
ملخص البحث

حني تفتقد األمة لقيادات حقيقية ورموز علمية يظهر اخللل، وينِحس���ر دور العلماء اجتماعيًّا وسياس���يًّا؛ ليقتصر 
يف الغالب على أوساِط املتديِّنني.

وألسباب سياسية كثرية كِقلة الوعي بضرورة اإلصالح السياسي، والتغيري االجتماعي الواِسع، وَعَدم اسِتقاللية 
بع���ِض العلم���اء، وُوقوعهم يف َط���َريَف املواَفقة أو املعاَرضة السياس���ية -تفتقد األمة القدرة على إف���راز قيادات علمية 

حقيقية. 
ومثَّل ِغياب التخطيِط الِعلمي واالسرتاتيجي يف العمِل العلمي والدعوي، فضاًل عن ُبْعد العلماء عن مواقِع التأثري 

اإلعالمي واالجتماعي اثنني من أهم األسباب اإلدارية لعدم إفراز األمة لتلك القيادات.
ومن خالل مناذج علمية معاصرة من أمثال »ابن باديس«، و»الشيخ طاهر بن عاشور«، و»األمري حممد اخلطابي« 
و»عم���ر املخت���ار« وغريهم يربز أثر األس���رة ال���ي ُتْعَنى بالِعلم، وقيم���ة القدوة، وصحبة العلم���اء، واالنتفاع باملركز 
االجتماعي لألسرة، فضاًل عن الوعي اجلامع بني العلوم الشرعية والثقافة العصرية، يف تكوين شخصيات العلماء 

والقادة العلميني وجناح مشاريعهم.
ونت���ج ع���ن ِغياب القيادات الِعلمية يف إدارِة جمتمعاِتنا املس���لمة أن مأَل هذا الفراَغ قي���اداٌت ليس هلا كفاءة ِعلمية 
وال إداري���ة، ولي���س هلا َقبول اجِتماعي، كما َتنُقُصها األمانة يف بعِض األحيان، وهذا ُمش���اَهد يف كثرٍي من الدول 

اإلسالمية.
ساته. كما أحدَث ِغياُب هذه القيادات ُهوًَّة حاَلت بني العلماِء وبني قيادِة اجملتمع وإدارِة مؤسَّ

ساِت اجملتَمع سياسيًّا وتعليِميًّا واجتماِعيًّا على الِعلِم واإلصالح؛ جعَل منَهَج العلماء  إنَّ تقصرَي العلماِء يف بناء مؤسَّ
يكتفي غاِلًبا ِبُرُدود األفعال، وما ُيْشِبُه ِسياسة إطفاء احلرائق.

نها من صناعة الرموز العلمية احلقيقية من خالل: حس���ن  وم���ن األهمية مب���كان تبين األمة آلليات واضحة متكِّ
ِته، جبانب وضع معاي���ري ِعلمية وأخالقية هلذا  ���ُح ليك���ون من القيادات العلمية؛ ليكون رمح���ًة أُلمَّ اختي���ار من ُيَرشَّ

ُح َمن ليس له إال ُحّب الذات، وإْن كان ذكيًّا ناِبًغا؛ فيكون مشُروَع ِفتنة للناِس. االختيار؛ حتى ال ُيَرشَّ
س���ٍة خاصٍة   ومتث���ل إقام���ة دوراٍت ُمكثَّفة للقي���اداِت يف اإلدارة واإلعالم والعل���وم املعاصرة، والدعوة إلقامِة مؤسَّ

بتكويِن القياداِت اإلسالمية -خطوتني هامتني على طريق صناعة الرموز العلمية.

د. عبد احلي يوسف 
)أستاذ مساعد بقسم الثقافة اإلسالمية جبامعة اخلرطوم، السودان(

جتارب معاصرة يف القيادة العلمية لألمة
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أفكار ومقتطفات
ين، كما روى معاويُة -رض���ي اهلل عنه-  قال: مسعت النيب  ال خ���رَي أعظ���م من العلم والفق���ِه يف الدِّ  •

ين«. ْهه يف الدِّ -صلى اهلل عليه وسلم- يقول: »َمن ُيِرد اهلل به خريًًا ُيَفقِّ

ع���اة مل يتخلَّصوا من أْس���ِر اجلماعِة والعمِل التنظيمي، كما أنَّ بع���َض العلماء يقصرون  بع���ض الدُّ  •
اهتمامهم على قلٍة من الطلبة، وال َيْسَعْون إىل َنشِر ُنوِر العلِم بني عامة الناس، ُمسَتِفيِدين من َسَعِة 

ساِت الدولة وفئاِت اجملتَمع وشدِة حاجِة الناس.  مؤسَّ

���َر التخطيُط الِعلمي والرتبوي؛ لكان ِمن أهمِّ األه���داِف املوُضوعة واملصاِل املرُجوَّة: إعداُد  ل���و توفَّ  •
ٍة ِعْلِميٍة واِضحة.  قياداٍت ِعلميٍة تنهُض باجملتمعاِت املسِلمة على َبِصريٍة وِوْفَق ُخطَّ

���ى ابُن باديس العلوَم اإلس���المية على مجاعٍة من أكابر علم���اء الزيتونة، أمثال: العالمة حممد  تلقَّ  •
النخلي القريواني املتوفى سنة )1342ه�/ 1924م(، والشيخ حممد الطاهر بن عاشور، الذي كان 

له تأثرٌي كبرٌي يف التكوين اللغوي لعبد احلميد بن باديس، والشغف باألدب العربي.

جع���َل النيِبُّ -صلى اهلل عليه وس���لم- الدعوَة اإلس���الميَة قائمًة على أس���اِس الرتبي���ِة والتعليم، وعدَّ   •
)اهلدى والِعلَم( َغيًثا ناِفًعا ُيِيي الُقلوَب والُعقوَل.

ه اهلل- على َنْشر التعليِم اإلسالمي يف اجلزائر؛ حتى خَتَم تفسري  عمل عبد احلميد بن باديس -َرمِحَ  •
القرآِن باجلامع األخضر بُقْس���َطْنِطيَنة بعد مخس���ة وعش���رين عاًما، فاحتفل���ت اجلزائر خبتم هذا 

التفسري يف الثالث عشر من ربيع اآلخر سنة 1357ه� )12 من يونيو 1938م(.

ه اهلل- دخَل ب���اَب اإلصالح من باِبه الكب���ري: وهو باب التعلي���م؛ فالتعليم َقِمنٌي  اب���َن عاُش���ور -َرمِحَ  •
ِبَتصِحيِح املفاِهيِم وغرِس الِقَيِم اإلس���المية، وإعداِد قياداِت املس���تقَبل؛ ف���إذا صُلَح التعليُم حتقَّقت 

النهضُة العلمية والتنميُة االجتماعية.

يق���ول غراس���ياني Graziani القائد الع���ام اإليطالي يف بيان له عن الوقائع الي نش���بت بني جنوده   •
والس���يد عم���ر املختار: »إنها كانت 263 معركة يف خالل عش���رين ش���هًرا«، ه���ذا عدا ما خاضه 

املختار من املعارك يف خالل عشرين سنة قبلها. 

ِته احلريصة على تعِليِمه يف إعداده وُصْحَبِته  ه اهلل- َدْوُر ُأْس���رَ ُيالَح���ُظ يف جتربِة ُعمَر امُلختار -َرمِحَ  •
للعلماِء؛ ليكون من أعظم قياداِت اجملتمع اللييب. 

ق���اد عمر املختار اجملاهدي���ن يف ليبيا، ووفقه اهلل -عز وجل- أن ُيْلِحَق باإليطاليني خس���ائَر فاِدحًة   •
وضرباٍت ُموِجعة، كما استطاع أن ُيْلِفت أنظاَر العامل إىل قضيَِّتهم.

ُيس���تفاد م���ن هذه النم���اذج الِعلمي���ة املعاِصرة: )اب���ن باديس يف اجلزائ���ر، وابن عاش���ور يف تونس،   •
واخلطابي يف املغرب، وعمر املختار يف ليبيا( أنه ال صالَح ِللَفرِد وال ِللُمجتمِع إال بالرتبية والتعليم، 

والدعوة احلكيمة وإعداِد قادِة اجملتمع من العلماء الربانيِّني والدعاِة املوفَِّقني. 
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أدَّى ِغياُب القيادات الِعلمية يف إدارِة جمتمعاِتنا املس���لمة إىل أن ُيأَل هذا الفراُغ بقياداٍت ليس   •
هلا كفاءٌة ِعلميٌة وال إداريٌة، وليس هلا -يف كثرٍي من األحيان- َقبوٌل اجِتماعي، كما َتنُقُصها 
األمانُة والوَرُع، وليس هلا من بضاعة إال الوالء احلزبي والسياسي. وهذا ُمشاَهٌد يف كثرٍي من 

الدوِل اإلسالمية. 

ا؛ جعَل  س���اِت اجملتَمع وإصالِحها تعليِميًّا واجتماِعيًّا وسياس���يًّ تقصري بعِض العلماِء يف بناِء مؤسَّ  •
بُق إىل  منَهَج العلماِء يكتفي غاِلًبا ِبُرُدود األفعاِل، وما ُيْشِبُه ِسياسَة إطفاِء احلرائق، وأما السَّ
ِصناعِة القادِة واإلصالِح السياسي واإلعالمي وأخُذ املباَدرات االجتماعية اإلصالحيُة فأقلُّ من 

القليل.

ُمها النيِبُّ  قالت خدجيُة -رضي اهلل عنها- ُتْثيِن على أنواِع اخلدماتِِ االجتماعية الي كان ُيقدِّ  •
ِزيك اهلل أبًدا؛ إنك َلَتِصُل  -صلى اهلل عليه وس���لم- إىل الناِس قبل اإلس���الم: )كال واهلل ما ُيْ
ي���َف، وُتِعنُي على َنوائب احلق(!  رواه  ، وُتْكِس���ُب املعُدوم، وَتْقِري الضَّ ِمُل الَكلَّ ِح���َم، وحَتْ الرَّ
البخاري يف كتاب بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل -صلى اهلل عليه 

وسلم-. حديث 3، وأطرافه: )3212، 4670، 4672 - 4674، 6581(. 
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متهيد: 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على رسول اهلل األمني، وعلى آله وصحبه الطيِّبني الطاهرين، ومن تبَعهم 

بإحساٍن إىل يوِم الدين.

