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امللخص:
يهدف البحث إلى بيان مفهوم الليبرالية اإلسالمية عند املجتمع السنغافوري ،من خالل الكشف عن حقيقتها واألسباب التي
أدت إلى ظهورها ،وبيان آثارها في املجتمع ،وكذلك بيان أسباب الفساد لهذه الفكرة ،وذكر موقف الحكومة واملجالس الدينية
والفتاوى منها .وتتجه الدراسة نحو االعتماد على املنهج الوثائقي املقارن ،واملنهج التحليلي.
وخلصت الدراسة إلى أن الليبرالية اإلسالمية لها مفهوم خاص في سنغافورة ،وهي فكرة فاسدة عند عرضها على العقيدة
اإلسالمية ،والشريعة ،واألخالق ،لكنها مقبولة عند الحكومة السنغافورية؛ مما ساعد على انتشارها في املجتمع.
الكلمات املفتاحية :املذاهب؛ الفكرية؛ املعاصرة؛ الليبرالية اإلسالمية؛ سنغافورة؛ الحرية؛ املجلس الديني اإلسالمي؛ حقوق
اإلنسان؛ العلمانية.

املقدمة:
الحمد هلل الذي خلق اإلنسان في أحسن تقويم ،وجعلنا من املسلمين ,وأمرنا بالتقوى والخلق الكريم ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال
ّ
فبلغ الرسالةّ ،
وأدى األمانة ،ونصح األمة ،وجاهد في هللا
شريك له ،وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ،أرسله بالهدى ودين الحق،
ّ ّ
صل وسلم على نبينا محمد ،وعلى آله  ،وصحبه أجمعين ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
حق جهاده حتى أتاه اليقين .اللهم
ابتلي املجتمع السنغافوري بحوادث كثيرة ،وخاصة فيما يتعلق بموضوع اإلرهاب من قبل بعض املسلمين الذين قد تأثروا به
بسبب الجهالة بأمور الدين ،وتفسير النصوص بال علم .والشك َّأن لهذا آثار كبيرة على الدين اإلسالمي من جهة ،وعلى املسلمين من
ً
جهودا كبيرة بمساعدة املجلس الديني اإلسالمي بسنغافورة في ّ
حل هذه املشاكل ،ومحاربة
جهة أخرى .وبذلت الحكومة السنغافورية
هذه التهديدات ،ومراعاة األمن ،والسالمة داخل البلد.
وتحت هذه الشعارات ،ساعدت الحكومة على غزو الفكر ،وإنبات التشكيك والتشويش بالدين اإلسالمي ،وإيمان الفرد املسلم.
وبذلك ،ظهرت فكرة تعليم الليبرالية اإلسالمية من قبل األساتذة املحليين ،والعلماء الغربيين .والهدف منها هو إعادة التعليم في
أمور دينية للمجتمع اإلسالمي حتى ال تظهر األفكار الخاطئة والخطيرة .و هذه الفكرة لها سلبياتها ،ومن ذلك :تحليل ما ّ
حرم الشارع،
وتحريم ما ّ
أحل ،وغير ذلك.
ولهذا السبب ،وقع االختيار على فكرة البحث؛ لضرورة كشف حقيقة هذه الفكرة ،واملفسدة املترتبة عليها ،وذلك ألنها تتعلق
بعقيدة الفرد ونجاته في الدارين.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:
إن املتأمل في املجتمع السنغافوري يرى كثرة األفكار ،واآلراء الغريبة الواقعية ظاهرها وباطنها ،وهذه األفكار تعارض النصوص
الشرعية ،لكنها سليمة ومقبولة في عيون الحكومة خاصة ،واملجتمع السنغافوري عامة .واألكبر من ذلك أنها تتفق مع القوانين والقيم
التي وضعتها الحكومة على أساس الحقوق والحرية .والشك أن هذه األفكار واآلراء لها آثار كبيرة ،وخطيرة على املجتمع السنغافوري من
املسلمين وغيرهم .ويجب علينا مسلمين ،والجمعية اإلسالمية ،أو املجلس الديني اإلسالمي احتجاجهم ،ومعارضتهم من خالل العمل
على تغيير اآلراء ،أو وضع الضوابط ،واإلرشادات .والدراسات املتعلقة بموضوع البحث تشير إلى ضرورة اكتشاف حقيقة وخطورة
الليبرالية اإلسالمية.
وتحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن االسئلة اآلتية:
 .1ما املقصود بالليبرالية اإلسالمية؟
 .2ما األسباب والعوامل في ظهور هذه الفكرة ،وكيفية ذلك؟
 .3ما آثار هذه الفكرة على املجتمع السنغافوري؟
 .4ما أسباب الفساد لهذه الفكرة من وجهة نظر اإلسالم ؟
 .5ما موقف الحكومة واملجلس الديني اإلسالمي من هذه الفكرة؟
فرضيات الدراسة:
تتمثل فرضيات الدراسة فيما يأتي:
 .1تأثر املجتمع املسلم بهذه الفكرة.
 .2انتشار فكرة الليبرالية اإلسالمية بشكل واسع في املجتمع السنغافوري.
 .3سمحت الحكومة بهذه الفكرة في املجتمع السنغافوري.
 .4إفساد الشرائع والتعاليم الشرعية الصحيحة.
 .5النزاع الدائم بين املسلمين في املجتمع.
أهداف الدراسة:
تتمثل أهداف الدراسة الحالية في:
 .1بيان مفهوم الليبرالية اإلسالمية ،ونشأتها ،وكيفية ظهورها في املجتمع السنغافوري.
 .2الكشف عن آثار هذه الفكرة في املجتمع السنغافوري.
 .3بيان موقف الحكومة واملجلس الديني من هذه الفكرة.
أهمية الدراسة:
 .1انتشار الفكرة بشكل واسع على أرض الواقع في سنغافورة.
 .2تمييز املقصود بالليبرالية اإلسالمية الذي تنتشر في سنغافورة ،وبين مقصودها من ناحية الفكرة العامة.
 .3تطبيق الفكرة حتى تظهر األفكار واآلراء الغريبة في املجتمع السنغافوري.
 .4ضرورة معرفة خطورة هذه الفكرة على املسلمين خاصة ،وغيرهم عامة.
منهج الدراسة:
يعتمد البحث على املنهج الوثائقي ،واملنهج التحليلي ،وذلك من خالل الخطوات اآلتية:
 .1جمع املعلومات اللغوية ,والتاريخية ،والفكرية الخاصة بالليبرالية اإلسالمية.
 .2جمع أقوال الحكومة ،وأقوال املجلس الديني اإلسالمي عن هذه الفكرة.
 .3ذكر الطرق التي تسلكها الحكومة في تطبيق الفكرة على املجتمع السنغافوري وبيان آثارها.
حدود الدارسة:
تقتصر الدراسة الحالية على النحو اآلتي:
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ذكر مفهوم الليبرالية حسب ما يعرف عند املجتمع السنغافوري.
الدراسة حسب الظروف والبيئة في سنغافورة.

