام ولكن عندما يتحول هذا القماش إلى زي فإنه يصبح مدنية خاصة             

فة ، من هنا نـدرك أن األزيـاء      ألنه يتأثر بوجهة النظر الخاصة ، أي بالثقا       
ليست مجرد شكل بل هي في جوهرها تُعبر عن الثقافة التـي تختبـئ مـن                

   . )3(وراء الشكل 
  

 
لعل من األمور التي يكاد يجمع عليها مفكرو اإلسـالم فـي العـصر            
الحديث أن األمة قد أصيبت في ثقافتها ، بحيث نـستطيع أن نـصف هـذه                

إلصابة باألزمة أو المرض ، وإذا أردنا أن بحث في سـبب هـذه األزمـة                ا
وجدناها تكمن في فَقْد األمة لشخصيتها بحيث أصبحت تعاني مـن ظـاهرة             
وصفها المفكر اإلسالمي الجزائري مالك بن نبي بالقابلية لالستعمار ، فاألمة           
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أفكار ومعارف وإدراكـات ، ممزوجـة بقـيم        : فالثقافة بهذا المعنى    
ا أخالق وعبادات وآداب وسلوكيات ، كمـا        وعقائديات ووجدانيات تعبر عنه   

   )1(. تعبر عنها علوم وآداب وفنون متنوعات وماديات ومعنويات 
ونحن في هذا البحث نريد بالثقافة جانبها المعرفي وعلـى هـذا يمكـن أن               

  : نعرفها بأنها 
عبارة عن نظام اجتماعي يستمد من تاريخ وتراث معـين ويـشمل            

  . والعقائد والقيم التي تسود مجتمع معين اللغة والعادات والتقاليد
وهكذا فإن ثقافة أمة ما تعني في حياة األمة الجانب الروحـي والمعنـوي ،           
ــة   ــيم واألذواق واألمزج ــسلوك واآلداب والق ــار وال ــصورات واألفك كالت

  . والمشاعر
وبناء على التعريف األول للثقافة ، جعل البعض الثقافة والحضارة بمعنـى            

هي التقدم الروحـي والمـادي لألفـراد        : فوا الحضارة بأنها    واحد حيث عر  
  .والجماهير على السواء 

وهكذا فإن تعريف الحضارة يشمل الجانب الروحي الثقـافي ، كمـا يـشمل              
   . )2() المدنية (الجانب المادي 

لذ فإن حضارة أمة ما تعني مجموع ثقافتها ومدنيتها ، أي الجانب المـادي              
أنـه  : وبناء على ذلـك نـستطيع أن نقـول     . احد   و والجانب اآلخر في آن   

باإلمكان  أن يكون لكل أمة حضارة ، إذ أن لكل أمة في هذه الحالة مدنية ما            
أي جانب مادي ، ولكل أمة ثقافة ، بصرف النظر عن مضمون هذه الثقافة،              
ما إذا كان حقاً أو باطالً ، ما إذا كان مقبوالً أو غيـر مقبـول ، إيجابيـاً أم              

  .سلبياً ، ناشطاً أم خامالً ، إنسانياً أم عنصرياً  
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  صالح البردويل . د
  النائب في المجلس التشريعي

  

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا          
   .محمد وعلى أله وصحبه أجمعين

هتمام الكافي بهذا اليـوم  في البداية بقدر ما نشعر بالحرج من عدم اال 
وهذه البداية مـن أجـل      القائمين عليه ،    الدراسي بقدر ما نقدر جهد األخوة       

 بالفعـل نحـن ال نـشعر كثيـرا أو            ، تكريس الشعور الحقيقي بقيمة الثقافة    
المجتمع بشكل عام ال يستشعر كثيرا قيمة الثقافة وقيمة التركيز علـى هـذا              

ورون على هذا الجهد ونسأل اهللا تعالى أن        البعد الثقافي على كل حال هم مشك      
 يد  واهتمام بهذا الجانـب الـذي خـف         يكون كبداية لجهد أكبر ومن أجل تأك      

صوته في المجتمع  الفلسطيني بل في المجتمعات العربية بشكل عام حقيقـة             
األمر عندما نتحدث عن دور الحركة اإلسالمية أو حركة حمـاس أو مفهـوم              

بد وأن نقدم بداية ما هو مفهوم مـشروع  الثقافـة             حماس للدور الثقافي ال     
حتى نفهم ما هو الدور الذي يمكن أن يقوم به اإلنسان من أجل تـدعيم هـذا          

  .الجهد الثقافي 
وباختصار نحن نرى أن الثقافة هي حصيلة اإلنسان والمجتمـع مـن        
القيم واألفكار والعادات والتقاليد وما ينفذ عن سلوك عمل اإلنـسان يتـرجم             

 الذي يعرف شيئا ثم     اإلنسانال نستطيع أن نسمي     ،  مله عن سلوكه بالحياة     ع
ال يطبقه أنه مثقف إنما هي عبارة عن وعي وهي أيضا في النهايـة تتـرجم              
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 والشعوب تعي األشياء وتهضمها جيدا ثم بعد ذلك يترجم ذلـك             ، إلى السلوك 
ء مـن    حركة حماس وهي جـز     إنحقيقية األمر   ، و على شكل عادات وتقاليد     

 التاريخ جاءت بعد فترة مـن       إلىحركة اإلخوان المسلمين إذا أردنا أن ننظر        
العجمة الثقافية و العجمة الفكرية وبل العجمة الفقهية التـي سـادت األمـة              

 الماضي هـذه    القرن قبل العربية واإلسالمية في القرن الماضي أو في نهاية         
ن هذه الزاوية فجـاءت  العجمة أدت إلى عطش ثقافي وإلى أن األمة ضائعة م        

 والحملة الفرنسية على رأسها من أجـل اسـتغالل هـذا            ،الحمالت األوروبية 
الواقع ومن أجل السيطرة الثقافية قبـل الـسيطرة العـسكرية علـى األرض           
العربية واإلسالمية وال حظنا سفن نابليون لم تحمل المدافع فقط بـل حملـت              

 لدرجة أن المستوى الثقـافي      لمالعإلى جانب المدافع العلماء من كل أصناف        
  "جبرتي"عند العرب والمسلمين كان يمثله عالم عصري في ذلك الوقت العالم            

الذي وقف مندهشا أمام التجارب وبعض الحركات التـي اعتبرهـا حركـات             
سحرية لبعض العلماء الفرنسيين الـذين كـانوا يقيمـون بعـض التجـارب         

أن األرض كانت عطشة تماما والنـاس   يبدوا  ،األزبكيةالكيميائية  في حديقة  
معركة الثقافـة الفرنـسية وهـذا        في   كانوا أمام خيارين إما أن يمضوا قدما      

 أن يعودوا مرة أخـرى       وإما الطريق على أنفسهم     ويختصرونالتوجه الغربي   
من أجل نبش الماضي للعثور على أسس الحضارة اإلسالمية وأسس الثقافـة            

قـسم انبهـر   :  قـسمين  إلـى  أنقسم الناس   ، د إلعادتها من جدي    ؛ اإلسالمية
 في القوانين الفرنـسية     اً ألفوا كتب  إنهمبالحضارة الغربية والثقافة الغربية بل      

والقسم األخر وقف وانبرى للدفاع عـن       ،  وفي العادات الفرنسية وفي التقاليد    
 للمـشروع   ة واعتبر أن هذه اللحظـة لحظـة تحـد         األمة العربية واإلسالمي  
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  ات يوسف علي فرح: إعداد 
  

تعد المسألة الثقافية هي الشغل الشاغل للناس والسيما النخب مـنهم       
ولم يبرح الجدل مستعراً حول طبيعة الثقافة،       . منذ بواكير النهضة إلى اليوم    

ما هي؟ وما حقيقتها؟ وهل تقتصر على الجانب المعرفي أو تتعداه إلى سائر             
والحـضارة ، إلـى     جوانب الحياة اإلنسانية ؟ وهل هناك فرق بين الثقافـة           