ُة الَوَسُط والطائفُة املنُصورة، كما َتْرَجَم الُبَخاِريُّ َرمِحه اهلل يف كتاِب )االعتصام  وبعد، فإنَّ العلماَء هم اجلماعةُُ واأُلمَّ
نَّة(، باب: قوله تعاىل: زب ڤ  ڤ  ڤ  ڤرب )1( وما أَمَر النيِبُّ -صلى اهلل عليه وسلم-  بالكتاب والسُّ
ِبُلُزوِم اجلماعة، وهم أهُل الِعْلم(. وروى رمحه اهلل يف باب: )قول النيِبِّ -صلى اهلل عليه وسلم-: )ال تزاُل طائفٌة من 
ِي ظاِهِرين على احلق( وهم أهُل الِعلم( عن املغرية بن ُشعبة، عن النيب -صلى اهلل عليه وسلم- قال: )ال تزال طائفة  ُأمَّ

من أمي ظاهرين، حتى يأتَيهم أمر اهلل وهم ظاهرون(.)2( 

ين، كما روى ُمعاويُة -رضي اهلل عنه- قال: مسعت النيبَّ -صلى اهلل عليه  فال خرَي أعظم من العلِم والفقِه يف الدِّ
ين(.)3( وروى عبُد اهلل بن َمسُعود قال: قال رسوُل اهلل -صلى اهلل عليه  ْهه يف الدِّ وسلم- يقول: )َمن ُيِرد اهلل به خرًيا ُيَفقِّ
وسلم-: )ال َحَسَد إال يف اثنَتنْيِ: رجٌل آتاه اهلل مااًل فسلََّطه على َهَلَكِته يف احلق، وآَخُر آتاه اهلل ِحكمة، فهو يقضي بها 

وُيعلِّمها(.)4( 

ه  َ النيِبُّ -صلى اهلل عليه وسلم- أنَّ بقاَء الِعْلِم ببقاِء الُعلماِء وَذهاَبه ِبَذهاِبهم، كما روى الُبَخاريُّ --َرمِحَ وقد بنيَّ
اهلل-- يف كتاِب )الِعْلم( باب )كيف ُيقَبُض الِعلم؟( أنَّ عمَر بن عبد العزيز كتَب إىل َأِبي َبْكر بن َحْزم: )انُظْر ما كان من 
حديِث رسوِل اهلل -صلى اهلل عليه وسلم- فاْكُتْبه؛ فإني ِخفُت ُدُروَس الِعلِم)5( وَذَهاَب الُعَلماء(، وروى عن عبد اهلل 
عُت رسوَل اهلل -صلى اهلل عليه وسلم- يقول: )إنَّ اهلل ال َيقِبُض الِعلَم انِتزاًعا  بن َعْمرو -رضي اهلل عنهما- قال: مَسِ

)1( البقرة 143.
)2( صحيح الُبَخاِرّي، حديث 6881، )ر: 3441(، كتاب االعتصام.

)3( صحيح الُبَخاِرّي، حديث 6882 )ر: 71(.
ه اهلل- يف باب: )ما جاء يف اجتهاد القضاء مبا أنزل اهلل تعاىل؛ لقوله تعاىل: زبې ى ى  )4( صحيح الُبَخاِرّي، حديث 6886. رواه الُبَخاِرّي -َرمِحَ
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ رب ومدح النيب -صلى اهلل عليه وسلم- صاحب احلكمة حني يقضي بها ويعلِّمها. وال يتكلَّف ِمن ِقَبِله، ومشاورة 

اخللفاء وسؤاهلم أهل العلم(.  
)5( أي َضياَعه.

أستاذ مساعد بقسم الثقافة اإلسالمية جبامعة اخلرطوم، السوداند. عبد احلي يوسف : 

جتارب معاصرة يف القيادة العلمية لألمة
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جتارب معاصرة يف القيادة العلمية لألمة
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واألمِنية من ناحية، واألسباب اإلدارية واإلعالمية من 
ناحيٍة أخرى.

أواًل: األسباب السياِسية واألمِنية:
1( املضاَيقاُت األمِنية الي ُتَسلُِّطها بعُض األنظمِة احلاِكمة 
على العاِمِلني يف حقِل الدعوة والتدريس يف املساجد 
وَمنع املنظمات اإلسالمية )منوذج تونس مثاًل..(؛ مما 
ًة شاقًة، كما أنَّ هذا  جيعل وظيفَة الرتبية والتعليم ُمِهمَّ
ِرُم كثرًيا من َطلبِة العلم من االتصاِل  الَوضَع األميِنَّ َيْ

الَوِثيِق بأهِل الِعلم واالنِتفاِع بهم.

ُسهم من  2( َحَذُر كثرٍي من العلماء وتوجُّ
كوك من حوهِلم؛ أو  يبة والشُّ إثارِة الرِّ
هوا  خوُفهم من انِقطاِع دعوِتهم إذا هم توجَّ
إىل إعداِد قياداتٍٍ بديلٍة للمجتمع؛ مما 

جعَل تأثرَي العلماِء حمُدوًدا. 

3( ِقلَّ���ُة الَوع���ِي بضرورِة اإلصالِح السياس���يِّ والتغيرِي 
االجتماعيِّ الواِسع. فما زال كثرٌي من العامِلني للدعوة 
� على َسَعِة علِمهم الشرعي � ُمرتدِّدين يف املساَهمة 
املنضِبطة يف اإلصالِح السياسي والتنمية االجتماعية.

4( االنِتماُء الضيِّق إىل اجلماعاِت، وِقلُة اهلمِّ اإلسالميِّ 
العاّم، واالنِغالُق على العمل ملصلحِة مجاعٍة ُمعيَّنٍة، 
فاملالَحظ أنَّ بعَض الدُّعاة مل يتخلَّصوا من أْسِر اجلماعِة 
والعمِل التنظيمي، كما أنَّ بعَض العلماء يقصرون 
َلبة،وال َيْسَعْون إىل َنشِر ُنوِر  اهتماَمُهم على قلٍة من الطَّ
ساِت  ة الناِس، ُمسَتِفيِدين من َسَعِة مؤسَّ العلِم بني عامَّ
ِة حاجِة الناس. واهلل  ْوَل���ة وفئاِت اجملتَمع وش���دَّ الدَّ

املستعاُن.

5( َعَدُم اسِتقالليَِّة بعِض الُعَلماء، وُوقوُعهم يف َطَريَف 
املواَفقة أو املعاَرضة السياسية؛ فَمن واَفَق رِضَي وتابَع 
ساٍت تعليميةٍِ واجتماعيٍة  واستغَنى غالًبا عن إقامِة مؤسَّ

ٍة وفاِعلٍة، وَقنَع باملوجود. ومن  ُحرَّ

عارَض مل يسَلْم له َعمٌل تغِيرييٌّ كبرٌي. واحلكمُة تتمثُل يف 
ُمراعاِة التواُزن يف اإلصالح وُحسِن التناُصح والتعليِم، 
وحتقيِق املقاِصد بالرِّفق واإلقناِع واملوعظِة احَلَسنة.

َينَتِزُعه من الِعباِد؛ ولكْن َيقِبُض الِعلَم ِبَقْبِض الُعلماء؛ حتى 
إذا مل ُيْبِق عامِلًا اخَتَذ الناُس ُرُؤوًسا ُجهَّااًل فُسئُلوا فأفَتْوا ِبَغرِي 
ِعْل���ٍم؛ َفَضلُّ���وا وأَضلُّ���وا(.)6( ورواه كذلك يف كتاب 
نَّة(، باب )ما ُيذَكُر ِمن ذمِّ الرأِي  )االعتصام بالِكَتاب والسُّ
وتكلُِّف الِقياس )وال َتْقُف( ال تُقْل )َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم(( 
عن ُعروَة -رضي اهلل عنه-  قال: حجَّ علينا عبد اهلل بن 
عمرو فس���ِمعُته يقول: مِسعُت الن���يبَّ -صلى اهلل عليه 

وسلم- يقول: »إنَّ اهلل ال َينِزُع الِعلَم بعد أْن 
أْعطاُهُموه انِتزاًعا؛ ولكْن َينتِزُعه منهم مع 
قبِض الُعلماء ِبِعْلِمهم؛ فيبقى ناٌس ُجهَّاٌل 
ُيس���َتْفَتْون؛ فُيفُت���ون برأِيه���م؛ فَيِضلُّون 
وُيِضلُّون«.)7( ويف لفٍظ ملسلٍم: »إنَّ اهلل ال 
ينَتزُع الِعلَم من الناس انتزاًعا؛ ولكن 
يقبُض العلماء؛ فرَيَفُع الِعلَم معهم، وُيبِقي 
���اال ُيفُتونهم بغرِي  يف الناِس رؤوًس���ا ُجهَّ

ِعْلم؛ فَيِضلُّون وُيِضلُّون«)8( 

فكيف نستفيُد من جتاِرِب ُعلمائَنا ونهتدي بها يف حياتنا؟ هذا 
ما ُناِوُل بياَنه يف هذه الورقة )جتارب ُمَعاِصَرة يف القيادة الِعْلِميَّة(، 

وهي تتناوُل املطاِلَب التالية:
ُة قيادًة ِعلميًة حقيقيًة؟ أواًل: ملاذا ال ُتفِرُز اأُلمَّ

ثانًيا: مناذج ِعلمية ُمعاِصرة.
ثالًثا: اأُلمة وإشكاالت غياِب الرُّموز العلمية.

رابًعا: اأُلمة وآليات ِصناعة الرُّموز والقادة.
واهلل املوفُِّق، ال إلَه غرُيه، وال ربَّ ِسواُه.

  املطل���ب األول: مل���اذا ال ُتف���ِرُز األم���ة قياداٍت 
ِعلميًة حقيقيًة؟

لإلجابة عن هذا السؤال نتاج إىل بياِن األسباب السياِسية 

)6( صحيح الُبَخاِرّي50/1، حديث100. وصحيح مسلم 2058/4، حديث 
2673، كتاب )العلم( باب )رفع العلم وقبضه وظهور اجلهل والفنت يف آخر 

الزمان(.
)7( صحيح الُبَخاِرّي2665/6، حديث 6877.

ه اهلل-: »يف هذا احلديِث: احَلثُّ على ِحفِظ العلم،  )8( قال ابُن َحجر -َرمِحَ
والتحذيُر من ترئيِس اجَلَهلة، وفيه: أنَّ الفتوى هي الرِّياسُة احلقيقية، 

وَذمُّ َمن ُيْقِدُم عليها بغرِي ِعلم«. فتح الباري195/1.

م���ا زال كث���رٌي م���ن العامِلني 
علِمه���م  َس���َعِة  -عل���ى  للدع���وة 
الشرعي- ُمرتدِّدين يف املساَهمة 
املنضِبطة يف اإلصالِح السياسي 

والتنمية االجتماعية.
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د.عبد احلي يوسف
يان

الب
لة 

جم

ثانيا: األْسَباُب اإلداريَّة واإلعالِميَّة:
وتتمثُل يف ما يلي:

1( َع���َدم اهتماِم كثرٍي من الُعَلماِء األفاِضِل بالنواحي 
اإلداري���ة واإلعالِميَّة، وُبْعُدهم ع���ن مواقِع التأثرِي 
اإلعالِم���يِّ والقي���اَدِة االجتماعي���ة؛ مم���ا قلَّ���َل من 
ُنُفوِذه���م وِخرْبَِتهم اإلعالِميَّة وُقْدرِتهم االجتماِعيَِّة 

على التغِيري.