مصطلحات الدراسة:
تتمثل مصطلحات الدارسة بما يلي:
مناسبا وصواباً
ً
• الليبرالية اإلسالمية :املحاولة في إعادة تفسير الدين والنصوص حسب تجدد الزمان ،والواقع حتى يبقى الدين
ً
ومعتدال ضمن الجيل الحديث؛ وملحاربة األيديولوجيات املتطرفة.
• سنغافورة :هي جمهورية تقع على جزيرة في جنوب شرقي آسيا ,وهي بلد متعددة األعراق والجنسيات؛ ألنها بموقعها تعد موقع
جذب للمهاجرين والتجار ،وهي بلد متعددة الديانات بسبب الخليط العرقي املتواجد فيها ،وتقر الدولة في سنغافورة بحرية
االعتقاد ،وفصل الدين عن الدولة.
• دراسة تطبيقية و اقعية :هي دراسة علمية تعبر عن القضايا الراهنة ،والحقيقية العملية مما لها عالقة وأثر على الحياة
الفردية ،واالجتماعية في بلد معين.
الدارسات السابقة:
كان من أبرز الدارسات ذات الصلة بموضوع الدارسة ما يأتي:
• دراسة أحمد علي نورالدين ( )2005بعنوانISLAM AND STATE: A STUDY OF THE LIBERAL ISLAMIC NETWORK :
IN INDONESIA, 1999-2004

هدفت الدراسة إلى بيان شأن حركة الليبرالية اإلسالمية في إندونيسيا من سنة 1999م إلى 2004م .وقد خلصت الدراسة إلى أن
املسلم الليبرالي مختلف عن املسلم العادي من حيث الشخصية ،والقدرة البالغة في فهم الدينً .
أيضا ،إضافة إلى فكرتهم الليبرالية ،قد
ً
تؤدي مرارا إلى ظهور اآلراء واألفكار املختلفة نحو املسألة املعينة عن غيرهم .وسلك الباحث في الدراسة املنهج الوثائقي والتحليلي.
وتتفق دراسة أحمد علي نور الدين مع الدراسة الحالية في بيان سبب ظهور هذه الفكرة ،ومن جانب آخر إثبات وجود اآلثار الخطيرة
ً
عموما؛ بسبب دعوتهم إلى الحريات املدنية ،التعددية،
على املجتمع اإلسالمي خاصة ،وبيان قبول هذه الفكرة لدى الحكومة واملجتمع
مساومة املرأة ،فتح باب االجتهاد ،وغيرها .وتتميز الدراسة الحالية عن دراسة أحمد علي نور الدين في بيان الطرق التي تسلكها الحكومة
السنغافورية في تطبيق الفكرة الليبرالية على املجتمع السنغافوري.
• دراسة شارلين تانج ( )2008بعنوان(Re)imagining the Muslim identity in Singapore :
هدفت الدراسة إلى بيان محاولة الحكومة في إعادة التشكيل عن شخصية املسلم في سنغافورة بعد األزمة املتعلقة باإلرهابية التي
قبضت في سنة 2002م .وقد خلصت الدراسة إلى أن الحكومة نجحت بقليل في مشروعيتها في إعادة التشكيل ،وتخفيف املشاكل
اإلرهابية في سنغافورة .وسلكت الباحثة في الدراسة املنهج الوثائقي والتحليلي .وتتفق دراسة شارلين تانج ،والدراسة الحالية في بيان
أسباب ظهور الفكرة الليبرالية في سنغافورة ،وموقف الحكومة ،واملجلس الديني منها .وتتميز هذه الدراسة عن دراسة شارلين تانج في
بيان سبب الفساد لهذه الفكرة الليبرالية من وجهة نظر اإلسالم.
ّ
• دراسة نور الفدية جوهري ( )2016بعنوانFEARING THE ENEMY WITHIN: A STUDY OF INTRA-MUSLIM :
PREJUDICE AMONG SINGAPOREAN MUSLIMS

ً
وخصوصا بين القوم املالويين املسلمين في سنغافورة .ومن هذه
هدفت الدراسة إلى بيان أسباب االختالف ،والنزاع بين املسلمين،
األسباب :انتشار الفكرة الليبرالية في املجتمع اإلسالمي .وقد خلصت الدراسة إلى بيان خطورة الفكرة الليبرالية ،وكانت الفكرة تجد من
يدعم ،ويتعارض بشكل واسع وبليغ من قبل كل من الحكومة ،واملجلس الديني اإلسالمي .وسلكت الباحثة في الدراسة املنهج الوثائقي
ّ
والتحليلي .وتتفق دراسة نور
الفدية جوهري ،وهذه الدراسة في تعريف الليبرالية اإلسالمية ،وأثرها الخطير على املجتمع اإلسالمي
ّ
ً
خصوصا ،وأسباب الفساد لهذه الفكرة من وجهة نظر اإلسالم .وتتميز الدراسة الحالية عن دراسة نور الفدية جوهري في تمييز
املقصود بالليبرالية اإلسالمية من ناحية التيار ،والفكرة العامة.
وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن تقسم إلى مقدمة وثالث مباحث وخاتمة على النحو اآلتي :
املبحث األول :التعريف باملصطلحات الواردة في البحث
املطلب األول :مفهوم الليبرالية
املطلب الثاني :مفهوم الليبرالية اإلسالمية عند املجتمع السنغافوري
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املطلب الثالث :التعريف بسنغافورة
املطلب الرابع :مفهوم دراسة تطبيقية واقعية
املبحث الثاني :تاريخ الليبرالية اإلسالمية في سنغافورة
املطلب األول :العوامل واألسباب املؤثرة في انتشار فكرة الليبرالية اإلسالمية
املطلب الثاني :اآلثار املترتبة من فكرة الليبرالية اإلسالمية على املجتمع السنغافوري
املطلب الثالث :أسباب الفساد لفكرة الليبرالية اإلسالمية
املطلب الرابع  :وسائل االبتعاد عن فكرة الليبرالية اإلسالمية
املبحث الثالث :الليبرالية اإلسالمية في سنغافورة بين املؤيدين واملعارضين
املطلب األول :موقف الحكومة السنغافورية وآرائها عن فكرة الليبرالية اإلسالمية
املطلب الثاني :موقف املجلس الديني اإلسالمي وآرائه عن فكرة الليبرالية اإلسالمية
الخاتمة