  .غيرها من األسئلة 
وفي هذا البحث ، ال أريد أن أخوض كثيراً في هذه األمور لئن مقصد              
البحث هو الوقوف على أزمتنا الثقافية، ومحاولة تقديم العالج ، لكـن فـي              
البداية سأجتهد في تبيان مفهوم الثقافة فيما ترجح لي من تعريفات ، حيـث          

ثقافة إال أن أنهم اختلفوا في تحديد مفهومها ،         إنه وبالرغم من شيوع كلمة      
  .ككثير من المصطلحات المعاصرة

  

 
في الحياة ، أي ما يتعلـق       ) الجانب المعرفي   ( هناك من يقصر الثقافة على      

بالعلم والفكر واألدب والفن ، وهناك من يوسع المفهوم ، بحيث ال يقتـصر              
، بل يشمل الجانب الوجـداني الـذي يعنـي         على الجانب المعرفي والفكري     

بالفن والجانب الروحي الذي يعنى بالدين والجانب العملي والسلوكي الـذي           
  تعنى به األديان واألخالق ، بل تشمل الجانب المادي أيضاً من الحياة 
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وهذان المشروعان اإلذاعة والفضائية الفنية كانا مـن        . األمة ال قيمة لهم   
أهداف مركز بلدنا للثقافة والفنون وعملنا جاهدين رغـم كـل المعوقـات           
وعدم التبني لتأسيس نواة اإلذاعة الفنية وتقديم الفن الهادف البديل غيـر            

إذاعة بعد عـدة  الحزبي ليستهدف كافة الشرائح ونحن جاهزون لالنطالق ب   
أشهر حال توفر دعم المشروع وبالتأكيد قطاعنا الحبيب مليء بالكفـاءات           

 .الفنية الرائعة التي يمكن أن تنجح مثل هذه المشاريع

االهتمام بالمجال الثقافي والفني وجعله مـن لجـان ومهـام المنـاطق              -4
 .والمساجد في أعمالهم ليستوعبوا الطاقات والمواهب

 . من طريق نجاح الفن الهادف النظيف إزالة سائر العقبات -5

االهتمام بالدراسات الشرعية التي تأصل وتسوغ عمـل الفـن الهـادف             -6
وإباحته ووضع الضوابط الشرعية وليست المزاجيـة أو اآلراء الخاصـة           
والخالف الفقهي في فروع الفقه سعة لألمة ومنهج اإلخـوان فـي ذلـك              

 .واضح معروف

ف كوسيلة إلزالة منكر الفن الهابط جهاد وثغر         االهتمام بالفن الهاد   :اًوأخير
ال يقل عن ثغر اإلعالم والسياسة والكتل والنقابات وغيرها ينفـق عليهـا            

وفـي  "من أموال الزكاة والصدقات وتدخل تحت عنوان مصارف الزكـاة           
 حرج فمثال إنشاء إذاعة للفن الهادف صـدقة جاريـة           أدنىبال  " سبيل اهللا 

ين، وتمويل كليب عن خلق فاضل أو تحـريض         يؤجر صاحبها إلى يوم الد    
 خلق سيء يـردده الكبـار والـصغار         أوعلى فعل خير أو محاربة رذيلة       

ويتداوله األجيال صدقة جارية ألصحابها يعم نفعها إلى يوم الـدين وهـو             
  .باب واسع من أبواب الدعوة إلى اهللا
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الحـصن الثقـافي هـو    ؛ عن طريق إحياء الحصن األقوى دائما    االستعماري  
 ألن هذا الحصن أخر معقل يـسقط إذا   ؛ الحصن األقوى لدى أي أمة من األمم      

سقط وقد الحظنا التتار استعملوا كل أنواع القوة من أجـل غـزو و إرهـاب               
المسلمين لكنهم في النهاية أمام الحصن الثقافي اإلسالمي سقطوا ولم تستطع           

 أن يهزم الثقافة اإلسالمية وانتصر اإلسـالم        التتري والسيف   التتريةلهمجية  ا
 ذاك وكذلك فعل اإلغريق عنـدما هزمـوا الهجمـة    آنحتى على قادة المغول  

الرومانية عليهم وفي النهاية نعتبر أن الثقافة هي حصن متين عندما حـاول             
  عامة حـاولوا     الفرنسيون وحاول من بعدهم البريطانيون واالستعمار الغربي      

أن يسلبوا األمة هذا السالح القوي  من خالل العمل على برامج كبيـرة جـدا        
  .لتحويل هذه األمة واستالب عقليتها واستالب هويتها وتدمير شخصيتها

 في بداية القرن العشرين حركة اإلخـوان        نحن كحركة إسالمية نشأت   
نبهـار بالحـضارة    المسلمين كانت على رأس التيار الممانع لالنهمـاك  واال         

الغربية ليس معنى ذلك أن الحركـة اإلسـالمية ال تفهـم قيمـة المنجـزات                
، الحضارية للحضارة الغربية فهي تفرق ما بين الثقافة ومـابين الحـضارة             

الحضارة هي نتاج عملي قد يصلح أحيانا وقد ال يصلح ولكن نحن نستفيد مما            
أما الثقافـة فهـي مجمـل    ، اتهو صالح وال يتنافى مع القيم والتقاليد والعاد    

الفكر والوعي والدين والعادات والتقاليد التي ال يمكن لنـا أن ننهمـك فيهـا        
ومن هذا المنطلق بدأت الحركة اإلسالمية حركة ثقافية بالدرجـة       ،  بشكل عام   

 اآلن ونالحـظ      ،  ةاألولى ثم حركة اجتماعية ثم بعد ذلك بدأت حركة  سياسي          
لمسلمين أو حركة حماس التي سميت فيما بعـد         في فلسطين حركة اإلخوان ا    

هذه الحركة بدأت بالبعد الثقافي  والتربوي ثم بعد ذلك خرجت إلـى         ،  "حماس"
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ثم بعد ذلك تطورت فعملت فـي مجـال         ،  االجتماعيالمجتمع من خالل العمل     
 لكن الركيزة األساسـية     ،   العمل الجماهيري والعسكري والسياسي وغير ذلك     

هو البعد الثقافي لذلك بعض الحركات اإلسالمية خرجت على        التي قامت عليها    
حركة فتح وحركة الجهـاد اإلسـالمي نظـرا      : حركة اإلخوان المسلمين مثل     

 جدا فحركة   مهمةألنها استعجلت العمل بعيدا عن التأصيل الثقافي هذه النقطة          
حماس أو حركة اإلخوان المسلمين ترى أن األمور يجـب أن ترتـب بـشكل               

 وبقاعـدة   انـدفاع أسيس ثقافي وتربوي ثم الخروج إلى العمل بقوة         طبيعي ت 
 على الساحة هنـا   يبرزقوية وليس من فراغ هذا األمر هو الذي جعل أول ما            

 بعد ذلك     وأيضاً   ، في قطاع غزة  من خالل الجامعة اإلسالمية  كمرتكز ثقافي          
ا التصور   أن يكون هذ   من المهم جداً  ، و    وغير ذلك الثقافية  ظهرت الجمعيات   

 ما وصلنا إليه من تطـورات  ماثال أو أن يضل  أمام عيوننا وأن ال تلهينا أبداً          
 في مجاالت سياسية وفـي مجـاالت        سياسية وأن ال نسرع وال نتوغل كثيراً      

وبعيدا عن الركيزة األساسية التـي أن  ،  عن عمقنا اقتصادية وغير ذلك بعيداً   
   . منهاانطلقنا

سد في ثالثة أبعاد أو من يقوم على الثقافة ال بد أن            نحن نعتقد أن الثقافة تتج    
   : أبعادةيراعي ثالث
  . التعبئة النفسية والروحية :البعد األول

  .هو التثقيف المعرفي أو الناحية المعرفية والعلمية :والبعد الثاني 
  . هو التأهيل والتدريب السلوكي :والبعد الثالث

 إنبعض يعنـي ال نـستطيع       وكل هذه األبعاد ال تنفصل عن بعضها ال       
نقول أن السلوك والتدريب السلوكي ينفصل عن نوعية التعبئـة فـإذا قلنـا              
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من الثابت الشرعي أن واجب تغيير المنكر يبقى قائما حتى يتم تغيير              