2( ِغي���اب التخطيِط الِعلميِّ واالس���رتاتيجيِّ يف جماِل 
���َر التخطيُط  َع���ِوّي. فل���و توفَّ العم���ِل الِعْلِم���ّي والدَّ
؛ ل���كان ِم���ن أه���مِّ األه���داِف  الِعلم���يُّ والرتب���ويُّ
املوُضوعة واملصاِل املرُجوَّة: إعداُد قياداٍت ِعلميٍة 

 

ٍة  تنهُض باجملتمعاِت امُلْسِلمة على َبِصريٍة وِوْفَق ُخطَّ
ِعْلِميٍة واِضحٍة.  

3( َضْع���ف الوع���ي اإلداريِّ والقناع���ِة ب���دوِر إع���داِد 
م���وز الِعلِميَّة يف إحداِث  القي���اداِت الِفْكريَّ���ة والرُّ

النهضِة السياسية واالجتماِعيَِّة املنُشودِة.

4( ِقل���ُة تع���اُوِن العلم���اِء وِغي���اُب ِفق���ِه التناُص���ِح ب���ني 
ساِت اإلسالمية -على اخِتالِف اجلماعاِت  املؤسَّ

لدَّعِويِة العاِملة- وعدم انتباِههم إىل فوائِد التنِسيِق فيما بيَنهم 
ص والكَفاَءة. وَثَراِت توزيِع األعمال َحسب التَّخصُّ

عاة بتقِييم جتربِتهم  5( عدُم عنايِة كثرٍي من الُعَلَماء والدُّ
الِعْلِميَّة؛ لتصحيح األخطاء واجتناِب الوُقوع فيها من 
ُ َعْنُه أنَّ النيِبَّ  جديٍد، وقد روى َأِبو ُهَرْيَرَة َرِضَي اهللَّ
-صلى اهلل عليه وس����لم- قال: )ال ُيْلَدُغ امْلُْؤِمُن ِمْن 
ه اهلل-:  ُجْحٍر َواِحٍد َمرََّتنْيِ(.)9( وترَجَم الُبَخاِرّي -َرمِحَ
َتنْيِ(  يف ِكَتاب اأَلَدِب )َباب )ال ُيْلَدُغ امْلُْؤِمُن ِمْن ُجْحٍر َمرَّ
ِرَبٍة((.)10( وقد ُسِئل  َوَقاَل ُمَعاِوَيُة: ال َحِكيَم ِإال ُذو جَتْ
ه اهلل- عن معنى قوِل النيبِّ -صلى اهلل  د -َرمِحَ َأمْحَ
َتنْيِ(؟  عليه وسلم-: )ال ُيْلَدُغ امْلُْؤِمُن ِمْن ُجْحٍر َواِحٍد َمرَّ
ًة يف َذْنٍب ال َيُعود فيه«.)11( وَقاَل  فقال: »إن َيَقع َمرَّ
اِبيُّ رمحه اهلل: »َأْي ِلَيُكْن امْلُْؤِمن َحاِزًما َحِذًرا ال  اخْلَطَّ
ة َبْعد ُأْخَرى، َوَقْد  ُيْؤَتى ِمْن َناِحَية اْلَغْفَلة َفُيْخَدع َمرَّ
َيُكون َذِلَك يِف َأْمر الدِّين َكَما َيُكون يِف َأْمر الدُّْنَيا، َوُهَو 
ه اهلل-:  َذِر«.)12( وقال ابُن َحَجر -َرمِحَ َأْوالُهَما ِباحْلَ
ِذير ِمْن التَّْغِفيل، َوِإَشاَرة ِإىَل ِاْسِتْعَمال اْلِفْطَنة«.  »ِفيِه حَتْ

)9( صحيح الُبَخاِرّي 98/19، حديث 5668.
)10( صحيح الُبَخاِرّي 97/19.

)11( طبقات احلنابلة البن أبي يعلى 47/1.
)12( نقله ابن حجر يف فتح الباري 321/17.
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جتارب معاصرة يف القيادة العلمية لألمة

دي
تيا

الر
ر ا

ري
تق

ال
س 

خلام
ي( ا

يج
رتات

الس
 ) ا

وَص���اَرع االس���تعمار الفرنس���ّي، واضُطِه���َد وُأوِذَي، 
وُتويف بقسنطينة. له تفسري القرآن الكريم«.)17( 

ه  وُيالَح���ظ يف جتربِة َعبد احلِميد ْبن َباِديس -َرمِحَ
اهلل- يف اجلزائر أموٌر: 

ين يف  أوهل���ا: َدْوُر اأُلس���رِة ال���ي ُتْعَن���ى بالِعل���ِم والدِّ
عاة؛ وذل���ك ِبَغرِس حمبِة  تكوي���ِن الُعَلَماء وتربي���ِة الدُّ
���نِة والعلوِم الش���رعية واآلداِب العربية يف  القرآن والسُّ
ُقل���وِب الناش���ئة، وُحس���ِن تربيِتهم، وتوفري الش���روط 
امْلُساِعدة على نبوِغهم وُرُسوِخهم يف الِعلم؛ فقد َحِفَظ 
القرآَن وهو يف الثالثة َعْش���رة من ُعُمره، وتعلَّم مبادئ 
العربية والعلوم اإلس���المية على يد الشيخ »أمحد أبو 
ار، ثم  محدان الونيس���ي« جبامع س���يدي حممد النَّجَّ
سافر إىل ُتونس يف سنة )1326ه�/ 1908م(، واْنَتَسب 
إىل جامع الزيتونة؛ مما فتح له أبواَب الِعلِم النافِع على 

ِمْصراَعيه. 

ثانيه���ا: أث���ُر الُق���ْدوِة وُصحب���ِة الُعَلَم���اء يف تكويِن 
القياداِت الِعلِميَّة:

َفَقْد تلقَّى ابُن َباِديس العلوَم اإلسالمية على مجاعٍة 
َمة حممد  م���ن أَكابر ُعَلم���اء الزيتونة، أمث���ال: الَعالَّ
النخلي القريواني املتوفى س���نة )1342ه�/ 1924م(، 
والش���يخ حممد الطاهر بن عاش���ور، ال���ذي كان له 
تأث���رٌي كب���رٌي يف التكوي���ن اللَُّغِوّي لَعْب���د احلميد ْبن 
���َغف ب���األدب العربي، والش���يخ حممد  َباِديس، والشَّ
اخلض���ر احلس���ني، ال���ذي هاج���ر إىل مص���َر وت���وىل 
مشيخَة األزهر. وبعد أربع سنوات قضاها اْبن َباِديس 
رَّج يف س���نة  يف حتصيل الِعْلم بكل جّد وَنَش���اط، خَتَ
)1330ه�/1912م( حاماًل َشهادَة »التَّْطويع«، ثم َرَحَل 
، كم���ا اتََّصل بعدٍد  إىل احِلَج���از ألداِء َفريَضة احَلجِّ
من علماِء مصَر والش���اِم، وَتَتْلَمذ على الش���يخ حسني 
أمح���د اهِلْن���ِدّي ال���ذي َنَصَح���ه بالَع���وَدة إىل اجلزائِر 
واس���ِتْثمار ِعْلِم���ه يف اإلص���الح؛ إْذ ال خ���رَي يف ِعلٍم ال 
ينَف���ُع الناَس، َفَع���اد إىل اجلزائ���ر، ويف طريِق العودة 
َلَع على  مرَّ بالش���اِم ومص���َر واتََّص���ل بُعلَمائهَم���ا، واطَّ
َع  أوضاِعهم االجِتماعية والثقاِفيِة والسياسية؛ مما َوسَّ

)17( املرجع السابق.

َوَماَل َأُبو ُعَبْيٍد إىل أنَّ َمْعَناُه: ال َيْنَبِغي ِلْلُمْؤِمِن ِإَذا ُنِكَب 
ِمْن َوْجٍه َأْن َيُعود ِإَلْيِه...)13( وِقيَل: »امْلَُراد ِبامْلُْؤِمِن يِف 
ِديث: اْلَكاِمل الَِّذي َقْد َأْوَقَفْتُه َمْعِرَفُته َعَلى  َهَذا احْلَ
ا امْلُْؤِمن  ا َسَيَقُع. َوَأمَّ َذر مِمَّ َغَواِمض اأْلُُمور؛ َحتَّى َصاَر َيْ
ه  امْلَُغفَّل َفَقْد ُيْلَدغ ِمَراًرا«.)14( وقال النََّوِويُّ -َرمِحَ
اِزم الَِّذي  اهلل-: »َمْعَناُه: امْلُْؤِمن امْلَْمُدوُح ُهَو اْلَكيُِّس احْلَ
ة َبْعد ُأْخَرى َوال َيْفِطن ِلَذِلَك...  اَل ُيْسَتْغَفل؛ َفُيْخَدع َمرَّ
َرُر ِمْن ِجَهٍة َأْن َيَتَجنَّبَها ِلَئالَّ  َوِفيِه: َأنَُّه َيْنَبِغي مِلَْن َناَلُه الضَّ

َيَقَع ِفيَها َثاِنَيًة«.)15( 

اِذج ِعلِميَّة ُمعاِصَرة: املطلب الثاني: َنَ
ونتن���اول أربعَة من���اِذَج م���ن القي���اداِت الِعلميِة الي 
جنَحْت يف قي���ادِة جمتَمِعها، وترَكْت أثًرا عظيًما يف 
تاريِخ اأُلمة وحياِة الناس: هي مَنُوَذج الشيخ اْبن َباِديس 
رئيس مجعية الُعَلَماء املسلمني باجلزائر، والشيخ اْبن 
َعاُشور مدير جامع الزيتونة ومفي املالكية بتونس، 
اِبّي الش���يخ اجملاِهد يف املغِرب،  طَّ ومن���وذج األمري اخْلَ

والشيخ ُعَمر املختار قائد اجملاهدين يف ليبيا.