املبحث األول :التعريف باملصطلحات الواردة في البحث
املطلب األول :مفهوم الليبرالية
ّ
أجنبي َّ
معرب ،مأخوذ من ( )Liberalismفي اإلنجليزية ،و( )Liberalismeفي الفرنسية ،وهي تعني( :التحررية)،
الليبرالية :مصطلح
ّ
ّ
ويعود اشتقاقها إلى ( )Libertyفي اإلنجليزية ،و(  )Liberteفي الفرنسية ،ومعناها الحرية .ولم يتفق صناع الليبرالية واملنظرون لها على
تعريف يحدد معناها بوضوح ،لكنهم اتفقوا على وصفها بـ «الحرية املطلقة».
الليبرالية مفرده ليبرالي :أي حر ،متحرر .وقيل من أنصار الليبرالية ،ذو نزعة ترمي إلى التحرر السياس ي واالقتصادي.
وفي االصطالح ,تعددت تعاريف الليبرالية حسب النظرة لتاريخها واختصاصها ومن ذلك :
هي "مذهب يقوم على االعتقاد في أهمية حرية الفرد ورفاهيته ،وإمكانية التقدم االجتماعي من خالل تغيير التنظيم االجتماعي
وتجديده" .
وقيل" :هي مذهب فكري يركز على الحرية الفردية ويرى وجوب احترام استقالل األفراد ،ويعتقد أن الوظيفة األساسية للدولة هي
حماية حريات املواطنين مثل :حرية التفكير ,والتعبير ,و امللكية الخاصة ،والحرية الشخصية وغيرها".
ومن خالل هذه التعريفات ،يستنتج الباحثان بأن الليبرالية بشكل عام هي فكرة تركز على قيام حقوق اإلنسان ،وخصوصاً
حقوق األقليات ،وحرية األفراد في امليدان السياس ي واالقتصادي ،واحترام الفوارق في املجتمع بذهن مفتوح .أي :إنها تقوم على الحرية
املطلقة.
ّ
وقد قيل أن أصل الليبرالية هي من فكرة العلمانية أي :فصل الدين عن كل ش يء .والعلمانية تعرف في أوروبا ب "أال يكون
َ
ً
ملزما بتنظيم أفكاره وأعماله وفق معايير مفروضة على أنها شريعة أو إرادة ّ
إلهية " .وفي قاموس (أكسفورد) ُع ّ ِّرف ْت بما يلي" :
اإلنسان
ِّ
َّ
العلمانية مفهوم يرى ضرورة أن تقوم األخالق والتعليم على أساس غير ديني".
املطلب الثاني :مفهوم الليبرالية اإلسالمية عند املجتمع السنغافوري
إن أول من اشتهر بمصطلح "الليبرالية اإلسالمية" هو آصاف علي أصغر فيض ي ،وهو مفكر مسلم من الهند في سنة 1950م  .ولو
ننظر إلى التاريخ اإلسالمي في القرن التاسع عشر امليالدي من الزعماء والكتاب مثل :جمال الدين األفغاني ,وسيد أحمد خان ،ومحمد
ّ
عبده ،هم قد بدؤوا بهذه الفكرة ،إذ أكدوا على التحرر من التقليد ،وفتح املجال لالجتهاد.
وعند البحث عن تعريف خاص لليبرالية اإلسالمية ،نجد بعض التعريفات كتعريف كرلس كزمان  :هي تفسيرات لإلسالم التي لها
اهتمام خاص فيما يتعلق بمسائل من قبيل الديمقراطية ،وفصل الدين عن املشاركة السياسية ،وحقوق املرأة ،وحرية الفكر ،وتعزيز
التقدم اإلنساني .وهناك تعريف آخر للدكتور عبد الرحيم بن صمايل السلمي :هي التوفيق بين اإلسالم والحداثة الغربية ،واالصالح
الديني بما يتناسب مع هذه الحداثة .وهذه العبارة تعني السعي بالتوفيق بين الليبرالية واإلسالم ونفي التعارض بينهما.
وهذا التعريف له صلة وعالقة في جزئيته مع مفهوم الليبرالية اإلسالمية عند املجتمع السنغافوري .واألجدر أن نبحث عن
التعريف واملفهوم من خالل املواطن الذي يعيش في سنغافورة نفسه حتى نستوعب مرادها بالضبط.
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ومن خالل استقراء الباحثين الدراسات والبحوث عن البيئة اإلسالمية في سنغافورة ,نجد من أبرز التعريفات لليبرالية اإلسالمية
ً
مناسبا مع تطور الزمان .وقيل هي عبارة عن قدرة الفرد على احترام
أنها عبارة عن فكرة وصورة اإلسالم املعتدل حتى يكون اإلسالم
وقبول اآلراء والفكرة املختلفة أي :فتح املجال لفكرة جديدة.
ومما سبق يستنتج الباحثان بأن الليبرالي ة اإلسالمية هي املحاولة في إعادة تفسير الدين والنصوص حسب تجدد الزمان
ً
ً
ً
وصوابا ومعتدال ضمن الجيل الحديث؛ ملحاربة األيديولوجيات املتطرفة.
مناسبا
والواقع حتى يبقى الدين
املطلب الثالث :التعريف بسنغافورة
سنغافورة :هي جمهورية تقع على جزيرة في جنوب شرقي آسيا ،عند الطرف الجنوبي من شبه جزيرة ماليو ،ويفصلها عن ماليزيا
مضيق جوهور وعن جزر رياو األندونيسة مضيق سنغافورة .وتبلغ مساحتها  700كيلو متر مربع  ،تمتاز بالتعددية العرقية والدينية،
حيث يتألف املجتمع السنغافوري من  %80من الصينيين ،و  %14من املاالي ،و %8من الهنود ،و %1من األورآسيويين واألعراق
األخرى ،فهي متعددة األعراق والجنسيات؛ ألنها بموقعها تعد موقع جذب املهاجرين والتجار بهدف تحسين أوضاعهم الحياتية.
وسنغافورة بلد متعدد الديانات بسبب الخليط العرقي املتواجد فيها ،وتقر الدولة في سنغافورة بحرية االعتقاد ،وفصل الدين عن
الدولة1 .
ً
وخالصة القول سنغافورة هي بلد صغير بوحدها ،وال عاصمة لها .أيضا ,هي بلد متعدد األجناس واألديان واألقوام .وكلهم
يعيشون في مجتمع واحد بالتسامح ,واالحترام ,واأللفة ،واألمن .
املطلب الرابع :مفهوم دراسة تطبيقية و اقعية
كلمة "دراسة" تعني القراءة ،وتحصيل العلوم واملعارف .وكلمة "تطبيقية" تعني األمور التي تكون نتيجة تطبيق نظريات ملعرفة
نتائجها .أما "واقعية" ،فهي الحقائق الناتجة عن الواقع.
فمن هذه املعاني اللغوية ,يستنتج الباحثان بأن مفهوم "دراسة تطبيقية واقعية" هي دراسة علمية تبين القضايا الراهنة

والحقيقية ،والعملية مما لها عالقة وأثر على الحياة الفردية واالجتماعية في بلد معين.
املبحث الثاني :تاريخ الليبرالية اإلسالمية في سنغافورة
سنذكر في هذا املبحث أبرز العوامل واألسباب التي أدت إلى ظهور فكرة الليبرالية اإلسالمية في سنغافورة ،واآلثار املترتبة على
املجتمع واألفراد بسببها ،وبيان فساد هذه الفكرة ووسائل االبتعاد عنها.
املطلب األول :العوامل و األسباب املؤثرة في انتشارفكرة الليبرالية اإلسالمية
فكرة الليبرالية موجودة في املجتمع السنغافوري منذ زمن ،لكن لم تظهر ،وتنتشر بوضوح إال في وقتنا الحاضر ،فقد توسعت
ً
واشتهرت حتى أصبحت من املشاكل املعروفة والخطيرة حول املجتمع وخصوصا املسلمين .فبهذه األسباب نلجأ إلى بحث جذور هذه
املشكلة و كيف ظهرت؟ و ما هي أسباب نشأتها ؟ .
ومن خالل املالحظة ،واستقراء البحوث ،والنصوص ،واألخبار ،يستنتج الباحثان األسباب التي أدت إلى ظهور فكرة الليبرالية
اإلسالمية في سنغافورة .و هذه األسباب هي:
 .1السياق والواقع في البلد واملجتمع :سنغا فورة بلد علماني ،يتسم بتنوع األديان واألقوام واألعراق فيها .وكل مواطن يعيش باألمن
والتسامح والتفاهم واأللفة واالحترام مع غيره؛ ولذلك ،ال بد على كل ديانة أن تكون معتدلة ،وال تدعو إلى اإلرهاب واالعتداء2 .
وقد صدر اإلعالن في عام 2003م عن شأن "االنسجام الديني" من الهيئات الوطنية لكافة الجماعات الدينية الرئيسة في
ً
جميعا ،وهو يعكس بصورة منتظمة عن حالة الوئام الديني ،وعن
سنغافورة .وهذا اإلعالن يخدم كأساس السنغافوريين
الخطوات التي يمكن أن نتخذها لتعميق عالقاتنا والتفاهم مع الطوائف األخرى3.
 .2مشكلة اإلرهاب :كانت سنغافورة معروفة بالحفاظ على نفسها خالية من اإلرهاب ،ومع ذلك كان التذكير دائم للمجتمع بأن يكون
ً
ً
أكثر يقظة ،ومدركا؛ ليبقى آمنا  .فبذلت جهود مضنية في ردع اإلرهاب ،وعملت الحكومة بمساعدة من املجلس الديني اإلسالمي
على مواجهة هذه املشكلة ،ومن أبرزها إلقاء الندوات عن التسامح ،واالحترام بين األديان ،وتفسير النصوص حسب الواقع،
 1ماهر  ،شيرين ،سنغافورة رحلة نجاح العقول ،إصدارات سنغافورة ،العدد األول  ،ص . 167
https://sso.agc.gov.sg/Act/PC1871?ValidDate=20171001&ProvIds=pr298-#pr298-