هذا المنكر، لذا فالحديث أن إذاعة وفضائية األقصى يحقق البديل ويكفي غير            
سليم، بالطبع يحقق جزءا يسيرا من هذا البديل وهو فقط الكليـب والنـشيد              

غيـر األقـصى مـن      الحمساوي الذي يروق للحمساوين فقط، بينما جمهور        
العاديين والمخالفين للفكرة ال يروق لهم فن األقصى، لذا البـد مـن إيجـاد               
االهتمام البالغ بالمؤسسات الفنية وإيجاد غيرها وتأسيس إذاعـة وفـضائية           
فنية ينفق عليها ما يلزمها من أموال والمصادقة على مشاريعها لتقـدم فنًـا              

سها أنها صوت للحركة، فمـثال      يستهدف شريحة غير الحمساويين ال تقدم نف      
القدس تقدم نفسها أنها حيادية ولكل الفلسطينين ولها فلسفتها المختلفة عـن           
األقصى فبذلك استطاعت أن تكسب جمهورا إضافيا على جمهور األقصى، لذا           
البد من إيجاد البديل غير الحزبي الذي يهتم بكل مفردات الفن بما فيها الفالم              

وعلى هذا أرى أنه من واجب الوقت       . على النشيد والكليب  والتمثيليات عالوة   
  :أن تشرع الحركة بما يلي

  تبني المؤسسات الثقافية الفنية ودعمها وتفريغ موظفين أكفاء لها -1
اإليعاز إلى لجنة المؤسسات وجهات دعم المشاريع في الداخل والخارج           -2

 .بدعم مشاريع هذه المؤسسات كما هو حاصل مع الجمعيات اإلغاثية

التفكير الجدي والدراسة الفاعلة لتأسيس إذاعة وفضائية فنية تقدم الفن           -3
الهادف العام والخاص بفلسطين والقضية على أال يكون حزبيا وأن يقـدم            
نفسه ممثال لكل الفلسطينين بمعنى أن يكون سياجه الدين والوطن وهـذان   

 شـواذ  عامالن مشتركان لدى أهل فلسطين باسثناء العمالء والكفار وهـم         
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ولما سبقت حماس وإخوان فلسطين إخـوان العـالم إلـى الجهـاد               

والحكومة وأصبح لديها إذاعة وفضائيتان وجيش فهي صاحبة مشروع دولة          
ـ   ا ينطلـق منهـا   وتحرير، ينظر العالم اإلسالمي والعربي إلى فلسطين وكل م

وألجلها نظرة خاصة من االحترام والتقدير واإلتباع، ففضائية األقصى مـثال            
على حداثتها وإمكانياتها البسيطة القت قبوال جيدا لدى جمهـور المـسلمين            
ألنها فقط من فلسطين وألجل فلسطين، وعلى مثل هذا التفكيـر كـان يفكـر               

ريعة وأصول الدين كنواة علماء     الشهيد الدكتور المقادمة فقد جمع أساتذة الش      
فلسطين وبدأ معهم ليؤسس مركزا إسالميا عالميا إلى أن الفكرة ماتـت مـع              

فيجب على حماس اليوم أن يوجدوا النموذج األمثل في         . استشهاده رحمه اهللا  
كل شيء فكما وجد العالم نموذج الجهاد والمجاهد، والحكومـة والـسياسي،            

عالم الفلسطيني، والقارئ الفلـسطيني، والكُتـاب     ينبغي أن نعمل على إيجاد ال     
والشعراء واألدباء الفلسطينيون، وكذا الفنـانون والممثلـون والمنـشدون،          
والفضائيات واإلذاعات الفنية، وكذا المؤسسات التي تهتم بذلك حتـى نقـدم            
للناس بديال عن الفن المحرم، ونغزو الناس في بيوتهم، وال يخفى على أحـد              

ألقصى والقدس على الشباب والفتيات وخاصة الملتزم ألنه وجـد          كم هو أثر ا   
البديل، ولو قُدم استطالع للرأي لدى جمهور األقصى حـول مـاذا يعجـبهم              
ويحوز على رضاهم لكان بامتياز األناشيد والكليبات أكثر بكثير من أي برامج            

  .أخرى
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تدريب عسكري للشباب مثال من أجـل أن يقـاوم االحـتالل هـذا التـدريب                
العسكري يبدأ أساسا بالتعبئة الروحية والنفسية من أجل الوصول إلى قـدرة            

تال إنسانا ممانعا إنـسانا قـادرا       على أن يكون اإلنسان الفلسطيني إنسانا مقا      
وزارتنا مثال مؤسساتنا يجـب      ؛واجهة  أيضا حتى سلوكنا في الحكم      على الم 

المقاومة علـى  ،  المقاومة رؤية التعبئة   أن تكون قادرة على أن تترجم الرؤية      
وزارة الزراعة ال يمكن أن تقف عاجزة أمام حصارنا ال بـد أن       ،  أرض الواقع 

 يكون عملية ترشيد لالقتصاد إلطالة مـدة        وأن ال بد     وزارة االقتصاد  ، تزرع
 فنحن نرى أن الجانب العملـي أو ترجمـة          ، وهكذا إذن  الصمود أمام االحتالل  

الثقافة وروح المقاومة التي تبنيناها كشعار لنا والممانعة وعـدم الخـضوع            
واالستسالم إلرادة المحتل هذا وال بد أن يترجم عمليـا علـى أرض الواقـع               

عرفيا هناك نقص خطير جدا في مجال المعرفة هناك حلقـة مفقـودة           وأيضا م 
يعني التعبئة موجودة من خالل المساجد من خالل التربية الحركية من خـالل             
المنابر ومن خالل المجالس األدبية إلى غير ذلك هذا موجـود هنـاك شـحن           

ولكـن  ،  نفسي وهناك أيضا قدرة على التضحية والقتال والصبر والـصمود           
هناك قدر أو جانب كبير جـدا       ،   حلقة مفقودة وهي حلقة المعرفة والعلم      هناك

من شبابنا ال يفهم معنى أن يكون مثقفا بمعنى أن يكون لديه معـارف كثيـر                
  . عن األنظارت الكتاب غاب عن هذه القضية غابت،  جداً

الثقافة بمعنى التثقيف اليومي والبرامج الثقافية أصـبحت منفـصمة          
 التقـاط ة اليومية لإلنسان الفلسطيني وأصبح األمر هو مجرد         تماما عن الحيا  

 عبر اإلنترنت يعني بالمـصادفة دون برنـامج         أوأشياء إما عبر الفضائيات     
ودون تثقيف لذلك هذا واقعنا نحن كحركة إسالمية نقر بذلك أننا بـذلنا جهـد    
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لدينا النوايا الحسنة من أجل تشكيل شخـصية فلـسطينية وطنيـة         ،  كبير جداً 
إسالمية قادرة على الممانعة وقادرة على المواجهة وقادرة علـى الـصمود            
ولكن هذه الشخصية تحتاج من أجل أن تكتمل إلى األبعاد الثالثة كما قلنـا وال   

  .يجوز أن ينقص بعد منها
عدد المثقفين بمعنى القادرين على التحصيل المعرفي العام هو عـدد           

هادات وهم كثر لكـن المعرفـة هـي         قليل جدا وحتى فيما يتعلق بحاملي الش      
  ، معرفة خاصة وال عالقة لها على اإلطالق بالمعرفة العامة التي نتحدث بهـا        

ن الثقافة أن تعرف كل شي عن شي واحد فـي هـذا   إ: ونحن كما قال البعض  
 عن كل شيء هـذه      شيئاًأن تعرف   ،   تعرف شيئا عن كل شيء     وأنالتخصص  

نسان الفلسطيني حتى من أبناء الحركـة   عملة نادرة وال يوجد في المجتمع اإل      
اإلسالمية لديه فراغ يستطيع أن يعرف كل شيء أو كثير من األشـياء عـن               

 ولكن الجانب األخر وهـو    ،شيء واحد في مجال تخصصه وهذا شيء محمود       
 وأن يستطيع أن يوظف هذه المعرفة       ثقافية فكرية معرفية  أن يكون موسوعة      