أ ( نوذج اْبن َباِديس:
ه  فقد ُولد الش���يخ عب���د احلميد بن َباِدي���س -َرمِحَ
اهلل- س���نة 1307ه� )1889م(، وُتُويف س���نة 1359 ه� 

)1940م(.)16( 

ّي  د املصَطَفى بن َمكِّ مَّ وه���و »َعبد احلِميد ب���ن حُمَ
اْبن َباِديس: رئيس مجعية الُعَلَماء املس���لمني باجلزائر. 
ُول���د يف قس���نطينة، وأمت دراس���ته يف جام���ع الزيتونة 
���َهاب، واش���تغل بالسياسة  بتونس، وأصدر جملَة الشِّ

َراِوي  ْهِرّي  الزُّ َوِمْنُهْم  اأْلَْكَثر  َفِهَمُه  الَِّذي  ُهَو  »َوَهَذا  ابن حجر:  قال   )13(
ِاْبن ِحبَّان ِمْن َطِريق َسِعيد ْبن َعْبد اْلَعِزيز َقال: »ِقيَل  َفَأْخَرَج  رَب،  اخْلَ
َقاَل:  ِبك؟  َصَنَع  َماَذا  امْلَِلك:  َعْبد  ْبن  ِهَشام  ِعْنَد  ِمْن  َقِدَم  ملَّا  ْهِريِّ  ِللزُّ
َأْوَفى َعينِّ َدْييِن ، ُثمَّ َقاَل: َيا اْبَن ِشَهاب َتُعود ُتَدان؟ ُقْلت: ال . َوَذَكَر 
ِديث«. وقد رواه الذهيب يف سري أعالم النبالء »قال سعيد بن عبد  احْلَ
العزيز: قضى هشام عن الزهري سبعة آالف دينار، وقال: ال تعد ملثلها 
أبي  عن  املسيب،  بن  سعيد  حدثين  املؤمنني،  أمري  يا  فقال:  ت��دان، 
هريرة: قال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم-: )ال يلدغ املؤمن من 

جحر مرتني(« سري أعالم النبالء 5/ 340.
)14( فتح الباري البن حجر 17 /321.

)15( شرح النووي على مسلم 9/ 381..

باديس  بن  احلميد  عبد   :105/5 كحالة  لعمر  املؤلفني  معجم  ويف   )16(
)1305 - 1359 ه�( )1887 - 1940 م(
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َمداِرَكه وَزاَد ِمن َوْعِيه بأساليِب اإلصالِح. َفَقْد انَتَفَع 
اب���ُن َباِديس ِبُصْحبِة الُعَلَم���اء وَنصائِحهم وجتاِرِبهم يف 

أعماِله اإلصالِحيَّة.

ثالثها: َقَناَعة اْبن َباِديس بأنَّ اإلصالَح يبدأ بالرتبية 
والتعليم:

َفِتْلَك هي الوظيف���ُة الي ُبِعث بها النيِبُّ -صلى اهلل 
عليه وسلم- وَورََّثها من جاء بعده من املصِلِحني، كما 

ق���ال اهلل ع���زَّ وج���ل: زب ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ                 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   رب)18( وقال َجلَّ جالله: 

زب ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ۉ  ۉ  ۅ     ۅ  ۋ 
ې ې ې ې رب)19(، وَق���اَل َتَع���اىل: زب ۉ ې ې 
وئ  وئ  ەئ     ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
ۈئ  ۆئ     ۆئ  ۇئ  ۇئ 

ۈئ ېئ        ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ رب)20(. 

وق���د جعَل النيِبُّ -صل���ى اهلل عليه وس���لم- الدعوَة 
اإلس���الميََّة َقاِئمًة على أس���اِس الرتبيِة والتعليم، وعدَّ 
)اهُل���َدى والِعلَم( َغيًث���ا ناِفًعا ُيِيي الُقل���وَب والُعقوَل، 
كما روى الُبَخاِرّي وُمْسِلم َعْن َأِبي ُموَسى -رضي اهلل 
َم َقاَل: »َمَثُل َما  ُ َعَلْيِه َوَس���لَّ عن���ه-  َعْن النَّيِبِّ َصلَّى اهللَّ
ُ ِبِه ِمَن اهْلَُدى َواْلِعْلِم َكَمَثِل اْلَغْيِث اْلَكِثرِي  َبَعَثيِن اهللَّ
َأَصاَب َأْرًضا: َفَكاَن ِمْنَها َنِقيٌَّة َقِبَلِت امْلَاَء)21( َفَأْنَبَتِت 
اْل���َكأَل َواْلُعْش���َب اْلَكِث���رَي، َوَكاَن���ْت ِمْنَه���ا َأَجاِدُب 
ُ ِبَها النَّاَس َفَشِرُبوا َوَسَقْوا  َأْمَس���َكْت امْلَاَء، َفَنَفَع اهللَّ
َا ِهَي ِقيَعاٌن  َوَزَرُعوا، َوَأَصاَبْت ِمْنَه���ا َطاِئَفًة ُأْخَرى ِإمنَّ
ِس���ُك َماًء َوال ُتْنِبُت َكأَلً؛ َفَذِلَك َمَثُل َمْن َفُقَه يِف  ال مُتْ
ُ ِبِه َفَعِل���َم َوَعلََّم، َوَمَثُل  ِ، َوَنَفَع���ُه َما َبَعَثيِن اهللَّ ِدي���ِن اهللَّ

)18( اجلمعة 2.
)19( البقرة 151.

زب ڄ ڄ ڃ ڃ    )20( آل عمران 164. وقال اخلليل عليه السالم: 
ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 

ڍ  ڌ رب. البقرة 129.
امْلَ��اَء(، صحيح  َقِبَلْت  َطيَِّبٌة  َطاِئَفٌة  ِمْنَها  )َفَكاَنْت  ملسلٍم:  رواي��ٍة  ويف   )21(
مسل`م 395/11، حديث 4232. ِكَتاب اْلَفَضاِئل،ِ َباب )َبَياِن َمَثِل َما 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن اهْلَُدى َواْلِعْلِم(. ُبِعَث ِبِه النَّيِبُّ َصلَّى اهللَّ

ِ الَِّذي  َم���ْن مَلْ َيْرَفْع ِبَذِلَك َرْأًس���ا، َومَلْ َيْقَبْل ُهَدى اهللَّ
ُأْرِسْلُت ِبِه«.)22( 

ه اهلل- على  َفَقْد َعِمل َعبد احلِميد ْبن َباِديس -َرمِحَ
َنْش���ِر التعليِم اإلسالميِّ يف اجلزائر؛ حتى خَتَم تفسرَي 
الق���رآِن باجلامع األخضر بُقْس���َطْنِطيَنة بعد مخس���ة 
وعشرين عاًما، فاحَتَفَلت اجلزائر خَبْتِم هذا التفسري 
يف الثالث عشر من ربيع اآلخر سنة 1357ه� )12 من 

يونيو 1938م(.

رابعه���ا: َدْعَوُت���ه إىل الع���ودِة باإلس���الم إىل َمناِبع���ه 
األوىل، وتطه���ريِ العقائ���ِد واألف���كاِر م���ن األوه���ام 
الَّة  واألباطي���ِل الي علق���ت بها، وحُماَربة الِف���َرِق الضَّ
الي نَش���رِت اخُلَراَفات وأعانت املْس���َتْعِمر. وهذا ِمن 
توفيِق اهلل عزَّ َوَجّل الْبن َباِديس؛ فاإلصالُح ال َيَتَحقَّق 
إال باحِلكمِة واملوعظِة احلَسَنة، كما قال عزَّ وجل: 
رب.)23(  وئ  وئ  ەئ   ەئ  ائ  ائ  ى  زب 

ْعِديَّ َحْيُث قال: »كماُل العبِد ُمَتَوقٌِّف  وَرِحَم اهلل السَّ
على احلكَم���ِة؛ إْذ َكماُله بتكِمي���ِل ُقوََّتْيه: الِعْلمية 
ُن من اإلصابِة بالَقوِل والَعمِل  والَعَمِلية.. وبذلك يتمكَّ
وَتنِزيِل األُموِر َمناِزهَلا يف َنفِسه ويف غرِيه، وبدون ذلك 

ال ُيِْكُنه ذلك«.)24(

خامس���ها: ِعنايُت���ه برتبيِة الش���باب وتعليِمهم؛ حيث 
مل يقَتِص���ْر على تعِليِم الِكبار، ب���ل َعَمَد ابُن باديس 
غ���ار بع���د ُخُروِجهم من  ���ه اهلل- إىل تعلي���ِم الصِّ -َرمِحَ
���َس بع���د ِبْضِع س���نواٍت مع مجاعٍة  كتاِتيِبه���م. ثم أسَّ
م���ن أصحاب���ه َمْكتًب���ا للتعليم االبتدائي يف مس���جد 
س���يدي ُبومعَزة، ثم انَتَق���ل إىل َمْبنى اجلْمِعيَّة اخلريية 
اإلس���الميَّة الي تأسس���ت س���نة )1336ه�/1917م(، 
ثم تطوَّر املكتُب إىل مدرس���ة مجعية الرتبية والتعليم 
اإلسالمية الي ُأنشئت يف )رمضان 1349ه�/1931م( 
وتكون���ت هذه اجلمعية من عش���رة أعضاء برئاس���ة 
ه اهلل َتَعاىل. الشيخ َعْبد احلميد ْبن َباِديس)25(، َرمِحَ

)22( رواه الُبَخاِرّي يف كتاب العلم.. باب )فضل من َعِلَم وَعلََّم(. فتح الباري 
236/1. حديث 77.

)23( البقرة 269.
)24( تيسري الكريم الرمحن لعبد الرمحن السعدي، ص 115.

)25( راجع )ابن باديس: اإلسالم ديننا والعربية لغتنا(، )يف ذكرى ميالده: 
11 ربيع اآلخر 1307ه�(، مسري حليب.
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ه اهلل-:  ب( نوذج ابن عاشور -َرِحَ
ُوِلَد الش���يخ حممد الطاهر بن عاش���ور بتونس سنة 

1296ه�/1879م، وتويف سنة 1393ه�/1973م.

وه���و »حمم���د الطاهر بن عاش���ور، رئي���س امُلْفتني 
املاِلِكيِّ���ني بُتوُن���س، وش���يخ جامع الزيتون���ة وُفُروعه 
بُتونس، َموِلُده ووَفاُته وِدَراسُته بها. ُعنيِّ )عام 1932م( 

شيًخا لإلسالم َماِلِكيًّا.