2

3 http://iro.sg/about/declaration/
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ودعوة املحاضرين من الغرب إللقاء الخطاب العام.
انتشار
 .3الحرية :أعطت سنغافورة بعض الحقوق لشعبها ،ومنها :حرية الكالم ،حرية التدين ،حرية االعتقاد وما إلى
فكرة الليبرالية اإلسالمية في املجتمع بسبب الحرية .إذ تم تفسير النصوص حسب رأي الفرد وهواه وعقله ،5ونتج عن ذلك تحليل
حرم الشارع ،وتحريم ما ّ
ما ّ
أحل الشارع مثل قضية” “LGBTونقصد بها مثلية الجنس ،وقضية” “Merry Christmasونقصد بها
عيد امليالد ،وقضية الحجاب للمرأة ،والتشكيك ببعض أحاديث النبي عليه الصالة والسالم مثل :حديث الذبابة ،وسن عائشة
رض ي هللا عنها حين تزوجت من النبي عليه الصالة والسالم ،وغيرها من األمثلة.
 .4قضية االجتهاد :ومعنى ذلك القول بأن شريعة محمد عليه الصالة والسالم تصلح وتتناسب مع زمانه ،واألعراب السابقين ،فال
نحمله ونطبقه في زماننا الحاضر؛ ولذلك نحتاج إلى اجتهاد ورأي جديد يتناسب مع الواقع ووقتنا الحاضر .وهذا القول كأنه
يقول :إن شريعة محمد عليه الصالة والسالم قد انتهت وانقطعت.
 .5التعلم الديني في بالد غير املسلمين :أحد األسباب التي أدت إلى ظهور فكرة الليبرالية اإلسالمية هي طلب العلم الشرعي والديني في
بالد غير املسلمين .حيث بدأوا عند رجوعهم لبالدهم بكتابة الرسائل ،والبحوث ،وإقامة التقارير ،والتصريحات الغريبة؛ وذلك
ّ
ألنهم قد تأثروا بالبيئة العلمانية في طريق تفكيرهم وتفاهمهم.
 .6الدعم من الحكومة ،واألديان األخرى والشعوب العامة :وذلك ألنه في نهاية األمر ،فإن فكرة الليبرالية اإلسالمية تؤدي إلى السالم
واالنسجام والوحدة في البالد .فليس هناك أي سبب للحكومة أن تمنع من انتشار هذه الفكرة في املجتمع .فتجتهد الحكومة في
تنظيم الندوات،والبرامج واملحاضرات العامة .
 .7قضية األقلية :يشكل الدين اإلسالمي في سنغافورة بشكل عام ,نسبة قليلة مقارنة باألديان األخرى .وتذكر اإلحصائيات كما
يذكر مؤشر موندي أن عدد السكان املسلمين في سنغافورة هو 6%14.3؛ ولذلك فإن املسلمين الذين يعارضون هذه الفكرة،
ليس لهم الحق في االعتراض واالحتجاج سوى التعبير عن رأيهم أمام الناس .إضافة إلى ذلك ،كانت فكرة الليبرالية اإلسالمية عند
الحكومة ،ليس لها أي مشكلة تتعلق باإلرهاب أو السياسة ،وهذا سمح بانتشار الفكرة في املجتمع؛ ألنها تتفق مع القوانين،
والقيم التي وضعتها الحكومة داخل الدولة ،كما ّ
بينا في املقدمة7 .
 .8خارج السيطرة :ال شك أن هذه الفكرة قد انتشرت بقوة في املجتمع السنغافوري ،فال يستطيع أحد أن يوقفها من االنتشار في
املجتمع .زيادة إلى التأييدات من الحكومة واملجتمع اآلخر ،فإيقاف هذه الفكرة أصبحت شبه مستحيلة في املجتمع .
وبعد املالحظة ،يمكن القول أن هذه مجموعة من العوامل واألسباب املؤثرة التي ساعدت في انتشار فكرة الليبرالية اإلسالمية في
املجتمع السنغافوري .وهي منتشرة على نطاق واسع حتى يزعم ويرى البعض أنها من األمور العادية ،وحقيقة ،لم يكونوا يعرفون أن
هذه األفكار ستؤثر ،وتفسدّ ،
وتدمر العقيدة اإلسالمية السليمة ،والدين اإلسالمي الصحيح بطريقة غير مباشرة وتدريجية .
ذلك 4.فبدأ

املطلب الثاني :اآلثاراملترتبة على فكرة الليبرالية اإلسالمية في املجتمع السنغافوري
في هذا املطلب ،سنقسم اآلثار املترتبة على هذه الفكرة في املجتمع السنغافوري إلى قسمين هما :األول :اآلثار السلبية على
املجتمع اإلسالمي .والثاني :اآلثار اإليجابية على املجتمع غير اإلسالمي:
القسم األول :اآلثارالسلبية على املجتمع اإلسالمي ،وتتمثل بما يلي:
ّ
ّ
 .1الفساد الديني :أي :الفساد الذي يكون في فهم التشريعات الصحيحة التي شرعها هللا عز وجل ،وأنزلها على النبي محمد  -صلى
هللا عليه وسلم.-
 .2الفساد الخلقي :أي :الفساد الذي يكون في أخالق وسلوك املسلم حيث يفعل أي ش يء مما يفسده ،ويؤذيه مثل :القضية التي
تتعلق بحجاب املرأة حيث قيل :إن املرأة ال حاجة لها أن تلبسه ،واملهم أن قلبها وسلوكها جيد وحسن ،وكل هذا على أساس
الحرية .ومن األمثلة ً
أيضا :قضية الحب لنفس الجنس على أساس حرية الحب ،وحرية الفرد.
 .3الفساد االعتقادي :أي :الفساد الذي يكون في إيمان وعقيدة املسلم ،وكما ّبينا أن من أحد األقوال املشهورة لهذه الفكرة أن
شريعة النبي محمد عليه الصالة والسالم قد انتهت ،وتمت ،واآلن نحتاج إلى اجتهاد وقول جديد بما يصلح الواقع.