ه هي العملة النادرة هي التي يجـب التركيـز          في مجاالت الحياة المختلفة هذ    
 البعض وصل األمر    إنينقصهم هذا الشيء بل     ،  عليها أبناء الحركة اإلسالمية   

 ينقصه حتى المعرفة األساسية الخاصة بسماته كابن لحركة إسـالمية            أنه به
 القرآن أو علوم السنة أو علـوم التـاريخ اإلسـالمي أو حتـى               م علو  :مثل

معرفته بتاريخ فلسطين وتطورات الحياة الـسياسية فـي         ،  كإنسان فلسطيني 
مـن خـالل المـذيعين مقـدمي     جلياً فلسطين ال يعرف إال القشور يظهر هذا       

  ، البرامج من أبنائنا الذين يتصدون للعالم كله من خالل القنـوات الفـضائية            
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وتغيير هـذا   . الهابطة والمرذولة التي تؤسس ثقافة مضادة للثقافة اإلسالمية       
المنكر ال يتم بمقال وال بخطبة حماسية وال بحملة دعائية على المنـابر فكـل         

ال يؤثر إال على نفر قليل، لكنه ال يفل الحديد إال الحديد، وال يبطل مفعول               هذا  
هذه الفضائيات التي تمثل المنكر في عقول ونفوس المـسلمين إال فـضائيات      
بديلة وال تقل على مستوى فضائيات الباطل، ربما بدأ اإلخوان في هذا األمـر              

مية إال أنها لم ترق     وربما اجتهد بعض أفراد اإلخوان وأسسوا فضائيات إسال       
بعد إلى مستوى البديل إال لشريحة الملتزمين الذي في األصل ال يلتفـت إلـى    
فضائيات الفن الهابط بل ربما يعتبر الفن كله حرام لتربيته على هذه المعاني             

ثم أخيرا برزت قناة طيور الجنة ولحقت بهـا بعـض الفـضائيات             . واألفكار
وال يخفى على أحد    .  التأسيس ولم تنطلق بعد    اإلنشادية التي ما زالت في طور     

ماذا أحدثت قناة طيور الجنة لدى األطفال حتى الكبـار وأصـبحت أناشـيدها        
سوقًا رائجا حتى عند غير حماس والملتزمين ألنها قدمت جزءا يـسيرا مـن          

وما زال واجب الوقت قائم إليجاد عشرات ثم مئات الفضائيات          . البديل الواجب 
 الهادف التي تنتج األفالم والتمثيليات والكليبات والمهرجانـات         الخاصة بالفن 

وغيرها ليجد المسلمون المتعلقون بالفن المحرم بديال مباحا فينتقل إليه ومن           
خالل هذا البديل ننفذ نحن اإلخوان إلى عقولهم بثقافتنا وأفكارنا لتصبح لديهم            

 ا في حيـاتهم  أغنية وفلم ومسرحية يرددونها ثم بعد ذلك تصبح تقليدا ومنهاج
  .وسلوكياتهم
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تغزو كل البيوت بماليين األفالم والتمثيليات واألغاني والكليبات الهابطة فكريا          
وسلوكيا، ولقد استهدفت هذه الوسائل المثقفين والعوام والكبـار والـصغار           

ـ          ين يفـضل اليـوم     والمراهقين والرجال والنساء حتى أن كثيرا مـن المثقف
 أهـل الباطـل فـي       وبينما نجح . المشاهدة والسماع على المطالعة والقراءة    

ف الفضائيات المتنوعة في الفن وأصبح الفنانون الهابطون        هدفهم ونشروا آال  
هم قدوة الشباب والفتيات، وانطلقت جهود الدعاة في محاربة التلفاز كتلفـاز            

 على أبنائهم، لكن سرعان ما زالـت   وكان لديهم اقتناءه حرام لسد باب الفتنة      
هذه الحرمة وامتألت بيوت الدعاة بالتلفاز على أساس أنـه وسـيلة يحـرم              
استخدامها إذا استخدمت االستخدام المحرم، جائزة إذا استخدمت االسـتخدام          
المباح خاصة لما برزت فضائيات إسالمية مثل اقرأ ثم بعـد ذلـك انتـشرت                

  . ت ليشاهده الدعاة وأبناءهموأصبح هناك بديل من الفضائيا
  

 
واإلخوان المسلمون الذي لديهم هدفًا أكبر بإزالة المنكر األكبر وهـو             

غياب الدولة والخالفة، وإقامة المعروف األكبر بتحكـيم شـرع اهللا وإقامـة             
 والذين فقهوا واجب الوقت فـأوجبوا       الدولة اإلسالمية ثم الخالفة اإلسالمية،    

على أنفسهم البيعة والتنظيم ومالحقة المنكـرات والـدخول فـي المعتـرك             
السياسي والبرلمانات ونصرة أفغانستان تارة وفلسطين أخرى والعراق ثالثة،         
وحكومة حماس رابعة، كواجبات من الواجبات التي يفرضها الوقـت، يجـب            

ينفق فيـه  غزا عقول وقلوب ماليين المسلمين وعليهم اليوم أن يغيروا منكرا   
 كثيرة في مشاهدة األفـالم والكليبـات والتمثيليـات      اًالمسلمون أمواال وأوقات  
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تبرز الضحايا في المعرفة بل أحيانا اإلنسان يغمض عينيه خجـال أمـام مـا               
  . يشاهدونه  الذين أمام ماليين العرب والمسلمينأنهرك يد، يقول

هـو إعـادة قيـادة       ؛على أي حال المطلوب هنا هو إعادة النظـر          
المؤسسة الثقافية في الحركة اإلسالمية ونحن نعتقد أن مثل هذا األمـر لـم              

 غيـر   ها موجود أسماء ولكن   ، لغياب المؤسسة الثقافية غيابا عمليا       إاليحدث  
لها األولوية  الكاملة في العمل ربما الجانب األمني يأخذ أهمية           ليس  ،  مفعلة  

 يأخذ أهمية كبيـرة وربمـا    ،الجانب العسكري يأخذ أهمية الجانب االجتماعي 
 المؤسسة الثقافية   إلىولكن نالحظ أن الجانب الثقافي يفقتد       ،  الجانب اإلعالمي 
  .واقعياً المدعومة دعما 

رة موجودة ولكـن الـدعم أو وضـع         اإلدا،  أنا ال أتحدث عن اإلرادة    
 ت الهامة التي تحتاج إلى موازنـات وإلـى        المؤسسة الثقافية ضمن المؤسسا   

ومـن ثـم أو     ،   هذا األمـر مفقـود     ،متابعات توازي متابعة القضايا األخرى    
المطلوب اآلن إعادة صياغة العالقة مابين الموازنة العامة ومابين المؤسـسة    

 استطعنا بالفعل أن نحقق هـذه المعادلـة وأن          اًالثقافية بالحركة اإلسالمية إذ   
 وإذا ، وبـارزاً  واضـحاً نوجد للمؤسسة الثقافية في الحركة اإلسالمية مكانـاً     

أمكن بعد ذلك استثمار كل الطاقات الفكريـة وهـي كثيـرة جـدا والثقافيـة             
والعلمية والمعرفية الموجودة لدينا في هذا الوطن أنا أعتقد بهـذه التوأمـة             

اقات الموجودة ومابين المؤسسة المفقودة التي يجب إعادة صياغتها         لهذه الط 
 فـنحن لألسـف      ، نستطيع بالفعل أن نحقق للحركة اإلسالمية وجها ثقافيـا        

الشديد رغم سيطرتنا اآلن على األرض سياسيا وواقعيا إال أننـا حتـى هـذه         
ينما لـو   اللحظة لم نسيطر ثقافيا إال على الشريحة التي تتبعنا والتي تؤيدنا ب           
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رأينا في السبعينيات مثال من هذا القرن وجدنا أن التيار اليساري أستطاع أن             
يغزو غزوا تاما المجتمع الفلسطيني وكنا ال نعرف الثقافة وال نعرف الـشعر             
وال نعرف األدب إال من خالل هذا التيار الذي استطاع رغم أنـه تيـار غيـر             

  .متمكن في المجتمع 
ا إلى هذا التمكين وهذا الوجه القـوي إال أن          نحن اليوم بعد أن وصلن    

