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 ١

  
  الوسطية: القضية األوىل 

   : معىن الوسطية   
رفني متساويني يف القدر واملسافة ، ويف الوسطية من الوسط ، وهو ما يكون يف املاديات بني ط: يف اللغة   

ومثل الشجاعة بـني  نفاق بني البخل واإلسراف ، املعنويات ما بني صفتني مذمومتني ، مثل االعتدال يف اإل

  .   )١(التهور واجلنب

: تعـاىل  قولـه  يف  m�]�l:االعتدال ، ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف تفسـري   وتعين أيضا  

m��]��\��[��Ze��d��c��b��a��`��_����^f���l البق�����رة :

الوسـط    : (، قال ابن كثري يف تفسري اآلية ، وتعين كذلك اخليار واألفضل )٢()عدال : (  قالأنه  ١٤٣

، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه  )٤()خري األمور أوسطها : ( ويف احلديث  ، )٣()ههنا اخليار واألجود 

  .)٥(م نسبا ، ومنه الصالة الوسطى ، أي أفضل الصلواتوسلم وسطا يف قومه ، أي أشرفه
فـراط  أن الوسطية تعين االعتدال حبيث ال يطغى جانب على جانب ، وال حيدث إ ويتبني من هذه املعاين  

  .)٦(وال تفريط
  
  :خصائص اإلسالم  منالوسطية    
لرسـالة  صـفة  ، و آخر األمم لألمة اإلسالمية اليت هي  تعاىل أن جعل الوسطية شعارا من حكمة اهللا    

،  )٧(ا حممدا خامت أنبيائه رسوال للناس مجيعا ، ورمحة للعاملني تم اهللا ا الرساالت ، وبعثاإلسالم اليت خ
                                 

 . ١٠٣١/معجم الوسيط)  ١(

 . ٣/٩، املسند  رواه أمحد)  ٢(

 . ١/١٩٠تفسري ابن كثري )  ٣(

: هول عن علي رضي اهللا عنه مرفوعا ، قال ابن الغـرس  رواه ابن السمعاين يف ذيل تاريخ لغداد بسند فيه جم)  ٤(
 . ١/٤٦٩كشف اخلفاء للعجلوين . احلديث ضعيف 

 . ١/١٩٠تفسري ابن كثري )  ٥(

 . ٣٣/ احلوار مع أهل الكتاب خلالد القاسم )  ٦(

 . ١٢٢/اخلصائص العامة لإلسالم ليوسف القرضاوي )  ٧(



 ٢

مـن  عقائده وأحكامه وأخالقه  تسلم إذاألديان األخرى  مناهج بني اتصف اإلسالم باعتدال منهجهوقد 
  .الغلو والتقصري 

�m��_����^��]��\��[��Z: تعاىل  قوله اليت دل عليهاسالمية األمة اإل وسطيةو    

e��d��c��b��a��`f���l بالصفات اآلتيةتقتضي اتصافها  ١٤٣، : ة���البقر :� �
  .ضرورة لقبول شهادة الشاهد فضال عن قبول شهادا على األمم األخرى صفة العدل اليت هي .١
اإلسـالم  دين هذه األمة وهو ؛ لذا وصف اهللا تعاىل اليت هي البعد عن امليل واالحنراف االستقامة صفة  .٢

 وقد هدى اهللا إليه األمة اإلسالميةوسط الطرق اجلائرة عن القصد ،  الواقع، وهو بالصراط املستقيم 

m����]��\��[����Y��X���W: ، قـال تعـاىل   )٨(بني األمم اليت سلكت الطرق املنحرفة

c��b���a��`��_��^��l ٧ - ٦: الفاتحة . 

: قوله تعـاىل   ، يدل عليهللناس األمة اإلسالمية  اأخرجت  الذيل يفضالتاليت هي مظهر  اخلريية صفة .٣

m��Y��X���W��V��U������T��S��R��Q��P��O��Nl�Z� آل

 . ١١٠: عمران

  
  :يف اإلسالم  الوسطيةمظاهر   
نحـرفني مـن أهـل    تقع عقيدة اإلسالم يف موقع الوسط بني احنراف امل :مظهر الوسطية يف االعتقاد  .١

املسلمون وسط يف التوحيد بني اليهود والنصارى ؛ فـاليهود  (  :األديان وأهل األهواء ، يقول ابن تيمية 
إنه خبيل ، وإنه فقـري ، وإنـه ملـا خلـق     : تصف الرب بصفات النقص اليت خيتص ا املخلوق ملا قالوا 

، ويشـبهون   ق اليت خيتص ا وحدهالسموات واألرض تعب ، والنصارى يصفون املخلوق بصفات اخلال

، وكـذلك  )٩()ما أمروا إال ليعبدوا إهلا واحـدا إن اهللا هو املسيح بن مرمي ، و: املخلوق باخلالق ملا قالوا 
فاليهود تقتل بعض األنبياء ، وتسـتكرب  ( احلال يف النبوات ؛ فإن املسلمني وسط بني اليهود والنصارى ؛ 

م وتتهمعلى اتوالنصارى جيعلون من ليس بنيب وال رسول نبيا ورسوال ، كما يقولون  همباعهم ، وتكذ ،

  )١٠()يف احلواريني إم رسل ؛ بل يطيعون أحبارهم ورهبام كما تطاع األنبياء 

                                 
 .١/١٣٣تفسري أيب السعود )  ٨(

 . ٥/١٦٨السنة منهاج )  ٩(

 . ٥/١٦٩منهاج السنة )  ١٠(



 ٣

عن صفات املخلوقني ، وال يغلون يف سبحانه بصفات الكمال ، ويرتهونه تعاىل واملسلمون يصفون اهللا     
 فريفعـوم  عليه وسلم فريفعونه إىل درجة األلوهية ، وال يف أصحابه رضي اهللا عنهم نبيهم حممد صلى اهللا

حممد صلى اهللا عليه وسلم ، فيتبعونـه وال   مهلورسفعلت النصارى ، وإمنا يؤمنون ب إىل درجة الرسل كما
مي إمنا أنا عبـد  ال تطروين كما أطرت النصارى عيسى ابن مر: ( يغلون فيه ، اجتنابا ملا اهم عنه يف قوله 

، كما يعرفون ألصحابه رضي اهللا عنهم قدرهم ، ويعطوم حقهم من غري غلو فـيهم   )١١()اهللا ورسوله 
 .، وال حط من شأم 

كما أن عقيدة اإلسالم وسط بني عقيدة اخلرافيني الذين يصدقون بكل شيء من غري برهان ، وبني املاديني 
، داللة املعجزة تسليم بنداء العقل ، وال اع لنداء الفطرة ، وال مستمللحدين الذين ينكرون الغيب دون اا

ذلك أن عقيدة اإلسالم تقوم على الدليل القاطع واحلجة الصحيحة ، وما عدا ذلك ترفضه ، وتعده مـن  

 ��mÆ����Ì���Ë��Ê��É��È��Çl:ىل قـول اهللا تعـاىل   اسـتنادا إ )١٢(األوهام

  .  ١١١: البقرة
من غري يف منهجه يتصف فرض العبادات يف اإلسالم بني األديان بأنه عدل  : العبادةمظهر الوسطية يف  .٢

إفراط وال تفريط ، ووسط بني الشدة واللني ؛ إذ جيد فيها املسلم ما يصلح حاله يف معاشـه ومعـاده ،   
كل من تأمل سنن األديان يف أقامة الشريعة ، واعترب وصـفها  ( ويستجمع منها خري دنياه وآخرته ، فإن 

سب الكمية والكيفية علم أنه ال سنة فيها أحسن يف مقتضى العقل من سنة أهل اإلسالم ؛ أما من جهة حب
من النصارى والصديقني من الثنوية وعبدة األصنام ، ومل يقصر  ألنه مل يطل فيمل كصوم الرهبانالكمية ف

نه مل جيعله كصوم النصارى ، أما من جهة الكيفية فإفيقل كصوم اوس ؛ إذ هو ليس بصيام على احلقيقة 
والثنوية الذين يعتقدون معه حترمي اللحمان ، ويسلطون على أنفسهم النحول كصوم اليهود املتفـرق يف  

، وهـذا   )١٣(أيام السنة على صورة ال يوجد هلا نظام مستقر ، وال تعرف أوقاا إال خصائص علمائهـا 
إىل  ـا  قربتي حج وغريها من العبادات اليتووزكاة وصوم  من عبادات صالة اهللا تعاىلخالف ما فرض 

من غـري حـرج وال   فإن من تأملها وجدها يف طاقة اإلنسان وقدرته ، يؤديها املسلم يف يسر ؛ اهللا تعاىل 

m����i���h: فع للحرج واملشقة ، قال تعـاىل  هلذه األمة من تيسري ور وفق ما أراد اهللا تعاىلمشقة 
s��r��q��p���o��n��m��l��k��jt�����x��w��v��u

                                 
����.  �m��m��l��k��j��i�����h��g��f���e��d��cl: رواه البخاري يف كتاب األنبياء ، باب )  ١١(
 . ١٢٧/اخلصائص العامة لإلسالم ليوسف القرضاوي )  ١٢(

 . ١٤٢/اإلعالم يف مناقب اإلسالم أليب احلسن حممد العامري)  ١٣(



 ٤

yz��¥��¤���£��¢����¡���������~��}��|��{¦����¬��«���ª��©��¨��§
��º��¹��¸��¶���µ��´��³��²��±��°��¯���®l 

ــاىل  ، ١٨٥: البق��رة ــال تع §��¨�����¦£��¤��¥��¢m��¡������~��}���|���{��z :وق
¶��µ��´��³���²��±��°��¯��®��¬��«��ª��©¸����»��º��¹

À��¿��¾��½�����¼Á������Å���Ä�����Ã��Âl كما يؤدي املسـلم هـذه    ٧٨: الح�ج ،
وجاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم من غري ، العبادات عن علم وبصرية وفق ما نزل به القرآن الكرمي 

ـ   اتكلف وال ابتداع خالفا للنصارى الذي عبدوا اهللا ببدع ابتدعوها ما أنزل اهللا ا من سلطان ، وخالف
 أن يتفرغوا فيـه لعبادتـه   تعاىل رضوا عن العبادات حىت يف يوم السبت الذي أمرهم اهللالليهود الذين أع

 .)١٤(سبحانه

 كماما مل يشرعه اهللا تعاىل ، لذين أضافوا من الرسوم والشعائر وكذلك احلال يف عبادة أهل األهواء ا     
 ذلك ضالل عن اتبـاع  فكان يفوالفرائض دون رخصة أو عذر ، بعض الواجبات أداء أعفوا أنفسهم من 

رأوا يف ، وومتسـكوا بسـنته   صلى اهللا عليه وسـلم   اتبعوا نبيهمالذين خالفا ألهل احلق ؛ منهج اهلداية 
: ( الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم    امتثاال لقول ما كتبه اهللا عليهم يف الدين  انقصان ابتداعال زيادة أوال

من أحدث يف أمرنا مـا  : ( صلى اهللا عليه وسلم  قوله، و )١٥()كل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة يف النار 

  . )١٦()ليس منه فهو رد 
فإا يف اإلسالم وسط بني الغالة الذين ختيلوا اإلنسان مالكـا   : األخالق واآلدابمظهر الوسطية يف  .٣

ة معصوما من اخلطأ ، وبني الواقعيني الذين تصورا اإلنسان حيوانا يما ؛ فأولئك أحسنوا الظـن بـالفطر  

، واإلسالم خيـالفهم  )١٧(حىت اعتربوها شرا حمضا حىت اعتربوها خريا حمضا ، واآلخرون أساءوا الظن ا
ها نيسوتد، ، وأن لديه قدرة على تزكية نفسه باتباع احلق لخري والشر استعدادا ل يف اإلنسان حيث رأى

���m��^��]��\����Z��Y��X ���b��a���`���c ����f��e: مبخالفة احلق ، كما قال تعـاىل  

����h��gl ١٠ – ٧: الشمس. 

                                 
 . ٥/١٧١ن تيمية منهاج السنة الب)  ١٤(

 .رواه النسائي يف كتاب العيدين ، باب كيفية اخلطبة)  ١٥(

 .رواه مسلم يف كتاب األفضية ، باب نقض األحكام الباطلة)  ١٦(

 .١٣٠/اخلصائص العامة ليوسف القرضاوي)  ١٧(



 ٥

 واصـفا  ىلاخلبائث ، قال تعا عليهم املأكوالت حيل ألتباعه الطيبات ، وحيرمكما أن اإلسالم وسط يف     

�m��m���l��k��j��i��h��g��f���e��d: نبيه صلى اهللا عليه وسـلم  
��x��w��v��u��t��s���r��q��p��o��n

�����`��_��~��}��|��{��z���y�������ab����f��e��d��c
l��k����j���i���h��gm��p��o��n�l خالفا للنصارى ؛  ١٥٧: ا ع�راف

ـ  لليهـود   االذين مل حيرموا ما أحل اهللا فاستحلوا النجاسات واخلبائث وامليتة والدم وحلم اخلرتير ، وخالف

�.)١٨(الذين حرموا طيبات أحلت هلم �
يهود والنصارى ، فقد أمر بالصفح عمـن أسـاء إليـه أو    كما أن اإلسالم وسط يف األخالق بني ال      

��m�´��³��²��¶��µ:قال تعاىل ، )١٩(مقابلته مبثل ما وقع منه إذا كان ال ينفع معه الصفح

¹��¸º�����¿��¾����½���¼��»l وقال تعـاىل  ،  ١٢٦: النح�ل:�m��~��}��|

�¡��§��¦��¥��¤���£��¢¨��¬��«����ª���©l ل الكتاب فإن دين ؛ خالفا أله��٤٠: الش�ورى

�.)٢٠()ن النصارى مؤسس على التذلل احملضاليهود مؤسس على االنتصار احملض ، ودي �
������ �
�:اتباع منهج الوسط ��� �

الوسطية هي منهج احلق ومسلك األنبياء عليهم الصالة والسالم  وأتباعهم ، وقد احنصـر يف منـهج      
الرسائل ، ونسخ بشريعته مجيع الشرائع ، وأصبح الرسول صلى اهللا عليه وسلم الذي ختم برسالته مجيع 

 هذا املنهج اتباع على املسلممنهج أهل السنة واجلماعة هو املنهج الوسط بعد ظهور األهواء واالفتراق ، ف
، كما كان شأن سلف األمة من الصحابة والتابعني القائم على االعتدال ، البعيد عن طريف الغلو والتفريط 

ودعوا إليـه ، يقـول    همسلكسنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وسلكوا إم اتبعوا ؛ فرضي اهللا عنهم 

هـذا  ،  )٢١()النمط األوسط ، يلحق به التايل ، ويرجع إليه الغايلخري الناس هذا : ( علي رضي اهللا عنه 

                                 
 ������������. ٥/١٧١منهاج السنة )  ١٨(

 . ٦/اإلسالم والرد على منتقديه حملمد عبده)  ١٩(

 . ١٤٢/ناقب اإلسالم أليب احلسن حممد العامري اإلعالم مب)  ٢٠(

   .، وإسناده جيد  ٣٥٦٣٩رواه ابن أيب شيبة يف املصنف رقم )  ٢١(



 ٦

 ودعـا  لم وأصحابه رضي اهللا عنهم ،الصراط املستقيم الذي دعا إليه حممد صلى اهللا عليه وس النمط هو
نـس  لضالل اليت يدعو إليها شـياطني اإل جينب صاحبه سبل اهو إليه من سار على جه واتبع سنته ، و

: مث قال . خط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطا بيده : ( عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال ف؛ واجلن 
ا سبيل إال عليه شـيطان  هليس من هذه السبل: مث قال . مث خط عن ميينه ومشاله . هذا سبيل اهللا مستقيما 

mn��m��l��k��jo����u��t��s���r��q��p، مث قـرأ   )٢٢()يدعو إليه 

vw��|���{��z��y��xl ١٥٣: ا نعام�.  
، قال تعاىل  أهل الكتابعنه ى اهللا وملا كان الغلو يف املعتقدات والعبادات يدفع إىل التشدد يف الدين    

 :�mI��H��G��F��E��D��C��B��A�����P��O��N��M��L��K��J

�W��V��U��T��S���R��Ql صـلى اهللا   كما حذر منه الرسول ،٧٧: المائ�دة

 )٢٣()إياكم والغلو يف الدين فإمنا أهلك من كان قبلكم بالغلو يف الـدين  : ( قوله عليه وسلم أمته منه ب
  .منهج الوسط فيؤدي به إىل اهلالك وذلك ألن الغلو خيرج صاحبه عن 

                                 
 .إسناده صحيح : ، قال حممود شاكر  ١/٤٦٥رواه أمحد)  ٢٢(

 . ١/٢١٥رواه أمحد )  ٢٣(



 ٧

  

  رهاباإل: ة لثانيالقضية ا
    

احتلت ظاهرة اإلرهاب  يف الوقت احلاضر موقع الصدارة من اهتمام  الباحثني ؛ نظرا التساع دائرا ،     
عـرف  وحتليلـها للت مزيد من اجلهود العلمية يف دراستها  وانتشارها يف معظم أحناء العامل  ، مما اقتضى بذل

اجلمعية عربت عنه بعث قلق اتمع الدويل ، ذ ثالثة عقود مومن على أسباا ووسائل عالجها ؛ لذا كانت
الـدول   أوصـت  م  ، حيـث ١٩٧٢ديسمرب  ١٨صادر يف ال ٣٠٣٤قرارها رقم العامة لألمم املتحدة ب

 ، )٢٤(بالبحث عن  حلول عادلة وسليمة تسمح بإزالة األسباب املؤدية إىل أعمال العنـف  فيها األعضاء

  .بسبب تنامي األعمال اإلرهابية ، وتباين أشكاهلا ذه الظاهرة تمام ويف الوقت احلاضر ازداد االه
  

 :تعريف اإلرهاب 

اخلـوف   يف أصـل اللغـة تعـين   أي خاف ، والرهبة ) رهب ( مشتق من الفعل الثالثي : يف اللغة  -أ   

  .)٢٥(والفزع
ءت مـن اللغـة   م وجـا ١٣٥٥ألول مرة يف اللغة الفرنسية عام )  Terreur ( وقد ظهرت كلمة رعب 

اليت تعين اخلوف والقلق املتناهي الذي يساوي ديدا غري مألوف وغـري متوقـع   )  Terreor ( الالتينية

  .)٢٦(بصورة واسعة
  
نظرة الدول واتمعات إىل  نظرا الختالف مانعوضع تعريف جامع  يصعب :االصطالح يف  -ب  

ف األطر املرجعية والقانونية اليت يسـتند  هذه الظاهرة وتشعبها وتنوع بواعثها وأهدافها ، والختال
  .عليها يف التعريف 

وبسبب عدم االتفاق على تعريف اصطالحي حمدد كثرت التعريفات ؛ لذا نكتفي منها بتعريف قانوين     
  :به وآخر شرعي يوضحان املقصود 

أيا كانت بواعثـه  كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به : ( بأنه  جملس وزراء الداخلية العربعرفه  •

                                 
  . ٢٤٠/اإلرهاب الدويل حملمد عزيز شكري  )٢٤(
    .١٧٤٨/ ٣بن منظور ال لسان العرب )٢٥(
  . ٣٣/اإلرهاب بني التجرمي واملشروعية إلمام حسانني خليل  )٢٦(



 ٨

أو أغراضه يقع تنفيذا ملشروع إجرامي فردي أو مجاعي ، ويهدف إىل إلقاء الرعب بني الناس أو تـرويعهم  
بإيذائهم أو تعريض حيام أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إحلاق الضرر بالبيئة أو بأحد املرافق أو األمالك 

 .)٢٧()ا أو تعريض أحد املوارد الوطنية للخطر العامة أو اخلاصة أو احتالهلا أو االستيالء عليه

العدوان الذي ميارسه أفراد أو مجاعات أو دول بغيا على : ( بأنه يف مكة املكرمة  امع الفقهي هعرف  •
اإلنسان يف دينه وعقله ودمه وماله وعرضه ، ويشمل صنوف التخويف واألذى والتهديد والقتل بغري حق 

 .)٢٨()أفعال العنف أو التهديد  فة السبيل وقطع الطريق وكلوما يتصل بصور احلرابة وإخا

  
  :اإلرهاب يف املاضي واحلاضر   
عرفته البشرية منذ تارخيها القـدمي ، فهـو   بل ليس جديدا يف تاريخ الشعوب واتمعات ،  رهاباإل    

ابيل ظلمـا وعـدوانا   ظاهرة قدمية ابتدأت باإلقدام على قتل النفس الربيئة حني استباح قابيل قتل أخيه ه

�mt����_��~���}��|��{��z��y��x��w��v��u: فكان من النادمني كما أخـرب تعـاىل   
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قتل األبرياء واالعتداء علـى املمتلكـات وتـدمري     املتمثل يفاإلرهاب  عد، وميكن  ( ٣٠ - ٢٧: المائ�دة
  . املنجزات اإلنسانية واحلضارية من قبيل التطرف العملي 

:  ومن الظواهر القدمية الغلو أو التطرف الديين الذي كان متفشيا يف بين إسرائيل كما أخـرب تعـاىل       

mL��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��AM����Q��P��O��N
Z��Y��X��W��V��U��T���S��R[��^���]��\_��b��a��`c����d

f��eg��k�������j��i��hl��q��p��o��n��mr��y��x��w����v��u��t��sz����{
�}��|l فقد مارسه اليهود ضد النصارى عمليا من منطلق عنصري يقوم علـى   ١٧١: النس�اء ،

يف عهدهم األول شاقا وعظيما حني أبـاحوا دمـاءهم   وه م نزلأكرة أم شعب اهللا املختار ، فكان ما ف

                                 
  .هـ بتونس ١٤١٧اجتماع جملس وزراء الداخلية العرب عام  )٢٧(
  م ١٠/١/٢٠٠١بيان امع الفقهي يف مكة املكرمة   )٢٨(



 ٩

وأعراضهم وأمواهلم ، وعدوا ذلك نوعا من القربة إىل اهللا تعاىل ؛ بل حدد التلمود أنواعا مـن الطهـر ال   
داث عظيمة مدونة يف كتـاب  يصل إليها اليهودي إال باستعمال الذبائح البشرية من النصارى ، فوقعت أح

وعصره ليصنعوا منه كعكة  ) توما األكويين( منها قتل اليهود يف الشام لألب  ) لروهلنج( الكرت املرصود 
  .الغفران 

نـريون ودوميشـان    ( ويف اتمعات الرومانية القدمية شهدت النصرانية على أيدي األباطرة الرومان     
قاسيا بسبب مصادرة حرية التدين ، كان من أبرز مظـاهره إحـراق   وغريهم إرهابا ) سبتموس سفريوس 

أهلـها  بمدينة روما ليشفي حقده مبرآها وهـي تشـتعل   ) م ٩٦نريون املتوىف عام ( األمرباطور الروماين 
النصارى ، ومارست الكنيسة أسلوب اإلرهاب الديين مـع خمالفيهـا يف عهـد     وأمواهلم ، وتعذيبه ملؤمين

يف اية الربع األول من القرن الرابع امليالدي حينما أصدر قرارا حبـرق  ) قسطنطني ( اين األمرباطور الروم
ومثانني شخصا ألم ينتمون لطائفة  ةم مائتني وثالث١١٥٥حرقت امللكة تيودور عام أاليهود ، ويف بريطانيا 