4 https://sso.agc.gov.sg/Act/CONS1963?ProvIds=P1IV-#pr13-

http://www.nzasia.org.nz/downloads/NZJAS-Dec05/7_2_3.pdf

5

6 https://www.indexmundi.com/singapore/demographics_profile.html
7 https://www.ircc.sg/ABOUT%20IRCC/Vision%20and%20Mission
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 .4ظهور الفتنة :ظهرت هذه املشاكل في املجتمع اإلسالمي مما لها أقوال و أفعال غريبة،سيزعم باقي املجتمع ،أو املسلم العادي أن
اإلسالم أباح ذلك الفعل أو الش يء .والحقيقة أنه غير صحيح ،وغير مقبول .ومثال ذلك قضية عقد الزواج املدني بين املسلم،
وغير املسلم .ونذكر هنا أن املفتي "منك"  8قد حرم من الدخول إلى سنغافورة بسبب تحريمه لهذه القضية ،ومتهم بالترويج
للشقاق الديني9 .
القسم الثاني :اآلثاراإليجابية على املجتمع غير اإلسالمي.
ً
 .1الوحدة واألمن واأللفة بين األديان في املجتمع :وهذا عبر البرامج واملناسبات واألعياد .وبهذا الطريق سيكون املجتمع آمنا
ً
وموحدا؛ ألن كل واحد من األديان يتمسك بالقيم التي وضعتها الحكومة للبلد.
 .2السمعة الطيبة والصورة املشرقة للبلد :ملا كانت سنغافورة ستبقى على سالم وأمان دون أي اعتداء واحتدام ،ال شك أنها
ستظهر بصورة مشرقة أمام العالم.
 .3العائد االقتصادي :من الطرق التي سلكتها سنغافورة في الحصول على املال الترويج لبلدها عبر التجار والزائرين من الدول
ً
األخرى .وحتى تحصل على ذلك دائما ،فال بد من مراعاة ومراقبة األمن والسالمة داخل البلد.
املطلب الثالث :أسباب فساد فكرة الليبرالية اإلسالمية
ال شك أن هناك أسباب كثيرة في عدم قبول فكرة الليبرالية اإلسالمية؛ ملا فيها من الفساد الكبير على عقيدة املسلم ،وأخالقه،
ودينه ،وما يترتب عليها من اآلثار السلبية .فمن أبرز أسباب فساد هذه الفكرة هي أنها تتعارض تماما مع النصوص الصريحة ،والتعاليم
الشرعية السليمة .ويمكن إيجاز أسباب فساد هذه الفكرة وعدم قبولها بما يلي :10
 .1الدعوة إلى مساواة األديان :هذه الفكرة ترفض حقيقة اإلسالم ،وتقول :إن كل ديانة مقبولة؛ ألنها تدعو إلى الخير ،وتزعم أن غير
املسلمين لهم الحق والحرية في تحويل الدين ,واملسلمون لهم الحق والحرية في تحويل الدين .وهذا الفهم في غاية الخطورة
ً
 ...ﱠ (آل
والسبب؛ ألن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي رض ي هللا عنه استنادا إلى قوله تعالى :ﭐﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
عمران ، )19 :وقوله ّ
عز ّ
وجل :ﱡﭐ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱠ ( آل عمران:
ً
 )٨٥تقوم الليبرالية اإلسالمية وتسعى إلى فهم العلمانية :العلمانية تشكل خطرا على العقيدة اإلسالمية؛ ملا يعتقده الفرد أن
ّ
يختص على دائرة الدين بذاته فقط .وهذه الفكرة تدعو إلى أن الدين يتناقض مع العلوم ،كما أن
الدين أمر شخص ي ،وهو
الوحي يتناقض مع العقل ،ثم تزعم أن اإلنسان ال يحتاج إلى الخضوع في شريعة الدين ،كما أن هذه الفكرة تقول :إن الربا حالل؛
ألنه يساعد في مساهمة االقتصاد داخل البلد ،وأن شرب الخمر يعتبر من حقوق األفراد التي ال يستطيع تشويشها.
ً
ً
فمثل هذا الفهم ،يكون
وضررا على العقيدة اإلسالمية؛ ألن اإلسالم دين الحياة لقوله تعالى :ﭐﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ
خطرا
ﱵﱠ (املائدة)٣ :
ﱯﱰﱱ ﱲﱳﱴ ﱶ
ً
ً
 .2اعتماد العقل كدليل رئيس وتقديمه على غيره :أحدثت هذه الفكرة خلال كبيرا في فكر األمة اإلسالمية إذ تستعمل العقل
البشري؛ لتحكيم وتقدير األشياء الطيبة ،والخبيثة ،وترفض األدلة الشرعية كمصدر للحكم  .فتزعم أن من فعل الشر ال يكون
عليه اإلثم مهما كانت نيته صحيحة.
ّ
ومثل هذا الفهم ،ال شك أنه خطأ؛ ألن القاعدة الفقهية تقول :إن الغاية ال تبرر الوسيلة .أي ولو كانت النية صحيحة ،ال بد أن تكون
وسيلتها وكيفيتها صحيحة مضبوطة بالدليل الشرعي.
وقد جاء في الحديث الشريف :أخبرنا أبو مصعب ،قال :حدثنا مالك؛ أنه بلغه ،أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :تركت
فيكم أمرين ،لن تضلوا ما تمسكتم بهما :كتاب هللا  ,وسنة نبيه  -صلى هللا عليه وسلم 11". -
وحديث العرباض بن سارية ،يقول :قام فينا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ذات يوم ،فوعظنا موعظة بليغة ،وجلت منها
القلوب ،وذرفت منها العيون ،فقيل يا رسول هللا :وعظتنا موعظة مودع ،فاعهد إلينا بعهد ،فقال" :عليكم بتقوى هللا ،والسمع

8

هو اسماعيل بن موس ى منك املفتي األكبر في زيمبابوي .

https://www.aljazeera.com/news/2017/10/singapore-bans-mufti-menk-entering-country-171031064359778.html
10http://emasjid.jais.gov.my/uploads/uploads/21.09.2018%20(RUMI)%20FAHAMAN%20LIBERAL%20PEROSAK%20AKIDA
H.pdf
9