وه���و م���ن أعض���اء اجملَمَع���ني العرِبيَّنْي يف دمش���ق 
والقاه���رة. ل���ه ُمصنَّف���اٌت مطبوع���ة، م���ن أش���هرها: 
النَِّظ���ام  و)ُأُص���ول  اإلس���الميَّة(  ���ريَعة  الشَّ )َمَقاِص���د 
االجتماِع���ّي يف اإلس���الم( و)التَّْحِري���ر والتَّْنِوي���ر( يف 
تفسري القرآن، و)الوقف وآثاره يف اإلسالم( و)أصول 
اإلْنَش���اء واخَلَطاَب���ة( و)ُموَج���ز البالَغ���ة( ومم���ا ُعيِنَ 
���ار بن ُبْرد( أربعة أجزاء،  بتحقيقه ونش���ِره )ديوان َبشَّ
وكَتَب كثرًيا يف اجملالت، وهو َواِلُد حممد الفاضل 

ابن عاشور«.)26( 

وُيالَح���ظ يف جتربِة الش���يخ حممد الطاهر 
ه اهلل- ما يلي: بن عاشور -َرِحَ

أواًل: أثُر األسرة العلمية العريقة يف نشأته ونبوغه، 
وق���د س���بَقت ه���ذه املالَحَظة يف من���وذج اْب���ن َباِديس 
���ه اهلل-؛ فاألس���رُة هي احملَض���ن الرتبويُّ األوُل  -َرمِحَ

ڀ                پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  زبٱ 
ه  ڀ     ڀ ڀ رب.)27( وق���د ق���ال ابُن عاش���ور -َرمِحَ
اهلل- يف تفس���ري ق���وِل اهلل عزَّ وج���ل يف مريم -عليها 
السالم-: زبۈئ ۈئ ېئ رب: )28( »املَراُد بالَقاِنِتنَي: 
املكِثُرون من العبادة. واملعنى: أنها كانت َسِليلَة قوٍم 
َصاحِل���ني، أي: فجاءت على طريقِة ُأُصوهِلا يف اخلرِي 

والَعفاف!
يَّ إال َوِشيُجُه!«.)29(            َوَهْل ُيْنِبُت اخَلطِّ

)26( األعالم للزركلي 174/6.
)27( األعراف 58.

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى    ى  ې  ې  زب   )28(
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ رب. التحريم 12.

)29( التحرير والتنوير 15 / 194. والشعر لزهري من أبياته السائرة:
َسَعى َبْعَدُهْم َقْوٌم ِلَكْي ُيْدِرُكوُهمْ           َفَلْم َيْفَعُلوا َومَلْ ُياَلُموا َومَلْ َيْأُلوا
َا         َت���َواَرث���َُه آَب������اُء آَباِئه��ِ�ْم َقْب��ُل! َوَم����ا َي����ُك ِم��ْن َخي��ْ�ٍر َأَتْوُه َف���ِإمنَّ
يَّ إالَّ َوِشيُجُه           َوُتْغَرُس إال يِف َمَناِبِتَها النَّْخُل! �ِمُل اخْلَطِّ َوَه���ْل َيْ

ه اهلل- دخَل باَب  ثانًيا: نالِحُظ أنَّ ابَن عاُشور -َرمِحَ
اإلصالح من باِبه الكبري: وهو باب التعليم؛ فالتعليم َقِمنٌي 
ِبَتصِحيِح املفاِهيِم وغرِس الِقَيِم اإلسالِميَّة، وإعداِد قياداِت 
املستقَبل؛ فإذا صُلَح التعليُم حتقَّقت النهضُة الِعْلِميَّة والتنميُة 
االجتماعية؛ ولذلك كان ِمن أعظِم أعماِل ابِن عاُشور: 
د  مَّ اِدقية، وقد َشِهَد بذلك حُمَ إصالُح التعليِم يف الزيتوَنة والصَّ
ه اهلل- فقال: »إنَّ ُمصِلحي الزيتونة َسَبُقوَنا إىل  َعبده -َرمِحَ
إصالِح التعليم؛ حتى كان ما جيُرون عليه يف جامع الزيتونة 

خرًيا مما عليه أهُل األْزَهر«.)30(

���ه اهلل- بكتابة  ثالًث���ا: عناي���ُة اب���ن عاش���ور -َرمِحَ
املؤلَّف���اِت القيِّم���ة ال���ي انتف���َع به���ا الن���اُس يف الَعامَل 
ة تفسريه القيِّم )التحرير والتنوير(. اإلسالِمّي، خاصَّ

ا،  رابًع���ا: ِحفاُظ���ه عل���ى َهيبِة الفت���وى واس���ِتْقالهلِِ
ه  وَصْدُعه باحلق، وِمن َمواقِفه اجلليلِة املشُهورة -َرمِحَ
اهلل-: َرفُضه إصداَر فتوى ُتِبيُح للتونِس���يِّني الِفْطَر يف 
رَمَض���ان، وكان ذلك عام )1381ه�/1961م( عندما 
اَل إىل  دعا الرئيُس التونس���يُّ الس���ابُق »بورقيبة« الُعمَّ
الِفط���ر يف رَمَض���ان بَدْعَوى ِزياَدة اإلنت���اج، وَطَلب من 
الشيخ ابن عاشور أْن ُيْفِيَ يف اإلذاَعِة مبا ُيواِفق هذا، 
َح يف اإلذاَعة مبا ُيِريُده اهلُل تعاىل،  لكنَّ الش���يَخ صرَّ
َي���ام، وقال َبْعدَه���ا: »َصَدَق اهلل  بع���د أن َق���رَأ آيَة الصِّ
وكذب بورقيبة«! َفَخمَد هذا التطاُوُل املقيُت، وهذه 

الدعوُة الباطلُة بفضِل مُقولة اْبن عاشور.)31(

ه اهلل-: اِبّي -َرِحَ ج( نوذج األمري اخَلطَّ
اِبّي  وق���د ُوِلَد األمرُي حممد بن عب���د الكريم اخَلطَّ
َ سنة 1382ه�  باملْغِرب س���نة 1299ه� )1881م(، وُتُويفِّ

)1963م(. 

اِبّي: زعيم  وهو »حممد بن عبد الكريم الريفي اخَلطَّ
الثورة الريفية املعروفة بامسه يف مشالي املغرب. ُوِلد يف بلدة 
)أجدير( قرب احلسيمة من الريف، يف بيت ِعْلم وِجَهاد، 
من قبيلة ورياغل إحدى ُكربيات القبائل الرببرية يف جبال 
الريف. وَحِفظ القرآن وبعث به والده إىل )القرويني( بفاس، 
فتعلََّم وعاد إىل الرِّيف وأقام يف )مليلة( َفَوِلَي قضاءها. وامتد 
احتالُل األسبان من مليلة وتطوان إىل )شفشاون( فأظهر 

)30( الطاهر بن عاشور: صدق اهلل وكذب بورقيبة، مصطفى عاشور.

)31( الطاهر بن عاشور: صدق اهلل وكذب بورقيبة، مصطفى عاشور.
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اِبّي- ُمَعارَضته هلم، وكان من  عبد الكريم -والد اخَلطَّ
أعيان القوم؛ فانتقم األسبان منه بعزل ابِنه حممد واعتقاله 
يف سجن )كبالرزا( سنة 1920م، وأراد )حممد( الفرار من 
املعتقل فسقط وُكسرت ساقه، وُأطلق، فجمع أنصاًرا من 
ورياغل )قبيلته( وقد آلت إليه زعامُتها بعد أبيه، وَقاَتل 
األسبان، فظفر يف معركة )أنوال( من جبال الريف، يف 
يوليو 1921م )أواخر 1339 ه�(، وتتابعت معارُكه معهم 
فاحتل شفشاون )1925(، وحاول احتالل تطوان وأرسل 

ر جيُشه مبئة ألف.  د )تازة( وُقدِّ َمن ُيَهدِّ

وأنشأ مجهوريَة الرِّيف، وخاف الفرنسيون امتداَد الثورة 
إىل داخ���ل )املغرب( فحالفوا األس���بان؛ وأطبقت عليه 
ا إىل الفرنسيني يف 25 مايو  الدولتان، فاستسلم مضطرًّ
1926م )12 ذي القعدة 1344ه�( بعد أن َوَعدوا بإطالِقه، 
ولكنَّ هذا الوعد  -كما تقول جريدُة لوموند الفرنسية- مل 
ُيوَف به كما مل ُيوَف بالوعد لعبد القادر قبل مخٍس وسبعني 
سنة. ونَفْوه مع أٍخ له وبعض أقربائهما إىل جزيرة )رينيون( 
يف حبر اهلند، َشْرِقّي إفريقية؛ َحْيُث مكثوا عشرين عاًما. 
وُأِريَد نقُلهم إىل فرنسا )سنة 1947 م، 1366 ه�(، فلما 
بلغوا )السويس( كان شباٌب من املغاربة قد هيأوا هلم أسباَب 
النزوِل من الباِخَرة، فنزلوا واستقرُّوا يف القاهرة، وُتُويف بها«.

)32(

اِبّي ما  وُيالَحُظ يف جتربِة األمريِ حممد بن عبد الكريم اخَلطَّ
يلي:

أوال: انِتفاُعه باملركز االجتماعي ألسرِته؛ مما يؤكد ما 
سبق يف جتربَيِ ابِن عاشور واْبن َباِديس؛ فقد ُولد األمرُي 
اِبيُّ يف َبلَدة أغادير ألٍب يتوىل زعامَة قبيلة بين ورياغل  اخَلطَّ
أكرب قبائل الرببر يف بالد الريف، فَحِفَظ القرآَن الكريَم 
صغرًيا، ثم أرسله أبوه إىل جامع القرويني مبدينة فاس 
لدراسة العلوم العربيِة والدينيِة، ثم التحق جبامعة سلمنكا 
بأسبانيا، فحصل منها على درجة الدكتوراه يف احلقوق، ثم 
َ قاِضًيا مبدينة مليلة الي كانت خاضعًة ألسبانيا.)33( ُعنيِّ

)32( األعالم للزركلي 216/6-217. وللدكتور جالل ييى كتاب )عبد 
الكريم اخلطابي( طبع بالقاهرة.

)33( راجع: اخلطابي أمري ثائر ودولة ناشئة، )يف ذكرى معركة أنوال: 
25 شوال 1339ه�(، مصطفى عاشور.