) األلبيني ( من  م وملدة مخس سنوات ذبح مليون شخص١٢٠٨ستانت ، ويف فرنسا ابتداء من عام تالربو
  .ني السود رهاب ضد اهلنود احلمر وامللونللعلة نفسها ، ويف أمريكا مورس اإل

كما ارتكب الربتغاليون واألسبان يف القرن اخلامس عشر  امليالدي أبشع أنواع العنف واإلرهاب ضد     
انت الدول االسـتعمارية  الشعوب املستعمرة ، وتبعهم يف ذلك اهلولنديون والربيطانيون واإليطاليون ، وك

  .   )٢٩(تنكر على شعوب البالد املستعمرة مقاومة هذا اإلرهاب
العامليتني األوىل والثانية اليت قادا بريطانيـا وفرنسـا   ثار مدمرة نتيجة حريب اإلبادة وتعرض العامل آل     

ـ  واليابان وأمريكا وذهب ضحيتها املاليني من البشر وتركت خسائر مالية كبرية ال  تتقدر بعدد ، وكان
  .أبشع صورها إلقاء الواليات املتحدة األمريكية القنبلة الذرية على مدينيت هريوشيما وجنزاكي اليابانيتني 

قـوة  ا تتمتع به شعوب الدول الغربية واليابان من حريات ، وما يتوافر لدى حكوماا مـن  ممرغم بالو   
املاضية بيئة لألعمال اإلرهابية املوجهة ضـد   ا غدت يف العقودفإتطورة املمن األهائلة يف املعلومات ونظم 

  :أمنها وسيادة القانون فيها ، فقد 
 .م ١٩٨٦ظهر التيار النازي يف أملانيا ثانية وبقوة منذ عام  •

 .القومية املتطرفة يف فرنسا  ) لوبن ( ظهرت حركة •

ياء من املواطنني والسـياح ،  األسبانية اليت تسببت يف قتل مئات األبر) الباسك ( ظهرت حركة  •
 .وإتالف ما قيمته ماليني الدوالرات 

م لسلسلة من األعمال اإلرهابية اخلطرية مـن جانـب جـيش    ١٩٧٠تعرضت بريطانيا منذ عام  •
                                 

  . ٤١/ تشريعات مكافحة اإلرهاب يف الوطن العريب حملمد حميي الدين عوض   ) ٢٩(



 ١٠

 . IRA )  ( إيرلندا اجلمهوري

 .ظهرت مجاعات اليمني املتطرف يف أملانيا على أعقاب توحيد أملانيا وزيادة حجم البطالة  •

 . ) اندرياس بادر ماينهوف( يش األمحر األملاين وجمموعة ظهر اجل •

 .ظهرت األنشطة اإلرهابية لألجنحة العسكرية اليسارية يف كل من فرنسا وبلجيكا •

   )٣٠()األلوية احلمراء ( ظهرت الفيالق احلمراء اإليطالية  •

 . يف اليابان ) مافيا يكوزا ( ، و) حقيقة أوم العليا ( ظهرت منظمة  •

يف مقدمتها منظمة ومن املنظمات اإلرهابية األمريكية وغريها ، واليات املتحدة األمريكية العانت  •

، وتعرضت لعـدد  )٣١(م ١٨٦٥م ـ  ١٨٦١ يعام ما بنياليت تأسست ) كو كلوكس كالن ( 
م الـذي راح ضـحيته   ١٩٩٥نها حادث املركز التجاري بأكالهوما عام من األعمال األرهابية م

 .)فاي  تيموثي ماك( على يد أحد رجال اجليش األمريكي ويدعى  جريح ٤٠٠و مدنيا ١٨٦

سبتمرب حلوادث اختطاف طائرات أدت إىل تـدمري   ١١عرضت الواليات املتحدة األمريكية يف ت  •
ن ، وتسـبب يف  املركز التجاري يف نيويورك وهدم جانب من وزارة الدفاع األمريكية يف واشنط

 . تقريبا  قتل ثالثة آالف شخص

يف الوقت احلاضر لتظهر يف أشكال خمتلفة ومتنوعة مثل اختطاف الطـائرات   رهابظاهرة اإلتطورت      
ونسف املباين واجلسور وتدمري املنشآت احلضارية وغريها ، ومل تسلم منها دولة من الدول أو جمتمع مـن  

منيا ، مما يدل على أا ال تـرتبط  اتمعات البشرية مبا فيها اتمعات املتقدمة علميا والغنية ماديا والقوية أ
ي ، وإمنا حتدث غالبا كمسلك تنفيذ بطبقة اجتماعية معينة بدين من األديان وال بشعب من الشعوب ، وال

، أو بسبب وازع عدواين يصدر عن نفس خبيثة ملئت حقدا وكراهيـة   ملعتقد خاطئ ، أو مسلك انتقامي
  .ها اجلهل والفقر واإلحباط النفسي اغذاألرض ، وب التدمري واإلفساد يف لآلخرين وطبعت على ح

تعرضت الشعوب اإلسالمية أكثر من غريها حلوادث القتل واإلبادة اجلماعية ، فقد عاىن املسلمون وقد     
ملدة قرنني ابتداء من اية القرن العاشر امليالدي من حروب صليبية متوحشة يف الشام ومصر ، وتعرضـوا  

م عـن طريـق   ١٦١٠-١٦٠٩ن التعذيب والتنكيل واإلبادة اجلسدية خالل عامي يف األندلس أللوان م
حماكم التفتيش اليت سيقوا إليها يف قشتالة وأشبيلية وغرناطة ، وذاقوا مرارة اهليمنة العسكرية االستعمارية 

فننـت يف  القرنني التاسع والعشـرين الـيت ت  خالل  واهلولندية اإليطالية والربيطانية والفرنسية واألسبانية

                                 
  . ٤٧ـ٤٢/ كافحة اإلرهاب يف الوطن العريب حملمد حميي الدين عوض تشريعات م ) ٣٠(
  . ٤٣٢/اإلرهاب يف العاملني العريب والغريب ألمحد يوسف التل  )٣١(



 ١١

ـ  حركات التحرر من االستعمار ، ومل ضطهاد واجتثاث كلالتعذيب واال الشـعوب اإلسـالمية يف   زال ت
  .وان من اإلذالل واملهانة لأل تعرضتوكشمري والفلبني  فلسطني

  
  : رهابموقف اإلسالم من اإل

يتخذ من  والدول إذثل خطرا على اتمعات مرفوض يف األديان والقوانني ، ومي رهابال ريب أن اإل     
وقد  إهالك احلرث والنسل بغري حق وسيلة لتحقيق هدف من األهداف الشخصية أو القومية أو الدولية ،

_��`����������^]��\���[���m: وعده نوعا من الظلم ، قـال تعـاىل   ، نبذ اإلسالم التطرف بكل أشكاله 

e��d��c��b��af�l ع اهلالك واالنقطاع ، قال صلى اهللا ، وبني أن مصري الغايل املتنط ١: الط�,ق

ولن يشاد الـدين  إن الدين يسر ، : ( ، وقال صلى اهللا عليه وسلم )٣٢()هلك املتنطعون : ( عليه وسلم 

واعترب اإلسالم التطرف العملي نوعا من احملاربة هللا ورسوله صلى ،  )٣٣()أحد إال غلبه فسددوا وقاربوا 

�m��l���k: ستحق فاعله أشد العقوبات وأقساها ، قال تعـاىل  اهللا عليه وسلم واإلفساد يف األرض ي
���{��z��y��x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m

b��a��`��_��~��}��|c��h��g��f��e���di����m��l��k��j
��nl وقال تعاىل  ٣٣: المائ�دة ،:��mz��y��x��w��v��u��t���s��r��q{��

_��~��}���|l ٢٠٥: البقرة  .  
دين ميتلك صيغة وفاق إنساين عاملي ، ميلكها منهجا ، وميلكهـا سـرية وتارخيـا    (  ن اإلسالمذلك أ    

وحضارة من غري أن يصادر حقوق اآلخرين وتطلعام ، وحيقق ذلك من خالل مباديء عادلة يرتضـوا  
ي جلميع أمم ه على أسس التعايش السلمي العاملؤديء مساحته ورحابة مبادئه واحتواألنفسهم ، من هذه املبا

ه ال يكره أحدا على دخـول  األرض مهما اختلفت انتماءاا الدينية والطائفية والعرقية والثقافية ، ومنها أن

  .)٣٤()اإلسالم

                                 
  ).هلك املتنطعون : ( يف كتاب العلم ، باب رواه مسلم ) ٣٢(
  .يف كتاب اإلميان ، باب الدين يسر رواه البخاري ) ٣٣(
وقف اإلسالم من اإلرهاب ، ألقيت يف ندوة اإلسالم وحـوار احلضـارات   م: ملخص حماضرة بعنوان   )٣٤(

   . ١٠٥٠٤/ م العدد ٢٠٠٢مارس ١٩هـ ٥/١/١٤٢٣للدكتور صاحل بن محيد ، صحيفة اليوم ، الثالثاء 



 ١٢

اإلسالم دين يدعو إىل السالم والتسامح واألمن واالستقرار على األرض ، وهو دين رفع شعار كما أن     
ه رسم مالحمه ومبادئه ، فقد قضى على نزعات العنف اهلدامـة ،  السالم ، وجعله عنوانا له ، وعلى أساس

وعلى بذور الشر يف النفس اإلنسانية ، وإذا كان التطرف أو اإلرهاب ينشأ أو يرتكب لـدوافع سياسـية   
واقتصادية واجتماعية فإنه عاجل هذه الدوافع من املهد ، ومل يسمح بوجودها أو تطورها ، وقد دعا إىل نبذ 

كراه ، واجلنوح إىل السلم ، وحرم استخدام القوة بشكل غري مشروع ، وأمر أن يعتمد احلوار العنف واإل
مع املخالف على اادلة باليت هي أحسن ، وشرع قانونا متكامال حيدد جرائم اإلفسـاد يف األرض الـيت   

ربة اهللا تعـاىل  حتدث على وجه اإلخافة واإلرهاب ، وبني صورها ، وجزاء مرتكبيها ، وعدها نوعا من حما

، وعاقب عليها جبزاء رادع للمجرم وزاجر لغريه من ارتكاب ذات اجلرميـة   )٣٥(قبل حماربة أفراد اتمع
  .        وتكرارها 

سبق اإلسالم مجيع الدساتري احلديثة يف معاجلة ظاهرة التطرف ومكافحة اإلرهاب والعنف ، وذلك بل     
بكرامة اإلنسان ومسؤوليته ، وتشريع األحكام اليت حتفـظ حياتـه   عن طريق تقرير املباديء اليت تعترف 

منع اإلسالم بغي اإلنسان على أخيه اإلنسان ، وحرم كل عمل يلحق ( وعرضه وماله ودينه وعقله ؛ لذا 

�m��~��}�������|��{��z��y���x��w����v���u���t��s��r����q��p: الظلم به ، قـال تعـاىل   

������d��c����b��a��`��_�l�����k��j��i��h��g��f��el وشـنع علـى الـذين     ٣٣: ا عراف ،

�m��t���s��r��q: ديار املسلمني كما يف قوله تعاىل ب أرجاء األرض ، ومل حيدد ذلك يؤذون الناس يف

z��y��x��w��v��u{��_��~��}���|l وأمر باالبتعاد عن ٢٠٥: البق�رة ، 

��m��Æ�����Å��Ä��Ã: ، قال تعـاىل  )٣٦() ذلك كل ما يثري الفنت  بني الناس ، وحذر من خماطر
Ê��É���È��ÇË���Ð��Ï��Î��Í��Ìl ٢٥: ا نفال .  

له يف الدين من أهل الكتاب وغريهم على أساس التعامل بـالرب   ويقيم اإلسالم عالقة املسلم باملخالف    
ن ذميا أو مستأمنا ، قال والقسط واالعتراف له باحلقوق املدنية ، والعيش يف ديار املسلمني بأمان سواء كا

ــاىل  }��|�����my��x��w��v��u��t�������s����r��q��p��o��n���m��l��k������j��iz: تع

                                 
إرهاب املقاومة للدكتور ماجد ياسني احلمـوي ، صـحيفة الشـرق األوسـط ، األربعـاء      : مقالة   )٣٥(

  م ٢٠٠٢إبريل  ٢٤هـ ١١/٢/١٤٢٣
 -٢١املنعقـدة مـن    ١٦/بيان مكة الصادر عن امع الفقهي لرابطة العامل اإلسـالمي يف دورتـه     )٣٦(

   .١٠٤٣٨هـ ، العدد ٢٨/١٠/١٤٢٢هـ ، صحيفة اليوم ، السبت ٢٦/١٠/١٤٢٢



 ١٣

o��n���m��l��k��j��i������h��g��f���e��d��c��b���a��`�������~��}p��

����u��t���s���r��ql وقال تعاىل ،  ٩ - ٨: الممتحن�ة :��m��|��������{��z��y��x

���~���}¡��¨��§���¦��¥��¤��£��¢©��®��¬��«��ª¯����°

±²��¸��¶��µ��´���³l وقد أوجب الدية والكفارة على قتل أحدهم خطأ ،  ، ٨: المائ�دة
فَمن لَم يجِد  وإِنْ كَانَ من قَومٍ بينكُم وبينهم ميثَاق فَديةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهله وتحرِير رقَبة مؤمنة: (قال تعاىل 

  . )٣٧()فَصيام شهرينِ متتابِعينِ توبةً من اللَّه وكَانَ اللَّه عليما حكيما 
  

  :موقف اململكة العربية السعودية من اإلرهاب 
تعد اململكة يف مقدمة الدول اليت أعلنت حرا على اإلرهاب ، وقد حرصـت علـى املشـاركة يف         

مترات األقليمية والدولية اليت تعىن ذا املوضوع ، وعلى االنضمام إىل االتفاقيات العربية والدولية اليت املؤ
تسهم يف مكافحة ظاهرة اإلرهاب ، كما أا عملت بكل دقة وجدية على تنفيذ بنـود االسـتراتيجيات   

ة بكل صورها وأشكاهلا واحلفـاظ  واخلطط األمنية اليت مت إقرارها لتحقيق التكامل األمين ومكافحة اجلرمي
ر التعاون األمين خاصة بني الدول العربية ، اصعلى أمن الوطن ومحاية حياة أفراده وممتلكام ، وتوثيق أو

ومن ذلك تنفيذ االستراتيجية العربية ملكافحة اإلرهاب اليت أقرها جملس وزراء الداخليـة العـرب عـام    
هــ  ١٤١٩ ا النهائية عاملعربية ملكافحة اإلرهاب يف صورهـ ، وأعقب ذلك إقرار االتفاقية ا١٤١٧

تعزيز التعاون ملنع اإلرهاب ومكافحته وإزالة أسبابه ، والتعاون مع الدول واملنظمات الدولية مـن   فد

  . )٣٨(أجل ذلك
 ها بعض مدامن هذه الظاهرة ؛ إذ اجتاحت موجت ومن املؤسف أن اململكة العربية السعودية مل تسلم    

الكبرية متعرضة حلوادث إرهابية مؤملة ، كان ضحيتها األبرياء من املدنيني ورجال األمن ، وحصول دمار 
أمنها ووحدا إال أن هذه الظاهرة مت التصدي هلا بعون  واستهدفتلبعض مرافقها اهلامة وبنيتها التحتية ، 

  .طن خبطورا وتعاونه يف مكافحتها املوا م الدولة يف التعامل معها ، ووعيمن اهللا تعاىل مث بفضل حز

                                 
  .  ٩٢/سورة النساء ) ٣٧(
 ١٩عكاظ يف عدد الثالثـاء  قراءة متأنية للتفجريات اإلجرامية لسعد عودة الردادي ، جريدة : مقالة   )٣٨(

  . ٨/  ١٣٤١٥هـ رقم ١٤٢٤ربيع األول 



 ١٤

سيئة علـى ضـروريات   ن األعمال اإلرهابية تعد من الناحية الشرعية جرمية خطرية ملا هلا من آثار إ     
جبرميـة احلرابـة   العربية السعودية هيئة كبار العلماء يف اململكة  تهاقأحللذلك وحيام ومعاشهم ، الناس 

�m��p��o��n��m��l���k: قوله تعـاىل  بعقوبة زاجرة ب وعد اهللا فاعلهاواإلفساد اليت ت
��_��~��}��|���{��z��y��x��w��v��u��t���s��r��q

b��a��`c��h��g��f��e���di����n��m��l��k��jl ٣٣: المائ����دة  
  : جليا يف قرارات اهليئة وفق ما يأيتلبشاعتها وعظم ضررها ، يظهر هذا 

، وهو ما كان عمدا عدوانا على وجه احليلة واخلداع ، أو علـى    ـ اعتبار قتل الغيلة نوعا من احلرابة١
  .هـ ١١/٨/١٣٩٥وتاريخ )  ٣٨( قرار اهليئة رقم قتول من غائلة القاتل ، وذلك بوجه يأمن معه امل

ـ اعتبار التفجري واالختطاف وإشعال احلرائق يف املمتلكات العامـة واخلاصـة ، ونسـف املسـاكن     ٢
قرار اهليئـة يف دورـا الثانيـة    ت أو خطفها من احلرابة ، وذلك بجري الطائراواجلسور واألنفاق ، وتف

  .هـ ١٢/١/١٤٠٩هـ إىل ٨/١/١٤٠٩والثالثني املنعقدة يف مدينة الطائف يف الفترة من 
حوادث التفجري اليت حدثت يف بعض املدن العربية ، وما حصل بسببها مـن قتـل وتـدمري     ـ اعتبار٣ 

من الناس من املسلمني وغريهم من اإلفساد ، وذلك يف بيان أصدره جملس اهليئة وترويع وإصابات لكثري 
  . هـ ١٤/٢/١٤١٧يف الطائف يف 

لذا فإن املسلم جيب عليه أن خياف اهللا تعاىل ويتقه ، ويتجنب كل ما فيه إضرار بأمن الناس ومعاشـهم      
ضـالة ، أو ميـارس    امن يتبىن أفكـار  ، وأن يتعاون مع ويل األمر والقائمني على األمن يف التصدي لكل

أو يسيء إىل مبادئه ووحدته ، فإن األمن نفيس ال يصح التهاون فيه بأي حال من  من الوطنسلوكا خيل بأ
  .األحوال 

   



 ١٥

  
  االستشراق: القضية الثالثة 

  :  معىن االستشراق 
  . هو تعلم علوم الشرق 

ملستشرق اجلدير ذا اللقب هو الذي ال يقتصر على أن ا )ميكائيل أجنلو جويدي  (ويرى املستشرق      
ذلك الوقوف  جيمع إىلمعرفة بعض اللغات اليت تتحدث ا األمم الشرقية وإدراك عاداا فحسب ، بل 

  ) .٣٩(الثقافة اإلنسانية  يفعلى القوى الروحية والفكرية واألدبية اليت أثرت 
  
  :  تاريخ االستشراق  

أول غريب اعتىن بالدراسات الشرقية ، وال يف أي وقت ، ولكن املتوقع أن رجال ال ميكن حتديد اسم      
الكنيسة يف أوروبا هم أول من قصد البالد الشرقية ، والسيما األندلس إبان ازدهارها لدراسة العلوم 

ؤالء اإلسالمية وترمجة القرآن الكرمي والعلوم األخرى وخباصة الفلسفة والطب والرياضيات ، ومن أوائل ه
 ، م بعد عودته من األندلس٩٩٩الذي انتخب بابا لكنيسة روما عام  )جربرت (الراهب الفرنسي 

  ).٤٠)(م١١٨٧ـ ١١١٤(، وجرياردي كرميون )م١١٥٦ـ  ١٠٩٢(وبطرس احملترم 
تلك كانت البداية ، إال أن املؤرخني يكادون جيمعون على أن االستشراق انتشر يف أوروبا بصفة     

م ، كما يشهد بذلك التاريخ يف ١٥٤٣عام  )مارتن لوثر  (رة عهد اإلصالح الديين على يد نشيطة بعد فت
  ) .٤١(هولندا والدامنارك 

  
  :  مراحل االستشراق  

  :   يتهي على النحو اآل، ومراحل  لقد مر االستشراق بثالث     
وسر قوم املسلمني الفاحتني مرحلة استكشاف كنه اإلسالم وأسباب انتشاره ، وحقيقة : املرحلة األوىل 

  . العسكرية ، وتعد هذه املرحلة مرحلة موضوعية تبحث عن احلقيقة 

                                 
 .  ١٧ /للدكتور علي جريشة االجتاهات الفكرية املعاصرة ) ٣٩(

 .  ١٣ / للدكتور مصطفى السباعي االستشراق واملستشرقون) ٤٠(

 .  ٤٧٢ /حملمد البهي  فكر اإلسالمي احلديثال) ٤١(



 ١٦

وهي مرحلة مشوبة بالعدوان ،وتبحث عن العيوب والنقائص يف العلوم اإلسالمية وبنية : املرحلة الثانية 
ول قضايا اإلسالم إلضعاف ، وتوجه الصليبيني ضد مصاحل املسلمني ، وتعمل على إثارة الشبه ح اتمع

  .القناعة به 
وهي مرحلة العدوان السافر ، وقد ظهرت بعد فشل احلمالت الصليبية اليت كان آخرها : املرحلة الثالثة 

احلملة الثامنة بقيادة لويس التاسع الذي لفت أنظار الغرب بعد أسره يف املنصورة مبصر إىل الغزو الفكري 
صر والتغلب على املسلمني عن طريق القوة احلربية ، ألن تدينهم باإلسالم ال سبيل إىل الن: ( حني قال 

يدفعهم للمقاومة واجلهاد وبذل النفس يف سبيل اهللا حلماية دار اإلسالم وصون احلرمات واألعراض ، وأنه 
  ) .٤٢) (البد من سبيل آخر وهو حتويل الفكر اإلسالمي وترويض املسلمني عن طريق الغزو الفكري 

ت منعطفاً يف تاريخ االستشراق حولته إىل حرب العقيدة والفكر عن طريق التأليف واملؤمترات فكان
  .واالت ووسائل النشر 

  
  :  أهداف االستشراق  
على كتب التراث  أقبل نفر قليل من املستشرقني) : هدف موضوعي ( هدف علمي  ـاهلدف األول   

وثقافاا ولغاا ودراستها دراسة موضوعية وجادة رغبة  دف اإلطالع على حضارات األمم اإلسالمي 
يف الوصول إىل احلقيقة العلمية ، وقد كانوا أقل من غريهم خطأً ، ألم فيما يظهر مل يتعمدوا التحريف 
والدس ، فجاءت حبوثهم أقرب إىل الصواب واملوضوعية من غريهم ، بل إن منهم من اهتدى إىل اإلسالم 

 (، ومنهم من كان منصفاً يف رأيه مثل  )بناصر الدين دنينيه   ( وتسمى )ه ييديل دانني دنيناللورد ه (مثل 
الذي  )كان اليل  (الذي أنكر ألوهية املسيح عليه السالم وأثىن على كتب السرية النبوية ، و  )رينان 

ى مواردهم املالية أعجب بشخصية الرسول ، ووعده من األبطال ، على أن هؤالء غالباً ما يعتمدون عل
  ) .٤٣(اخلاصة حبيث يتمكنون من البحث ارد عن اهلوى أو التأثري اخلارجي 

  :   يأيتومتثل فيما  ،هدف صلييب  ـاهلدف الثاين    
ـ االنتصار للصليبية اليت اجتهت محالا إىل البالد اإلسالمية مث االستمرار يف القيام بدور اهلجوم  ١