 11ابن أنس ,مالك – موطأ اإلمام مالك ,ج ،2ص ،70باب النهي عن القول بالقدر ،ح. 1874
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ً
ً
والطاعة ،وإن ً
ًّ
شديدا ،فعليكم بسنتي ،وسنة الخلفاء الراشدين املهديين ،عضوا عليها
حبشيا ،وسترون من بعدي اختالفا
عبدا
بالنواجذ ،وإياكم واألموراملحدثات ،فإن كل بدعة ضاللة".12
ونكتفي بذكر هذه األدلة واألسباب التي تدل على فساد فكرة الليبرالية اإلسالمية .ومن هنا يرى الباحثان أن الليبرالية اإلسالمية
ً
هي مصطلح غير صحيح أصال؛ ألنهما كلمتان نقيضتان .الليبرالية من أحد معانيها كما ذكرنا الحرية .واإلسالم بمعنى االنقياد
واالستسالم ،فكيف نجمعهما مع بعضهما؟ وقد قال هللا ّ
عز ّ
وجل :ﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ
ﲧ ﲩﲪﲫﲬﲭﱠ (البقرة)٢٠٨ :
ﲨ
ﲦ
املطلب الرابع :وسائل االبتعاد عن فكرة الليبرالية اإلسالمية
ً
ذكرنا بعض األسباب التي تدل على فساد الفكرة وخطورتها .فهناك بعض الطرق والوسائل التي ستبعدنا وخصوصا ،ستحمي
األجيال املستقبلة من املسلمين من الوقوع ،والتأثر بهذه الفكرة حتى تكون عقيدتنا سليمة ومحفوظة .و هذه الطرق و الوسائل هي:
 .1التمسك بكتاب هللا ،وسنة رسوله عليه الصالة والسالم ،وفهم السلف الصالح في أمور العقيدة ،والشريعة واألخالق؛ ألن فكرة
الليبرالية اإلسالمية عند أصحابها ،تزعم أنها تتمسك بالقرآن والسنة ،لكن ليس على فهم صحيح ،بل على فهمهم وهواهم ،وبما
ً
ناسابقا13.
يتناسب ومصالحهم .والدليل الذي يدل على أهمية ذلك هو الحديث الذي ذكر
 .2التربية اإلسالمية الصحيحة ألوالدنا منذ الصغر .فدور األبوين مهم في حياة األوالد ،وله أثر كبير .كما قال هللا تعالى في قصة
ﲾ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﱠ (لقمان:
ﲿ
لقمان مع ابنه :ﭐﱡﭐ ﲳﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ
)١٧
وكما جاء عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده ،قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم " : -مروا أوالدكم بالصالة وهم
أبناء سبع سنين ،واضربوهم عليها ،وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في املضاجع"14 .
ّ
املتدينين ،وقد تكون من املساجد ،أو املدارس ،أو الجمعيات اإلسالمية سواء أكانت
والتربية اإلسالمية قد تكون من األبوين
ّ
دوامها كامل أم جزئي؛ ألن بعض األسر في سنغافورة ليست متدينة بشكل كبير ,فتستطيع أن ترسل أوالدها إلى هذه األماكن
املذكورة.
ّ
 .3املداومة بطلب العلم الصحيح مع املعل م الصحيح ,املعتبر واملعروف .فعلينا أن نستمر بطلب العلوم الشرعية طول الحياة ،وأن
ّ
نعرف ممن نطلب العلم .فاملعلم الصحيح ينشر العلم الصحيح ،وكذلك العكس .كما في صحيح مسلم عن محمد بن سيرين،
قال ":إن هذا العلم دين ،فانظروا عمن تأخذون دينكم".15
وقد صدر القانون اإللزامي من املجلس الديني اإلسالمي ،وجمعية العلماء ،ومدرس ي الدين اإلسالمي بسنغافورة الذي يشير إلى
ً
إلزام التسجيل قبل أن يكون داعيا في سنغافورة مما فيه من التفتيش ،واملراقبة عن ذلك الشخص حتى يتوافق مع الشروط التي
أيضا ،املقابلة والدورات التدريبية .وقد ذكر القانون ً
وضعتها  16.ففيه ً
أيضا على وجوب تقديم الكتب أو املجالت إلى السلطات،
والحصول على القبول منها قبل نشرها حتى يضمن عدم وجود فكرة اإلرهاب أو االعتداء ،وما يشبه ذلك في مضمونها17.
وكان الهدف في هذه األوامر هو التأكيد للمجتمع على أن املعلمين الذين يقدمون اإلرشاد والتعليم الديني مؤهلون ومدربون
جيدا18 .
هذا األمر له إيجابيات وسلبيات .فمن اإليجابيات أن العلوم الدينية املنتشرة في سنغافورة صارت سليمة من فكرة اإلرهاب،
ً
واملجتمع يكون مطمئنا .ومن السلبيات التي ال تظهر بشكل مباشر الدورات التدريبية سواء أكانت لألساتذة املحليين أم للمجتمع ,ففيها

 12القزويني ،ابن ماجه – سنن ابن ماجه ,ج ،1ص,15باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين املهديين ،ح. 42
 13قول النبي عليه الصالة و السالم ، .." :فعليكم بسنتي ،وسنة الخلفاء الراشدين املهديين".
 14ابن األشعث ،أبو داود سليمان – سنن أبي داود ,ج 1ص ,133كتاب الصالة ,باب متى يؤمر الغالم بالصالة،ح . 495
 15ابن الحجاج ,مسلم – صحيح مسلم ،ج ، 1ص ,14باب في أن اإلسناد من الدين .
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/asatizah-recognition-scheme-to-become-compulsory-from-january20-7799112
17 https://www.straitstimes.com/singapore/islamic-schools-have-to-get-muis-approval-before-introducing-new-religioustextbooks
18 https://www.todayonline.com/singapore/malaymuslim-leaders-support-compulsory-registration-islamic-religiousteachers-spore
16
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ّ
ليعلموا ّ
ويدربوا اإلسالم حسب الواقع ،أو املخفي تحت
غزو الفكر ،والدعوة إلى فكرة الليبرالية اإلسالمية .فينادوا املحاضرين الغربيين؛
اسم "الوسطية" لكن أفكاره غريبة كتشكيك ببعض األحاديث الشريفة لتحقيق املصالح الخاصة ،وما إلى ذلك.
وهذا األمر قد يرى بعض الناس أنه ش يء إيجابي؛ ألنه يدعو إلى األمن ،والتسامح مع املجتمع ،واألقوام ،ويتناسب مع واقع
سنغافورة .وقد يرى البعض اآلخر أنه ش يء سلبي؛ ألنه يتعارض مع الدين الحنيف ،والنصوص ،والقيم الشرعية.
 .4طرح األسئلة على ّ
املؤهلين :وهذا من إحدى مشكالت املجتمع ،إذ عندما ُي َ
سمع ش يء ،يأخذ بنشره دون التأكد منه .والواجب أن
نسأل أهل العلم واالختصاص؛ للحصول على العلم الصحيح  .و كما جاء في الحديث ،حدثنا أبو املغيرة ،حدثنا األوزاعي ،قال:
بلغني أن عطاء بن أبي رباح ،قال :إنه سمع ابن عباس ،يخبر :أن رجال أصابه جرح في عهد رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم ، -ثم
أصابه احتالم ،فأمر باالغتسال ،فمات ،فبلغ ذلك النبي -صلى هللا عليه وسلم  ،-فقال" :قتلوه قتلهم هللا ،ألم يكن شفاء العي
السؤال"19.
 .5عدم تتبع األهواء في مسألة ما ،وعلينا الرجوع إلى كتاب هللا ،وسنة رسوله عليه الصالة والسالم ،وأقوال السلف الصالح؛ ألن كل
أعضائنا مسؤول أمام هللا ّ
عز ّ
ﳄ ﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍ
وجل ،نحو قوله تعالى:ﭐﭐﱡﭐﲾﲿﳀﳁﳂﳃ ﳅ
.6

ﳎﳏﱠ (اإلسراء)٣٦ :
ال شك أن هناك طرق ووسائل كثيرة لالبتعاد عن هذه الفكرة الخطيرة ،لكن هذا مما يستطاع معرفته واستنتاجه من خالل
االستقراء ،والخبرة كاملواطن الذي يعيش في تلك البالد .