ويالحُظ ثانًيا أثُر هذا الوعي اجلامع بني العلوم الشرعية 
اِبّي وجهاده ضد  والثقافة العصرية يف جناِح ثورة اخَلطَّ
األسبان؛ حتى تكالَب عليه الفرنسيون واألسبان؛ فتمَّ 

َنْفُيه، ولكنَّ أثَره كان بالًغا يف بالِد املغرب زب ۆئ ۆئ ۈئ 
ۈئ ېئ ېئ ېئ رب.)34(

د( نوذج ُعَمر امُلْختار:
ه اهلل- بليبيا س���نة 1274ه�  ُوِلد عمر املختار -َرمِحَ

)1861م(، وُتُويف سنة 1350ه� )1931م(.)35(

اِهِدي  وهو »عمر بن خمتار بن عمر املنفي: أشهر  جُمَ
طرابلس الغرب يف حربهم مع املستعمرين اإليطاليني، ِنْسَبُته 
إىل قبيلة »املنفة« من قبائل َبادَية َبْرَقة. ُوِلَد يف البطنان )برَبَْقة( 
وتعلََّم يف الزاوية السنوسية باجلغبوب، وأقاَمه حممد املهديُّ 
اإلدريسيُّ شيًخا على »زاوية القصور« باجلبل األخضر 
بقرب املرج. وَساَفر معه إىل السودان سنة 1312 ه�، فأقيم 
بها شيًخا لزاوية »كلك« إىل سنة 1321 ه�، وعاد إىل 
َبْرَقة شيًخا لزاوية القصور، فأقام إىل أن احتل اإليطاليُّون 
مدينة بنغازي )سنة 1329 ه�(؛ فكان يف طليعة الناهضني 
للجهاد، وطالت احلرب، وتتابعت املعارك، ومنطقة املختار 
ثابتة منيعة. وتهادن اإليطاليون والطرابلسيون سنة 1340 
ه�، وَدبَّ اخلالُف يف زعماء طرابلس وَبْرقة، وجتددت 
املعركُة مع اإليطاليني، ونفض األداِرسُة َيَدُهْم منها، 
فتوىل عمُر قيادَة »اجلبل األخضر« وتالحقت به القبائل، 
واتفق الرؤَساء على أْن يكوَنالقائَد العام والرئيَس األعلى 
ِللُمجاِهِدين. وهامجتهم القوى اإليطالية؛ فردوا ُهجوَمَها، 

وَغِنُموا منها آالٍت حربيًة ومؤًنا غرَي قليلة. 

وأشهر ما نشب من املعارك معركة »الرحيبة« و »عقرية 
املطمورة« و»كرسة« وهي أمساء أماكن يف اجلبل األخضر، 
 Graziani ُنِسَبت إليها تلك الوقائع. ويقول غراسياني
القائد العام اإليطالي يف بيان له عن الوقائع الي نشبت بني 
جنوده والسيد عمر املختار: »إنها كانت 263 معركة يف 
خالل عشرين شهًرا«، هذا عدا ما خاضه املختاُر من املعارك 
يف خالل عشرين سنة قبَلَها. وبينما هو يف سرية من رجاله، 
نو مخسني فارًسا، بناحية »سلنطة« باجلبل األخضر، 

)34( الرعد 17.
)35( ويف األعالم للزركلي 65/5: عمر املختار )1275- 1350ه� = 1858- 

1931م(
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يستكشُف مواقَع العدو، ُفوجئ بُقوَّة إيطالية أحاطت به؛ 
فقاتلها، واسُتْشِهد أكثُر من معه، وُأِصيب جبراح، وقتل 
جواده، فانقضَّ عليه بعُض اجلنود فأسروه، وهم ال يعرفون 
من هو. ثم ُعرَِف وأرسل إىل »سوسة«، ومنها أركب الطراد 
»أوسيين« إىل بنغازي. وُسِجن أربعة أيام. وُسئل عن أعماله 
فأجاَب باإلجياِب غرَي َهيَّاٍب، فُقِتَل شْنًقا يف مركز »سلوق« 
اِعَران  ببنغازي. وأخباُرُه كثريٌة، بعُضَها ُمَدوٌَّن. وممن َرَثاه الشَّ

شوقي وُمطران«.)36( 

ه اهلل- َدْوُر  أواًل: ُيالَحُظ يف جتربِة ُعمَر امُلختار -َرمِحَ
ُأْسَرِته احلريصة على تعِليِمه يف إعداده وُصْحَبِته للعلماِء؛ 
ليكوَن من أعظم قياداِت اجملتمع اللييب. وقد َعِهَد به أبوُه 
إىل السيد حسن الغرياني شيخ زاوية جنزور )التابعة للطريقة 
السنوسية( لرتبيته وحتفيظه القرآن، وعند وفاِة الوالِد عام 
1878م يف رحلة احلج أوَصى َمن حوَله بأْن يرَعى هذا 
الشيُخ أوالَده من بعِده، فقاَم الشيُخ حسن الغرياني مبا عهد 

إليه خرَي ِقَيام.

وثانًيا: ُيالَحظ أثُر العلم يف تكوين الِقَيادات:

َفَقْد قاَم الشيُخ حسن الغرياني بإرسال عمر املختار وله 
ستة عشر عاًما إىل معهد زاوية اجلغبوب مع أوالده؛ ليتعلَم 
يف هذا املعهد السنوسي كافَة العلوم الشرعية، فتلقى القرآَن 
وعلوَمه على يد الشيخ الزروالي املغربي، وَدَرس على سائر 
مشايخ املعهد جمموعًة من العلوم الشرعية وغريها، وقد 
كان َنْهُج التعليم يف املعهد يعتِمد على أن يقوم الدارس بأداء 
بعض املَهن اليدويِة مثل: النجارة واحلدادة، وقد متيز عمر 
املختار يف هذه احِلَرف ويف ركوب اخليل على سائر إخوانه 
باملعهد، ومتيز أيًضا بشخصيِته القيادية واتزاِن كالِمه، مع 
تواُضِعه وبساَطِته، وقد ساعدت ِصفاُته على توسيع دائرة 
اتصاالته، واكتساِب حبِّ كل من َتَعاَمل معهم وتقديِرهم 
من خالل املهامِّ الكثرية الي قام بها، وقد اْنَقَطع ُعمر املختار 
عن ُمواَصلة تعليمه حوالي س���نة 1886م؛ وذلك بسبب 
إحساسه بأن وطنه وقومه يف حاجة إىل عمله وجهاده. 

ثالًث���ا: أنَّ اجله���اد ض���د امُلْس���َتْعِمر َث���رُة الَغ���ْرس 
الطيِّب:

أمحد  للسيد  املختار«  »عمر  وكتاب   .66-65/5 للزركلي  األعالم   )36(
حممود، طبع مصر سنة 1353 ه�.

فَق���ْد َقاد عمر املختار اجملاهدي���ن يف ليبيا، ووفقه 
اهلل ع���ز وج���ل أن ُيْلِح���َق باإليطاليني خس���ائَر فاِدحًة 
وضرب���اٍت ُموِجع���ة، كما اس���تطاع أن ُيْلِف���ت أنظاَر 
ت إيطاليا بكلِّ ُقوَِّتها  الَعامَلِ إىل قضيَِّتهم، وقد َس���عَ
وَجربوِته���ا إىل تصفي���ِة ُعم���ر املخت���ار ورفاق���ه، حتى 
جنحت يف أس���ره يف 28 م���ن ربيع اآلخر 1350ه� )11 
من س���بتمرب 1931م( بعد أن ُأصيب فرُس���ه، وسقط 
على األرض جرًيا، وبعد حماكمة ُصوِريَّة س���ريعٍة 
مل تدم أكثر من س���اعة، ص���در احُلْكُم بإعدامه، 
ومت تنفي���ُذ احلك���م يف صب���اح الراب���ع م���ن مج���ادى 
األوىل س���نة 1350ه���� )16 من س���بتمرب 1931م( أمام 
مجهور غفري من أبناء البالد، ِسيُقوا َقْسًرا ليشاهدوا 
عمليَة إعدام ش���يخ اجملاهدين ال���ذي كان عمره قد 
جت���اوز الثمانني. ولكن َجْذوة اجلهاد مل تنطفىْء إىل 
نهايات احلرب العاملية الثاني���ة )1358ه�/1939م إىل 
1364ه����/1945م( حتى مت خروج آخر جندي إيطالي 
م���ن ليبيا يف )19 م���ن احملرم 1362ه����/25 من يناير 

1943م(.)37( 

واخلالصة:
 أن���ه ُيس���تفاد من هذه النم���اذج الِعلمي���ة املعاِصرة: 
)اْب���ن َباِدي���س يف اجلزائ���ر، واْبن َعاُش���ور يف تونس، 
اِب���ّي يف املغ���رب، وُعَم���ر املخت���ار يف ليبيا( أنه  واخَلطَّ
ال ص���الَح ِللَف���رِد وال ِللُمجتمِع إال بالرتبي���ة والتعليم، 
والدعوة احلكيمة، وإعداِد قادِة اجملتمع من الُعَلَماء 

الربانيِّني والدعاِة املوفَِّقني. 

وثانًي���ا: أنَّ األس���رَة الصاحِل���ة هي اللَِّبن���ُة اأُلوىل يف 
إعداِد الُعَلَماء الذين يكونون ُقدوًة للناِس وقادًة هلم. 

وثالًثا: أنَّ النهضَة اإلسالمية ال تتحقُق يف جُمَتمعاِتنا إال 
إذا ُوِجدت القيادات الِعْلمية الصاِدَقة العاِملة على تنميِة 

جمتمعاِتها املسلمة على بصريٍة.

امَلْطَلب الثالُث: األمة وإشكاالت غياب الرموز 
العلمية.

أ(  أدَّى ِغياُب القيادات الِعلمية يف إدارِة جمتمعاِتنا املسلمة إىل 

شوال  م��ن   11 ليبيا:  اح��ت��الل  ذك���رى  )يف  ليبيا،  حتتل  الفاشية   )37(
1329ه�(، مسري حليب.
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أن ُيأَل هذا الفراُغ بقياداٍت ليس هلا كفاءٌة ِعلميٌة وال 
إداريٌة، وليس هلا -يف كثرٍي من األحيان- َقبوٌل اجِتماعّي، 
كما َتنُقُصها األمانُة والوَرُع، وليس هلا من بضاعة إال 
الوالء احلزبي والسياسي. وهذا ُمشاَهٌد يف كثرٍي من الدوِل 

اإلسالمية. واهلُل املستعاُن.

ب( لقد أحدَث ِغياُب القياداِت الِعلمية ُهوًَّة حاَلْت بني 
ساته؛ فاملالَحظ  الُعَلَماء وبني قيادِة اجملتمع وإدارِة مؤسَّ
فوَف -ولو مل  َم الصُّ يف جمتمعاِتنا العربيِة أنَّ من تقدَّ
يُكْن له كفاءة- ُقدِّم ليقوَد الناَس مبشُروِعه؛ وهذا ِسرُّ 

َتَسلُِّق التجارِب القومية واالشرِتاكية 
والِعْلَماِنيَّة يف الَعامَل اإلس���الِمّي؛ 
َم أصحاُبها يف غياِب ُمناَفسِة  فقد تقدَّ
الُعَلَماء على مواِقِع التأثرِي والَقَرار؛ 
َفَصاروا بإقداِمهم وُمبادرِتهم قادًة 
للناِس يف سياسِتهم واجتماِعهم، 
ُنوا ملش���اريِعهم بالتحاُلفات  ومكَّ
السياسية حيًنا من الدهر. وهذه ِعربٌة 
ألهِل العلِم والدعوِة؛ فهم املؤمَتَُنون 

على قيادِة الناِس وهدايِتهم.