ة اإلسالمية وفكرها بعد فشل هذه احلمالت عسكرياً عن طريق تشويه مبادئ الفكري على عقيدة األم
  .اإلسالم وقيمه ومصادره وتارخيه 

                                 
 . ١٨ /ر علي جريشة للدكتواالجتاهات الفكرية املعاصرة )  ٤٢(

 .  ١٩ / للدكتور مصطفى السباعي االستشراق واملستشرقون)  ٤٣(



 ١٧

، وإحاطتهم بواقع املنصرين ـ التهيئة للتبشري بالنصرانية بني املسلمني ليقوم االستشراق بوظيفة جتهيز  ٢
عات النصارى املقيمني يف البالد اإلسالمية ، العامل اإلسالمي ، وعيوب اتمعات اإلسالمية ، وأماكن جتم

  .ومدى تأثريهم ومساعدم لدوائر التنصري باملعلومات 
ـ احلاجة إىل العلوم اإلسالمية جتاوباً مع الضغط الفكري الذي تتعرض له الكنيسة عن طريق النقد  ٣

عليها صفة القداسة ، مما اضطرها للنظريات واآلراء الفلسفية والتارخيية اليت كانت تتبناها الكنيسة وتضفي 
إىل إعادة النظر يف شروح األناجيل حملاولة تفهمها على أساس التطورات العلمية اجلديدة ، والسيما بعد 

، ومن هنا اجتهوا إىل الدراسات العربانية وهذه أدت إىل  )مارتن لوثر  (حركة اإلصالح الديين اليت قادها 
خرية كانت ضرورية لفهم األوىل ، ومع مرور الزمن اتسع نطاق الدراسات العربية ، ألن هذه األ

  ) .٤٤(الدراسات الشرقية 
حرص عليه رجال الكنيسة عن طريق الكتابة باللغات احمللية يف : هدف دفاعي  ـاهلدف الثالث     

 صورة اإلسالم ووصفه بالوحشية والعداء للشعوب األخرى ، والشدة يف األحكام حىت أوروبا لتشويـه
ال يغتر أبناء أوروبا باحلضارة اإلسالمية والسيما يف عهد ازدهار احلضارة العثمانية وامتداد فتوحاا إىل 

  ).٤٥(قلب أوروبا مما كان حمل إعجاب كثري من األوروبيني وانبهارهم متنكرين بذلك لألهداف العلمية
  
  : وسائل االستشراق وأنشطة املستشرقني  
بري من املستشرقني إىل التأليف يف موضوعات خمتلفة عن اإلسالم وعقيدته اجته عدد ك: ـ التأليف  ١

وتعمد غالب هؤالء تشويه صورة اإلسالم وإثارة ، وقرآنه والسنة النبوية  صلى اهللا عليه وسلمورسوله 
  : الشبهات حوله ، ومن هؤالء 

اإلسالم اليوم : (كتبه  وهو مستشرق إجنليزي معروف بالتعصب ضد اإلسالم ، ومن: أربري . ج . ـ أ 
  .م ١٩٥٠صدر عام ) ترمجة القرآن ( م ١٩٥٠صدر عام ) التصوف . ( م ١٩٤٣صدر عام ) 

طريق : (وهو مستشرق إجنليزي معاد لإلسالم ، تتسم كتبه بالعمق واخلطورة ومنها : جب . ر. ـ أ 
صدر ) املذهب احملمدي (  ، م١٩٤٧صدر عام ) االجتاهات احلديثة يف اإلسالم (  ،باالشتراك ) اإلسالم

  .م ١٩٤٧عام 
ألَّف القرآن من  صلى اهللا عليه وسلمعدو لدود لإلسالم يدعي أن الرسول : فينسينك . ج . ـ أ 

  .م ١٩٣٢صدر عام ) عقيدة اإلسالم ( ومن كتبه  ،خالصة الكتب الدينية والفلسفية اليت سبقته 

                                 
 .  ٤٧٢ /حملمد البهي  فكر اإلسالمي احلديثال)   ٤٤(

 .  ٢٠ ـــ ١٩ /للدكتور علي جريشة االجتاهات الفكرية املعاصرة )   ٤٥(



 ١٨

من اجلمعيات اليت ختدم االستشراق ، وتسعى إىل حتقيق عدد  يف أوروبا أنشئ: ـ اجلمعيات واالت  ٢
، حيث أنشئت مجعية املستشرقني يف فرنسا ، وأُحلق ا أخرى عام  م١٧٨٧أهدافه  ابتداًء من عام 

( م باسم ١٨٢٣، ويف لندن تألفت مجعية حتت رعاية امللك عام ) الة اآلسيوية ( م ، وأصدرت ١٨٢٠
، وصدرت ) اجلمعية الشرقية األمريكية ( م نشأت ١٨٤٢، ويف أمريكا عام ) اجلمعية اآلسيوية امللكية

شئون الشرق  (، وجملة ) أوهايو ( وكانت تصدر يف والية  )جملة الدراسات الشرقية  (:  عدة جمالت منها 
  .وهي ذات طابع سياسي ) األوسط 

ليت كانت تصدر بعدة لغات ، وقد ا) دائرة املعارف اإلسالمية ( ومن أشهرها :  ـ الدوائر املعرفية  ٣
استنفر املستشرقون كل قواهم وسخروا كل أقالمهم من أجل إصدار هذه املوسوعة اليت تعتمد على اخللط 

  .والتحريف والعداوة السافرة لفكر اإلسالم 
بية إىل غري ذلك من ااالت ، مثل حماولتهم الدخول يف اامع العلمية العربية كمجمع اللغة العر    

  ). ٤٦(بالقاهرة ويف دمشق ، كما حاولوا التأثري على مبادئ التربية اإلسالمية واستبداهلا باملبادئ الغربية
   

  :  آثار االستشراق على ثقافة املسلمني 
أدى االستشراق إىل إضعاف عقيدة املسلمني ، وتشويه صورة اإلسالم لدى أبنائه ، وإشعارهم       

مواجهة اجلديد واملتطور يف واقع احلياة ، ومقارنة ذلك بالفكر الغريب الذي  بتناقض دينهم وقصوره يف
أظهره املستشرقون يف صورة الفكر املتكامل واملتالئم مع احلياة العصرية ، مما أدى إىل ازام نفسية كثري 

الشبه حول من املسلمني أمام التيار اجلارف من كتابات املستشرقني اليت تدس الفكر املنحرف ، وتثري 
  . اإلسـالم 

   

                                 
للـدكتور مصـطفى    ملستشرقوناالستشراق وا.  ٤٧٦ــ  ٤٧٤ /حملمد البهي  فكر اإلسالمي احلديثال )٤٦(

 .  ٤٣ــ  ٢٦ / السباعي



 ١٩

  
  نصريالت: القضية الرابعة 

  : التنصري تعريف
، ومنه  )٤٧(كلمة التنصري مأخوذة من نصره أي أدخله يف النصرانية ، وجعله نصرانيا :يف اللغة  -أ  

أو  ما من مولود إال يولد على الفطرة ؛ فأبواه يهودانه أو ينصرانه ،: ( قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
، وقد موه املستشرقون ملا  مدينة الناصرة بفلسطني مسيت بالنصرانية نسبة إىل: ، وقيل  )٤٨()ميجسانه 

مسوا التنصري بالتبشري إلخفاء غايتهم منه ، وهي الدعوة إىل النصرانية ؛ إذ تسميته بالتبشري مأخوذة من 
  . بشرة اإلنسان البشارة ، وهي اخلرب الذي يفيد السرور ، ويظهر أثره احلسن على 

يطلق يف دعوة الناس إىل النصرانية ، وبصفة فردية أو مجاعية هي اجلهد املبذول : يف االصطالح  -ب  
  ) . ٤٩( ونشره نصراينتعليم الدين المن  املنظمات الدينية ما تقوم به علىأيضا 

    
  : نصرينشأة الت

إىل توحيد اهللا تعاىل وإىل إصالح ما  السالم هكدعوة إىل مبتدأ دعوة املسيح علي نصرييعود تاريخ الت     
�m��G��F��E���D��C��B��A:السالم ، قال تعاىل أفسده بنو إسرائيل يف شريعة موسى عليه 

L���K��J��I��HM����Z��Y��X��W��V���U��T��S��R��Q��P��O��N

��[l ضطهاد واالسالم وكانت دعوة سرية بسبب تكذيب اليهود للمسيح عليه  ، ٤٦: المائدة

احنرفوا عن التوحيد ، عن تعاليمه  ادهم، وابتعباملسيح العهد  مع تقادم إال أن النصارى هالرومان ألتباع
، ونسبوا ما ادعوه من  أهوائهمأعادوا كتابة األجنيل مبا يتوافق مع ، و أمروا باتباعهاالشريعة اليت بدلوا و

��m��X: ، كما قال تعاىل  وتانا  زوراإىل اهللا تعاىل حتريف يف التوحيد وتبديل يف الشريعة  �W

                                 
 .  نصر: ، مادة  لسان العرب البن منظور)  ٤٧(

: ، ومسلم يف كتاب القدر ، بـاب  ١/٤٥٦يف كتاب اجلنائز ، باب إذا أسلم الصيب فمات  رواه البخاري) ٤٨(
 .  معىن كل مولود يولد على الفطرة

 .  ١٦١ /لعلي عبد احلميد  الغزو الفكري )٤٩(



 ٢٠

e��d��c��b��a��`��_��^��]��\���[��Z��Yf����������j��i��h��g

o��n��m��l��k����l ٧٩: البقرة .  

م ٣١٢حرية التدين عام قرار وإصداره  النصرانية يف القرن الرابع امليالدي ) قسطنطني(  اعتناقبعد و     
مل ملسلمني إىل النصرانية دعوة اهرية ، إال أن  دعوة جىلإ سيح عليه السالمامل أتباعدعوة حتولت مبيالنو 

اليت استمرت مائيت سنة من احلروب تعرف بالتأثري والنشاط املدعومني إال بعد فشل احلمالت الصليبية 
يف  الدامية ، متكن النصارى خالهلا من اهليمنة على بيت املقدس ، ومن مث استردها املسلمون من أيديهم

كة من بقيادة القائد صالح الدين األيويب ، وما تبع هذه املعر) م ١١٨٨هـ ٥٨٣( معركة حطني عام 
واتباع مسلك آخر يف مواجهة املسلمني ، هو دفعهم إىل إيقاف هذه احلمالت ، هزائم شنيعة للنصارى ، 

إىل العامل اإلسالمي ، فقد من أوائل النصارى الذين وصلوا ) فرانس ( القسيس ويذكر أن الغزو الفكري ، 
عددا من املنصرين إىل ) فرانسيس ( ، كما أرسل القديس ) م ١٢١٩هـ ٦١٦( وصل إىل مصر عام 

البابا خطة  إىل) م ١٢٩٤ه  ٦٩٣( الراهب األسباين عام  )رميون لول  (مراكش باملغرب ، كما قدم 
بكل مشقة ، وجال يف بالد اإلسالم وناقش  للغة العربية يف مدارس األندلسأن أتقن ا لتنصري املسلمني بعد

وغريهم من القساوسة الذين اجتهوا إىل بلدان العامل اإلسالمي لتنصري أبناء ، ) ٥٠(علماء املسلمني
  .سلمنيامل
املتعددة إىل اهلند وجزائر  ارسالياأرسلت عددا من أ ا للكنائس حينمانشاطبعد ذلك  التنصريوبرز      

م بدأ نشاط مجعية التنصري ١٧٩٥هـ ١٢٠٩ ، ففي عاملتنصري املسلمني ريب والشرق الع) ٥١(السند
أخوات القديس ( م أسست اجلمعية التنصريية ١٨٤٣هـ ١٢٥٨( املعمدانية يف بنغالديش ، ويف عام 

مجعية اآلباء البيض للسيدة ( م أسست ١٨٦٨هـ ١٢٨٥مدرسة للبنات بتونس ، ويف عام ) يوسف 
) صموئيل زومير ( م وصل القس ١٨٩٢هـ ١٣٠٩، ويف عام لتنصري املسلمني قيا مشال أفرييف ) العذراء 

إىل البحرين ليتخذها مركزا للتنصري يف منطقة اخلليج العريب ، وهكذا تتابعت اإلرساليات وتالحقت ، 
  .  )٥٢(ومشلت بقاعا واسعة يف البلدان اإلسالمية

  
    : التنصريبواعث 

                                 
 . ٢٢ /شاتليه ، ترمجة حمب الدين اخلطيب ومساعد اليايف ل الغارة على العامل اإلسالمي) ٥٠(

 .   ٢٨ /لعبد الرمحن امليداين أجنحة املكر الثالثة) ٥١(

   . ١٨٤/حنو ثقافة وسطية راشدة للدكتور حممد اليحياوي  )٥٢(



 ٢١

رد يف إجنيل تفويض إهلي واملنصرون يف دعوم الناس إىل النصرانية على يستند  :الباعث الديين : أوالً 
اذهبوا وتلمذوا مجيع األمم ، : ( للحواريني يف قوله املسيح عليه السالم بتنصري الناس ينسب إىل  )مىت(

ي أ –اذهبوا إىل العامل أمجع ، واكرزوا : ( ، وقوله  )٥٣()وعمدوهم باسم األب واالبن وروح القدس 
  . )٥٤( )إىل العامل أمجع ، واكرزوا إىل العامل أمجع ، واكرزوا باإلجنيل للخليقة كلها  –عظوا 
إخراج نه حتول من دعوة إلنقاذ املسلم من الضالل إىل وسيلة إفساد تعمل إىل واقع حال التنصري أو     

اليت  التنصريمهمة : ( م ١٩٣٥يف مؤمتر القدس عام  )زومير  (يقول كما املسلم من دينه ليكون ملحداً 
ندبتكُم دول املسيحية للقيام ا يف البالد احملمدية ليست هي إدخال املسلمني يف املسيحية ، فإن يف هذا 

 ،) ٥٥)(هداية هلم وتكرمياً ، وإمنا مهمتكم أن خترجوا املسلم من اإلسالم ليصبح خملوقاً ال صلة له باهللا 
، على النصراين نوياً ، إذ أن نفراً قليالً من املبشرين يهدف إىل نشر الدين ثاصار هذا الباعث  والتايل فإن 

  .  إخراج املسلم من دينهأن الكثرة ترمي إىل 
  :  احلقد الصلييب : ثانياً 
ميكن القول بأن هذا الباعث من أقوى البواعث ، فإنه منذ انتشر اإلسالم وظهر على الدين كله وأهل      

يف عهد بعد اتساع نفوذ الدولة اإلسالمية داوة لإلسالم وأهله ، وزاد األمر كراهية الكتاب يضمرون الع
وسيطرا على الشام ومصر اليت ينظر إليها الصليبيون على أا تابعة هلم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

 شرق أوروبا إىليف عهد العثمانيني على أساس أا كانت جزءا من ممالك الدولة الرومانية ، وامتدادها 
إن اإلسالم ملا انبسط يف العصور الوسطى : ( يف قوله  ) بيكر( وجنوا ، وهو ما عرب عنه املنصر األملاين 

 حقدزاد و )٥٦( )أقام سدا يف وجه انتشار النصرانية ، مث امتد إىل البالد اليت كانت خاضعة لصوجلاا 
يف نفوسهم  روب الصليبية اليت دامت قرنني ، مما ولَّدعلى أدبارهم مهزومني إثر احل همبعد ارتداد النصارى

اليت تسعى إىل حتويل املسلمني عن دينهم ولَو إىل  التنصريا ففرغوها يف خمططات ياآالماً صعب عليهم نس
، وهذا واملُغترين حبضارة الغرب  التنصري، وتعمل على بسط النفوذ الغريب عن طريق تالميذ ) ٥٧(اإلحلاد
�me��d���c��b��a��`���_��~��}f����h��g: ته ألسنتهم ، كما قال تعاىل ما أبد

j��ik��� �n����m��ll جيب استخدام أمضى ) : جون تاكلي ( ، يقول املنصر ١١٨: آل عمران

                                 
 . ٢٠-١٨/ ٢٨اإلصحاح ) ٥٣(

 . ١٦-١٦/١٥إجنيل مرقص ، اإلصحاح ) ٥٤(

 . ٣١ /، لعلي جريشة االجتاهات الفكرية املعاصرة ) ٥٥(

 .  ٣٦/التبشري واالستعمار للخالدي) ١٥(

 .  ٢٧ /، لعبد الرمحن امليداين  أجنحة املكر الثالثة )٥٧(
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لن تتوقف جهودنا ) : ( روبرت ماكس ( ، ويقول املنصر �)٥٨(سالح ضد اإلسالم لنقضي عليه متاما 
  .)٥٩()ة ، ويقام قداس األحد يف املدينةني حىت يرتفع الصليب يف مساء مكوسعينا يف تنصري املسلم

�:  الباعث السياسي : ثالثاً  �
بدأ مع االستعمار حني اعتمدت ، نفوذاً سياسياً يف العامل اإلسالمي  التنصريحقق الغرب عن طريق      

املنصرون يتولون مناصب  نسياسة الدول االستعمارية على جهود الرهبان واملبشرين ، فكثرياً ما كا
منهم ، ام على بث املبشرين يف العامل حكوم حضة ويتسترون بالتنصري ، ويعملون على عسكريسياسية و
( واملنصر  الذي نصح احلكومة الربيطانية أن ترسل مبشريها إىل شبه جزيرة العرب ، )غ نها (اجلنرال 

 النصح للجيش ميقدتالفرنسي بتركيا ، وكان يقوم بالذي كان رئيسا للبعثة املرافقة للجيش ) الفيجري 
يف تقدمي النصح واملعلومات  قواالستشرا التنصري ساهموبذلك  الفرنسي ياحتالل البلدان اإلسالمية ،

اليت رأت يف احتالل الدول اإلسالمية ما حيقق أهدافها التوسعية اليت تؤمن  )٦٠(ةالغربي يةالستعمارللدول ا
اليت  عاملة للعمل يف املصانع وبناء البنية التحتية ، ومن املواد اخلام املعدنية والزراعيةحاجتها من األيدي ال

الكثرية ، ومن مث صارت احلكومات االستعمارية معينا تتطلبها مصانعها احلديثة ، ومن األسواق ملنتجاا 
املنصرون يف هذا العون  للمنصرين يف الدول اإلسالمية اليت خضعت لسيطرم عرافانا جبميلهم ، كما وجد

ما حيقق هدفهم وهو إعادة مملكة املسيح ، كما يظهر من قول املنصرين اليسوعيني ملا مارسوا نشاطهم يف 
حنن ورثة الصليبني ، رجعنا حتت راية الصليب لنستأنف التسرب التنصريي : ظل احلكومات االستعمارية 

  .   )٦١()مملكة املسيح ... ، ولنعيد 
ة هم يف درء خطر الوحدة اإلسالمية اليت حين إليها املسلمون بعد سقوط اخلالفيس التنصريأن  األمر اآلخر

هذا املوقف يف صورة واضحة حني قال  ) لورنس براون(لقد أبرز ، م ١٩٢٤هـ ـ ١٣٤٣العثمانية عام 
أو أمكن أن إذا احتد املسلمون يف إمرباطورية عربية أمكن أن يصبحوا لعنة على العامل وخطراً ، : ( 

  ) .فإم يظلون حينئـذ بـال وزن وال تأثري  يصبحوا نعمة أيضاً ، أما إذا بقوا متفرقني ،
عمل على إظهار  هدعوة إىل الوحدة اإلسالمية ، ألنعامالً مهماً يف كسر كل  التنصريلذلك كان     

ويل جماري التفكري يف ويستميل النفوس ، إىل جانب حرصهم على حت ، ظهر جذاب يبهر العقولمبالغرب 

                                 
 . ٤٠/التبشري واالستعمار للخالدي) ٥٨(

 .١٣/د الودود شليب حقائق ووثائق عن مؤامرة التنصري يف العامل اإلسالمي لعب: الزحف إىل مكة )  ٥٩(

 .  ٣٤ /لعمر فروخ ، و مصطفى خالدي التنصري واالستعمار  )٦٠(

 . ١١٦-١١٥/التبشري واالستعمار للخالدي) ٦١(
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، واألخذ بأسباب ضة أوروبا اليت هي سبيل ) ٦٢(الوحدة اإلسالمية إىل التفكري يف الدخول يف النصرانية
  .ضة العامل اإلسالمي ، إىل غري ذلك من البواعث الشخصية واملالية 

  
  : التنصريوسائل 

ين املتفرغني هلذه الوظيفة ممن توظفهم الكنيسة جمموعة من املبشرفرد أو يقوم به : املباشر  التنصري: أوالً 
األماكن الكنائس أو وعاظاً لنشر النصرانية ، ويعتمد هذا النوع على اإلقناع الفردي والوعظ العام يف 

ألا مل تكن جمدية يف العامل هذه الوسيلة  استخدام سيح وحياته وتعاليمه ، وقد أمهلالعامة لتعريف الناس بامل
  . حمرفة  اعتقادهم أن الديانة النصرانية ديانة، وبب حرص املسلمني على متسكهم بدينهم اإلسالمي بس

واخلدمة االجتماعية  التعليم والعالج جمايلعن طريق  التنصرييقْصد ا :  املساعدة  التنصريوسائل : ثانياً 
البالد االستعمارية يف  ، وقد ظهر هذا األسلوب يف القرن التاسع عشر امليالدي عندما دخلت واإلعالم

  .جناحاً يف ذلك  هذه الوسائلوقد حققت ، ية التنصريحتالف مع اإلرساليات 
نشر النصرانية ، ويتم ذلك عن طريق إنشاء مدارس لوسائل ال جنحأما وسيلة التعليم فتعد من أ     

علم فيها أبناء علية القوم ت ، ويواليت غالباً ما يدرس فيها املنهج النصراين والفكر العلماين، للمراحل األوىل 
كما امتد نشاط املبشرين إىل التعليم العايل فافتتحت  ،ثري يف واقع جمتمعام مستقبالً تأالهلم يتوقع الذين 

إذ كجامعة مانيال وبريوت والقاهرة وتركيا وغريها ، ملناهضة أنشطة اجلامعات اإلسالمية  تنصرييةكليات 
، وإمنا الغاية كما يقول  بني املسلمني بقصد نشر العلم وحماربة األمية واجلهل مل يكن اهتمامهم بالتعليم

نصارى  بحوا أفرداًقيادة الناس إىل املسيح ، وتعليمهم حىت يص: ( هي ) هنري جسب ( املنصر األمريكي 
  .)٦٣()وشعوبا نصرانية

الناس حباجة اتمع إىل املنصرين أما العالج فهو الوسيلة الفعالة يف اتمعات اإلسالمية إلقناع       
السيما يف اتمعات الفقرية املتخلفة اليت متارس فيها التعاويذ والتمائم كوسيليت عالج ، وإلجياد روح 
االعتراف باجلميل والعرفان للمعاملة الطيبة اليت قدمت هلم ، وحقق املبشرون منها كسر حدة التحامل 

  .) ٦٤(عليهم وبناء قناة اتصال م
حيث جتد بشرا جتد ( : فقد استغل املنصرون آالم املرضى وحاجتهم إىل العالج على أساس مقولتهم       

وحيث تكون احلاجة إىل الطبيب فهناك فرصة  آالما ، وحيث تكون آالم تكون احلاجة إىل الطبيب ،