جهودنا مبعثرة ونحن غير قادرين على صياغة هذا الجهد وتحويله إلى مـادة   
نحن ال نـستطيع أن نفتـرض أن    ، المجتمع الفلسطيني كله أن يغزو  يستطيع

الشعب الفلسطيني كله يقف في جانب  ونحن كأبناء حركة إسالمية نقف فـي              
الفلسطيني كله شعب فيه روح الثقافة التي نتمناها نحـن      الشعب    ، جانب أخر 

عاداته وتقاليده و حتى اإلنسان المسيحي في فلسطين يختزن في داخله ثقافة            
و هؤالء الناس في كل     ،  ناس نصارى من الناصرة     أنا كنت أعرف أُ   ،  إسالمية

،  اللغة تعكـس الفكـر       إن ويعني    ،   الحمد هللا ،  كلمة يقول صلي على النبي      
فمـا بالنـا إذا كـان    ، فهم مثقفون ثقافة إسـالمية  ، كس الثقافة الداخلية    تع

عربي ال يمكن أن نحجر عليه وعلـى أنفـسنا          ال اإلنساناإلنسان فلسطيني أو    
 الثقافة هي القيم الفكرية المباشرة والمعتقدات البيولوجية المباشرة         إنونقول  

الحتـواء كـل    اسـع   الوال بد من الخروج من هذا الثوب الضيق إلى الثوب           
  ،  الشعب الفلسطيني وضمه تحت جناح الثقافة التي قاتلنا من أجلهـا طـويال            

مهـم  نحن نقاتل من أجل كلمة واحدة لن نعترف بإسرائيل هذا عنوان ثقافي             
نقاتل من أجله ولكن ال نستطيع أن نجمع الشعب الفلسطيني كلـه مـن              ،  جداً

 لـم   ،ه ال يعتـرف بإسـرائيل     أجله علما بان الشعب الفلسطيني عن بكرة أبي       
نستطع حتى هذه اللحظة أن نحول هذا المفهوم إلى مفهوم ثقافي وثوب كبير             
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  لدينازكريا صبحي زين . د
  أستاذ الحديث المساعد بكلية أصول الدين

  

 أمـا   eرسلين سيدنا محمـد     الحمد هللا والصالة على والسالم على أفضل الم       
  :بعد

سأتحدث في هذه العجالة في أربعة محاور آمـال أن ينفـع اهللا بهـا               
اللهـم  "دعاته وأهل طاعته وأن تكون موطن تنفيذ كما هو دعاء المـؤمنين             

  ".اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
  .الفن الهادف مرآة الثقافة: أوالً
  .وقت على اإلخوان المسلميناالهتمام بالفن واجب ال: ثانيا
  .االهتمام بالفن أوجب على حماس وإخوان فلسطين: ثالثًا
  .واجب الوقت قائم حتى يتم تغيير المنكر، ويحتم واجبات متعددة: رابعا

  

 
الثقافة من أهم الميادين في الدعوة فمنها ينطلق الداعية والمجاهـد           

عالمي وسائر جنود هذه الحركـة ورجاالتهـا، ورغـم هـذه            والسياسي واإل 
األهمية نجد أن جمهورها قليل حتى عند المثقفين وهذا ما ينطق به الواقـع،              
ولقد فقه أهل الباطل في وقتنا المعاصر إلى هذه الحقيقـة، وركـزوا علـى               
وسائل جديدة ومغرية وجذابة ليوصلوا ثقافـة الباطـل وأفكارهـا الهدامـة،        

هتماما بالغًا بالفن من مسرح وسينما وغناء واليوم غدت الفضائيات          فاهتموا ا 
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  .هذه التوصيات مرتبطة بالسياسة العامة أكثر من التفاصيل 

  .أن تتحول الدائرة الثقافية إلى ملف سياسي عام وليست ملف تابع  -1
 تريده فـي     الثقافي التي  للمشروعتضع الدائرة الثقافية رؤية شاملة       -2

 .وسائل اإلعالم 

عقد لقاء بين الدائرة الثقافية القائمة وبـين المؤسـسات اإلعالميـة         -3
 .لمناقشة األمر ووضع آليات التطبيق 

تأصيل األمر شرعا وإيجاد حالة من الوعي الشرعي اتجـاه العمـل              -4
 .الثقافي الفني في أوساطنا 

ر ذلك في   تفعيل وتنوع أنشطة المؤسسات الثقافية والحرص على نش        -5
 .وسائل اإلعالم 

 .التشجيع المادي والفكري على اإلنتاج الدرامي والرسوم المتحركة  -6

  
  .شكرا والسالم عليكم 
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 حولناه إلـى مقولـة سياسـية      إنما نرعاه نضع الشعب في إطاره       الذيننحن  
 لكن على المستوى الثقـافي كنـا      إلى معادلها سياسية ،   وحولنا كل ما دونها     
 أن نصل إلى هذه     عمل دقيق وعمل واعٍ   الل عمل منظم و   نستطيع بالفعل من خ   

 وليس  وأن نصل إلى قلوب الناس وعقول الناس من البوابة الثقافية      ،  النتيجة
، من البوابة السياسية الضيقة التي هي فرع صغير جدا عن البوابة الثقافيـة            

ليس هذا تقليال من كل     ،   أننا بصدد مأسسة العمل الثقافي اآلن        أعتقدلذلك أنا   
عثر الكثير الذي قامت به الحركة اإلسالمية وليس تقليال من الـدور    الجهد المب 

ألن الذي يزرع يعرف    ،  الممانع والمقاوم من الحركة اإلسالمية ولكن استفادة        
 ؟ أما أن    ويعرف كيف يجني ثماره   ؟   ويعرف كيف يرعى زرعه      ؟كيف يزرع   

  . ونبعثر بذورنا في كل مكان فهذا هو الخلل، يبذر وال نجني ثماراً
نحن مع إعادة الصياغة الكاملة للمؤسسة الثقافية والعمـل الثقـافي           

 يصل إلى نتيجة محترمة في الشعب الفلـسطيني بـل    أنالذي يستطيع بالفعل    
  . إلى األمة العربية يدخليستطيع بهذا الوجه أن 

  
  .وأشكركم وبارك اهللا فيكم وأستودعكم اهللا 
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  تيأحمد الساعا. د

  
أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اهللا الرحمن الرحيم           

  والصالة والسالم على أشرف المرسلين 
أخوتي الكرام السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ،  بعد ما تحدث بـه              
الدكتور أبو عالء لم يترك شيئاً بداية المحور هو واقع المؤسـسات الثقافيـة      

 على تعريف  ما المقصود بالثقافة ؟ بعـض التعريفـات   رأيت أن أعرج بداية   
اكتفى بالمضون المعنوي للثقافة وبعضها أعطاها تعريفـا اشـتمل الجوانـب      
المادية والمعنوية ، أي اقترب كثيرا من مفهوم الحضارة أحصيت التعريفـات         

  . تعريفاً 162للثقافة وجدتها أكثر من 
حتى الشعوب البدائية التي     طرائق الحياة ألي شعب معين       :الثقافة هي 

ال تعرف القراءة والكتابة لها ثقافة ،  يعنـي أن فالثقافـة ليـست مرتبطـة               
بالتعليم والعلم والمعرفة حتى الشعوب التـي ال تعـرف القـراءة والكتابـة              

  . والبدائية لها ثقافة
رف المفكر اإلسالمي مالك الثقافة بأنها مجموعة من الصفات الخلقيـة           ع

تماعية التي تؤثر بالفرد منذ والدته وتصبح ال شـعوريا العالقـة            والقيم االج 
 الثقافـة سـلوك      ، التي تربط سلكه بسلوك الحياة في المجتمع الذي ولد فيه         

وبذلك تظهر العالقة الوطيدة بين الثقافة والهوية فال يمكن تخيل هوية معينة             
  . بدون ثقافة 
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 مدينة أصداء وفضائية األقصى في      اآلنمحاوالت بطيئة وبداية متعثرة تتبناها      
فيلم عماد عقل وبث بعض األعمال الدرامية التاريخية في فـضائية القـدس             