املبحث الثالث :الليبرالية اإلسالمية بين املؤيدين و املعارضين
املطلب األول :موقف وآراء الحكومة السنغافورية من فكرة الليبرالية اإلسالمية
ذكرنا في بداية البحث ،أن الحكومة ستقبل أي حركة أو ديانة فيها من األمن والتسامح ،وال يوجد أي معارضة أو احتجاج تجاه
الحكومة  20إال بعض الفرق النصرانية منها 21 Jehovah's Witnesses :و . 22Unification Churchحيث ال تتسامح الحكومة مع
اآلراء ،أو الحركات التي تراها يمكن أن تؤثر ًّ
سلبيا على االنسجام العرقي أو الديني.
ومن خالل هذا البحثَ ،
بينا بعض األسباب والعوامل التي بسببها تقبل الحكومة فكرة الليبرالية اإلسالمية .واألمر ليس فقط
تقبل الحكومة هذه الفكرة ،بل تساعد في نشرها من كل الجوانب؛ ملا فيها من األمن والتسامح .والدليل الذي يدل على مشاركة
الحكومة في انتشار هذه الفكرة هو إنشاء الندوات واملؤتمرات  23ونشر الكتب والرساالت .وخالصة األمر أن الحكومة من املؤيدين
لفكرة الليبرالية اإلسالمية وتقوم على دعمها .
املطلب الثاني :موقف و آراء املجلس الديني اإلسالمي عن فكرة الليبرالية اإلسالمية
في هذا املطلب سنذكر موقف املجلس الديني اإلسالمي ،وموقف جمعية العلماء ومدرس ي الدين اإلسالمي على أنها تعد من
إحدى الجمعيات اإلسالمية الرئيسة في تنظيم أحوال املسلمين في سنغافورة .وسنذكر ً
أيضا فتاوى بعض البالد املجاورة 24لسنغافورة
 ،وبيان ذلك:
ً
أوال :موقف املجلس الديني اإلسالمي :من خالل االستقراء ،يرى الباحثان أن موقفه واضح وصريح ،وإنما يقف املجلس الديني
ً
اإلسالمي موقفا يمكن أن نقول عنه أنه يمتاز بالتأييد املبطن ،25وذلك ألسباب ،منها:
 .1قيل :إن بعض العمال واملوظفين داخل املجلس يميلون إلى هذه الفكرة .وهذا األمر قد ظهر ً
جليا في السياسات والقوانين داخل
املجلس .مثل :استقبال زيارة العلماء الغربيين الليبراليين ،وتوفير املنح الدراسية ملرحلة الدراسات العليا في الجامعات املعروفة
 19ابن حنبل ,أحمد – مسند اإلمام أحمد بن حنبل,ج 5ص ,173مسند عبد هللا بن العباس بن عبد املطلب عن النبي  -صلى هللا عليه وسلم  , -ح. 3056
 20اظر إلى  https://www.ircc.sg/و http://www.iro.sg/
ً
ُ
( 21شهود يهوه) هي طائفة مسيحية ال تعترف بالطوائف املسيحية األخرى ،ويفضلون أن يدعوا بشهود يهوه تمييزا لهم عن الطوائف املسيحية األخرى.
 22حركة دينية جديدة في جميع أنحاء العالم .تأسست رسميا تحت اسم جمعية الروح القدس لتوحيد املسيحية العاملية في سيول  ،كوريا الجنوبية  ،في عام  ، 1954من قبل سون
ميونغ مون.

http://iro.sg/our-events/

23

 24يقصد الباحث من البالد املتقاربة من سنغافورة
https://www.facebook.com/AlmakhazinSG/posts/a-comment-by-syed-danial-to-mufti-fatris-bakarams-posting-on-thehijab-issuebism/420736384723739/
25

املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة-

املجلد ،5العدد ،2020 - 2ص78 - 65 :

73

الليبرالية اإلسالمية في سنغافورة -دراسة تطبيقية و اقعية

بني عبد الرحمن & بن خميس

باإليديولوجيات الليبرالية26 .

 .2هذا املجلس تحت رعاية الحكومة  ،27فال يستطيع أن يخالف أمر الحكومة ،وعليه تنفيذ كل ما تطلبه الحكومة .وقد تشاركا مع
آمنا ،فال بد من نشر فكرة الليبرالية اإلسالميةّ ،
مجتمعا ً
ً
بعضهما في إصالح املجتمع والفكر من الفكر اإلرهابي .وحتى يكون
ويدعي
ً
ّ
ًّ
ً
ً
أنها وسيلة؛ لتكون
وسطيا بين مجتمع متعدد األقوام واألديان وفي دولة علمانية.
مناسبا
متجد ًدا معتدال
مسلما
ولهذه األسباب ،يرى الباحثان أن املجلس الديني اإلسالمي هو من املؤيدين لفكرة الليبرالية اإلسالمية ،لكن ليس بطريق مباشر،
ويختفي تحت مصطلح "الوسطية " لكن ليس على مفهوم صحيح.
ّ
ً
ثانيا :موقف جمعية العلماء ومدرس ي الدين اإلسالمي :ذكرنا أن هذه الجمعية هي إحدى الجمعيات اإلسالمية الرئيسة التي تنظم
أحوال املسلمين في سنغافورة؛ لكنها ليست تحت رعاية الحكومة  ،28بل تحت املجلس الديني اإلسالمي؛ فلذلك لهم الحرية في إخراج
اآلراء واألقوال .فعندهم أقوال متعلقة بقضية الليبرالية بشكل عام وما يترتب عليها من أفكار مثل :قضية " ،29"LGBTومسألة لباس
الحجاب 30في املدارس الحكومية واإلدارات الرسمية.
ّ
فقولهم عن الليبرالية هو" :أن الليبرالية غالبا تنتسب إلى التقدم واإلنمائية والحداثة .وكون الفرد ليس ليبراليا يعتبر متخلف
ّ
والتطرف واإلرهابية .نحن ال نرفض أفكار الليبرالية التي تدعو إلى االنفتاح والحماية
ومنعزل عن التقدم ،ومائل إلى الفكر الراديكالي
ً
على حقوق اإلنسان .بل إنما نرفض الليبرالية من الناحية التي تسبق مصلحة الفرد على مصلحة العامة .أيضا ،نرفض أفكارها التي
حرية الفرد32".
تميل إلى التساهل و(31 Hedonismاللذة/مذهب املتعة) وإصدار حكم مسبق على أن الدين قاصر على ّ
فبهذه األسباب يمكن القول أن جمعية العلماء ومدرس ي الدين اإلسالمي تكون بين املنزلتين .أي تكون من املعارضين في بعض
القضايا ،وتكون من املؤيدين من جانب آخر مثل :قضية استقبال زيارة العلماء الغربيين الليبراليين إللقاء الندوات أو املحاضرات.
كما قلنا :إن هذه الجمعية تحت رعاية املجلس الديني اإلسالمي ،ومع أن هذا املجلس تحت رعاية الحكومة ،فكل التعاليم
واإلرشادات والقوانين فيها ال بد أن تتفق مع ما وضعتها الحكومة .ولذلك ،فإن جمعية العلماء ومدرس ي الدين اإلسالمي تكون من
املؤيدين من ناحية خاصة ،أو ممكن أن نقول من طريق غير مباشر.
ً
ثالثا :الفتاوى من البالد املجاورة :ونقصد بالبالد املجاورة :ماليزيا ,إندونيسيا وبروناي (.)Brunei
وردت الفتوى في ماليزيا ،ويقصد الباحث في إدارة التنمية اإلسالمية في ماليزياً ،33
أيضا في بلد سيالنجور ( ،34)Selangorوفي
نيجيري سمبالن ( 35)Negeri Sembilanأن فكرة الليبرالية اإلسالمية هي فكرة ضالة تتعارض مع العقيدة والشريعة اإلسالمية .أما
الفتوى في إندونيسيا ،قالت :إن الليبرالية اإلسالمية هي أفكار خطيرة ،ويجب االبتعاد عنها؛ ألنها تفسد العقيدة اإلسالمية والعقول
البشريةً 36 .
أيضا ،الفتوى من بروناي ( ،)Bruneiقالت :إنها ضالة مضلة ،ومتعارضة مع القيم والتعاليم اإلسالمية ،وبعيدة عن عقيدة
أهل السنة والجماعة ،وتعتبر طريقة موصلة إلى الكفر37.
ً
ونالحظ من خالل ما سبق أن هذه الفتاوى تدل على أن هذه البالد ترفض رفضا ًّ
تاما هذه الفكرة ،وهي من املعارضين لها.
وهذا يشير إلى فساد وخطورة فكرة الليبرالية اإلسالمية ،وعلينا االبتعاد عنها .نسأل هللا السالمة والعافية.