                                 
 .  ٣٦ /املرجع نفسه )   ٦٢(

 .  ٦٦ /املرجع نفسه )   ٦٣(

 .  ٣١ـ  ٢٦ / مالمح عن النشاط التنصريي يف الوطن العريب إلبراهيم عكاشة)   ٦٤(



 ٢٤

يات لتقدمي العالج ، لذا سارع املنصرون إىل إنشاء املراكز الصحية واملستشف )٦٥()مناسبة للتنصري 
م ، ويف الشام أنشأوا ١٨٥٩هـ ١٢٧٥عام  )سيواس(فأنشأوا أول عيادة هلم يف منطقة األناضول مبدينة 

هـ ١٣٠٦القاهرة عام دينة م ، ويف مصر أنشأوا مركزا طبيا مب١٨٧٥هـ ١٢٩٢مركزا طبيا عام 
هـ ١٣٢٩ة البصرة عام مبدين) مستشفى النسنج التذكاري ( م ، ويف اخلليج العريب أنشأوا ١٨٨٩
، وتتابع م ١٩١٢هـ ١٣٣٠مبدينة املنامة عام ) مستشفى ماسون التذكاري التذكاري ( م ، و١٩١١

يف الظاهر إىل ما يبطنونه من  نشاطهم الطيب مموهني حقيقة ما يستهدفونه من تقدمي العالج للمريض املسلم
جيب على طبيب : ( يف قوله ) أرهاس (  ، وهو ما يفصح عنه الطبيب املنصر )٦٦(دعوته إىل النصرانية

إرساليات التنصري أن ال ينسى وال يف حلظة واحدة أنه منصر قبل كل شيء ، مث هو طبيب بعد 
  . )٦٧()ذلك

  
       : على ثقافة املسلمني التنصري آثار

ة يف من دينهم وإدخاهلم يف النصرانية كما حدث يف تنصري بعض املناطق اإلسالمي املسلمني إخراجـ  ١
إنين أحاول أن أنقل املسلم من حممد إىل : ( حيث يقول  )رايد (  نصريوضح ذلك امل ،أفريقيا وشرق آسيا 

يتناسب مع اجلهد جناحا كبريا يف سبيل حتقيق هذا اهلدف مل حيققوا  كان النصارى وإن،  )٦٨)(املسيح 
ري منهم لدينهم ، وتلك كانت غاية ث ردة بني املسلمني وإضعاف والء كثاملبذول إال أم جنحوا يف إحدا

الغاية اليت نرمي إليها ( م بأن ١٩٢٧لمنصرين ، وهو ما أفصحوا عنه يف مؤمترهم الذي عقد عام أخرى ل
هي إخراج املسلم من اإلسالم فقط ؛ ليكون مضطربا يف دينه ، وعندها ال تكون له عقيدة يدين ا 

  .   )٦٩()من اإلسالم إال اسم أمحد أو مصطفى  ويسترشد ديها ، وعندها يكون املسلم ليس له
فإن املنصرين أدركوا أن متسك املسلمني بدينهم هو إضعاف صلتهم بدينهم ، بإضعاف قوة املسلمني ـ  ٢

، كما أن  )إن القوة اليت تكمن يف اإلسالم هي اليت ختيف أوروبا : (  )جاردنر  ( املنصر ، سر قوم يقول

                                 
 .  ٥٩ /للخالدي  ري واالستعمارالتبش)  ٤٨( 

  .٢٠١-٢٠٠/حنو ثقافة وسطية راشدة للدكتور حممد اليحياوي)   ٦٦(

  . ٢٣/الغارة على العامل اإلسالمي لشاتيلييه )   ٦٧(

 .  ١٩٢ /لعمر فروخ ، و مصطفى خالدي التنصري واالستعمار )   ٦٨(

 .  ٣٨ / عكاشةمالمح عن النشاط التنصريي يف الوطن العريب إلبراهيم )   ٦٩(



 ٢٥

إن الدين ) : ( بلس ( يقول مستر  ،مام تقدم انتشار النصرانية يف دول العامل العائق األول أإالسالم 
  . )٧٠()اإلسالمي هو العقبة القائمة يف طريق تقدم التبشري بالنصرانية يف أفريقيا 

من سيطرة الغرب عليهم ، يعرب عن هذا  همختلصملسلمني واحليلولة دون وحدم وتفريق كلمة اـ  ٣
إن الوحدة اإلسالمية جتمع آمال الشعوب اإلسالمية ، وتساعد على : ( يف قوله ) ن سيمو( املنصر القس 

التملص من السيطرة األوروبية ، والتبشري عامل مهم يف كسر شوكة احلركة ، من أجل ذلك جيب أن 
  .)٧١( )اإلسالمية حنول بالتبشري اجتاه املسلمني عن الوحدة 

إلجياد أجيال تنتمي إىل اإلسالم  التنصريلتعليم الذي اعتىن به تغريب املسلمني يف بالدهم عن طريق ا -٤
) : ( تاكلي ( ، يقول بعيدا عن تعاليم اإلسالم وأحكامه ومتارس عاداته ،  حقيقة وحتمل فكر الغرب، امساً 

جيب أن نشجع إنشاء املدارس على النمط الغريب العلماين ؛ ألن كثريا من املسلمني قد زعزع اعتقادهم 
  . )٧٢( )سالم والقرآن حينما درسوا الكتب الغربية ، وتعلموا اللغات األجنبية باإل

                                 
 . ١٢٧/حنو ثقافة إسالمية أصيلة لعمر سليمان األشقر)   ٧٠(

 . ١٢٧/حنو ثقافة إسالمية أصيلة لعمر سليمان األشقر)   ٧١(

 . ٦٦/التبشري واالستعمار للخالدي )   ٧٢(



 ٢٦

  
  االستعمار: القضية اخلامسة 

  : تعريف االستعمار 
  ) .٧٣(فرض السيادة على األرض واستغالهلا: يف اللغة  -أ 

ء على العامل اإلسالمي بقصد االستيال يدول الغرب على دول الشرق ، أ ةسيطر: يف االصطالح  -ب 
  ) .٧٤(خرياته والسيادة على أهله وتوجيه كل ذلك خلدمة مصاحلهم

  
  : االستعمار تاريخ

الذي توىل كرسي البابوية ) البابا أوربان الثاين ( كان أول من نادى باحلروب الصليبية على املسلمني     
، وأجج نارها مة مهد هلذه احلروب ، وحشد هلا اجلموع من رجال الدين والساسة والعاوم ، ١٠٨٨سنة 

يقرب من تسعة قرون منذ احلملة الصليبية األوىل على العامل اإلسالمي تدت ما مايف أصقاع أوروبا ، وقد 
ومتكن من السيطرة على األراضي املقدسة يف ) م ١٠٩٧هـ ـ ٤٩١( بطرس الراهب سنة اليت قادها 

م ، الذي أُسر يف ١٢٤٩ـ  ٦٥٢سنة  ، إىل احلملة الصليبية الثامنة بقيادة لويس التاسعبالد الشام 
م ، ونبه إىل عدم جدوى الصدام العسكري مع املسلمني يف ذلك احلني ١٢٥٠معركة املنصورة سنة 

  .ونادى بالغزو الفكري لعقيدم وأخالقهم وفكرهم 
ية وقد استطاعت احلروب الصليبية اليت استمرت زهاء قرنني يف املشرق استرتاف مجيع القوى البشر    

واملادية يف منطقة الشام ومصر ، وفرض سيادا على أجزاء من البالد اإلسالمية منها بيت املقدس وما 
حوله من األراضي املباركة ، إال أن اهللا هيأ هلذه األمة أسرة آل زنكي اليت متكنت من قيادة املسلمني 

 ٥٦٩(ر الدين حممود زنكي املتوىف سنة ملواجهة الصليبيني وهزميتهم وتوحيد األمة اإلسالمية ابتداًء من نو
وانتهاًء بالقائد صالح الدين األيويب الذي كسر شوكة الصليبيني واستعاد بيت املقدس سنة ) هـ

ن هذه الفترة الزمنية اتسمت بروح التحدي إكن القول ومي ،يف معركة حطني ) م ١١٨٧هـ ـ ٥٨٣(
السد  اليت اعترف ا بعض الكتاب الغربيني مدركني أ، ا) ٧٥(واملقاومة والدعوة إىل اجلهاد يف سبيل اهللا

جهد الصليبيون طوال قرنني الستعادة األرض : (  )شتر(يقول  ،املنيع أمام حتقيق الصليبيني أهدافهم 
                                 

 .  ٦٢٧ /املعجم الوسيط  )٧٣(

 .  ١٦٧ /حممود  لعلي عبد احلميد الغزو الفكري) ٧٤(

 .  ٦٦ /جلميل عبد اهللا املصري  سالميحاضر العامل اإل) ٧٥(



 ٢٧

املقدسة من أيدي املسلمني املتعصبني ، فكان عهد احلروب الصليبية من أجل ذلك وأروع العهود يف 
يدة من تجعت احلملة الصليبية أمام سدود عكن ذلك اجلهد قد خاب وتراالعصور الوسطى كلها ، ول

  ) .٧٦)(التعصب اإلسالمي 
وباءت احلمالت الصليبية بالفشل ، وارتدت على أعقاا خائبة ، ومل تلبث األمة أن تولت قيادا      

بل عملت على ؛ غريب الدولة العثمانية اليت حفظت العامل اإلسالمي من أخطار حماولة الغزو العسكري ال
توسيع رقعة البالد اإلسالمية ونشر اإلسالم يف أوروبا ، حىت متكنت من فتح القسطنطينية قلعة الدولة 

، فهال ذلك أوروبا وقض مضجعها ، وضاقت ذرعاً ساعية إىل حبث  م١٤٥٣عام )٧٧(الرومانية الشرقية
خطة توقف هذا االمتداد الذي بلغ فينا هذا األمر الذي تعارفوا عليه باملسألة الشرقية للوصول إىل 

واستوىل على جنوب فرنسا ، وسيطر على غالب ما يعرف بأوروبا الشرقية ، فكان البد من التفكري يف 
الغزو العسكري من جديد بعد أن هيأت له العوامل األخرى من تبشري واستشراق األرضية املالئمة ، وبعد 

دولة يف أوروبا ، وبعد أن شاخت  اديامل تقدمملسلمني مغترين ببهرج الا قلوب أن دبت اهلزمية النفسية يف
تقتضي تقطيع جسم اخلالفة الغربية وظهر عليها مظاهر الضعف ، فكانت اخلطة اخلالفة العثمانية ، 

خص وعلى األ، اإلسالمية أوالً مث اإلجهاز عليها ، فتنافست الدول األوروبية يف استعمار العامل اإلسالمي 
أسلوب احلماية العسكرية قبل احلرب العاملية األوىل وسيلة للتمويه على  ةطانيا وفرنسا وروسيا متخذبري

ورغم أن هذه املعاهدات كانت تظهر على أا بني طرفني  ،الشعوب اإلسالمية وتفادي روح املعارضة 
ى أهايل وأراضي البالد متساويني لكن احلقيقة هي سيطرة الدول املستعمرة وسيادا عسكرياً وفكرياً عل

املستعمرة ، مث اختذت هذه الدول أسلوب الوصاية واالنتداب بعد احلرب العاملية األوىل لتكتسب 
على النحو ، الشرعيـة يف تنفيذ خمططاا ، وقد سيطرت الـدول األوروبيـة علـى العالـم اإلسالمي 

  :   اآليت بيانه
ومصر والسودان  يمناحل اخلليج العريب والارة اهلندية وساستعمرت ماليزيا وشبه الق: ـ بريطانيا  ١

العراق واألردن  أضافت إليها وجزءاً من الصومال وأريتريا وقربص ونيجرييا ، وبعد احلرب العاملية األوىل
  . وفلسطني 

استعمرت مايل وتشاد والسنغال وموريتانيا واملغرب واجلزائر وتونس وجيبويت ، وبعد : ـ فرنسا  ٢
  .سوريا ولبنان أضافت إليها العاملية األوىل  احلرب

  .استعمرت ليبيا وجزءاً من الصومال : ـ إيطاليا  ٣

                                 
 .  ١١٤ /لعمر فروخ ، و مصطفى خالدي التنصري واالستعمار  )٧٦(

 .  ٣٨٣ / ألنور اجلندي العامل اإلسالمي واالستعمار السياسي واالجتماعي والثقايف )٧٧(



 ٢٨

استعمرت تركستان واألراضي اإلسالمية يف األورال وحوض ر الفوجلة وشبه جزيرة  : ـ روسيا  ٤
  .القرم وبالد القوقاز إىل مشال إيران 

  . صحراء املغربية استعمرت الريف املغريب وال: ـ أسبانيا  ٥
  ) .٧٨(استعمرت أندونيسيا : ـ هولندا  ٦

ويعيق ، القوة ملواجهة كل من يقاومها  وسائلوقد استخدمت الدول االستعمارية كل ما لديها من      
الدول االستعمارية ،  لصليبية اليت صرح ا عدد من قادةأهدافها ا هاقيقحتعلى العامل اإلسالمي ، و سيطرا

اآلن انتهت احلروب : ( الذي قال يف خطبته ملا دخل القدس ) للنيب  القائد العسكري االجنليزي ا( منهم 
مسى هذه احلرب إلحرازه النصر ) لويد جورج وزير خارجية بريطانيا للنيب ( ، ويف نئة ) الصليبية 

دمشق طلب أن ) يالفرنس غورو القائد العسكري( ، وعندما دخل اجلنرال  )٧٩(باحلرب الصليبية الثامنة
ها قد عدنا يا : ( يدلوه على قرب صالح الدين األيويب رمحه اهللا ؛ فلما وقف على قربه ركله بقدمه قائال 

         )٨٠()صالح الدين 
  

  :أهداف االستعمار 
القرن الثاين  إبان احلمالت الصليبية عن حتقيقهحيقق ما عجـزت ) : ف للكنيسة هد( ـ هدف صلييب  ١

وهو السيطرة على البالد اإلسالمية وانتزاع بيت املقدس من املسلمني ،  نيث عشر امليالديعشر والثال
الدول الغربية يف القرن التاسع عشر امليالدي تسعى إليه ، كما أوضح ذلك القائد الربيطاين  كانتوالذي 

، حني استوىل  م١٩١٧الذي قاد احلملة الربيطانية من مصر لغزو فلسطني سنة  ) أدموند هنري ألنيب (
  ) .٨١)(اآلن انتهت احلروب الصليبية( :على بيت املقدس ، وقال كلمته املشهورة 

نشأ عن التنافس بني الدول الغربية يف السيطرة ) : يتعلق بالدول واحلكام أنفسهم ( ـ هدف سياسي  ٢
رب قدر من املساحة ، على املواقع االستراتيجية ومناطق الثروات املعدنية والزراعية وبسط النفوذ على أك

: ونظراً ملا تتمتع به البالد اإلسالمية من موقع استراتيجي يقع يف وسط العامل ويتصل بالقارات الثالث 
مرات املالحة العاملية من احمليط اهلندي إىل البحر األمحر إىل البحر مبيا وأفريقيا وأوروبا ، ويتحكم آس

يق باب املندب ومضيق هرمز أهم بوابات املالحة العاملية األبيض املتوسط ، وميثل مضيق جبل طارق ومض

                                 
 .    ٨٢ــ  ٨١ /جلميل عبد اهللا املصري  حاضر العامل اإلسالمي) ٧٨(

 .    ٢٦/ولون قادة الغرب يق) ٧٩(

 .    ٨٤/القومية والغزو الفكري ) ٨٠(

 .  ١٦٧ /حممود  لعلي عبد احلميد الغزو الفكري) ٨١(



 ٢٩

اليت سيطرت على احلركة البحرية والتجارية والعسكرية ، والتساع العامل اإلسالمي فهو حيتوي على معظم 
لدول ل ااملعادن واحلاصالت الزراعية اليت تعتمد عليها املدنية احلديثة مما جعل البالد اإلسالمية يف مطمع

  . اارغباالستعمارية ولوالغربية 
نتج عن الثورة الصناعية اليت نشأت يف أوروبا يف الثلث األخري من القرن الثامن : ـ هدف اقتصادي  ٣

 ،عشر امليالدي وأحدثت سلسلة من التغيريات يف أساليب الصناعة منها االعتماد على اآلالت يف اإلنتاج 
يادة هائلة فاحتاج أصحاب املصانع إىل املواد اخلام والقوى ويف القرن التاسع عشر امليالدي زاد اإلنتاج ز

تلك احلاجات ، ومل تتمكن الدول األوروبية من سد  ملتصريف منتجاإىل األسواق كما احتاجوا العاملة 
، فكان مما دفعها إىل االستعمار للحصول على املواد اخلام وفتح أسواق جديدة أمام منتجات صناعتها كليا 

  ) .٨٢(تنافست عليه الدول األوروبية الصناعية سالمي هدفاًالعامل اإل
اليت  حسد وبغض لألمة اإلسالميةمن قلوب النصارى يعود إىل ما انطوت عليه : ـ هدف عدائي  ٤

ناصبوها العداء منذ نشأا ، وعملوا على القضاء عليها بشىت الوسائل العسكرية والفكرية عن طريق 
، وبعد االستعمار حلقة أخرى يف سلسلة حلقات العداء املتتالية  التنصريشراق واحلمالت الصليبية مث االست

~��_��`����m����h��g��f��e��d��c��b���a: ، وصدق اهللا العظيم 
r��q��p��o��n��m��l��k��j���is��y��x��w��v��u���tz����|��{

¡�����~��}��� �l سح اإلسالم من قلوب  مإىللذا فإن الدول االستعمارية سعت ،  ١٠٩: البقرة

املسلمني واالستخفاف به وبعلمائه بوسائل مباشرة وغري مباشرة ، وتغريب األمة وتعطيل أحكام اإلسالم 
إىل  داعيةد كل احلركات اإلصالحية الوحماصرة التعليم الديين وحماربة كل املظاهر املتصلة باإلسالم ، وإمخا

�. من جديد الوحدة اإلسالمية أو إىل العودة إىل اإلسالم �
  
     :الثقافية  االستعمار ثارآ 

فقد كان الغرب يسعى يف مستعمراته ، ويف مناطق نفوذه إىل نشر ثقافته بني ؛ تغريب العامل اإلسالمي  - ١
نتيجة الختالف اهلوة اليت تفصل بينه وبني املسلمني  م عليها ، وذلك رغبة منه يف جسراملسلمني ، ومحله

، وصيانة ملصاحله ؛ فقد نشأت عند ساسة ارة اليت يشعر ا املسلم جتاه احملتل لبالده ونتيجة للمر الثقافتني

                                 
 .  ١/٧٧جلميل عبد اهللا املصري  حاضر العامل اإلسالمي) ٨٢(



 ٣٠

الغرب وخمططي االستعمار قاعدة سياسية حديثة تدعو إىل االعتماد على الصداقة يف حفظ املصاحل 
  . )٨٣(، وهو ما يسمونه بالتغريباالقتصادية بدال من االعتماد على القوة 

قومية ، كالطورانية يف تركيا والفرعونية يف مصر والبابلية يف العراق واآلشورية إحياء النعرات ال - ٢
والفينيقية يف الشام ، والرببرية يف مشال أفريقيا والقومية العربية وتشجيعها لتكون بديالً عن الفكر 

  . يداإلسالمي وإشغال األمة بتمجيدها واالفتخار ا ، مع جتهيل املسلمني بتارخيهم اإلسالمي ا
واخلالف بني املسلمني مثل مشاكل احلدود بني البالد اإلسالمية ، مثل مشكلة  ةزرع أسباب الفتن - ٣

  .كشمري املتنازع عليها بني اهلند وباكستان لتبقي الفتيل الذي ميكن إشعاله 
قائد املسلمني ، لع اها وحتقيق أهدافها وتربير إفسادهها للقيام بعملدعمية والتنصريمحاية اإلرساليات  – ٤

شجع على اعتناق النصرانية ومحل إنه عنده ، بل  االيد اليت سلفت هل ابذلك يرد هل االستعمار وكأن
  ) .٨٤(اجلنسية األجنبية ورتب على ذلك كثرياً من االمتيازات

�

                                 
 .  ١٧٥ /أزمة العصر حملمد حممد حسني  )٨٣(

 .  ١٧٠ /حممود  لعلي عبد احلميد الغزو الفكري )٨٤(



 ٣١

  
  التغريب: القضية السادسة 

  
   :تعريف التغريب  
ي سـافر سـفرا بعيـدا ، أو اجتـه حنـو       األرض أغرب يف: مصدر من غَرب ، يقال : يف اللغة  -أ   

  . )٨٥(الغرب
 يعـد  والتغريب .العامل اإلسالمي وفق ثقافة الغرب وحضارتهثقافة  إعادة صياغة: يف االصطالح  -ب   

 اخلاصة ، وجعلهم أسرى وفنية ، يهدف إىل إلغاء شخصية املسلمنيأبعاد سياسية واجتماعية  ا ذافكري اتيار

      .)٨٦(لثقافة الغربيةا
   

  :تاريخ التغريب 
العثمانية عنـدما أرادت تطـوير   مبظاهر احلضارة الغربية يف أواخر عهد اخلالفة بدايات التأثر  ظهرت    

م العسكريني بلبس الـزي  ١٨٢٦جيشها على وفق النظام األورويب ، فقد أمر السلطان حممود الثاين عام 
الثالث املهندسني من السويد وفرنسا واـر واجنلتـرا   العسكري األورويب ، كما استقدم السلطان سليم 

الذي ال غضاضة فيه إذ هو يف  ومل يقتصر األمر على هذا االجتاهوذلك إلنشاء املدارس احلربية والبحرية ، 
االستفادة من الوسائل احلديثة والنظم النافعة دون مسـاس بثوابـت اتمـع    ما يبحه اإلسالم من  نطاق

ومحل الناس على تبين مفاهيمه عـن  اختذ التغريب اجتاها آخر لنشر أفكاره  ؛ بلوقيمه  اإلسالمي ومبادئه
اليت كانت مفتوحة ألبناء املسلمني للـتعلم وفـق   ومصر لبنان صريية بنمدارس اإلرساليات التإنشاء طريق 

رع إىل تلقـي  ، وساالتنصريية اإلرساليات ن أوائل من اتصل ب، وكان نصارى الشام ممنهج التعليم الغريب 
الثقافة الفرنسية ، كما أظهروا إعجام بالغرب ، ودعوا إىل السري على طريقه ، وقد ظهر ذلك جليـا يف  

، مقاالم اليت كتبوها يف الصحف اليت أسسوها وعملوا فيها مثل صحيفة اجلنان واملقتطـف يف بـريوت   
؛ التشجيع على البعثات إىل أوروبا ن طريق ع، ووجريدة املقطم واألهرام  اليت رأسوا حتريرها يف القاهرة 

من أجل التخصص ، وتوسع يف عدد من خرجيي األزهر  إىل أوروبا فقد قام حممد علي وايل مصر بابتعاث 

                                 
  .  ٦٤٧/يط املعجم الوس)  ٨٥(
   .١/١٤٥املوسوعة امليسرة ، إصدار الندوة العاملية للشباب اإلسالمي )  ٨٦(



 ٣٢

عـام  إىل بـاريس  من مصر وكان ممن ابتعثوا دف جعل مصر قطعة من أوروبا  ، اعيل ذلك اخلديوي إمس
م عـا إىل بـاريس  ابتعـث  من تونس فيها مخس سنوات  ، وأقام الذي رفاعة الطهطاوي رافع م ١٨٢٦
أقام فيها أربع سنوات ، وعاد كل منهما حممال بأفكار تدعو إىل تنظيم الذي م خري الدين التونسي ١٨٥٢