قة ومختلف عليها غابت المسابقات الفنية والشعرية  والرسوم المتحركة العمي         
بل غابت منابرنا عن الحوارات والبرامج والتقارير التي تستضيف الـشعراء           

  : في اعتقادي أن ذلك يعود إلى جملة من األسباب  ،واألدباء
  .حداثة الطفرة اإلعالمية وحداثة التوسع في الوسائل اإلعالمية  -1
 .ضعف التخصص للكاتب اإلعالمي في الجانب الثقافي والعزوف عنها -2

 والمؤسسة الثقافية التي تأخذ على عاتقهـا المـشروع          غياب الرؤية  -3
 .اإلعالمي الثقافي 

 .ضعف الحركة الثقافية الفلسطينية بشكل عام  -4

النظر من قبلنا بجهل أو بتعصب للعمل الثقـافي أو  الفنـي بزاويـة            -5
 .المحرمات  وصراع مع العقيدة 

قلة رأس المال وحجر قدرته على تلبيـة متطلبـات العمـل الفنـي               -6
 .ثقافي واإلنتاج اإلعالمي والدرامي والمسرحي وال

غياب التدريب والتخصص لدى قطاعاتنا المختلفة وعدم احتكاك مـع           -7
 .الثقافية العربية والعالمية الواعدة والمسئولة 

هذه مجموعة من األسباب باعتقادي أدت إلى افتقـار وغيـاب الرؤيـة             
الثـة اإلعالميـة    اإلعالمية الثقافية وهي موزعة مـابين المـستويات الث        
  .نطيل  والثقافية والسياسية النقطة األخير في مداخالتنا حتى ال
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نقصد بها الوسائل اإلعالمية المختلفة بالمعاينة والمعايـشة والمالحظـة          

 نجزم بأننا نملك وسائل إعالم محترمـة ونقـصد    ،والمتابعة للواقع اإلعالمي  
 أصيل في الشارع الفلسطيني ولدى الجمهـور بـل           بعداً  لها أن  هنا بالحركة   

 على الفرد مستمعا كان أو مشاهدا أو قارئا وهنا للتذكير فـضائيات             وتنافس
 األقصى والقدس  وقضيات مساندة ومـؤازرة وتعـزز          أبرزهاتابعة وموالية   

،  وكـالحوار     ،   كالعـالم ،   كالمنـار     ،   فكرنا فكر المقاومة والفكر اإلسالمي    
البعـد   فـي    إذاعتـان على األقل   ، إذاعات   كالجزيرة في الكثير من محطاتها      

صحيفة الغرض بطريقة غير مباشرة ،      وهناك إذاعات تؤدي    ،  السياسي والعام 
فلسطين اليومية والرسالة و الرأي الحكومية ومجلة السعادة والكثيـر مـن            

العديـد مـن المواقـع      و  رتبطة بالدوائر األخـرى     لمالنشريات المنطقية أو ا   
  .اإللكترونية 

حجم اإلنتاج الثقـافي بـالمفهوم    بعد التذكير بأهم  مؤسساتنا ما هو         اآلن
 الورقة تعبر   اً صريح أكون  حتى     ؟ الخاص ومنابرنا في المفاهيم التي وضحت     

ال يمكن القول بأن خطابنـا اإلعالمـي الـشامل          شخصياً و عن وجهة نظري    
 هنا  وأذكرالصادر عن مختلف منابرنا ووسائلنا اإلعالمية متصالح مع الثقافة          

ال توجد محاوالت جادة وال سياسة وال       ولخاص     مفهوم الثقافة مفهومي ا    بأن
ت تخصيص صفحات أدبية في صـحفنا لـم          محاوال  هناك رؤية فإليكم الواقع  
 اإلعالم المرئي والمسموع يحدوا في برنامج ثقافي هنا          و يكتب لها االستمرار  

وأخر هناك بعفوية وسطحية غير قادرة هذه البرامج علـى تـشكيل الهويـة              
العمل الدرامي شبه معـدوم وهنـاك        و لرؤية الثقافية العامة  الثقافية أو تبني ا   

 

 37 

ـ    فمن المسلم المؤسسات الثقافية   أما   سات الثقافيـة وغيـر      به أن المؤس
 السياسية واالجتماعيـة واالقتـصادية   أحوال البلدالثقافية خير مرشد لمعرفة   

وهي خير مقياس للمستوى الثقافي لمؤسـسيها والعـاملين         ،  والثقافية أيضا   
 المرتكزات األساسية للعمـل     أحد تعد فالمؤسسات الثقافية     ،   مفيها وإنجازاته 

 تقديم العديـد مـن الخـدمات الثقافيـة       الثقافي في أي مكان فهي تعمل على      
مـا هـي المؤسـسات      ف  ،   والتعليمية واألخالقية واالجتماعية ألفراد الشعب    
  ،   مراكـز  ستةا  دن يوجد عن  ،  والمراكز الثقافية في قطاع غزة في قطاع غزة       

   : وهي
 والثقافة في المنطقة الوسطى في النصيرات تأسست فـي          العلممركز   -1

   .م  1994عام 
 .  م 2000لوطني للفكر والثقافة خانيونس  تأسس عام التجمع ا -2

 .  م 2003منتدى أمجاد الثقافي في غزة تأسس عام  -3

 .  م 2004 المنتدى التربوي رفح تأسس عام  -4

 .  م 2005 مؤسسة فلسطين للثقافة غزة تأسس عام  -5

 .  م 2007مركز بلدنا للثقافة والفنون تأسس في غزة سنة  -6

واالستعراض للمؤسسات الثقافية تشير إلى أنهـا   بعد أن تم التعريف  اآلن
مؤسسات غير ربحية تهتم بالجانب الثقافي والفني وترعى المثقفين واألدباء          

ـ        بفي المجتمع الفلسطيني وتهتم       ينشر الوعي الثقافي وتطـويره إسـهاما ف
 ، كل الوسائل المشروعة والمتاحة لتحقيق ذلك الهدف       مستخدمةًتحرير الوطن   
  .هو توليفة وصياغة بطريقتي من كل تعريفات هذه المؤسساتهذا التعريف 
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وباستعراض التراخيص المتعلقة بهذه المؤسسات والتـي نؤكـد علـى           
 لهـا   رضرورة استيفائها من الجهات المختصة واللوائح و األنظمة التي تفتق         

  .كثير من مؤسساتنا الثقافية
  

 
 .األهداف -1

 ).األنشطة و الفعاليات(البرامج  -2

 .العوائق و العقبات -3

 الطموحات  -4

 .التوصيات الخاصة بالمؤسسات و التوصيات العامة -5
  

 
باستعراض أهداف المؤسسات والمراكز الثقافية فإننا نجد لكـل مؤسـسة أو            
 مركز ثقافي أهدافه العامة و الخاصة و التي تتقاطع أو تلتقـي مـع أهـداف           

 ولكن األهداف بشموليتها لـم تكـن    ،  المراكز و المؤسسات الثقافية األخرى    
مجتمعة في أي من المؤسسات و المراكز الثقافية وهنا وضعت أحـد عـشر              

  .هدفا 
  

 
باستعراضنا للمواقع اإللكترونية لمؤسساتنا ومراكزنا الثقافية نجـد أن لكـل           

دوائرها ومراكزها ووحـداتها وأقـسامها واللجـان        جمعية ومؤسسة ثقافية    
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نستطيع القول بأنه موجود ومحقق في منابرنا اإلعالمية من خـالل البـرامج       
المختلفة ومن خالل نشر األخبار والتقارير والتحقيقات والمقاالت المتنوعـة          
وإن كان األمر يتطلب التوازن والتوسع األفقي والرأسي المبني على دراسـة            

السياسة العامة  التـي     احتياجات الجمهور المعرفية وعلى موائمة الفلسفة و      
 أمـا البعـد األخـر فـي      ،نريد ترسيخها لدى جماهيرنا وأنصارنا  ومؤيدينا  

مفهومنا للثقافة المفهوم الخاص الذي يحصر العمل الثقـافي فـي الجوانـب           
األدبية البحتة والفنية المباشرة من شعر ونثـر وروايـات والمـسابقات  و              