ج( لقد تسبَّب غياُب الرُّموِز العلمية يف اِنسار دوِر الُعَلَماء 
اجتماعيًّا وسياسيًّا ليقتصر -يف الغالب- على أوساِط 
املتديِّنني وُروَّاِد املساجد؛ مما جعَل كثرًيا من الُعَلَماء يف 
العامَل اإلسالمّي مِبَعِزٍل عن قوى التأثرِي االجتماعي 

ومراكِز اختاِذ القرار السياسي!

ساِت اجملتَمع وإصالِحها  د( إنَّ تقصرَي بعِض الُعَلَماء يف بناِء مؤسَّ
تعليِميًّا واجتماِعيًّا وسياسيًّا؛ جعَل منَهَج الُعَلَماء يكتفي 
غاِلًبا ِبُرُدود األفعاِل وما ُيْشِبُه ِسياسَة إطفاِء احلرائق، وأما 
بُق إىل ِصناعِة القادِة واإلصالِح السياسي واإلعالمي،  السَّ
وأخُذ املباَدرات االجتماعية اإلصالحيُة فأقلُّ من القليل.

امَلْطَلب الرابع: األم���ة وآِليَّات صناعة الرموز 
والَقاَدة:

أ( من الناحية اإلدارية واإلعالمية:
ُح من طلبِة العلِم ليكون من  1( ُحْسُن اختيار من ُيَرشَّ
)القيادات الِعلمية للمجتمع(، واسِتْحضار حديِث َأِبي 
ُ َعْنُه عن النيِبِّ -صلى اهلل عليه وسلم-  ُهَرْيَرَة َرِضَي اهللَّ

تسبَّب غياُب الرُّموِز العلمية 
يف اِنسار دوِر العلماء اجتماعيًّا 
وسياسيًّا ليقتصر -يف الغالب- 
على أوس���اِط املتديِّن���ني وُروَّاِد 

املساجد.

اِهِليَِّة ِخَياُرُهْم يِف  قال: )النَّاُس َمَعاِدُن، ِخَياُرُهْم يِف اجْلَ
ُدوَن النَّاَس  اإلسالم ِإَذا َفِقُهوا(،)38( ويف روايٍة: )جَتِ
اِهِليَِّة ِخَياُرُهْم يِف اإلسالم ِإَذا  َمَعاِدَن: ِخَياُرُهْم يِف اجْلَ
ُهْم َلُه  ْأِن َأَشدَّ ُدوَن َخرْيَ النَّاِس يِف َهَذا الشَّ َفِقُهوا، َوجَتِ
ُدوَن َشرَّ النَّاِس َذا اْلَوْجَهنْيِ الَِّذي َيْأِتي  َكَراِهَيًة، َوجَتِ
َهُؤالِء ِبَوْجٍه، َوَيْأِتي َهُؤالِء ِبَوْجٍه(.)39( وروى الُبَخاِرّي 
ْعُت  ُ َعْنُهَما َقاَل: مَسِ ِ ْبَن ُعَمَر َرِضَي اهللَّ عن َعْبَد اهللَّ
َا النَّاُس  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: )ِإمنَّ ِ َصلَّى اهللَّ َرُسوَل اهللَّ
ُد ِفيَها َراِحَلًة(،)40 ( ويف روايٍة  َكاإْلِِبِل امْلِاَئِة اَل َتَكاُد جَتِ
ُجُل ِفيَها  ُد الرَّ ُدوَن النَّاَس َكِإِبٍل ِماَئٍة اَل جَيِ ملسلٍم: )جَتِ

َراِحَلًة(.)41( 

ِحني لقيادِة  2( تربية َطَلبِة الِعلم -املرشَّ
اجملتَمع- على ِخدمِة الناِس وِرعاَيِتهم، 
وبذِل املع���ُروِف إليهم؛ ليكونوا رمحًة 

ِتهم. أُلمَّ

3( َوض���ُع معاِي���رَي ِعْلمي���ٍة وتربويٍة هلذا 
َح َمن ليس له ِصدٌق  االخِتيار؛ حتى ال ُيَرشَّ
يف ِخدمِة الدعوِة وِرعاية الناس؛ فيكون 
مشُروَع ِفتنٍة للناِس، كما هو ُمشاَهٌد يف بعِض الِقياداِت 
اإلسالمية الي فتَنت جمتمَعها بالفتاوى املشبوهة واملصال 
املوهومة. ولنا يف السودان جتربٌة مريرٌة واهلُل املستعاُن.

ِن من الُعلوم اإلس���المية  4( ُمراعاة التواُزن يف التمكُّ
وُحسن االطالع على العلوم الَعْصِريَّة. 

حة يف اإلدارة  5( إقامة دوراٍت ُمكثَّفة للقياداِت املرشَّ
واإلعالم والعلوم امُلَعاِصَرة. 

)38( صحيح الُبَخاِرّي 176/11، حديث 3131. كتاب التفسري، َباب َقْوِل 
ومطلع  رب   ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ        ڇ  زب  َتَعاىَل:   ِ اهللَّ
النَّاِس؟  َأْكَرُم  َمْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َصلَّى اهللَّ  ِ َرُسوُل اهللَّ )ُسِئَل  احلديث: 
النَّاِس  َفَأْكَرُم  َقاَل:  َنْسَأُلَك.  َهَذا  َعْن  َلْيَس  َقاُلوا   .ِ هلِلَّ َأْتَقاُهْم  َقاَل: 
ِ َقاُلوا َلْيَس َعْن  ِ اْبِن َخِليِل اهللَّ ِ اْبِن َنيِبِّ اهللَّ ِ اْبُن َنيِبِّ اهللَّ ُيوُسُف َنيِبُّ اهللَّ

َهَذا َنْسَأُلَك َقاَل: َفَعْن َمَعاِدِن اْلَعَرِب َتْسَأُلوِني...(.
)39( صحيح الُبَخاِرّي 314/11.، حديث 3234. كتاب املناقب. ويف رواية 
ُدوَن  جَتِ )َق��اَل:  النَّاِس:  ِخَياِر  َباب  َحاَبِة،  الصَّ َفَضاِئِل  ِكَتاب  مسلم، 
َفِقُهوا،  ِإَذا  ِخَياُرُهْم يِف اإلسالم  اِهِليَِّة  اجْلَ َفِخَياُرُهْم يِف  َمَعاِدَن  النَّاَس 
ُدوَن ِمْن َخرْيِ النَّاِس يِف َهَذا اأْلَْمِر َأْكَرُهُهْم َلُه َقْبَل َأْن َيَقَع ِفيِه،  َوجَتِ
َوَهُؤاَلِء  ِبَوْجٍه  َيْأِتي َهُؤاَلِء  اْلَوْجَهنْيِ الَِّذي  ُدوَن ِمْن ِشَراِر النَّاِس َذا  َوجَتِ

ِبَوْجٍه(. صحيح مسلم 341/12، حديث 4588.
)40( صحيح الُبَخاِرّي 151/20، حديث 6017. َباب َرْفِع اأْلََماَنة.

ُ َعَلْيِه  )41( صحيح مسلم 384/12، حديث 4620. يف )َباب )َقْوِلِه َصلَّى اهللَّ
ُد ِفيَها َراِحَلًة( َوَسلََّم النَّاُس َكِإِبٍل ِماَئٍة اَل جَتِ
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جتارب معاصرة يف القيادة العلمية لألمة
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6( االستفادُة من بعض التجارب اإلسالمية )مثل جتربة 
الكويت يف تكوين القيادات(، مع العمل على التقييم 

نوّي. السَّ

س���ٍة خاصٍة بتكويِن القياداِت  7( الدعوُة إلقامِة مؤسَّ
اإلس���المية وتدريبها ورعايتها، )على مَنِط معهِد 

تأهيِل الُعَلَماء يف موريتانيا على سبيل املثال(.

8( اعِتم���اد إدارِة توجي���ٍه ِعلمي���ٍة راِش���دٍة )م���ن أمثال 
العالمة الددو(؛ إلجناِح هذه التجربة.  

س���اِت تكويِن  9( توِحي���ُد املناهِج الدراس���ية يف مؤسَّ
القيادات اإلسالمية.

10( اعِتماُد َوقٍف لضماِن ميزانياِت َتْسِيرٍي سنويٍة. 

ب( من الناحية الِعْلِمّية:
1( تربية الُعَلَماء )العاِملني( والقادة )املصِلحني(.

2( االهِتمام بالبناء الِفكرّي والسياسّي.

ِحني  3( إحياء قيمة الُقدوات؛ وذلك ِبَربِط القادة املرشَّ
بكباِر الُعَلَماء.

ج( من الناحية االجتماعية:
ِحني وقضايا األمة. 1( تقويُة الَعالَقة بني القادة املرشَّ

 . 2( الِعناية ِبَهمِّ اإلصالِح االجتماعيِّ

3( اعِتم���اد اخلدم���اِت االجتماعي���ة جم���ااًل للدع���وِة 
واإلص���الح؛ فاخلدم���ُة العام���ُة من أعظ���ِم أبواِب 
الَقُب���ول يف اجملتمع، وهي ِمفتاُح الُقلوِب والُعقول؛ 
فقد قالت خدجيُة رضي اهلل عنها ُتْثيِن على أنواِع 
ُمها النيِبُّ  اخلدم���اتِِ االجتماعية ال���ي كان ُيقدِّ
-صلى اهلل عليه وس���لم- إىل الناِس قبل اإلسالم: 
ِزي���ك اهلل أب���ًدا؛ إن���ك َلَتِص���ُل  )كال واهلل م���ا ُيْ
، وُتْكِس���ُب املع���ُدوم،  ِم���ُل ال���َكلَّ ِح���َم، وحَتْ الرَّ

يَف، وُتِعنُي على َنوائب احلق(!)42 ( وَتْقِري الضَّ

خامتٌة: 
)42( رواه الُبَخاِرّي يف كتاب بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي 
إىل رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم-.حديث 3، وأطرافه: )3212، 

.)6581 ،4674 - 4672 ،4670

وقد كان للعلماِء يف السودان -حبمِد اهلل عزَّ وجل- 
بعُض التوفيِق يف اخلدماِت العلميِة واالجِتماعية: 

عاة، ومجع  1( م���ن حيُث نبُذ الُفرق���ة والتناُزع بني الدُّ
كلمِتهم على ما ينفُع األمَة ويفظ هِويََّتها.

2( وتوِعي���ُة اجملتَمع الس���وداني بال���دروس والُكُتب، 
والدورات واملؤمترات، ووسائل اإلعالم امُلَتاَحة.