  ، اتمع اإلسالمي على أساس علماين عقالين
وفـق  عادة صياغة مفاهيمهم وقد أثر التيار التغرييب يف فكر كثري من القادة واملفكرين ، ومتكن من إ     

اتـه  حىت ظن هؤالء أن التقدم الذي حققه الغرب عائد إىل تصوراته ومفاهيمه وأسلوب حيالثقافة الغربية 
،  ضارة الغربية واالندماج يف ثقافة اتمع الغـريب ىل الدعوة إىل اللحاق باحلالبعيدة عن الدين مما دفعهم إ
إنا عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيني حىت : ( يني يف تركيا الكمال زعماءيقول آغا أوغلي أمحد أحد 

، وممن نادى بالسري على طريق احلضـارة   )٨٧()االلتهابات اليت يف رئتهم ، والنجاسات اليت يف أمعائهم 
واضحة بينة مستقيمة ليس فيها اعوجـاج  (  ابأ إياهاالغربية عميد األدب العريب آنذاك طه حسني واصفا 

لتواء ، وهي أن نسري سرية األوربيني ، ونسلك طريقهم لنكون هلم أندادا ، ولنكون هلم شـركاء يف  وال ا

، ومن  )٨٨()احلضارة خريها وشرها حلوها ومرها ، وما حيب منها وما يكره ، وما حيمد منها وما يعاب 
سبيل احلضارة والرقـي مل   أنأو جتاهلوا املؤسف أن دعاة التغريب من املتأثرين باحلضارة الغربية قد جهلوا 

   . والتخلي عن الثقافة اإلسالمية )٨٩(ولن يكون بالذوبان يف حضارة الغرب وثقافتهيوما ما يكن 
  

  :أهداف التغريب 
لقد كان اهلدف إضعاف شـأن اإلسـالم يف نفـوس    : نقض عرى اإلسالم وإبعاد املسلم عن دينه  .١

( يقـول   سـيما القـرآن الكـرمي ،   هم مبصادره والحيام ، وقطع صلتاملسلمني ، وإزاحته من قلوم و
جيب أن نبعد سكان املغرب عن كل مـا  : قائد جيش االحتالل الفرنسي يف املغرب ) املاريشال بيار ليويت 

وكذلك جتهيل املسـلمني باللغـة   ،  )٩٠(يطلق عليه لفظ اإلسالم ، وال نترك القرآن يثبت يف أذهام 
يقـول  ،  ومؤلفات السلف من علماء املسلمني ن الكرمي والسنة النبويةالعربية حىت تنقطع صلتهم بالقرآ

مـوا  اد إننا لن ننتصر على اجلزائريني ما: ( احلاكم الفرنسي للجزائر يف ذكرى مرور مائة على االحتالل 

                                 
  .     ٦٩/مؤامرة فصل الدين عن الدولة حملمد كاظم حبييب )  ٨٧(
  .     ٩مستقبل الثقافة يف مصر فقرة )  ٨٨(
   . ٨٢-٨١/عمر سليمان األشقر / حنو ثقافة إسالمية أصيلة للدكتور )  ٨٩(
   .. ٣٠٠/  ٣١املنار الد  جملة)  ٩٠(



 ٣٣

ونقتلع اللسـان   يقرؤون هذا القرآن ، ويتكلمون العربية ، فيجب أن نزيل القرآن العريب من وجودهم ،

مىت توارى القرآن ومدينة مكة عـن  ) : ( وليم جيفورد بالكراف ( ويقول ،  )٩١()  من أفواههمالعريب
بالد العرب ميكننا أن نري العريب حينئذ يتدرج يف سبل احلضارة اليت مل يبعده عنـها إال حممـد وكتابـه    

)٩٢(.  
عات اإلسالمية عن وصرف اتمسعى الغرب إىل إيقاظ النعرة العنصرية  : تفتيت الوحدة اإلسالمية .٢

 )بلورنس العـرب : لورنس براون املسمى توماس إدوارد (املدعو عامال لوحدم ، وكان  بصفتهاإلسالم 

عن خواطره حني بدأ يتنقل كما حيدث بنفسه  )٩٣(دورا حامسا يف تنظيم هذه املؤامرة على الوطن العريب
تتغلب القومية ذات يوم على الرتعـة   هل: وأتساءل ... خذت طول الطريق أفكر أ (بني العرب ، يقول 

الدينية ؟ وهل يغلب االعتقاد الوطين االعتقاد الديين ؟ ومبعىن أوضح ، هل حتل املثل العليـا السياسـية   

لقد كانـت   )٩٤()مكان الوحي واإلهلام ، وتستبدل سوريا مثلها األعلى الديين مبثلها األعلى الوطين ؟ 
 يصرح  ـا كما  الغرب الرئيسية فاهدأحد أ حتقيق  سبيلإزاء  توقعاتللعرض هذه اخلواطر تنيبء عن 

 .)٩٥(..)أهدافنا الرئيسية تفتيت الوحدة اإلسالمية : ( يف قوله ) ورنس العربل(

: وإحالل األنظمة الغربيـة مكاـا   ، ن اإلسالم كم واإلدارة والتعليم املستمدة مإقصاء أنظمة احل .٣
دارة وبرامج التعليم عن اإلسالم وشريعته وأسـاليبه التعليميـة   عمل الغرب على إبعاد أنظمة احلكم واإل

املقيم العام الفرنسي بتـونس يف  ) ريين ميي ( يقول ، ضة اإلسالم احلديثة : من خالل ما مساه والتربوية 
النتيجة اليت يسعى الغرب إىل حتقيقها هو تفكيك مـا  ) : م ١٩٠٨ –ه ١٣٢٦( مؤمتر مشال أفريقيا عام 

 : مشري إىل أمهية التعليم يف هـذا الصـدد  ) جب ( ويقول املستشرق ، )٩٦(العقائد وأصول احلكمبني 
إىل أي حد جيري التعليم على األسلوب الغريب  للحكم  على مدى التغريب هو أن نتبنيلسبيل احلقيقي ا(

التعلـيم علـى   ساس األول يف كل ذلك هو أن جيري األو. وعلى املباديء الغربية وعلى التفكري الغريب 
، هذا هو السبيل الوحيد وال سبيل غريه .. األسلوب الغريب وعلى املباديء الغربية وعلى التفكري الغريب  

                                 
   .هـ ١٣٦٢عام  ١١/  ٩جملة املنار الد )  ٩١(
   . ٩٣/الغارة على العامل اإلسالمي )  ٩٢(
   .٢/٩٤األعالم للزركلي )  ٩٣(
   . ٢/١٠٧االجتاهات الوطنية حملمد حممد حسني )  ٩٤(
   . ٥٢/الوقائع السرية يف حياة لورنس العرب )  ٩٥(
   . ١٠٨/الفكرية البن عاشور احلركة األدبية و)  ٩٦(



 ٣٤

وقد رأينا املراحل اليت مر ا طبع التعليم بالطابع الغريب يف العامل اإلسالمي ، ومدى تأثريه علـى تفكـري   

مواقع التأثري املتمثلة تسليم ولتحقيق هذا اهلدف مت ،  )٩٧( )الزعماء املدنيني وقليل من الزعماء الدينيني 
املـتخلقني  ، باحلضارة الغربية  من املسلمني للمنبهرينيف البالد اإلسالمية وسدة التعليم  احلكم واإلدارةب

هذه الفئة هي اليت تصلح وفـق  ؛  على إحداث تغيري يتفق مع الثقافة الغربية ، ألم أقدر بأخالق أوروبا
أن املسلم غري املتخلق بأخالق أوربية ( ألن حتكم  إذ املندوب الربيطاين يف مصر ) كرومر ( اللورد  تقرير

أن ... ني املتربني تربية أوروبيـة ؛  يكون للمصر، كما أكد أن املستقبل الوزاري سيال يصلح حلكم مصر 

 . )٩٨()للتعاون مع اإلدارة االجنليزية  الناس أصلح... املتفرجنني من املصريني 

، وحماكمة الفكر اإلسـالمي   اييسهاملسلمني على أساس تصورات الفكر الغريب ومقفكر إعادة بناء  .٤

، وقد أمثرت هـذه احملاولـة بكثـرة     )٩٩(وفق هذه التصورات واملقاييس دف سيادة احلضارة الغربية
الطالئع املثقفة مـن  ات انقالبا فكريا يف تصورواملفاهيم ، وتنوع األساليب حىت أحدثت  التناول للقضايا

، ومتكنت من عزهلم أو حتييدهم عن مواجهة هذه احملاولة ؛ بل اجنرف بعضـهم مـع   ومفاهيمها املسلمني 
التيار التغرييب فصاروا يهامجون دينهم ، ويسخرون منه ، وكان هذا إيذانا بقيام مدرسة فكريـة جديـدة   

، وكان عماد هـذه  ونظريات يف ميادين احلياة  تنطلق مما جاءت به احلضارة الغربية من أفكار وفلسفات
املدرسة تفسريا عصريا يالئم الفكر الغريب ، ويعمل على إجياد نقط التقاء بني الثقافتني اإلسالمية والغربية 

بعـض األحكـام مثـل تعـدد      كما جلأت هذه املدرسة إىل عد رغم تباينهما ، أو على األقل تباعدمها ،
وفق ما يقتضيه التطور البشري وجتديد اإلسالم  ديلوالربا مثالب حتتاج إىل تعالزوجات والطالق واحلدود 

 .   )١٠٠(يظهر فيها أثر ضغط الفكر الغريب على العقول املهزومة املنبهرة باحلضارة الغربية حديثة يف رؤية

يتوافق مع وتغيري عادام مبا  صبغ حياة املسلمني يف مجيع جوانبها ومرافقها بصبغة احلضارة الغربية ، .٥
وال بأس ببقاء االنتماء إىل اإلسالم امساً يف حني يستسلم الواقع يف كل مظاهره ،  عادات اتمعات الغربية

مـن  كـان  و، العادات والتقاليد الغربية  فقجمتمعات إسالمية تتعامل وللفكر الغريب ، مما أدى إىل إجياد 
 التحيـة  املرأة ، والتحلي باآلداب الغربيـة يف  االختالط بني اجلنسني وإلغاء احلجاب عن :ذلك  مظاهر

  .ذلك  وحنووالطعام واللباس 

                                 
   .٢/٢١٦االجتاهات الوطنية حملمد حممد حسني )  ٩٧(
   . ٢٦٢-١/٢٦١االجتاهات الوطنية حملمد حممد حسني )  ٩٨(
   . ٨٠/عمر سليمان األشقر / حنو ثقافة إسالمية أصيلة للدكتور )  ٩٩(
   . ٩٣-٩٢/يد الغزو الفكري والتيارات املعادية لإلسالم للدكتور عبد الستار سع)  ١٠٠(



 ٣٥

هذه أبرز أهداف التغريب ، على أن أخطرها وأعظمها ضررا ما كان متصال بالدين نفسه ، وما كان    
، وإقحام ذلك كله يف عقول الناس وحيام  ايقصد منه فك عرى اتمع ونقض األسس اليت يقوم عليه

  . )١٠١(التجديد والتطويرباسم 
  :وسائل التغريب 

مت تكريس التغريب بشكل مباشر بعد إخضاع غالب البلدان اإلسالمية لسلطان :الوسائل املباشرة  .١
، والقضاء على هويتها الذاتية وتوجيهها الوجهة الغربية ، فقد احلكم العسكري والسياسي والثقايف الغريب 

اروا يسرحون وميرحون ، ويستخدمون كـل الوسـائل لتنصـري    أرخى االحتالل للمنصرين العنان ، فص
ردم ، ومكنهم من بناء الكنائس واملدارس واملستشفيات لتحقيق أغراضـهم ، كمـا   حتقيق املسلمني أو 

دعم املستشرقني وسهل مهمتهم جلمع املعلومات عن الشرق اإلسالمي ونشر مطبوعام املغرضة ـدف  
أهله ، كما أسس املدارس املدنية اليت متجد الفلسـفة الغربيـة وجتهـل    تشويه صورة اإلسالم يف نفوس 

، تعمل ضد وحـدة املسـلمني   اال لألقليات غري املسلمة ل املسلمني بدينهم ولغتهم وتارخيهم ، وأفسح
العـادات  اإلباحيـة و العمل بالشريعة يف احملاكم ، وشجع على نشـر   وأدخل القوانني األوروبية وأقصى

ل العـامل  ومل يـز االحتالل األورويب لتغريب الشعوب اإلسـالمية  به وغري ذلك مما قام  لغربيةواملوضات ا

     .)١٠٢(املدمرة هلويته وثقافته اإلسالمية ااإلسالمي يعاين من آثاره

 :الوسائل غري املباشرة  .٢

ضـاع  لتـدخل يف السياسـات واألو  اختذ من تقدمي اخلربة واملشورة غطاء ل: تقدمي اخلربة واملشورة  - أ
الذين يعدون طالئع للتغريب يف كثري من عن طريق السفراء والقناصل واخلرباء للعامل اإلسالمي الداخلية 

الذي قـدم  ) الكونت دي بوجنال ( ، فقد قام الضابط الفرنسي البلدان اإلسالمية كما يظهر من عملهم 
( ة للدولـة العثمانيـة عـام    إىل استانبول لتقدمي اخلربة العسكرية ضمن مشروع تطوير القوة العسكري

بالتواصل املباشر مع الطبقة احلاكمة لتثقيفهم يف املسائل السياسية والتقاليـد  ) م ١٧١٨ –هـ ١١٣٠
الدبلوماسية وحثهم على االنفتاح على أوروبا ، وحتديث مؤسسات الدولة على النمط الغـريب ، وهـو   

وقع يف كثري من بلدان ا اثن التغريب ، وهذا مالنهج الذي استمر وتعزز بالتدريج حىت وقعت تركيا يف بر
 .ا االقتصادية والتعليميةحيث مت التدخل يف رسم سياسابعد حتررها من االستعمار العامل اإلسالمي 

                                 
  .٢/٢٨٧االجتاهات الوطنية حملمد حممد حسني )  ١٠١(
وذلـك  . دراسة يف تارخيه احلديث وأوضاعه املعاصرة لصـالح العقـاد   .. املغرب العريب : انظر كتاب )  ١٠٢(

   .للوقوف على احلالة اليت وصل إليها التغريب يف دول املغرب العريب 



 ٣٦

هي لغة القرآن والسـنة   الفصحى اللغة العربية: جتهيل املسلمني بلغتهم و نشر اللغات الغربية بينهم  - ب
غة الصالة وشعائر اإلسالم ، هلا أثر كبري يف توحيد املسلمني على اخـتالف  النبوية والتراث اإلسالمي ول

أجناسهم وبلدام لذلك كانت غرضا مباشرا للتغريب من أجل جتهيل املسلمني بتعاليم دينهم وصـرفهم  
يف حلقات املساجد ومدارس التعليم الديين وتقلـيص  الفصحى عنها ، فقد مت حماصرة تعليم اللغة العربية 

ختتلـف   اليت متثل جمموعة من هلجاتباللغة العامية الستغناء عنها الدعوة إىل يسها يف املدارس املدنية وتدر
من بلد إىل آخر ، وال يفهم ألفاظها إال أهلها ، وبذلك تنقطع صلة التفاهم بني بلدان العامل اإلسـالمي ،  

وروبية لتكون نافذة لتسرب الثقافـة  اللغات األوكذلك عمد أصحاب التيار التغرييب إىل التوسع يف تعليم 

وم لعلأن تكون اللهجة العامية لغة ل) وملور (مصر دعا القاضي ، ففي )١٠٣(الغربية إىل عقوهلم وحيام 
( تقرير رمسي لالحتالل الفرنسـي عـام    روف الالتينية ، ويف اجلزائر ورد يفباحل واآلداب ، وإىل كتابتها

هم ما جيب أن يسعى إليه الفرنسيون يف اجلزائر هو جعل اللغة إن أ( : ما نصه ) م ١٩٤٩ -هـ ١٣٦٨

  .)١٠٤()بل جعلهم فرنسيني من حيث اللغة ... الفرنسية دارجة وعاملة بني اجلزائريني 
اختذ التغريب من التعليم يف البلدان اإلسالمية وسيلة يف صرف الناشئة عـن  : إنشاء املدارس املدنية  - ت

للحضارة الغربية ، وقـد  ألفكار والثقافة الغربية ، وتوجيههم حنو الوالء انتمائهم األصيل ، وتزويدهم با
) لويـد  ( عربوا عن نيام يف تغريب أبناء املسلمني عن طريق تعليمهم املباديء الغربية ، يقول اللـورد  

 -هــ  ١٣٤٥( عـام  اليت ألقاها يف كلية فكتوريا باإلسكندرية يف خطبته على مصر املندوب الربيطاين 
ليس من وسيلة لتوطيد الرابطة بني الربيطانيني واملصريني أفعل من كلية تعلم الشبان مـن  ) : ( م ١٩٢٦

 وينمو... فيصريوا قادرين أن يفهموا أساليبنا ويعطفوا عليها ... خمتلف األجناس املباديء الربيطانية العليا 

، وخلطورة  )١٠٥() الشرقي والغريب الشعور االجنليزي ما يكون كافيا جلعلهم صلة للتفاهم بني من فيهم
حنو حتقيق أهداف التغريب ،  التعليم ورسم سياستهىل استثمار يلة وقوة تأثريها سارع االحتالل إهذه الوس

سياسة التعليم يف مصر ، ونفذها هو وتالميذه من بعده ، ومـن املؤسـف أن   ) دنلوب ( فقد رسم القس 

  .   )١٠٦(ع جوانب التعليم يف مصر بطابع التعليم الغريب إىل اآلنهذه السياسة ال تزال هلا آثار وذيول تطب

                                 
   . ٢٩٠/مد اليحياوي حم/ حنو ثقافة وسطية راشدة للدكتور )  ١٠٣(
   . ٣١/دراسات يف اللغة واحلضارة ، جمموعة دراسات )  ١٠٤(
   . ٢/٢٨٦االجتاهات الوطنية حملمد حممد حسني )  ١٠٥(
   . ٦٩/عبد الستار سعيد/ الغزو الفكري والتيارات املعادية لإلسالم للدكتور )  ١٠٦(



 ٣٧

التكليـف  نالت املرأة يف اإلسالم حقوقها منذ أن نزل الوحي، فهي تساوي الرجـل يف  : حترير املرأة  - ث
أن تبيع وتشـتري   ، فلهاهلا مجيع احلقوق املدنية تثبت واتباع منهجه ، و بالعبادة والقيام بشرع اهللا تعاىل

؛ العمل يف حدود احلشمة والوقـار  هلا حق ووالتعليم ، ، وهلا احلق يف التعلم العقود املباحة  س كافةومتار
قل مكوناا إىل الناشئة إال أن املرأة نظرا ملكانتها وتأثريها القوي يف احلفاظ على ثقافة اتمع اإلسالمي ون

وا إىل سلخ املرأة عـن دينـها   ب الذين دعانت هدفا لدعاة التغريعلى مباديء اإلسالم وقيمه ك وتربيتها
خبلع حجاـا   وطالبوهايد باسم حترير املرأة ، وجماراا يف العادات والتقال الغربيةودعوها إىل حماكاة املرأة 

إباحة زواجها بالكفار ومنـع تعـدد   كما دعوا إىل ، وخمالطة الرجال األجانب يف ميادين التعليم والعمل 
أول من طـرح  ) فهمي مرقص ( النصراين املتعصب وإيقاعه يف احملاكم ، وكان ق الزوجات وتقييد الطال

أة ، ومن املؤسف أن املـر  )١٠٧()املرأة والشرق(له مساه م يف كتاب ١٨٩٤عام ، وذلك ب هذه املطال
استخدمت باسم التحرير والتطور مصيدة جلمع املال ، ومطية  تها وحقوقهااملسلمة اليت كانت تنعم بكرام

ل املتعة ، ووسيلة للدعاية التجارية ؛ فنقلت من وظيفة تدبري املرتل ورعايـة الـزوج واألوالد إىل   لتحصي
إىل ) برتدانـد راسـل   ( يقول كما مما أدى جر واملزارع واملصانع ايف املتبعيدا عن املرتل العمل الطويل 

 إضافة إىل ترك؛  )١٠٨(للزوجاحنالل األسرة وخروج املرأة عن التقاليد واألخالق املألوفة وعدم الوفاء 
درجة التساهل يف حفظ العرض والوقوع يف الفاحشـة  جناب ؛ بل بلغ التأثر بالغرب احلمل أو احلد من اإل

لقد كانت جناية دعاة التحريـر علـى   ،  العالقات غري الشرعية ستباحةة على قتل األجنة بسبب اجلرأوا
ولت إىل سلعة تباع بأخبس األمثان على الرجال ، وحتخرجت كاسية عارية تعرض مفاتنها املرأة كبرية فقد 

هلا  قتها يف اإلسالم مأكفولةيف حني أن نف )١٠٩(واضطرت إىل العمل يف أعمال شاقة ال تناسب طبيعتها، 
       .ابنها ها أم أخاها أم زوجها أمفهي جتب على الرجل سواء أكان أبا،  وبدون مشقة ، بكرامة 

ليت كانت تعمل على تطوير اإلسالم وإجياد تفسري جديد له خيدم أهـداف  ا : السيطرة على الصحافة  - ج
التغريبيني ، ويقوي الصلة م ، وهذا التطوير كان خطرا خفيا انقادت له جمتمعات املسـلمني دون إدراك  

ـ بِ، وتثلوجه اخلطر فيه ؛ إذ حقيقته إفساد لقيم اإلسالم ومفاهيمه بإدخال الزيف علـى الصـحيح     تي
متكـني األصـدقاء   املتبعة هـي  ده ، وكانت السياسة يكوتأ) وهو ثقافة الغرب وقيمه ( الدخيل الغريب 

االهتمـام   رة هذه الصـحف ، وال غرابـة يف  املخدوعني باحلضارة من املسلمني ونصارى العرب من إدا

                                 
   . ٨٥-٨٣/عمر سليمان األشقر / حنو ثقافة إسالمية أصيلة للدكتور )  ١٠٧(
   .٣٧-٣٦/سعيد رمضان البوطي / حقوق املرأة للدكتور )  ١٠٨(
   .٨٥ - ٨٤/عمر سليمان األشقر / حنو ثقافة إسالمية أصيلة للدكتور )  ١٠٩(



 ٣٨

سيما الوأقوى أدوات التغريب ، وأعظمها نفوذا يف العامل اإلسالمي ،  )ب ج( يقرر  بالصحافة فهي كما 
أن مديريها ينتمون يف معظمهم إىل من يسميهم التقدميني ؛ ذلك أن معظم الصحف واقعة حتـت تـأثري   

إم ال يلعبون دورا مهما يف تشـكيل الـرأي العـام بالقيـاس إىل     : اآلراء واألساليب الغربية ، ويقول 
ـ حتتوي كذلك على مقـاالت تشـرح احلركـا   األحداث احمللية فحسب ، ولكن صحفهم  ية ت السياس

مث هم يقفون الرأي العام على ما جيـري  . مقاالت مترمجة من الصحف األوربية واالقتصادية يف أوروبا ، و

 .)١١٠(يف الغرب من أحداث وما يستحدث من آراء ، مبينني صدى ذلك يف بالد الشرق

م حنو تطـوير  مع بداية القرن العشرين حتول اهتمام املستشرقني يف دراسا: تطوير الفكر اإلسالمي  - ح
الفكر اإلسالمي ، وهي دراسات موجهة هادفة ، تساير تطور السياسة االستعمارية يف البالد اإلسالمية ، 