) النـشيد (والخط والرسم والغناء األعمال الدرامية ومسرحية ورسوم متحركة  
إلى أخره من األعمال األدبية البحتة وحسب إدراكي وفهمـي بأننـا نقـصد              
بخطابنا الثقافي في منابرنا اإلعالمية هو المفهوم المحـدد الخـاص التـالي             
وعليه فإن اإلعالم بشكل عام سواء منابرنا أو غير منابرنا يهدف إلى تحقيق             

من أبرزها من هذه الزاوية زاوية المفهوم الخـاص      جملة من األمور الثقافية     
 إلقـاء   ومتابعة أخبار وفعاليات الحركة الثقافية والفنية بأبعادهـا المختلفـة       

الضوء على كبار األدباء والـشعراء والفنـانين والقـصاصين كـذلك علـى        
واإلبداع في كافة المجاالت األدبية      ،    اكتشاف وتشجيع المبدعين   فيالمبتدئين  

التعريف بأنشطة وخدمات المكتبات العامة والمؤسـسات المهتمـة         ،  ة  والفني
بالثقافة والفن االهتمام بالمسابقات واإلنتاج الفني و اإلنتاج اإلعالمي واإلنتاج        

هذه األهداف أبرز األهداف التـي   ، إذن    الحفاظ على التراث األصيل   والدرامي  
  .رتبط باألدب واشتقاقاتها مفهوم الخاص للثقافة المالتحقيقها بليسعى اإلعالم 
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المواقـف  والمعلومات ودعم المعايير والقيم السائدة والمساعدة على تبنـي          
ن كل ذلك يكو  ،   وتوجهات وسلوكيات محددة ومحاضرة قيم وسلوكيات أخرى      

حالة متراكمة من الثقافي العام لدى الرأي العام ويساعد على زيادة الـوعي             
واإلدراك والمعرفة التي تلقي بمحتوياتها اإليجابية على أنماط التفكير واإلبداع       

لى صعيد أن من أهـم وظـائف        هذه النقطة ع  ،  وخدمة الفرد لمجتمعه ووطنه   
إيجاد حالة من الوعي واإلدراك والفكـر والثقافـة وربـط           واإلعالم التثقيف   
  .الحاضر بالماضي

النقطة الثانية في طبيعة العالقة أن صفة مثقف وصلت إلـى درجـة             
الشرط األساس لكل من يريد أن يعمل في وسائل اإلعالم واإلحاطـة بالعمـل              

 ومـن مالمـح    ،من مكونات الشخصية اإلعالميةوالتجربة والمعلومات باتت    
 على ممارسة دوره وتوصـيل       قادراً ال يكون اإلعالمي  ف ،اإلعالمي والصحفي   

هـذه  ،  الرسالة وتشكيل الرأي العام ما لم يكن مثقفا بالمعنى الواسع للثقافة            
، النقطة المرتكز األول في طبيعة العالقة ما بين اإلعالم والثقافة عالقة ترابط             

 عالقة وظيفية ال يمكن لإلعالم وال يمكـن للثقافـة أن            ،تداخلو  القة تكامل   ع
  .يستغني أحدهما عن األخر في توصيل الرسالة

النقطة الثانية مفهوم الثقافة حسب ما ننظر لها نحن في اإلعالم حتى            
من المهم أن نحـدد مـا هـو    فنستطيع التعرف على واقع الثقافة في اإلعالم     

 البعد األول العام الذي يعنـي       : مفهوم الثقافة له بعدين    ،مرادمفهوم الثقافة ال  
نشر المعرفة والفكر والمعلومة في كل المجـاالت الـسياسية واالقتـصادية            

وردة مـن   (أو مفهوم عام للثقافة بمعنى      ،  واالجتماعية واألمنية و إلى أخره      
بعد شيء من كل شيء وهذا مفهوم المثقف بهذا المفهوم وهذا ال          ) كل بستان   
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 فلكـل مؤسـسة ثقافيـة        ، الخاصة بها والتي من خاللها تمارس نـشطاتها       
  :برامجها التي وضعتها لتحقيق أهدافها ومن هذه الدوائر 

  .ملتقى اإلبداع، الملتقى الثقافي،  الصالون األدبي،الرابطة األدبية -1

 . بوعات دائرة اإلصدارات والنشر ولجنة المط -2

 . مراكز األبحاث والحاسوب  -3

 .مراكز المخطوطات والوثائق  -4

  .وحدة اإلنتاج الصوتي واإلذاعي  -5

  .وحدة اإلنتاج الفني  -6

  .وحدة التعليم المستمر  -7

  .وغيرها ...... المكتبة العامة  -8

بالنظر والتثقيف في هذه الدوائر والوحـدات واللجـان فـي مؤسـساتنا            
بيعة تخصصية تتالءم  وأهـداف المؤسـسة فعلـى    الثقافية نلحظ أنها ذات ط  

مركز المخطوطات والوثائق هو المركز الوحيد فـي مؤسـسة          : سبيل المثال 
 فيها جمعية بلـدنا     انفردتفلسطين للثقافة و وحدة اإلنتاج الصوتي واإلذاعي        

 وحدة التعليم المستمر في مؤسسة فلـسطين للثقافـة فـي            ،للثقافة والفنون 
حين أن دائرة اإلصـدارات والنـشر وقـسم التأهيـل           المنطقة الوسطى في    

مراكـز والمؤسـسات   والدورات هي الدوائر والوحدات المشتركة لكل مـن ال      
  .الثقافية
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، تعاني مؤسساتنا الثقافية بعدد من العقبات وقبل طرحها البد من طرح تساؤل           

 ودورهـا فـي عـالج قـضايا          الثقافة بأهميةهل صاحب القرار على قناعة      
 زلت الرؤية أن الثقافـة مـن        أمالمجتمع وفي نشر الوعي المعرفي وتنميته       

   والكماليات التي نحن في غنى عنها ؟الترف
  :أهم العقبات 

ضعف الميزانيات وعدم وجود مصادر تمويل ثابتة لتغطيـة         : التمويل -1
  .لية للمشاريعة والميزانية التموي  لفعاليات األنشطالتشغيليةالميزانية 

عدم وجود مباني دائمة مناسبة مجهـزة بأحـدث التقنيـات           : المقار -2
األجهزة والوسائل التي تلبي احتياجات هذه  المؤسـسات الثقافيـة           و

 .وعدم توفر وسائل نقل خاصة بهذه المؤسسة 

عدم وجود طواقم عمل متفرغين وموظفين للعمل في        : الكادر الوظيفي  -3
 . المختصة في العمل الثقافي هذه المؤسسات وقلة الكوادر

عدم اهتمام وسائل اإلعـالم لفتـرة الفعاليـات و األنـشطة             : اإلعالم -4
 .الثقافية والعمل على توفيقها و إرشادها

مشكلة الجمهور الثقافي وضعف اإلقبـال علـى األنـشطة          : الجمهور -5
الثقافية والنظرة الضيقة لدى البعض أبناء االتجاه اإلسـالمي اتجـاه           

 .ليات الفنيةبعض الفعا

وأثرت سلبيا علـى الحيـاة      : األوضاع المعيشية واالقتصادية الصعبة    -6
 .الثقافية

  .هذه أبرز العوائق التي اشتركت فيها كل مؤسساتنا الثقافية 
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  حسن أبو حشيش .د
  وكيل وزارة اإلعالم

  

  رب العالمين  والصالة والسالم على أشرف المرسلين الحمد هللا 
  األخوة األكارم األخوات الكريمات السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

نسأل اهللا تعالى أن يكون هذا اللقاء في ميزان حسناتنا جميعا ويكون            
بمثابة انطالقة نحو حركة ثقافية واردة تخدم المشروع اإلسالمي وتخدم فكرة           

ه الورقة ستتطرق في نقاط سريعة للعالقة بين اإلعالم والثقافـة ،            الحركة هذ 
 إليهـا منابرنـا   تنظـر مفهوم الثقافة من وجهة نظرنا اإلعالمية أو حسب ما    

اإلعالمية وواقع الثقافة في هذه المنابر وسـنخرج إن شـاء اهللا بتوصـيات              
  .عامة