س���ات التعليمية  3( باإلضاف���ة إىل إقام���ِة بعض املؤسَّ
اخلريي���ة(،  املش���كاة  منظم���ة  )مث���ل  اخلريي���ة 
احمل���رر،  )صحيف���ة  الصحاف���ة  يف  واإلعالمي���ة 
وجملة اللواء بالتعاون مع وزارة الدفاع السودانية( 
والش���بكة الدولية للمعلومات )شبكة املشكاة 
اإلسالمية(، واإلذاعة )إذاعة طيبة(، مع اإلعداِد 
النطالِق ب���ثِّ )قناة َطيبة( الفضائية إن ش���اء اهلل 

عاة.  بإشراِف بعِض الُعَلَماء والدُّ

َنت  وهذه املش���اريُع االجِتماعية يف السوداِن قد َمكَّ
الُعَلَماء -ِبَعْوِن اهلل وَفضِله- ِمن أداِء بعِض الواجِب يف 

التوِجيه العلمي واإلصالِح االجتماعي والسياسي. 

نسأُل اهلَل عزَّ وجلَّ املزيَد ِمن فضِله وتوفيِقه وَعوِنه جلَّ 
جالله.

د كذلك َثرةَ األخِذ بالرتبيِة  وهذه التجربة السودانية تؤكِّ
والتعليم، واعِتماد اخلدماِت اإلعالمية واالجتماعية يف قيادة 

اجملتمع. واهلُل املوفُِّق، ِنْعَم املوىَل وِنْعَم النصري. 

واحلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله 
وصحبه وَمْن َوااله.
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معلومات إضافية
الشيخ حممد احلسن الددو الشنقيطي

هو العالمة حممد احلسن ولد حممد امللقب »الددو«، زعيم احلركة اإلسالمية يف موريتانيا، وأحد أبرز علمائها، 
وامللقب يف بالده ب�»نابغة املغرب األقصى«.

مولده ونشأته:
ولد الشيخ الددو نهاية شهر أكتوبر 1963م )عام 1383ه�(  يف البادية التابعة ملقاطعة أبي تلميت لعائلة اشتهرت 
بالعلم واملعرفة. ونشأ بني أبوين عاملني. بدأ دراسة القرآن الكريم يف سن اخلامسة وأكمله بعد جتاوز السابعة.

درس مبادئ العلوم الشرعية، وصحب جده الشيخ حممد عالي ولد عبد الودود، فحفظ عليه الكثي�ر من املتون املهمة 
يف علوم الوسائل وعلوم املقاصد، وتلقى عليه علوم الكتاب والسنة، والزمه حتى وفاته، ثم واصل تلقي العلوم على 

َخاَلْيِه حممد ييى وحممد سامل ابين عدود. 

نبوغه:
كان من املتفوقني على املستوى الوطين يف البكالوريا عام 1986 م، وأعطي منحة إىل تونس، ولكنه اعتذر عنها. 
سجل يف جامعة نواكشوط -كلية احلقوق-، وشارك يف مسابقة املعهد العالي للدراسات والبحوث اإلسالمية فجاء 
األول فيها، كما جاء األول يف مسابقة القسم اجلامعي جلامعة اإلمام حممد بن سعود يف نواكشوط ليلتحق به، وإثر 
مقابلة مع مدير اجلامعة أثناء زيارة له لنواكشوط اختذ هذا األخري قراًرا بنقل حممد احلسن إىل الرياض ليكمل الدراسة 

فيها. حصل على املاجستري بامتياز يف نفس اجلامعة، وكانت رسالته عن »خماطبات القضاة«. 

يشهد له العلماء بالتبحر يف العلوم الشرعية املختلفة، قرآًنا وسنة وفقًها وأصواًل، فضاًل عن معرفة واسعة بلغة العرب 
وتاريهم، وبالعلوم الكالمية واملنطقية.

يقول عنه الدكتور »عبد اهلل احلكمّي«  -عضو هيئة التدريس بقسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين جبامعة اإلمام 
بالرياض سابًقا-: »هو من أعاجيب الدنيا يف احلفظ واالستحضار، يشرح املتون الكثي�رة، دون أن ترى بيده كتاًبا أو 
ورًقا إال يف حاالت نادرة حني يريد نقل نّص معني مل يكن حفظه من قبل، ويفظ من أشعار العرب ودواوينهم وشعر 

املعاصرين ما ال يطر على بال. 

ومن أعجب ما مسعته منه، ومل أنقله عن أحد: حفظه للمشهور من أقوال األئمة األربعة، ومعرفته لدقائق علل 
احلديث النبوّي، وإذا تكلم يف فن قلت: إنه قصر نفسه عليه وأفنى عمره يف حتصيله« انتهى كالمه.

نتاجه العلمي:
شارك الشيخ الددو يف عدد كبري من املؤمترات الدولية، ودرس وحاضر يف أوروبا وإفريقيا والعامل العربي وآسيا 
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وأمريكا، وله رسائل مطبوعة كما طبعت رسالته الي أعدها لنيل درجة املاجستي�ر، من كلية الشريعة بالرياض، 
وعنوان�ها »خماطبات القضاة«. له عدد كبري من الفتاوى واألشرطة. له عالقات جيدة بعلماء العامل اإلسالمي.

قائد احلركة اإلسالمية املوريتانية:
قاد »ولد الددو« احلركة اإلسالمية يف بالده، ويعد هو مرشدها الروحي، وكانت له صوالته يف مناهضة االستبداد واحلكم 
الفردي املطَلق، لكنه دفع حريته ثًنا لذلك، بتعرُّضه ملضايقات عدة من جانب السلطة يف السنوات األخرية حلكم الرئيس 
املخلوع »معاوية ولد سيد أمحد الطايع«، واعتقاله بني الفينة واألخرى؛ بدًءا من اعتقاله يف مايو 2003م يف مدينة نواذيبو 
ع ِمن املصلني يف أحد جوامع املدينة، وذلك بعد فتوى له بتحريم التطبيع مع  مشال البالد؛ حيث كان يلقي حماضرة أمام مَجْ

»إسرائيل«، ووجوب اجلهاد للدفاع عن العراق.

كما صدر يف مارس 2004م، قرار حبظر نشاطه الدعوي يف مجيع أناء البالد مبنعه من إلقاء دروس أو خطب يف 
مجيع مساجد البالد.

ويف أكتوبر 2004م، أطلق الشيخ على قناة »اجلزيرة« الفضائية، مبادرة احلوار والتسامح بني السلطة واملعارضة، 
باعتبار احلوار هو السبيل الوحيد لتسوية األزمة السياسية، ولنزع بذور الفنت واالنقالبات يف البالد، لكنَّ النظام 
احلاكم مل يتجاوب مع دعوته إىل احلوار، وقام باعتقاله للمرة الثانية، يف إطار التحقيق حول ما تقول السلطات إنه 
حماولة انقالب فاشلة الي أحبطتها يوم 29 سبتمرب 2004م، لكنها سرعان ما أفرجت عنه بعد عدة أيام قضاها يف 

املعتقل.
وبعد مرور أقل من شهر على اإلفراج عنه، أعادت اعتقاله ألكثر من شهرين.

وكان »ولد الددو« أحد أبرز املستهَدفني يف محلة اعتقاالت شنتها السلطات يف صفوف اإلسالميني املعارضني يف 
أبريل 2005م، وذلك قبل زيارة وزير اخلارجية اإلسرائيلي »سيلفان شالوم« لنواكشوط يف مايو 2005م، وقامت 
السلطة بتوجيه اتهامات إىل املعتقلني بالتخطيط الغتياالت داخل البالد، ما أثار محلة تنديد واسعة النطاق على 
املستويني العربي واإلسالمي؛ حيث طالب العشرات من العلماء واملفكرين يف العامل اإلسالمي بإطالق سراحه.

وظل الشيخ الددو رهن االعتقال لنحو ثالثة أشهر حتى أطلق سراحه يف 7 أغسطس 2005م وذلك بعد أربعة أيام 
على االنقالب العسكري الذي أطاح بالرئيس معاوية ولد الطايع.

 املصادر:
 http://www.dedew.net  :املوقع اإللكرتوني للشيخ حممد احلسن ولد الددو

د. عبد اهلل بن حممد احلكمّي، عن فخر شنقيط: الشيخ الددو، موقع »الراية« املوريتاني، 2005/7/21م. 

فتحي جمد، فقيه يف غياهب السجون، موقع »الراية« املوريتاني، 2005/7/19م.

منظمة املشكاة اخلريية

 هي منظمة إسالمية طوعية، تأسست يف شوال 1421ه� املوافق يناير 2001م مبوجب قانون املنظمات الطوعية يف 
السودان بهدف الدعوة إىل اإلسالم ونشر العلم الشرعي، على منهج أهل السنة واجلماعة والسلف الصال.

النشأة:
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نشأت منظمة املشكاة نتيجة لتنادي جمموعة من العلماء ورجال األعمال السودانيني رجاء أن يسهموا يف نشر العلم 
الشرعي، ويعمقوا أثره يف اجملتمع، ويوسعوا دائرته بتعاونهم وتناصحهم وتكامل جهودهم. وقد مت تسجيل املنظمة 

رمسيًّا يف شوال عام 1421ه� املوافق يناير 2001م.

رسالة املنظمة وأهدافها:
تعمل منظمة املش���كاة اخلريية على نش���ر العلم الش���رعي بني العامة واخلاصة، وتلجأ يف سبيل ذلك 
إىل كافة الوس���ائل املتاحة املشروعة، مع مراعاة الظروف االجتماعية السائدة يف أوساط املستهدفني 

من مشاريعها املختلفة، ودفع وجتميع جهود العلماء والدعاة وطلبة العلم.

لتحقيق هذه الرسالة وضعت املنظمة العديد من األهداف العامة منها:
1-  الدعوة إىل اإلسالم بشموله: عقيدًة، وشريعًة، ومنهاَج حياة.

2 - نشر العلم الشرعي يف أوساط العامة واخلاصة.

3 - االهتمام بالدعاة واخلطباء واألئمة وطالب العلم وكفالتهم.

بعض وسائل املنظمة لتحقيق أهدافها:
1- تنفيذ الدورات العلمية العامة واملتخصصة الي ختدم شرائح اجملتمع املتعددة.

2- كفالة الدعاة وطلبة العلم وقضاء حوائجهم العلمية واملعيشية امللحة.

3- تسيري القوافل وإقامة املعارض الدعوية. 

4- طباعة ونشر الكتب واملطويات والنشرات واألشرطة يف املكتبات وبني طلبة العلم والدعاة.

5- تطوير موقع دعوي على اإلنرتنت يتوي على حماور دعوية وعلمية، وحتديثه باستمرار.

6- التواصل املستمر مع العلماء والدعاة وطلبة العلم.

7- إقامة الكليات واملعاهد واملدارس الشرعية وحلقات الدروس العلمية.

 /http://www.meshkat.org :املصدر: املوقع اإللكرتوني ملنظمة املشكاة اخلريية