الذي صدر ) اإلسالم يف التاريخ احلديث : ( يف كتابه ) مسيث ( واجتاهها إىل التغريب ، وهذا ما يوضحه 
لكي  التطور تعين املسلمني دراسة هذا، وأن  م من أن اإلسالم جيتاز مرحلة حتول وتغري خطرية١٩٥٧عام 

، ويرى أن ذلك ضروريا لترويج مفاهيم التحـرر والعلمانيـة   يشاركوا يف تطوير حيام مشاركة واعية 

   . يف العامل اإلسالمي  )١١١(والعاملية
  

  :آثار التغريب 
على كل مظاهر احلياة ،  ابصماكل بالد العامل اإلسالمي ، وترك  يف ستطاعت حركة التغريب التغلغلا  

يف فكر اتمع اإلسالمي وسلوك أفراده ، وقد تفاوت حجم التأثر من بلـد إىل آخـر ، فظهـر     والتأثري

، وكان من أبرز هذه اآلثار مـا   )١١٢(سيا واملغرب العريبيبوضوح يف مصر وبالد الشام وتركيا وأندون
     :  يأيت

   . تزام بأحكام اإلسالمزعزعة اعتقاد املسلم ودفعه إىل ترك االل .١
   . موممارسا التبعية للغرب يف كل توجهات املسلمني تكريس .٢
  .منع تطبيق الشريعة اإلسالمية .٣
  .إعاقة العمل حنو الوحدة اإلسالمية . ٤
    .مكاا  عادات الغرب وقيمهبعض إحالل وعادات اتمع اإلسالمي وقيمه  إلغاء بعض. ٥

                                 
  .٢/٢١٧االجتاهات الوطنية حملمد حممد حسني )  ١١٠(
   .١٨٢/أزمة العصر حملمد حممد حسني )  ١١١(
   .٢/٧١٥لشباباملوسوعة امليسرة للندوة العاملية ل)  ١١٢(



 ٣٩

  
  الثقافية وملةالع: ة القضية السابع

        
هرها يزداد االهتمام العاملي يوما بعد يوم على مستوى الدول والشعوب مبوضوع العوملة ومظا      

على مساحة كبرية من الرأي والفكر واحلوار والنقاش يف أن يستحوذ هذا املوضوع املختلفة ، ويكاد 
هذا يعين أن العوملة من القضايا الساخنة واملثرية وسائل اإلعالم واملؤمترات والندوات الدولية واإلقليمية ، و

يف توضيح  سهام، وجتعلهم يتطلعون إىل اإل  اليت تشغل بال كثري من العلماء واملفكرين يف الوقت احلاضر
ما يثار حوهلا من تساؤالت واستفهامات ،  نغموضها وكشف خباياها واإلجابة عحقيقتها وجتلية 

  . يةوالتعرف على آثارها املستقبل
برزت يف مظهريها االقتصادي واإلعالمي فإا اآلن يف مرحلة ترسيخ املظهر قد وإذا كانت العوملة      

صوصيات األمم خ المستهنظرا مل الثقايف الذي يعد أكثر صعوبة وحساسية من املظاهر األخرى ؛
  .على الذاتية واالنفراد  تعاليم األديان وأمناط التقاليد والعادات اليت تؤكدل مصادمتهواتمعات ، و

  
  :تعريف العوملة 

كلمة عوملة مصدر قياسي على وزن فوعلة مشتق من الفعل الرباعي عومل من العامل ، مثل : يف اللغة  -أ
  .حوقل حوقلة ، وهي كلمة تدل على التغري والتحول من حال إىل حال 

الكوكبة والكونية الشاملة رادفات ، هي العوملة مصطلح جديد ، له عدة م: يف االصطالح  -ب 
  .واحلداثة 

؛ إذ أنه قبل من القرن املاضي هذا املصطلح مل يكن له وجود قبل منتصف عقد الثمانينات امليالدية      
للكلمات اإلجنليزية اجلديدة أشار إليه ) إكسفورد ( هذا التاريخ مل يكن له حضور خاص ؛ بل إن قاموس 

بأنه من الكلمات اجلديدة اليت برزت خالل التسعينات ، مث إنه لو كان م واصفا إياه ١٩٩١ألول مرة عام 
موجودا فيبدو أنه مل يسترع أي اهتمام أو انتباه ، أو أنه كان يعامل معاملة الكلمات العابرة اليت ال تشري 

عد إىل مفهوم خاص أو واقع خاص ؛ لكن احلال تغري بعد التسعينات حيث بدأ يتكون له مفهوم مل يستقر ب

  .)١١٣(، وصار من أكثر املصطلحات تناوال وتداوال ونقاشا

                                 
  .  ٥٠/هـ ١٤٢٠ظاهرة العوملة الواقع واآلفاق للدكتور احلبيب اجلنحاين ، جملة املعرفة عدد حمرم : حبث )  ١١٣(



 ٤٠

العوملة من حيث الواقع متثل ظاهرة سياسية  أنبتزايد ال بد من االعتراف ومع هذا التداول امل    
واقتصادية وثقافية ؛ بل واجتماعية غري حمددة املعامل ، وغري جممع على صورا ، وال جممع على هيمنتها ؛ 

النظر  ا أن تكون مسة هذا العصر ، ومصري الشعوب ، وهو ما ميكن استقراؤه من خالل إمعانولكن يراد هل
  ـ: ية تآليف تعريفات العوملة  ا

  .اجتاه احلركة احلضارية حنو سيادة نظام واحد ، تقوده يف الغالب قوة واحدة : هي  •
حد من مراكز القوة استقطاب النشاط السياسي واالقتصادي يف العامل حول إرادة مركز وا:  هي •

 . )١١٤(يف العامل

حتويل العامل إىل قرية واحدة يتحكم فيها نظام رأمسايل واحد ، يلزمها بالتخلي عن ديانتها : هي  •

  .)١١٥(روقيمها وحضارا شرطا لتحقيق النجاح يف جمال تنمية االقتصاد والسوق وجودة األسعا
 لنا أن العوملة شاملة لكل النواحي الفكرية والعملية ومن تأمل هذه التعريفات واستقراء مدلوالا يتبني    

ية تتناول كل الشعوب ، وإن ظهرت يف صورة معينة أو شكل حمدد ، وأا ذات أبعاد متعددة ومستقبل
  . ن تكون بديال لكل موروث ألوتسعى 

  
  :) العوملة ( نشأة النظام اجلديد 

سنة ، وإن  ٤٥كا واالحتاد السوفيييت اليت دامت أكثر من بعد انتهاء احلرب الباردة بني القطبني أمري      
ما ، وتبعية بعض امل حيدث بينهما حرب عسكرية مباشرة  ؛ لكن وقعت حروب يف العامل بسبب سياس

الدول إلحدامها بلغت أكثر من أربعمائة حرب إقليمية ، راح  ضحيتها أكثر من عشرين مليون نسمة ، 
م ٦/٣/١٩٩١ئر احلربني العامليتني ـ حدد الرئيس األمريكي بوش األب يف وفاقت خسائرها املادية خسا

إطار هذا النظام يف خطابه الذي ألقاه أمام قوات التحالف يف الكويت بعد انتصارها يف حرب اخلليج الثانية 
ا من ،  عامل  تصبح فيه األمم املتحدة بعد حترره.... إننا نرى اآلن ظهور نظام عاملي جديد : ( قائال 

الطريق املسدود للحرب الباردة قادرة على حتقيق الرؤية التارخيية ملؤسسيها ، عامل  حتترم فيه مجيع األمم 

                                 
، ربيع األول عـام   ٤٨/ العوملية جرمية تذويب األصالة ، للدكتور عبد الصبور شاهني ، جملة املعرفة عدد  )١١٤(

  .  ١٤٠/ هـ ، ص ١٤١٩، عام  ٦١/ ، جملة شؤون اجتماعية عدد  هـ، والثقافة العربية وحتديات العوملة١٤٢٠
،  ١٣٢٤/ ذراع جديدة ألخطبوط الغزو الفكري لعبد الناصر حممد مغنم ، جملة اتمع عـدد  : مقالة )  ١١٥(

  . هـ ٢٣/٦/١٤١٩



 ٤١

وقد ركزت وسائل اإلعالم على حتليل عبارات هذا اخلطاب ، وجعلته جديدا ، ) احلرية وحقوق اإلنسان 

  .)١١٦(وضخمته كأنه األمر الواقع الذي ال مفر منه
بوش كان يقصد من حتقيق الرؤية التارخيية قيام وحدة عاملية تتجاوز أسباب الصراع ، لعل الرئيس     

عالم تقوم هذه الوحدة ؟ إن كثريا من : وهذا يقتضي التساؤل . وتستبعد عوامل التناقض بني الشعوب 
الياباين  املفكر املفكرين واحملللني  يرون أا ستقوم على أساس سيادة النموذج الرأمسايل ، ومن هؤالء

الذي اعترب اية الشيوعية وسقوط االحتاد السوفييت اية للتاريخ بانتصار  األصل فوكوياما

  .وحضارا وانفرادها باهليمنة العاملية  )١١٧(الرأمسالية
وإذا صح هذا الرأي فإن الوحدة اليت سيسعى إليها  النظام الرأمسايل  ستؤدي  إىل احليلولة دون انفراد     
لوسكسونية وية خاصة ومباديء وقيم ومفاهيم متثل شخصيتها ة سوى احلضارة الغربية االجنحضار أي

  .الظاهرة ، وتعرب عن نظرا للحياة ، وتنم عن تصورها للوجود 
  

  :دوافع العوملة 
إذا كانت العوملة حديثة من ناحية االصطالح فإا قدمية نوعا ما من الناحية العملية ؛ ذلك     

ة اهليمنة على األسواق العاملية ونشر املفاهيم والقيم الغربية كانت من  أهداف الدول أن حماول
الغربية بعد احلرب العاملية األوىل عن طريق فرض الوصاية واالنتداب ، وبعد احلرب العاملية 

الظروف  ؤاق ؛ لكن أطماعها تزايدت بعد يالثانية عن طريق االستعمار والتنصري واالستشر
  ـ:  يةآلتا

قدم الصناعي الغريب اهلائل ظهور الثورة التقنية اليت مسيت بالثورة الصناعية الثالثة ، ومتثلت يف  الت .١
سيما يف جمال االتصاالت واملعلومات والفضاء واحلاسب اآليل واإللكترونيات الدقيقة واهلندسة ، وال

  .الوراثية 
عن النشاط االقتصادي وإبرام االتفاقيات  حترير التجارة اخلارجية بني الدول عن طريق رفع القيود .٢

اليت سعت إىل فتح ) اجلات ( الدولية الضامنة لذلك كاالتفاقية الدولية العامة للتعريفات التجارية 
  .األسواق العاملية أمام التجارة العاملية ، وإزالة كل القيود واحلواجز أمام التجارة الدولية 

                                 
  .  ٢٧/ النظام العاملي اجلديد من منظور إسالمي للدكتور علي حميي الدين القره داغي ) ١١٦(
  .  ١٤/العوملة وعامل بال هوية حملمود املنري )  ١١٧(



 ٤٢

متنوعة النشاطات متميزة بضخامة نشاطها وإيراداا كربى متعددة اجلنسيات ، قيام شركات  .٣
وغريها من الشركات الكبرية اليت  )  جنرال موتورز ( وشركة ) ستوبيشي تمي( ومبيعاا ، مثل شركة 

متتلك أرصدة ضخمة وإمكانات مادية هائلة  وقوة إنتاج واسعة ، فقد استطاعت  هذه الشركات أن 
ي حبيث تعجز الدول من أن حتد من تأثريها يف حتقيق التحوالت يف تفرض نفسها على الواقع االقتصاد

  .النشاط االقتصادي العاملي 
م ، وقد سبقه ١٩٩١سيما بعد سقوط االحتاد السوفييت يف عام نامي القوة العسكرية الغربية والت .٤

ي الغريب ، م  حتول الدول األوربية الشرقية من النظام االشتراكي إىل النظام االقتصاد١٩٨٩يف عام  
 .واتباعها لسياسات االنفتاح على أسواق الدول الغربية وعلى الفكر الغريب 

همت على إظهار الدول الغربية على أا قوة عاملية سأريب أن هذه الظروف وال      
واحدة ، تقود نظاما جديدا يسعى إىل نشر منط احلياة الفكرية الغربية بكل مفاهيمها 

١١٨(تمعاتونظمها وقيمها بني ا(.  
  
    :الثقافية  العوملة 

ال ريب أن  الثقافة ذات خصوصية إذ أن لكل أمة من األمم مبادئ وقيما ومفاهيم متثل شخصيتها       
 يهاعلى استمرارها واحملافظة عل الظاهرة ، وتعرب عن نظرا للحياة ، وتنم عن تصورها للوجود ، فتحرص

حروب وقيام دول اشتعال رية اليت غريت تاريخ العامل من ، وحينما نستعرض سلسلة األحداث الكب
ا دف إىل اقتالع فكرة وإحالل فكرة أخرى مكاا ؛ سواء هوحركات فكرية وضات علمية جندها مجيع

أكانت الفكرة البديلة هي األمثل أم  األسوأ ، ومتثل ظاهرة العوملة يف الوقت احلاضر إحدى احللقات 
لة املمتدة ، واليت ميكن القول بأن العوملة الثقافية أحد وجوهها وأكثرها متيزا ، اجلديدة يف هذه السلس

وأعظمها خطرا ، وهي تعين إلغاء ثقافات الشعوب املتراكمة واملوروثة لتحل حملها ثقافة النظام الواحد عن 

  .)١١٩(طريق الوسائل احلديثة املستخدمة من أجل إحداث التحول املطلوب 

                                 
العوملة يف بعدها الثقايف للدكتور منصور زويد  املطريي ، جملة كلية امللك خالد العسكرية ، عـدد  : مقالة ) ١١٨(

  .  ٣٦ـ٣٥/ هـ ١٤٢٠صفر عام 
لك خالد العسـكرية ،  دور اإلعالم يف نشر تيار العوملة للدكتور هاشم عبده هاشم ، جملة كلية امل: مقالة )  ١١٩(

  .  ٢٠/هـ ١٤٢٠عدد صفر عام 



 ٤٣

لعوملة عرفت بعوملة االقتصاد فهذا يرجع إىل كون االقتصاد أول املنافذ إىل التأثري يف حياة وإذا كانت ا     
الشعوب واألداة الضاغطة على مصاحلها ،  وال  أدل على هذا من أن سقوط االحتاد السوفييت  كان فشال 

القائم على املنافسة  ذريعا للنظام االقتصادي الشيوعي ، وهو يف الوقت نفسه انتصار لالقتصاد الرأمسايل
  .احلرة واألسواق املفتوحة واهليمنة على املال العاملي من خالل الشركات الكربى ومراكز املال الدولية 

وإذا كانت العوملة االقتصادية ظهرت من خالل إنشاء األسواق املالية والتجارية العاملية مثل السوق   
م ، وبرزت عن طريق املؤسسات والشركات ١٩٩١ر عام األوربية املشتركة اليت أنشئت يف أواخر اكتوب

جنرال ( وشركة ) ستوبيشي تمي( العاملية العمالقة عابرة القارات اخلارجة عن سيطرة الدول ، مثل شركة 
ذات النشاط التجاري الضخم ـ فإا تستمد حيويتها من اجنذاب العامل بأسره اجنذابا كامال ) موتورز 

احلر الذي حقق أكرب جناحاته بعد تراجع النموذج االشتراكي ، وتطبيق الدول لفكر النظام الرأمسايل 
األوربية الشرقية االشتراكية سابقا ملبادئ التجارة احلرة ، وهذا التوجه العاملي واضح من الناحية 

ادية من االقتصادية ؛ إال أن العوملة الثقافية دون ذلك متاما ، فهي اآلن مل تبلغ ما بلغته العوملة االقتص
التجليات يف حياة الشعوب السلوكية والتطبيقات املادية اليت ترعاها املؤسسات االقتصادية العاملية ، وذلك 

دين السبعينات والتسعينات يعود إىل أن العوملة االقتصادية حمصلة تطورات جتارية ومالية تسارعت يف العق

تعصية  ـ يف كثري من اتمعات ومنها اتمع ل مستز مل خبالف العوملة الثقافية )١٢٠(املاضي القرنمن 
اإلسالمي ـ على النظام الدويل يف التخلي عن ذاتيتها وهويتها اخلاصة رغم حماوالت الغزو الفكري 

  .القدمية اليت كانت تسعى إىل حتقيق قدر من جذب الشعوب إليها عن طريق التقليد والتبعية املطلقة 
كان يف حالة ترقب لظاهرة العوملة أنه رغم هذا االستعصاء فإن املرحلة لكن ال ينبغي أن يغيب عمن      

القادمة من اجلهود الغربية  املبذولة يف التحول العاملي ستتجه حنو االهتمام بالعوملة الثقافية نظرا للعناية 
علومات واملعرفة املتزايدة من الدول الغربية وبعض الدول الشرقية اليت تسري يف ركاا كاليابان  بثقافة امل

 ة وسائل االتصال واإللكترونات وملالعلمية نتيجة ملا حتقق من تطور صناعي سريع ومذهل يف العلم وتقني
يزال ، هذا التطور يف وسائل االتصال حول مسار ثقافة العوملة الغربية من ثقافة اإلنتاج إىل ثقافة املعلومات 

، األمر الذي )١٢١(لطفرات اجلذرية يف العلم والتقنية واملعرفة العلمية ، وقد أمكن ذلك بسبب هذه ا

                                 
العوملة جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها للدكتور عبد اخلالق عبد اهللا ، جملة عامل الفكر ، عدد : حبث ) ١٢٠(

  .  ٧٤ـ  ٧٣/م ١٩٩٩اكتوبر 
، العـدد احلـادي    العوملة هل من رد إسالمي معاصر إلبراهيم أبو ربيع ، جملة إسالمية املعرفـة : حبث )  ١٢١(

  .  ٣٣/هـ ١٤٢١والعشرون عام 



 ٤٤

جعل كثريا من املفكرين الغربيني حيلمون ببناء امرباطورية العصر االلكتروين وشبكات التحكم واالتصال 

  . )١٢٢(اجلديدة اليت سيصبح السوق املايل العاملي واهنا بالنسبة إليها بفضل تقنيات املستقبل
تطمح إىل صياغة ثقافة كونية شاملة ، تغطي خمتلف جوانب النشاط ( ا  الفكري إن العوملة  يف اجتاهه     

. )١٢٣()اإلنساين ، فهناك اجتاه صاعد يضغط يف سبيل صياغة نسق ملزم من القواعد األخالقية الكونية
 من صبغة علمية ومعرفية فإا كما يراها عبد الوهاب املسريي الثقافة مهما استخدم يف صياغتها ن هذهإو

صيغت داخل التشكيل احلضاري والسياسي الغريب ، فهي حتمل معامل هذا التشكيل ، وتدور يف إطار 
العلمانية الشاملة اليت تدعو إىل إنكار القيم وتأكيد النسبية املعرفية واألخالقية وتطور العامل ، وال يبعد أن 

 )١٢٤(من أجل بناء اهليمنة الثقافية الغربية تكون الصفة املعرفية هلذه العوملة وسيلة للتسلل إىل إرجاء العامل
اليت تسعى الدول الغربية  إليها ؛  وتعمل على حتقيقها عن طريق االتفاقات الثقافية واالقتصادية وغريها مع 

  .الدول األخرى 
  
   : معامل العوملة الثقافية الغربية 
حت ب على جمتمعاته عن طريق يتعرض العامل اليوم لرياح العوملة الثقافية الغربية اليت أصب     

لوجيات الفكر الغريب احلديثة ونظرياته يومنافذ اتصال متنوعة وسريعة التأثري ، ناقلة معها أيد
االجتماعية ، ومروجة لسلوكيات اتمع الغريب وأمناط حياة أفراده ، لقد استهدفت هذه 

الغربية مستغلة فرصة االنفتاح الرياح تفريغ جمتمعات العامل من ثقافتها لتحل حملها الثقافة 
الثقايف الذي يشهده العامل حاليا والتهيؤ النفسي لدى الشعوب  هلذا االنفتاح ، ومستخدمة يف 

  .كل مكتسباا العلمية والتقنية  سبيل ذلك
على العامل وعلى العامل اإلسالمي بصفة خاصة يف الوقت  العوملة وتربز معامل  تأثري هذه     

  :يلياحلاضر فيما 
تسعى العوملة إىل التذويب الكلي أو اجلزئي للهوية : التذويب الكلي أو اجلزئي للهوية الثقافية •

الثقافية ذات اخلصوصية الشديدة لدى اتمعات اليت تكونت لدى كل منها حىت أصبحت نسيجا 

                                 
  .  ١١٩/العوملة وعامل بال هوية حملمود املنري ) ١٢٢(
  .  ١٠٤/ حمليي حممد مسعد ) األوهام واحلقائق ( ظاهرة العوملة ) ١٢٣(
  .  ٢٠/ هـ ١٤٢٠عوملة االلتفات بدال من املواجهة ، جملة املعرفة حمرم : مقالة )  ١٢٤(



 ٤٥

ألعراف همت اسأمييزها عن األخرى ، وقد قامت األديان بدور بارز يف تشكيل هذه اهلوية ، كما 
والتقاليد يف بلورة خصوصيتها لكل جمتمع ، وإذا كانت العوملة تستهدف هذا التذويب ، وتعمل على 
ايار هذه الثقافات وذوباا فإن هذا يعين أن الثقافة مبا فيها ثقافتنا اإلسالمية ستتعرض ملواجهة شديدة 

ذه الثقافة يف حمك االمتحان ، فاليت ، تنعكس سلبا على جمتمعنا املتمسك جبذوره الثقافية ، وستكون ه
ال متلك مقومات الثبات ستكون أكثر قابلية لالجتياح الثقايف العوملي ، وإذا كانت الثقافة اإلسالمية 
أكثر من غريها مقاومة للعوملة الثقافية الغربية ملا متتلكه من مقومات الثبات ، ويف مقدمتها الرصيد 

واملاضي التارخيي املشرق واالتساق يف تشريعاته مع الفطرة والعقل  العقائدي النقي  والسند الصحيح ،
ـ فإن هذا ال يعين أن الثقافة اإلسالمية ليست حباجة إىل تكريس اجلهود من أجل تفادي االرتطام مع 
حركة العوملة العاملية يف مسارها اإللزامي ، وإىل  احملافظة على هويتها اخلاصة وصفتها الشخصية ، 

تلزم أن نفتح عقولنا ، ونعطي الدراسة والبحث العلمي حقهما ، وسوف جند فيهما ما جيعلنا وهذا  يس

  .   )١٢٥(األقوى يف ظل املواجهة الواعية هلذا املد العارم
العمل على إبراز الثقافة الغربية مبا تشتمل عليه من مفاهيم وقيم وقناعات ومواقف إنسانية  •

، وفرضها على ما سواها من اآلراء واألفكار على أساس أا  مشتركة وعابرة لكل املناطق احلضارية
الثقافة البديلة ، وألا  متثل الفلسفة اليت ينطلق منها التصور للعوملة ، وتنبثق منها العالقة بني جوانبها 

ها ؛ لذا فإن العوملة ال تستهدف إجياد ثقافة عاملية جديدة ممتزجة من ثقافات خمتلفة ، أو ناشئة من تفاعل
مجيعا ؛ وإمنا تستهدف نشأة عامل جديد بال حدود ثقافية خاصة ، ينسلخ من هوياته املاضية ،  ويتم فيه 
التبادل احلر لألفكار واملفاهيم عرب اتمعات ، ويمكِّن من رواج املفاهيم الغربية وأذواق اتمع الغريب 