  

 
قافة عالقة قوية ومتينة ومتداخلة ومتـشابكة       العالقة بين اإلعالم والث   

التثقيف من أهـم الوظـائف      دبيات االتصال واإلعالم أن وظيفة      وأجمعت كل أ  
التي تمارسها وسائل اإلعالم في عالقتها مع الجمهور وفي عالقتها مع الرأي            

 اإلعالم يلعب دورا مهما ومستمرا ال يتوقف في نـشر الثقافـة        إنالعام حيث   
الل االنفتاح على الماضي وربطه بالحاضر واستشراف المستقبل        والفكر من خ  

واالنفتاح على الثقافات والحضارات التابعة لألمم المختلفة كذلك توفير اإلعالم       
لحالة معرفية متواصلة إلغمار المجتمع بكل ما هو جديـد وتبـادل األخبـار              
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مـع  وزارة الثقافة  في وضع استراتيجيات العمل الثقافي بما يتالءم           
 واالحتياجات واستشراف المـستقبل بالتعامـل مـع المراكـز           الواقع

  .ات الثقافية والفنية والمؤسس
وضع الخطط والبرامج بهدف تحقيق ثقافة وطنية شاملة تقوم علـى            -2

التحرير وزيادة الوعي لدى الجمهور     و  تدعيم مفاهيم ثقافة المقاومة     
 .الفلسطيني لالهتمام باألنشطة الثقافية 

رسم سياسة ثقافية موحدة للمؤسسات والمراكز الثقافية مـن أجـل            -3
 .واقع ثقافي يخدم القضية الفلسطينية 

وجوب االرتقاء إلى مستوى تضحيات وصمود شعبنا الفلسطيني مـن           -4
خالل وجود التناغم واالنسجام بين الواقع الفلسطيني العام والمـشهد          

 .الثقافي 

  :االحتياجات 
 مـن خـالل تـوفير       بالثقافـة حبة القرار    الجهة صا  اهتمامضرورة   -1

الميزانيات الالزمة إلنشاء المباني والمقار للمؤسسات الثقافية وتوفير      
كادر متخصص متفرغ للعمل في هذه المؤسسات وتزويدها باألجهزة          
والتقنيات الحديثة لسير العمل فيها وتنفيذ فعاليات وأنشطة المؤسسة         

  .الثقافية 
رئية والمسموعة والمقروءة لتغطية األنشطة      وسائل اإلعالم الم   توفير -2

والفعاليات الثقافية والتخطيط إلنشاء وسائل إعالمية متخصـصة ذات        
 .عالقة بنشاطات بعض المؤسسات الثقافية 

 .واهللا الموفق والهادي لسواء السبيل
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 وإقليميـاً  محليا   الريادةنطمح أن نصل بمؤسساتنا الثقافية إلى مركز         -1

  .ودوليا من حيث الرؤية و اإلسناد 
العمل على ذات واستقاللية مؤسساتنا ماليا من خالل أنتاج مـشاريع            -2

 .إنتاجية تمثل مصدر دخل لها وتمويل لنشاطها الذاتي ومشاريعها  

إنشاء مركز ثقافي مركزي بالقطاع يضم كافة الوحدات الالزمة للعمل           -3
الثقافي من مكتبة وغرف حاسوب ومـسرح وقاعـات ورش عمـل            

 .أحدث وسائل التكنولوجيا وعرض دائم للتراث مجهز ب

 .إنشاء مكتبات وسائط تعليمية إلكترونية وسمعية ونطقية  -4

 .االهتمام بمراكز الحاسوب والبحث العلمي وبنك المعلومات  -5

 .إنشاء مسرح ثقافي هادف متنقل لألطفال والكبار  -6

 لو تخصصت إحدى مؤسساتنا الثقافية      وحبذااالهتمام بالتراث الشعبي     -7
 .المتعدد الجوانب بالتراث الشعبي 

إنشاء إذاعة لتكون بديلة عن اإلذاعات الفنية الهابطة لرعاية الفـن             -8
 .الملتزم 

 .تكوين رابطة للفرق الفنية والفنانين الملتزمين  -9

رعاية اللجنة الثقافية وتوفير كل الدعم الجزئي والمادي لها كجهـة    -10
 .راعية للفعاليات واألنشطة الثقافية 
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  :توصيات خاصة بالمؤسسات 

من خالل دراستنا للمراكز والمؤسسات فإننـا نالحـظ التنـوع فـي             
التخصص ودوائر العمل  مع وحدة الفكر واألهداف وهذا أمر مرغوب ولكـن             
البد من إبداع وتميز لكل منها في مجال محدد مع ضرورة وجود نـاظم لكـل         

 فيما  تكوينيةلنسج عالقات   مؤسساتنا الثقافية لتحقيق الهدف العام لوجودها و      
فمثال جمعية بلدنا للثقافة تميزت بالتركيز واالهتمام بالجانـب الفنـي           ،  بينها  

 وأما  ، اإلنتاج الفني  ةوالتي أبدعت فيه من خالل االهتمام بالفرق الفنية ووحد        
مؤسسة فلسطين للثقافة والتي هي ذات طابع إقليمي فقد اهتمـت بـالتوثيق             

رة والثقافة والمعرفة في فلسطين وانفـردت بوجـود         العلمي لمصادر الحضا  
في حين أن مركز العلم والثقافة في المنطقـة         ،  مركز للمخطوطات والوثائق    

الوسطى قد أبدع بالجانب العلمي واألكاديمي من خالل إيجـاد مكتبـة عامـة           
والعمل من خالل مركز الحاسوب ووحدة التعليم المستمر وصـندوق الطالـب     

  ، تميز في كل مركـز    ات الصيفية للطلبة المتفوقين إذ هناك       يمالجامعي والمخ 
أما المؤسسات الثقافية الثالثة األخرى وهي منتدى أمجاد للثقافة والمنتـدى           

 اشتركتالتربوي والتجمع الوطني للفكر والثقافة هذه المؤسسات الثالثة فقد          
يات الثقافية  جميعها دون أن تتميز أحداها عن األخرى في االهتمام بعقد الملتق          

دواويـن الـشعر وعقـد النـدوات        ،  واألدبية اإلبداعية وإصدار المطبوعات     
والمسابقات والدورات األكاديمية والتدريبية والمهرجانات الثقافيـة إلحيـاء         

  .المناسبات الوطنية 
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بأن تتبنى كل منها ميدانا ثقافيا محـددا مـع أن العمليـة الثقافيـة                -1

 القانوني لبعض المؤسـسات  الواقعلوب تصويب  والتربوية عملية مط  
  . اللجنة أو تجديدها من جهات االختصاصاقتراحيةبحصولها على 

مطلوب وضع اللوائح واألنظمة للنظام األساسي لـبعض المؤسـسات     -2
 تحديد المهام والمسئوليات لرئيس وأعضاء مجلـس        أجلالثقافية من   

 أجـل إيجـاد نظـام        العاملين بالمؤسسة من   باإلخوةاإلدارة وعالقته   
   .إداري ومالي سليم

 ومرحلية للمؤسسات الثقافية لتحقيق     استراتيجيةمطلوب وضع خطط     -3
األهداف والطموحات المنشودة والتي يجب أن تلتـزم بالموضـوعية          

 .والواقعية من خالل تسويق مشاريعها للخارج 

الجمهـور والنـاس بغـض النظـر عـن          متابعة اهتمامات   ضرورة   -4
سياسية فمشروعنا الثقافي مشروع أمة نسعى إلحيائهـا        انتمائاتهم ال 

ونهضتها ومشروع لشعب هو مسئوليتنا نهدف إلى تحريره وإعـادة          
حقوقه وتحقيق وحدته مع ضرورة التركيز على القـضايا اإلنـسانية           

 الحوار منهجا أصيال في التعامـل مـع   واعتمادوتبني الفكر الوسطي    
 .اآلخرين 

 
  :سات سيا

البد من توافر الجهود وتكامل الهمم بين المؤسسة الرسمية الراعيـة          -1
للثقافة وهي وزارة الثقافة والمؤسسات الثقافية والتأكيـد علـى دور     