الخاتمة:

ً
ً
وباطناً ،
ً
كثيرا ً
حمدا ً
ً
أوال ً
طيبا مباركا كما ينبغي لجالل وجهه
وظاهرا
وآخرا
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،والحمد هلل
وعظيم سلطانه ،وصلى هللا على خاتم األنبياء واملرسلين ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،وبعد:
https://rilek1corner.com/2014/03/08/the-reading-group-muis-and-liberal-islam/
https://www.muis.gov.sg/About-MUIS/History
28 https://www.pergas.org.sg/about-us.html
و 29http://www.pergas.org.sg/media/MediaStatement/English-Pemansuhan-Seksyen377A.pdf
http://www.pergas.org.sg/media/MediaStatement/Media-Statement-Pergas-response-to-HPB-FAQ-on-Sexuality.pdf
30http://www.pergas.org.sg/media/MediaStatement/Media-Statement-Tudung-Issue-8-November.pdf
26
27

 31مذهب غير أخالقي فلسفي يرى أن اللذة هي الش يء ّ
الخير الوحيد في الوجود .انظر إلى املوسوعة امليسرة في األديان و املذاهب و األحزاب املعاصرة ص. 790
 Moderation in Islam : in the context of Muslim community in Singapore 32ص 173-172

http://www.islam.gov.my/images/ePenerbitan/KOMPILASI_MUZAKARAH_MKI_2016.pdf
http://www.muftiselangor.gov.my/2016-06-27-08-57-00/fatwa/fatwa-terkini/362-fatwa-pemikiran-liberalisme-danpluralisme-agama
35 http://www.muftins.gov.my/index.php/arkib2/himpunan-fatwa/171-keputusan-mesyuarat-fatwa/713-aliran-pemikiranliberal-hukum-dan-implikasinya-kepada-islam
36 http://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/12b.-Penjelasan-Tentang-Fatwa-Pluralisme-Liberalisme-dan-Se.pdf
&&37http://www.kheu.gov.bn/lists/khutbah/allitems.aspx?Paged=TRUE&PagedPrev=TRUE&p_ID=15&PageFirstRow=841
=View=%7B50C61C94-532E-45DB-82E1-C3FB48D801DB%7D#InplviewHash50c61c94-532e-45db-82e1-c3fb48d801db
33
34
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ّ
يسر هللا لنا بفضله وكرمه ونعمه التي ال تحص ى بإتمام كتابة هذا البحث املوجز واملفيد إن شاء هللا .وال نزعم أن هذا البحث
قد بلغ الكمال ،أو خال من األخطاء والنقصان ،ولكن الذي نؤكد عليه أنه قد بذلنا فيه الجهد ،فإن أصبنا فذلك توفيق من هللا ،وما
كان فيه من خطأ ونقصان فمن أنفسنا.
ومن خالل هذا البحث ،نستنتج بعض النتائج املوجزة ،وهي كما يلي:
• الليبرالية اإلسالمية لها مفهوم خاص في سنغافورة ،وهو املحاولة في إعادة تفسير الدين والنصوص حسب تجدد الزمان والواقع
ً
ً
ً
وصوابا ومعتدال ضمن الجيل الحديث ،وملحاربة األيدولوجيات املتطرفة.
مناسبا
حتى يبقى الدين
• الليبرالية اإلسالمية هي فكرة فاسدة عند عرضها على العقيدة اإلسالمية الصحيحة والشريعة واألخالق مهما كان ظاهرها وهدفها
سليم.
• موقف الحكومة من فكرة وتعليم الليبرالية اإلسالمية مقبولة لديها ،وغير مجابة لدى املجلس الديني اإلسالمي .أما موقف جمعية
العلماء ومدرس ي الدين اإلسالمي ،فيكون بين املنزلتين وعلى حسب األحوال.
• الليبرالية اإلسالمية لها آثار إيجابية وسلبية على الحكومة السنغافورية وسياستها ،وعلى املجتمع السنغافوري من املسلمين
وغيرهم.
• الليبرالية اإلسالمية ال تزال منتشرة في املجتمع السنغافوري ،وكأنه من املستحيل إيقافها واالبتعاد عنها .
ويوص ي البحث في ضوء هذه النتائج ب :
• التمسك وااللتزام بكتاب هللا وسنة رسوله على فهم السلف الصالح الصحيح.
• التربية اإلسالمية الصحيحة لألسرة واألوالد منذ صغرهم.
• كثرة القراءة ،وطلب العلم ،وحضور املجالس العلمية الصحيحة.
ً
ونرجو أن القارئ يستفيد من هذا البحث البسيط ،وعنده صورة عن األحوال في سنغافورة وخصوصا األمور املتعلقة بالدين
ّ
يوفقنا ،ويثبت إيماننا على دينه ،وأن ّ
يجنبنا من الفتن ،وأن يجمعنا جميعا في جنته الفردوس ،إنه سميع
والعقيدة .وأسأل هللا أن
ّ
ّ
قريب مجيب الدعوات .و صلى هللا على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،والحمد هلل رب العاملين.

املراجع:
ً
أوال :املراجع العربية:
 .1ابن األشعث ،أبو داود سليمان ،سنن أبي داود .املكتبة العصرية .صيدا -بيروت.
 .2ابن أنس ،مالك1412(.ه) .موطأ اإلمام مالك .مؤسسة الرسالة.
 .3جوهري ،نور الفدية (OF INTRA-MUSLIM PREJUDICE AMONG .)2016

FEARING THE ENEMY WITHIN: A STUDY

SINGAPOREAN MUSLIMS

 .4ابن الحجاج ،مسلم .صحيح مسلم .دار إحياء التراث العربي -بيروت.
 .5ابن حماد الجنهي ،مانع (1435ه) .املوسوعة امليسرة في األديان و املذاهب واألحزاب املعاصرة ،دار الندوة العاملية للطباعة والنشر
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 .7الخلف ،أحمد بن عبد العزيز بن خلف (1437ه) .الوجيز في املذاهب الفكرية املعاصرة عرض ونقد .دار اإلمام مسلم ,املدينة
املنورة-السعودية العربية .ط.1
 .8السلمي ،عبد الرحيم بن صمايل (1430ه) .حقيقة الليبرالية وموقف اإلسالم منها .مركز التأصيل للدراسات و البحوث.جدة-
السعودية العربية .ط.1
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