مرحلة من احلرية الكاملة اليت تسمح ، وهي من أجل حتقيق هذا اهلدف تسعى إىل أن تبلغ البشرية 
بانتقال األفكار واملعلومات واالجتاهات والقيم واألذواق على الصعيد العاملي وبأقل قدر من القيود 

، وذلك لتسهيل عملية الفرض عن طريق ما متتلكه من وسائل اقتصادية وإعالمية  )١٢٦(والضوابط
من التأثر به مبجرد االستفادة من الوسيلة ؛ إذ وسياحية عاملية ذات حمتوى فكري ال ميكن الوقاية 

تضعف مع الزمن خاصية التحكم فيصبح اإلنسان متأثرا باحملتوى الفكري رضي أم أىب ؛ مما يقتضي 
تكثيف اجلهود من أجل حتقيق حصانة كافية ألبنائنا وبصفة خاصة أجيالنا القادمة ، ووقايتهم من 

                                 
الم يف نشر تيار العوملة للدكتور هاشم عبده هاشم ، جملة كلية امللك خالد العسـكرية ،  دور اإلع: مقالة ) ١٢٥(

  .  ٢٢/هـ ١٤٢٠عدد صفر عام 
العوملة جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها للدكتور عبد اخلالق عبد اهللا ، جملة عامل الفكر ، عدد : حبث )  ١٢٦(

  . ٧٦/ م ١٩٩٩اكتوبر 
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ربية ، تقوم على بناء العقيدة الصحيحة ، وغرس الفضائل التقليد والتبعية املطلقة للحضارة الغ
 .واألخالق الكرمية يف النفوس ، والعمل على طهارة اتمع من الفساد والرذيلة 

استغالل املؤسسات االقتصادية والوسائل اإلعالمية والنشاط السياحي لترويج الفكر الغريب  •
الحتكار لت االقتصادية القائمة وسائل إىل ؤسساداخل اتمعات بطريق غري مباشر ، فقد أصبحت امل

والتعامل بالفائدة وجتاهل مشاعر الفقراء واحملتاجني وتنمية الفوارق بني فئات اتمع وتعظيم صورة 
املال يف النفوس والقضاء على امللكيات الصغرية وحتويل الناس إىل عمال لفئة قليلة من مالك رؤوس 

ألمر الذي أعطى هذه املؤسسات القدرة على صياغة مثل هذه املعاين األموال والشركات الكربى ، ا
السيئة والقيم املادية ، وأصبحت وسائل اإلعالم الفضائية أداة لتوجيه الشعوب والتأثري عليها يف 
آرائها وأفكارها وأذواقها ، وصارت وسائل السياحة سبيال إىل  إلغاء احلدود وتقريب املسافات من 

لسائح من أسباب املتعة اجلاذبة ، وطريقا إىل التالقي البشري والتالقح الفكري بني خالل ما يأ ل
الشعوب ، وهذا يتطلب من املسلمني العمل على إجياد البدائل الكافية ، وتوظيف الوسائل اجلديدة 
 االقتصادية واإلعالمية والسياحية من أجل يئة أجواء صاحلة للدعوة إىل اهللا تعاىل ونشر القيم

  .اإلسالمية واحملافظة على أخالق اإلسالم الكرمية ومبادئه السامية 
  

  :أخطار العوملة الثقافية 
قد يصعب حصر األخطار اليت تنشأ عن العوملة بصفة عامة ؛ بل قد يطول احلديث عن       

  - :أخطارها الثقافية ، ولكن ميكن االقتصار على أمهها ، وهي

 )١٢٧(ة حتت وطأة تأثري الفكر الغريب والنظريات املنحرفة عن الدينتغييب املبادئ الدينية واخللقي •
ة العوملة والقيم ، ومصادرة االنتماءات الدينية عدا االنتماء إىل النصرانية ، الذي ال جند يف حرك

لزام بالتخلي عنه ؛ ألنه يعد نوعا من أنواع احلرية الشخصية يف الفكر العلماين الغربية ما يدل على اإل
طريق   ، ذلك أن واقع الدول الغربية اليت تروج للعوملة ، وتسعى إىل فرضها على الشعوب عنالغريب

ل على رغم علمانيتها تسري على اخلط املسيحي يف توجهها العام ، ويف تز مصادرة االنتماء الديين مل
 )ريغان(سبق مقدمة هذه الدول الواليات املتحدة األمريكية ، يدل على هذا قول الرئيس األمريكي األ

حامسا يف احلياة السياسية إن الدين يلعب دورا : (ع السياسة األمريكية احلديثة أحد صنا

                                 
  .  ٣٣/صحوة اإلسالمية للدكتور عبد الرمحن الزنيدي العوملة الغربية وال) ١٢٧(
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يف ية ل يؤمن بتأثري الدين يف توجيه احلياة السياسيز أمام هذا القول يتبني أن الغرب مل، و)١٢٨()ألمتنا
زيد املسلم إميانا هذا ي عن دينهم ، وال ريب أنيتخلون  نياملسلم جعلإىل فيه الوقت الذي يسعى 

~��_��`��������m: ، هي أن أهل الكتاب حريصون على ردته عن دينه ، قال تعاىل  حبقيقة قرآنية
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٢١٧ .  
ن العوملة ليست حمصورة يف االقتصاد أذلك : رة الغربية والذوبان فيها فرض التأقلم مع احلضا •

، وليست جمرد وسائل تنقل العقائد والقيم والنظم  اة اليت تعد احملرك الرئيس هلوحرية التجارة الدولي
يف ترسيخ عقائدها وقيمها ونظمها ، وليست فكرة االستفادة منها  أمة لكل بشكل سريع ميكن 

يريد ، ال ، ويدع ما يأخذ كل واحد ما يريده منها حبيث خاضعة حلرية الفرد أو حريات الشعوب 
وإمنا هي تأقلم وذوبان مع معطيات احلضارة الغربية خبريها وشرها ، وتوجه يعمل على إزالة كل 
اخلطوط اليت تفصل بني األمم ومتايز بينها من عقائد وشرائع وقيم من أجل إقامة عامل واحد لغته 

القانون الدويل الذي يرعاه ويعده الغرب ، ومقاييسه هو انونه العام املشتركة هي اللغة اإلجنليزية ، وق
هي مقاييس احلضارة الغربية ومواصفاا وقيمها ، إم يدركون أن ، وومواصفاته وقيمه موحدة 

  .)١٢٩(احملتوى الثقايف هو الذي يقود العامل ، ويشكل الشعوب
ذلك أن العوملة الغربية ال تؤمن بأي قيم  :إخضاع القيم واألخالق لقانون فكرة العصرنة والنسبية  •

ثابتة ، وال تعترف بوجود كليات ملزمة ؛ بل تتجاوز العقائد واملوروثات والقيم األصيلة إىل ما تقتضيه 
السيولة الفكرية اليت تقوم عليها فكرة العصرنة والنسبية من التطور وعدم الثبات وقرب كل قدمي 

يعين أن العوملة حماولة إلخضاع كل القيم مبا فيها القيم الثابتة وثابت من األخالق والقيم ، وهذا 
واألصيلة وفق مفهوم العصرنة والنسبية ؛ وإن كان هذا ال ينفي وجود مثة منظومة معرفية قيمية خفية 

؛ إذ يستحيل أن  )١٣٠(متكاملة وراءها ، تسعى إىل االعتالء على غريها من القيم الثابتة والتارخيية 
ة الغربية وتنمو مبجرد الصدفة والسذاجة ، فحقيقة العوملة الغربية  أا دم ما لدى تنشأ العومل

                                 
  .  ٢٧/ النظام العاملي اجلديد من منظور إسالمي للدكتور علي حميي الدين القره داغي ) ١٢٨(
  .  ٣٦/العوملة يف بعدها الثقايف للدكتور منصور زويد املطريي ، جملة كلية امللك خالد العسكرية : مقالة ) ١٢٩(
لعاملي اجلديد ، عوملة االلتفات بدال من املواجهة للدكتور عبد الوهاب املسريي ، جملة املعرفة النظام ا: مقالة ) ١٣٠(

  .  ٢٠/هـ ١٤٢٠عدد حمرم 
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الشعوب من قيم خاصة نابعة من األديان واألعراف ، وتبين فوقها قيم احلضارة الغربية املضطربة 
  . واملتطورة 

  
  :املوقف من العوملة  الثقافية  
بني الناس والصراع بني البشر ، ومتثل ظاهرة العوملة  أحد مضت سنة اهللا تعاىل يف حصول التدافع       

�¦��§��¨��m: صوره احلديثة ، قال تعاىل  � �¥� �¤� �£� �¢� �¡

��°��¯��®��¬���«��ª��©l هذا التدافع يستلزم أن يتم بني  ٢٥١: البقرة ،
يصح أن يقبل طرفني خمتلفني ؛ لكن ال يستلزم أن يرفض أحدمها ما عند اآلخر كليا ، وعلى اخلصوص ال 

�.  ما عنده كليا ؛ ألن القبول يتناىف مع معىن التدافع املقتضي للرفض ولو جزئيا  �
سيما مع الدول الغربية تدافع القائم بني احلضارات ، والإن اختاذ املسلمني موقفا من العوملة يف ظل ال      

للعوملة اليت تفرضها هذه الدول اليت تقود هذه العوملة ـ حيتاج إىل حكمة ووعي ، فليس القبول املطلق 
على الشعوب اإلسالمية صائبا ؛ ألن فيه انسياقا وتعجال وجتاهال ملنطق العقل الذي يقتضي االنتفاع مبا 

السلبيات ، وليس رفض العوملة مجلة صحيحا أيضا ؛ ألنه مناف ما فيها من  فيها من إجيابيات وتفادي
رب ؛ إن قرار الرفض أسهل ما ميكن اختاذه ، ولكنه أصعب للحكمة ، ويعرض الشعوب اإلسالمية لضرر أك

ما ميكن التعايش معه مستقبال ، ذلك أن ظاهرة العوملة من الناحية الواقعية تنامت وأصبحت متثل صورة 
جديدة من العالقات بني الدول واألمم والشعوب ، من يرفضها سيبقى معزوال عن العامل ، وسيحرم من 

ديثة ، وإذا كان أحد قد اختذ قرار الرفض عن قناعه فليعلن أنه ليس حباجة إىل كل عطاءات احلضارة احل
االستفادة من التقنية العالية وتبادل املعلومات وأجهزة االتصال واألقمار الصناعية وأجهزة الطب احلديث 

على النفس لوجي واإللكترونيات ، ومثل هذا  املوقف يعين اختاذ قرار يفرض عزلة قاسية ووالتنقيب اجلي
واتمع الذي خيضع له ، ويعين كذلك التعرض لطائل احلصار الدويل الذي سيؤدي يف النهاية إىل التنازل 

  .بالعزيز والنفيس يف سبيل رفع هذا احلصار والتعايش مع اآلخرين 
دينهم وهوية أمتهم وإثبات االنسياق مع العوملة فيما يتعارض مع  رفضإنه يتعني على املسلمني       

الغربية  خصوصيتها نظرا ألن العوملة تستهدف صهر األمم واتمعات يف بوتقة واحدة هي بوتقة احلضارة
 اإلقليمية طفيفة فإن الفرنسيني ملمريكية ، وإذا كانت الفوارق بني احلضارات وعلى اخلصوص احلضارة األ

لوسكسونية ويف قيادة العوملة ـ على ارة الغربية  االجنيف حمتوى احلض وهم يشاركون الغربيني ايزالو
توجس شديد من أن تفرض على حيام أمناط سلوكيات احلياة األمريكية اخلاصة ، وعلى خشية من خماطر 

املواقف املتشددة اليت أبدا  تلكي حتت مظلة العوملة ، يدل على اجتياح األمناط األمريكية تمعهم الفرنس
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رنسية أثناء مفاوضات اجلات يف قطاع اخلدمات ؛ نظرا لكون هذا القطاع حيتوي على جوانب احلكومة الف
ثقافية ، متكئني يف تشددهم هذا على ما ميتلكون من بدائل اقتصادية مؤثرة متكنهم من محاية ثقافتهم ، وال 

سية قوية متكنهم من توفرت لديهم إرادة سيا إذالون وزنا وتأثريا عن الفرنسيني ريب أن املسلمني ال يق
استثمار ما لديهم من ثقافة أصيلة تقوم على جوانب روحية عظيمة حتتاج إىل هدايتها البشرية مجعاء ، ومن 

، ومساحات جغرافية واسعة ومتنوعة املوارد ، وثروة معدنية نسمة ثروة بشرية كبرية تزيد على مليار 
املمرات براتيجي يربط القارات ، ويتحكم قع استمهمة تعتمد عليها الصناعة األساسية العاملية ، ومو

فإن هذه اإلرادة  )١٣١(البحرية ، ويتسم بتنوع املناخ ، ويعد من أفضل املناخات للمالحة اجلوية الدولية
بالغة م إىل موقع القيادة  ، ونأت م عن التبعية لغريهم ، لو وظفت توظيفا سليما لغريت موقع املسلمني

  .جعلتهم يف موقع االحترام واملهابة بني األمم والدول ، ويف أقل األحوال 
إن استثمار املسلمني ملا ميتلكونه من عقيدة صحيحة هلي من أقوى العناصر املؤثرة يف قلوب اتمعات       

والشعوب ، ذلك أن اخلواء الروحي املتفشي بني الناس وطغيان املادية املتسلطة وانتشار األمراض الفتاكة 
من فساد األخالق وغياب القيم ، ورواج املخدرات بني األفراد ، وابتذال اجلنس هلي من أهم  الناشئة

الظواهر الفكرية واالجتماعية اليت تعاين منها شعوب العامل ، ويعاجلها اإلسالم خملصا هذه الشعوب من 
م ما يساعد على شرورها ، وواقعية اإلسالم وعنايته مبصلحة اإلنسان وبكل متطلبات تكوينه هي من أه

الغربية املادية اليت ابتليت جمتمعاا ذه الظواهر السيئة بسبب  دنيةجاذبية املمن رغم بالسرعة انتشاره 
مبا يشتمل عليه من صفاء  -إمهاهلا للجانب الروحي واخللقي ، وستزداد سوءا مع العوملة ، وميثل اإلسالم 

احلضارة ومحاية األخالق وحتقيق التوازن بني متطلبات العقيدة وتكامل التشريع وحسن الرعاية للعلم و
اختارها اهللا  اإلنسان يف احلياة الروحية والعقلية واجلسدية ـ الصورة الصحيحة للعاملية أو العوملة اليت

ا دونه ، قال تعاىل مل  بطالمألديان والرساالت الصحيحة ، ول اجعل اإلسالم خامتعند ما سبحانه للبشرية ، 
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إن التأييد املطلق للعوملة الثقافية حبجة أن االنفتاح على الثقافات األخرى أصبح من مسات العصر ،       

وأن الرفض املطلق لن يغين فتيال  يف إيقاف املد الغريب الثقايف الزاحف على العامل اإلسالمي ـ نوع من 
الم الرخيص املتجاهل لطبيعة الدين اإلسالمي واملتغافل عن تاريخ األمة اإلسالمية وثقافتها ، إن االستس

تذويب ثقافتنا  رفض العوملة الثقافية الغربية  اليت ال تؤمن بغري قيمها ، وتريديقتضي السليم املوقف 

                                 
، جملة كلية امللك /العوملة االقتصادية أهي حتمية أم جمرد خيار للدكتور عبد الواحد خالد احلميد : مقالة )  ١٣١(

  .  ٢٩/ خالد العسكرية 



 ٥٠

خصيتنا أو يبدل هويتنا ، رفض كل ما ميسخ شالف ديننا وقيمنا الشرعية ، ورفض كل ما خياإلسالمية ، و
ويقتضي أال نكتفي مبجرد الرفض وحده ؛ بل ال بد أن نكون إجيابيني يف املوقف حبيث نتبىن ج املواجهة 

ويتنا الثقافية اإلسالمية ذات اخلصائص  تشبثالثقايف ، وهذا يتطلب منا لعوملة املسخ الثقايف أو العدوان ال
ذه اهلوية هي احلصن احلامي لنا من لوثات الغرب وحتدياته العدوانية ، املستمدة من عقيدتنا وديننا ؛ إن ه

بل هي الدرع املنقذ للبشرية كلها مما تعانيه يف ظل انتشار املادية وقيم الغرب ، وذلك راجع إىل ما متتلكه 

سد ، ولعل تنامي الصحوة اإلسالمية يف العامل اإلسالمي جي )١٣٢(من قيم العدل واحلرية وحقوق اإلنسان
لنا مقدرة املسلمني على التصدي هلذا املسخ الغريب الفكري والعدوان الثقايف ، ويبني مدى تشبثهم ويتهم 

ألن فعل العدوان الثقايف ـ كما يرى عبد اإلله بلقزيز ـ ال حيتل املشهد وحده ؛ بل هو غالبا ما ( الثقافية 
ز لشخصية املعتدى عليه ، ومن تشبث يستنهض نقيضه بسبب ما ينطوي عليه عنفه الرمزي من استفزا

  .)١٣٣()بثقافته وهويته 
لكن مع إدراك أمهية التصدي واملواجهة  ال بد أن ندرك أن العوملة وضع عاملي جديد ال ميكن جتاهله      

، ليست العوملة الثقافية فحسب ؛ بل مجيع أنواع العوملة العلمية واالقتصادية واإلعالمية والسياسية فهل 
عيش يف معزل عن العامل وحدنا ، ال منتلك فيه القدرة على املواجهة الأن نرفضها مجيعا ، ونقبل وسع بال

والثبات على وضعنا احلايل الذي يعاين من التشرذم يف املواقف السياسية ، ويفتقد االستراتيجية االقتصادية 
ك وسل، فما من سبيل أمامنا إال  يللوجي احلاواملوحدة والعملية ، ويتصف بالتأخر يف السبق العلمي والتكن

  .موقف االنتقاء والوسطية 

                                 
  .  ٤٥/ ص  ٤٦/ لألستاذ أسعد السحمراين ، جملة املعرفة عدد  …االستهالك  مقالة تسويق)  ١٣٢(
  .  ٩٩/ م ١٩٩٨العوملة واهلوية الثقافية ، جملة املستقبل العريب ، العدد الثالث ، عام : مقالة ) ١٣٣(



 ٥١

    
  والروابط البشرية عاملية اإلسالم: الثامنةالقضية   

  
  : مفهوم عاملية اإلسالم

  . )١٣٤()لق كله ، أو ما حواه بطن الفلك اخلَ( : نسبة إىل العامل ، والعامل يف اللغة : العاملية لغة     
، وال إلقليم حمدد ؛  ه دين لإلنس واجلن كافة ، وأنه ليس دينا خاصا لقومية معينةأن: عاملية اإلسالم وتعين 

  .أوصافهم و ام ولغاممهما اختلفت أجناسهم وألوام وأوط خللق من العقالءميع ابل هو جل
  

  :مستند عاملية اإلسالم 
: ، يقول ابن تيميـة  النبوية  يستند مفهوم عاملية اإلسالم على نصوص كثرية  من القرآن الكرمي والسنة   

ويف القرآن من دعوة أهل الكتاب من اليهـود  ..... باالضطرار من دين اإلسالم  ةمعلوم(  عاملية اإلسالم

  .)١٣٥()والنصارى ، ومن دعوة املشركني وعباد األوثان ، ومجيع األنس واجلن ما ال حيصى إال بكلفة 
  :لقرآن الكرمي على اآليت دلت آيات ا: من القرآن الكرمي مستنده  –أوال 

، قال اهللا تعـاىل يف شـأن   وأظهره عليها نسخ اهللا به مجيع األديان السابقة ، ، دين احلق أن اإلسالم . ١ 

،  ٩: الص�ف �m��m��l����k���������j���i��h�������g����f��e��d��c��b����a��`l: اإلسالم 

ــاىل  ــال اهللا تع آل  �m�g��f��e��d��c����b��a��`��_�k��j��i��hl: وق

  .٨٥: عمران
ورمحة للعاملني من األنس واجلن ، بعثه اهللا بشريا ونذيرا ، أن حممدا صلى اهللا عليه والسالم نيب ورسول  .٢

¤��¥��¦��§��¨��©���m��ª: قال اهللا تعاىل يف شأن الرسول صـلى اهللا عليـه وسـلم    ، 

�¬��«l وقال اهللا تعـاىل  ���١: الفرق�ان ، :�m����b��a��`�����������d��cl ا نبي�اء :

١٠٧.  

