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 من وحي "فقه األولويات"
وأصوات تصدح، للحديث عن ترتيب األولويات وتنظيم األهداف نصائح تتلى، وكتب تقرأ، 

وهلا يف الوقت نفسه إعراض واسع الشعبية، كثري السواد، عريض التأثري أقسم عليه أكثر الناس، 
 ال سيما يف أمتنا العربية واإلسالمية.

شعوهبا مضطهدة، اهلوة ويف أمة: أرضها حمتلة، ثرواهتا مغتصبة، قراراهتا ألعوبة بأيدي أعدائها، 
بعيدة الغور، أفكار جمتمعاهتا "املغلوبة" مفتونة بثقافة  –بل وأصدقائها  –بينها وبني أعدائها 

األجنيب "الغالب"، يف أمة هذه بعض مشكالهتا يستطيع أي عاقل أن يستنتج وبدون كثري من 
ة والدراما والغناء وعروض التفكري والتحليل أن اهتمام شباهبا وفتياهتا وسائر أفرادها بالرياض

األزياء وبرامج املسابقات ومتابعة آخر صرعات املوضة وتصفح أكرب عدد ممكن من مواقع 
الشبكة العنكبوتية وإدمان اجللوس إىل غرف "احملادثة" على تلك الشبكة والرتدد على املقاهي 

لتكنولوجيا والصناعة، قضايا العلم وابيت من حيث األمهية بعد االهتمام واملطاعم والنوادي يأ
وبعد االهتمام بشؤون السياسة واالقتصاد واالجتماع، وبعد الرتدد على املكتبات واملعاهد واملراكز 
الثقافية، ذلك فقط إذا ما أرادوا حقيقًة حترير األرض واستعادة الثروات وامتالك زمام القرار 

 ئلة وخلفهم يف املؤخرة.السياسي وسد اهلوة بينهم وبني العامل الذي قطع أشواطاً ها
وإذا كان مثة مفارقة أبدية بني النظرية والتطبيق، وبني ما ينتهي إليه العقل من أحكام صارمة 
متِعبة، وما متيل إليه النفس البشرية من الدعة والراحة، فإن واقع أمتنا اليوم هلو شاهد العدل املفوه 

 الذي تنضح وقائعه هبذه احلقيقة، بل هبذه املأساة.
ويبدو أن لدينا إصرارًا على تأكيد تلك احلقيقة حتار األذهان يف فهمه، وتعجز الفالسفة يف 
فلسفته، ويصل معه املناطقة إىل طريق مسدودة، يف الوقت الذي يصل فيه الغيورون على هذه 

 األمة إىل أمل مستطيل.
وا، شرفتهم ئوأخط وقد وقف كثري من هؤالء الغيورين مواقف غري منكورة الشكر، أصابوا فيها

مقاربتهم للصواب، واعتذر عن أخطائهم محاسهم النبيل، ولكن يبدو أن الوصول إىل حل 
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جذري ملشكالتنا مبختلف أبعادها لن يكون مبجهودات فردية فريدة يبذل معها أصحاهبا 
 قصاراهم ليجدوا يف النهاية أن ما أجنزوه على أرض الواقع خمجل من حيث التأثري.

هنوض األمة هو يقظة مرتامية األطراف جتتاح األمة من أقصاها إىل أقصاها،  إن ما يضمن
يعيش فيها شباهبا مهها، ويعملون من أجل عزهتا ال من أجل ذواهتم ومتعهم العاجلة أو اآلجلة، 
يقظة فكرية توحي بالتخلص من جراثيم الغزو الفكري الغريب الذي تظهر آثاره املرضية يف دقائق 

مها، ثورة صناعية مستمرة تستأصل ما استقر يف النفوس من تفوق الصانع الغريب األمور وعظائ
على الصانع احمللي، يقظة يأخذ فيها أفراد األمة دورهم احلقيقي، وواجبهم املقدس يف حترير 

 األرض واستعادة احلقوق.
الرزايا وقبل هذه النهضة الفكرية والعلمية والصناعية املنشودة، فلن حنصد إال مزيدًا من 

 –واملصائب، ولن نبقى إال يف مؤخرة القافلة اإلنسانية، ألتقص يف قدراتنا العقلية أو اجلسمية أو 
؟ كال! بل مليل لدى شبابنا إىل التسلية والراحة، مدعومني بأفكار مميعة جيادلون -حىت الروحية 

 –، أفكار استوردوها كالم املشفق املتأمل  –فيما يتومهون  –هبا "اخلصم" الناصح، ويدحضون هبا 
من الغرب عرب وسائل إعالمه الغازية، وعرب مراكزه الثقافية ومعاهده  –بل ُصدرت إليهم ُكرهًا 

 الدخيلة.
ولست أنكر أنين متأثر تأثرًا بالغًا بالثقافة اإلسالمية، ومعجب أشد اإلعجاب مبا قدمه 

بأن عودة صادقة من املسلمني إىل املسلمون على امتداد تارخيهم املشرق، ومقتنع متام القناعة 
دينهم من شأنه أن يرفع مكانة أمتهم بني شعوب العامل إىل سدة الصدارة وبامتياز، وال أعتقد 

كان خمطئًا عندما قال كلمته الشهرية ليخلدها التاريخ   -ذلك  القائد امللهم  -أن عمر الفاروق 
ا ابتغينا العزة بغريه أذلنا اهلل "، ومع ذلك ويكررها خلفه : " حنن قوم أعزنا اهلل باإلسالم، ومهم

أن  –و بعد كل ما عانته األمة بعد سقوط اخلالفة اإلسالمية  –أعتقد أن من ال يزال مقتنعًا 
العودة إىل اإلسالم تعين ختلفًا إىل الوراء يزيد على أربعة عشر قرناً، فإن بإمكانه أن يتخذ من 

 شقني : النهضة اإلسالمية املأمولة موقفاً ذا
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أن يتحركوا حبرية كما يشاؤون،  –وسيكونون كثرًا بإذن اهلل  –أن يرتك من يرى رأينا  :األول
طاملا أهنم يتحركون يف إطار مصلحة األمة وإصالح ما فسد يف خمتلف شؤوهنا السياسية 

 واالقتصادية واالجتماعية.
ببناء جمتمعه وإصالح احواله، ولعل يف أن يساهم من حيث هتديه وجهة نظره  :الثاني

 "سياسة انتقائية" حكيمة من احلضارة الغربية احلالية ما يعينه يف ذلك.
عند ذلك نلتقي على أرض صلبة تتمثل يف أمهية النهوض باألمة، وأمهية االستفادة االنتقائية 

من جراء هذا  -يتحول من التجربة الغربية يف جماالت البحث والتعليم والصناعة والتكنولوجيا، ف
اختالفنا من تناحر وحتارب وإهدار للطاقات الكالمية والعملية إىل اختالف تعاوين،  -االلتقاء 

يقف كل طرف فيه من اآلخر موقف الصديق الشاكر يف حال يرى فيها أن صاحبه أصاب، 
 وموقف الطبيب الناصح يف حال أخرى.

ودة من "اإلسالميني"، طاملا أن مثة ما ميكن أن وال أعتقد أن علينا أن نرفض هذه اليد املمد
نتفق عليه ونعمل مجيعًا على حتقيقه، وإن اختلفنا يف أساليب السعي إىل ذلك، فإننا باختالفنا 
هذا لن نكون إال كأناس سفر انقطعوا يف مكان قفر قليل املياه، كل وىل اآلخر ظهره وسلك 

 اء ليكون قسمة بينهم!!طريقه، ولكن اجلميع عازمون على اإلتيان بامل
 واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.
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