                                 
   . ٤/١٥٥القاموس احمليط للفريوز آبادي ) ١٣٤(
   . ١/٣٣٦اجلواب الصحيح ملن بدل الدين املسيح ) ١٣٥(



 ٥٢

��m���Y: أن القرآن الكرمي كتاب ذكر وهداية إىل كل من يبلغه من العاملني من اإلنس واجلن ، قال تعاىل.٣ 

����]����\�����[��Zl وقال اهللا تعاىل ٨٧: ص ، :m�U��T��S��R��Q���P����O��NV��l ا نع�ام :

�mF��E���D�����C��B��A���������R���Q�������P��O����M���L��K����J��I��H��G: ، قال تعاىل ١٩

ST������X�����W��V��Ul ٢ – ١: الجن.� �
أن القرآن الكرمي خاطب أهل الكتاب مبينا هلم أم مشمولون بدعوة الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم   .٤

�m��n��m��l��k��j��i���h��g��f��e: ، قال تعاىل غريهم ممن جاءهم بشريا ونذيرا ك
�o�w��v��u��t���s��r��q��px��|��{��z��y}������b��a����������`��_��~l 

� .١٩: المائدة �
�:اآليت  دلت السنة النبوية على: السنة النبوية مستنده من  -انياث �

يا أيها  : (أن الرسول حممدا صلى اهللا عليه وسلم رمحة مهداة للعاملني عامة ، قال صلى اهللا عليه وسلم  .١

  . )١٣٦()نا رمحة مهداة أ الناس إمنا
  عامةث إىل الناس عببأن  عليهم السالم اختص بني إخوانه من األنبياءصلى اهللا عليه وسلم  أن الرسول .٢

نـيب يبعـث إىل   ، كان كل قبلي أعطيت مخسا مل يعطهن أحد من : ( يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

  . )١٣٧()... عثت إىل كل أمحر وأسود بقومه خاصة ، و
دليـل  ، وهذا إىل عظماء زمنه يدعوهم فيها إىل اإلسالم  اكتب أرسل صلى اهللا عليه وسلم أن الرسول. ٣
بسم اهللا الرمحن الرحيم ، مـن  ( : منها كتابه إىل كسرى عظيم فارس ملي على عاملية رسالة اإلسالم ، ع

بدعاية اهللا ، فـإين أنـا    وأدعوك... حممد رسول اهللا إىل كسرى عظيم فارس ، سالم على من اتبع اهلدى 
ن أبيت فعليك لقول على الكافرين ، اسلم تسلم فإرسول اهللا إىل الناس كافة ؛ ألنذر من كان حيا وحيق ا

  .)١٣٨()إمث اوس 

                                 
رواه :  ٨/٢٥٧حديث صحيح ، قال اهليثمي يف جممع الزوائد : ، وقال  ١/٣٥رواه احلاكم يف املستدرك ) ١٣٦(

   .البزار ورجاله رجال الصحيح 
   . ١/٣٧٠،  ٥٢١رواه مسلم يف كتاب املساجد ، رقم ) ١٣٧(
اب كتاب النيب صلى رواه الزيلعي يف نصب الراية يف كتب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل عظماء األمم ، ب) ١٣٨(

   .٤/٤٢٠اهللا عليه وسلم إىل كسرى عظيم الفرس ، 



 ٥٣

، قـال   ىأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم بني أن دعوته تشمل كل من يسمع به من اليهود والنصار-٤
حممد بيده ال يسمع يب أحد من هذه األمة يهودي وال نصـراين ، مث   والذي نفس: ( صلى اهللا عليه وسلم 

  .)١٣٩()ميوت ومل يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أصحاب النار 
  

  : اإلسالم ليس دينا خاصا بالعرب 
،  له حممدا صلى اهللا عليه وسلم مـن العـرب  رسو كان اهللا بعثليس اإلسالم دينا خاصا بالعرب وإن     

بذلك كانوا أول املدعوين هم فضل من اهللا يؤتيه من يشاء ، والقرآن الكرمي بلغتهم ، فذلك نزل كتابه أو

��m��O��N: إىل الدخول يف اإلسالم ؛ إذ هداهم اهللا به من ضالل ، ومجعهم به بعد فرقة ، كما قال تعاىل 

��`��_���^��������]��\��[��Z��Y��X��W��V�����U��T��S��R��Q��P

b��al عشـريته   دعوته بإنذارأن يبدأ  ى اهللا عليه وسلمصل هرسولاهللا أمر  وإذا كان،  ٢: الجمعة

، وقد امتثل الرسول صـلى اهللا   ٢١٤: الش�عراء �m��q��p��ol: األقربني ، قال تعاىل 
لبطون قريش ، يا بين عدي ، بين فهر ،  يا:  فجعل يناديالصفا ، ؛ فصعد  عليه وسلم ملا نزلت هذه اآلية

 نعم: تريد أن تغري عليكم أكنتم مصدقي ؟ قالوا  بالواديأن خيال أريتم لو أخربتكم : فقال . عواحىت اجتم

هـذا ال يعـين   فإن  – )١٤٠()إين نذير لكم بني يدي عذاب أليم ف: ( قال .  إال صدقا، ما جربنا عليك 
رسالة  حلمل  اصطفاهموإمنا يعين أن اهللا تعاىل ،دون الناس اإلسالم بوال قبائل العرب ، عشريته اختصاص 

 ومعرفة عقيدته وشـريعته ؛ لـذا كـان    وسيلة فهمهو ليكون لغة القرآن الكرمي لساماختار اإلسالم ، و
أمم يـدعوم إىل عبـادة اهللا   إىل من حوهلم من  به واعليهم البشارة إليه ؛ لذا انطلقيتعني أول من  العرب

، ، لغاية هدايتهم إىل احلـق   عون الناس إىل مكارمهون هذا الدين ، ويدوحده ، وضربوا يف األرض ينشر
األديان ، كما قال ربعي بـن  بعد أن ذاقوا مرارة جور  رفة ،وختليصهم من جور النحل الفاسدة وامللل احمل

ما الذي : عامر ملا وقع يف األسر جوابا على سؤال يزدجر بن شهريار بن كسرى عظيم فارس له يف جملسه 
هللا ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده ، ومن ضيق الـدنيا إىل  ا (: قال . ابتعثكم 

                                 
، ١٥٣رواه مسلم يف كتاب اإلميان ، باب وجوب اإلميان برسالة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم اخل ، رقم ) ١٣٩(
١/١٣٤.   
� . ٤٧٧٠/، رقم  ٢١٤: الشعراء �mq��p��olرواه البخاري يف كتاب التفسري ، باب ) ١٤٠( �� �� �� �



 ٥٤

  .) ١٤١()سعتها ، ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم 
سالم أن القرآن الكرمي غاية دعوة اإلبني الناس من على أن العرب مل يكونوا وحدهم كذلك ومما يدل     

هم الرسول صـلى اهللا  ، ومل يناد) يا عرب ( أو ) لعرب أيها ا: ( قل م ، فلم يخبطاب خاص  مل خياطبهم
ثل املرحلة مي لبطون قريش يف أول دعوته نداؤه صلى اهللا عليه وسلمكان عليه وسلم مبثل هذا اخلطاب ، و

)  يا بين آدم( و ) يا أيها الناس : ( األوىل للدعوة ؛ لكننا جند القرآن الكرمي خياطب خبطاب عام ، فيقول 
من أول من يدخل يف دخل فيه العرب كغريهم ؛ بل هم ي، ) يا أيها الذين آمنوا ( ، ) يا أيها اإلنسان ( و 

لكون الرسول صلى اهللا عليه وسلم أول مـا أرسـل   ؛ ويقصد باألوامر والتكاليف ، )١٤٢(اخلطابهذا 
    .      بلغتهم نزل  القرآنأنذرهم ، و

  
  :مرتكزات عاملية اإلسالم 

  :رتكزات عاملية اإلسالم على اآليت تقوم م
كه أحـد  ، ال يشاراهللا سبحانه هو رب العاملني ، أي خالقهم ومالكهم ومربيهم : وحدة الرب واملعبود .١

حيام ، حتكم قوانينه املطردة ، و ه يف خلقهسننجتري  ، يف تصريف الكون وتدبريه يف اإلحياء واإلماتة ، و

��m���Ç��Æ��Å، قـال تعـاىل   )١٤٣(حماباة ، أومتييز  خيضعون هلا دونمنا  فيها وال تبديل ، وإريال تغي

Ë��Ê��É��ÈÌ���Ñ��Ð����Ï��Î��Íl ربوبية ثابتـة باألدلـة   ال هذهو،  ٦٢: ا ح�زاب

�m����u: خالقه ومسخره ، قال تعـاىل   على أن اهللالكونية وبالفطرة السليمة ، فالكون كله ينطق شاهدا 
��}��|��{��z��y��x��w��v����g��f�����e���d��c��b��a��`��_��~
l��k��j��i��hm��q���p��o��nr����v��u��t��sl ٥٤: ا عراف 

توحيد اهللا تعاىل يف عبوديته هو الغاية من وراء ، ذلك أن  للعبودية وحده هو املعبود املستحقهذا الرب و، 

���ms��r���q��p��o��n��m��l����u��t:، قال تعاىل اإلقرار بربوبيته سبحانه 

��vl مناف للتوحيد ومضاد واختاذ شريك مع اهللا تعاىل يف أي نوع من أنواع العبادة ،  ٢١: البق�رة

                                 
  .   ٣٩/ ٧البداية والنهاية ، البن كثري )   ١٤١(
  .   ٢٢٣/فكرة القومية العربية على ضوء اإلسالم لصاحل بن عبد اهللا العبود)  ١٤٢(
   . ١٤٤دعوة اإلسالم لسيد سابق ) ١٤٣(



 ٥٥

�m��v��u��t����r��q����p����������o��n��m: وضالل وذنب عظيم ، قال تعاىل عـن املشـركني   ، له 

��wl ت رسـول اهللا  سـأل : ، وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه ، قال  ٩٨ - ٩٧: الشعراء

  .)١٤٤( )أن جتعل هللا ندا وهو خلقك : ( قال . صلى اهللا عليه وسلم أي الذنب أعظم عند اهللا ؟ 
إىل عبادة اهللا وحده ، وهدم األوثان والرباءة من األنداد ، وكلهم  لقد دعا مجيع األنبياء عليهم السالم    

عليه األنبياء واملرسلون يتجه حنو مجع النـاس  جاءوا ذه الدعاية اخلالصة هللا تعاىل فكان ذلك منهجا سار 

��m����p��o��n��m��l��k��j: على توحيد اهللا ، والنأي م عن الشرك الذي يفرقهم ، قال تعـاىل  

z��y��x��w��v��u��t���s��r��q{��a��`��_���~��}��|b����d������c

h��g��f��ei��r��q��p��o��n��m��l��k���jl فهو  ١٣: الش�ورى ،
، قال تعاىل منكرا على النصارى حتريفهم  ، املستحق للعبادة وحدهنه اخلالق املتصف بصفات الكمال سبحا

��m��Ë��Ê:صـاحبة  ا وولـد  عندما جعلوا هللا اخلالص السالم من التوحيده ما جاء به املسيح علي
ÌÍ��Õ��Ô��Ó���Ò�������Ñ��Ð��Ï��ÎÖ��Ù������Ø��×Ú����Þ��Ý��Ü��ÛC��B��AD����F��E

��G��HI��M����L��K��JN����Y��X���W���V��U�S��R����������Q��P��O

Z[����^��]��\l ١٠٣ - ١٠١: ا نعام  .� �
 وأـم إىل اإلميان برب واحد ، ومعبود واحد ، هو اهللا تعـاىل ،  الناس  يف دعوتهوتأيت عاملية اإلسالم     

سبحانه واحلاجة إليه ، ال يسـتغين   ار إليهمهما اختلفوا يف انتماءام سواء يف االفتق كلهم أفراد ومجاعات

�m����w��v��u: ، يقـول تعـاىل   وه أم أشركوا معـه  دوح، سواء عنه أحد منهم حبال من األحوال 

z����y��x{��������������~���}��|l وقال تعـاىل  ١٥ :ف�اطر ،��m��X��W��V���U��T��S

����b��a����`��_��^��]��\��[��Z��Yl ٦٥: العنكبوت. � �
ينظر اإلسالم إىل الناس على أم يشكلون وحدة إنسانية ال متايز فيمـا بـني    :وحدة األصل واملصري . ٢

، فهم ينحدرون من أب واحد ، هـو آدم عليـه   )١٤٥(شعوا وأفرادها يف األصل وطبيعة اخللق واملصري

�m��O��N��M��L����K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A: السالم ، قال تعـاىل  
                                 

،   ٢٢: البق�رة �m�±���°��¯��®��¬��«l: رواه البخاري يف كتاب التفسري ، باب قول اهللا تعاىل ) ١٤٤(
� .٤٤٧٧رقم  �� �� �� �
   . ١٢١/عامل الثقافة اإلسالمية لعبد الكرمي عثمان م) ١٤٥(



 ٥٦

�����P����QR��X����W���V��U��T��SY����^��]��������\��[��Zl وخلق اهللا تعاىل آدم  ١: النس�اء ،
إن ربكم واحد ، وإن أباكم واحـد ،  أال أيها الناس يا : ( أبا البشر من تراب ، قال صلى اهللا عليه وسلم 

إال  سود على أمحرأل ، وال سودعجمي ، وال لعجمي على عريب ، وال ألمحر على أألعريب على  أال ال فضل

شـعوبا وقبائـل ، ال فضـل     لرجال والنساء الذين صاروا بالتكاثر، وبث اهللا من آدم ا)١٤٦()بالتقوى 

�m��m���l��k��j��i��h�����g��f��e: لبعضهم على بعض يف أصل اخللق ، قال تعـاىل  
o��np��u��t��s��r����qv����{��z��y���x��wl ١٣: الحجرات .� �

اإلنسان من طـني ، وأن   خيلقتعاىل البشر وفق طبيعة واحدة ال ختتلف ، فقد شاء اهللا أن  وقد خلق اهللا    

�m��y����x��w��v��u����s��r��q��p���o��n���m��l��k:ينفخ فيه من روحه ، قـال تعـاىل   

���}��|��{��zl للصـالح  ولشـر ،  أن يفطره على االستعداد للخري ، وا، و�٧٢ - ٧١: ص

أيضـا  ، وأن يفطره  ٨ - ٧: الش�مس �m�X�W�X�����^��]��\��Z��Ylوالفساد ، 

�m��X�W��v�����u��t��s��r��q��pعلى التعلق باحليـاة وامليـل للشـهوات ،    

���~��}��|����{��z��y���x��w¡�����£��¢

¥����¤¦���ª��©��¨��§l ١٤: آل عمران .  
لقى كل نفس أجلها ، وال بد أن يفىن وقد جعل اهللا تعاىل مصري البشر واحدا ، وهو املوت إذ ال بد أن ت   

إن خريا فخـري ، وإن  ، وجيازوا عليها  أعماهلمعلى  واسبا بد أن يبعثوا يف اآلخرة ليحالبشر مجيعهم ، وال

��mq��p��o��nr�����t��s:قال تعـاىل  ، شرا فشر ، كل يوىف أجره على عمله دون حماباة 

w��v��ux��¡�����~��}���|��{���z��y¢���¥��¤��£�������§��¦

���¨l وقال تعـاىل   ١٨٥: آل عم�ران ، :�mâ��á��à��ß��Þ���Ý��Üã����å��ä

��ç��æl ٢٨: لقمان .  

�m��n: قال تعـاىل   ، وحدة واحدة بأصل التكوين أن البشرعلى أساس هذه وقد بىن اإلسالم عامليته    
����}��|��{��z��y��x��w��v���u��t��s��r��q��p��o

`��_��~a����d��c��bn��m��l��k��j���i��h��g��f��eo�����r��q��p
                                 

   .٥/٤١١رواه أمحد ، املسند ) ١٤٦(



 ٥٧

y��x��w��v��u��t���sz���¢��¡���������~��}��|��{l وإذا  ؛  ٢١٣: البق���رة
هو دين الوحدانية وجامع غايات فإن اإلسالم ؛ لناس واختالفهم ا فرقةكانت الغرائز واالجتاهات سببا يف 

ما يوحدهم بعـد فرقتـهم ،   إىل وام وأوطام على اختالف أجناسهم وألدعاهم ؛ لذا الرساالت ولبها 
رسـالة إهليـة واحـدة ،    ، تتبع مجيعا يف وحدة إنسانية شاملة  ، و يضمهم ىل احلق بعد ضالهلمويهديهم إ

  .)١٤٧(وشريعة كاملة عادلة
� :وحدة الدعوة .٣ �
سـاين الواحـد   جاء خطاب اإلسالم عاما للناس مجيعا ، خياطبهم بالتكليف واألمر والنهي بوصفهم اإلن   

الذي ال يعرف التمييز بينهم ، فهو خياطبهم على أم عباد اهللا تعاىل ، وأم مكلفون بعبادته سبحانه وحده 

مبا  ، وهذا التكليف ١٣٨: آل عم�ران �m���y��x��w��v��u��tl: ، قال تعاىل 
اص مـن البشـر ، أو   تشريعا جلنس خرمحة للعاملني ، وهداية للناس كافة ؛ ليس احتوى عليه من تشريع 

 كان أم أسـود ، عربيـا كـان أم   قليم معني من األرض ؛ بل هو لإلنسان من حيث هو إنسان ، أبيضا إل

جعل آخر األديان السماوية نزوال ، واإلسالم  اهللا ، فقد جعل )١٤٨(الغرب كان أمأعجميا ، يف الشرق 
، وآخر أدوارها ، رسالته خامت الرسائل جعل ة ؛ وصلى اهللا عليه وسلم آخر لبنة يف صرح النبو احممدنبيه 

تعاىل يف آخر آيـة نزلـت مـن     ضيه اهللا تعاىل خللقه ؛ لذلك قالوآخر اخلطوات يف إكمال الدين الذي ر

 �mj��u��t��s��r��q��p���o��n��m��l��kv����l: )١٤٩(القرآن الكرمي
  �  .٣: المائدة

هـذا  ا ، ويصوغها صياغة فريدة على األخوة يف استطاع اإلسالم أن يوحد الشعوب اليت انتشر فيهلقد    
إن األخوة الـيت  : (  ) الرنس ( يقول ومتيزه على غريه من األديان ، كان هذا من أبرز مقوماته ،الدين ، ف

ي يأعلنها اإلسالم ، كانت أمرا واقعا ، وشيئا طريفا ال عهد للشعوب الشرقية به ، إننا نشك يف أن مسيح
ي إيران معاملة األخوة باألخوة ، كما أن مسلمي الشام يعاملون إخـوام يف  يمسيحسوريا كانوا يعاملون 

وة سببا يف جذب الناس إىل بل كانت هذه األخ ؛ )١٥٠( )الدين من اإليرانيني ، ويعتربوم أسرة واحدة 

                                 
   ..٤٦/اتمع اإلنساين يف ظل اإلسالم حملمد أبو زهرة ) ١٤٧(
  . ١٤٧/ نظرات إسالمية يف مشكلة التمييز العنصري لعمر عودة اخلطيب)١٤٨(
   .٤٢،٣٩/اتمع اإلنساين يف ظل اإلسالم حملمد أبو زهرة ) ١٤٩(
  .٤٣/اإلسالم وأثره يف احلضارة وفضله على اإلنسانية أليب احلسن الندوي) ١٥١(
   .رواه أبو داود يف األدب ، باب يف التفاخر باألحساب ) ١٥٠(



 ٥٨

ى سـطح  ال يوجد مكان عل) ( هانوتو ( يقول املستشرق الفرنسي وانتشاره يف اآلفاق ،  اعتناق اإلسالم ،
فهو الدين الوحيد الذي أمكن انتحال الناس ... األرض إال واجتاز اإلسالم فيه حدوده منتشرا يف اآلفاق 

ن به كل ميل علـى اعتنـاق ديـن    له زمرا وأفواجا ، وهو الدين الوحيد الذي تفوق شدة امليل إىل التدي

  .)١٥١()سواه

  :واحلقوق وحدة القيم  .٥
البشـر أفـرادا   بني ساواة احترام القيم وااللتزام باحلقوق ، ورسخ حق املإن اإلميان باهللا الواحد ولد     

�:يف قوله تعـاىل   )١٥٢(ومجاعات وأمما ، ودفع النفس املؤمنة إىل إقامة العدل بني الناس الذي أمر اهللا به 
�mº��¹��¸���¶»��Ä��Ã��Â��Á���À��¿��¾��½��¼Å����Ç��������Æ

��Èl فرق والرتاع بني الناس ؛ بل أمر بالكف ف مبحو أسباب التمل يكت فاإلسالم،  ٢٩: ا ع�راف
املسـلم مـن سـلم    : ( ، قال صلى اهللا عليه وسلم  كل فرد على دمه ومالهحبيث يأمن  عن أذية الناس

إقامـة   إىل ودعـا ، )١٥٣( )املؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمـواهلم  املسلمون من لسانه ويده ، و
 ، قال تعـاىل  والصفح اجلميل عنه، املسيئ العفو عن س التعاون والتراحم والعالقات بني الناس على أسا

:�mÂ��Á��À��¿Ã��È�����Ç��Æ���Å��ÄÉ��Ë��ÊÌ����Ð��Ï��Î�����Íl 

، �١٩٩: ا ع��راف �m�k��j��i��h���g����f��el :، وقــال تعــاىل  ٢: المائ�دة

�٨٥: الحجر m¢�����¥��¤��£l: وقال تعاىل  �
اخلري واحلـق والعـدل    لكل تطلعات اإلنسان حنو وملبية،  للفطرة مالئمة ريعاتبتشجاء اإلسالم و     

محل القرآن ) : ( مارسيل كايب ( واإلخاء واحلرية واملساواة وسائر القيم الرفيعة ، يقول الكاتب الفرنسي 
لفـرد  للناس باسم اإلميان الثابت على وجه اإلطالق أصول العدالة والنظام االجتماعي ، الذي خيضـع ا 

جـواهر   ملراعاة آداب االجتماع ، ويفرض على اجلماعات محاية األفراد ، وهو ذا األسلوب يوافـق يف 
،  )١٥٤()وقد نظم حدود حياة كل فرد وحياة اموع ... مبادئه أحدث القواعد االجتماعية العصرية 

                                 
  
   . ١٠١-٩٩/حنو إنسانية سعيدة حملمد املبارك ) ١٥٢(

ن من لسـانه ويـده ، رقـم    رواه الترمذي يف كتاب اإلميان ، باب ما جاء يف أن املسلم من سلم املسلمو) ١٥٣(
٥/١٧، ٢٦٢٧.   

  . ١٩٢/املسألة االجتماعية بني اإلسالم والنظم البشرية لعمر عودة اخلطيب )١٥٤(



 ٥٩

يف اجلـنس   لالختالف علعمل اإلنساين املشترك دون أن جيحث اإلسالم على التعارف والتعاون وال( فقد 
ة بني اوقرر املساو... مجيعا  الذي يعود بالنفع العام على البشريةواللغة واللون أي أثر يف املس ذا اهلدف 

الناس يف احلقوق والواجبات ، ورفض كل أسباب التفاوت والتفاضل اليت كانت سـائدة يف اجلاهليـة ،   
مادام أصل اإلنسانية املشترك واحدا من حيث خلق كـل  وهي أسباب ال وزن هلا وال قيمة وال اعتبار ، 

�m��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì: ، قال تعـاىل   )١٥٥() إنسان من تراب مث من نطفة
ÕÖ���Þ��Ý��Ü����Û��Ú��Ù��Ø��×ß��ê��é���è��ç��æ��å��ä���ã��â�����á��àë����í������ì

�ð��ï���îl يف بليـغ  ع اإلنسان حبقوقه األساسية أثر وإمتا مارسة هذه القيملقد كان مل ،١١: ف�اطر
تـأثري بليـغ يف   كان له الطبقية ، واستمرأت فضح فساد الفلسفات واألديان اليت استساغت العنصرية و

إن دخول اإلسـالم  : ( حملرومة ، يقول جواهر آلل رو رئيس وزراء اهلند السابق أبناء الطبقات انفوس 
عن العامل الذي كانت ، إنه قد أظهر انقسام الطبقات ، وحب االعتزال له أمهية كبرية يف تاريخ اهلند كان 

ند ، إن نظرية األخوة اإلسالمية واملساواة اليت كان املسلمون يؤمنون ا ، ويعيشون فيهـا ،  تعيش فيه اهل
اتمع م عليهم رالبؤساء الذين حوكان أكثر خضوعا هلذا التأثري  أثرت يف أذهان اهلندوس تأثريا عميقا ،

    .  )١٥٦(اهلندي املساواة والتمتع باحلقوق اإلنسانية 
  
  : لبشرية لروابط امفهوم ا 
حالة التواصل الفطرية واملكتسبة بني األفراد واجلماعات ، وما ينشأ عنـها مـن   متثل الروابط البشرية     

بنيـان اتمعـات ،    هذه الروابط يقوم عليها، وعالقات أدبية من تواد وتراحم وغريها حقوق وواجبات 

  .)١٥٧(وتربط أفرادها بعضهم ببعض
الكرامة اإلنسانية : وقد قرر اإلسالم جمموعة من املباديء اليت تدعم هذه الروابط ، وتقويها ، من أمهها    

واحلرية والوفاء بالعهود واملواثيق والتعاون على الرب والتسامح مع  بني الناسوالعدالة االجتماعية واملساواة 

_��`���������m����j��i��h��g��f��e��d���c��b��a: ، قال تعاىل خر اآل

o��n��m��l���kl وقــال تعــاىل  ٧٠: ا9س��راء ، :�mÂ��Á��À��¿Ã����Ä

                                 
  . ١٥٠/ نظرات إسالمية يف مشكلة التمييز العنصري لعمر عودة اخلطيب)١٥٥(
  .٤٣/اإلسالم وأثره يف احلضارة وفضله على اإلنسانية أليب احلسن الندوي)١٥٦(
  . ١٢١/إلنساين يف ظل اإلسالم حملمد أبو زهرة اتمع ا)١٥٧(



 ٦٠

È�����Ç��Æ���ÅÉ��Ë��ÊÌ����Ð��Ï��Î�����Íl تمع  ٢: المائ�دةكما بىن اإلسالم عالقة ا ،

{��~�����¡���¢��£�����m: ، قـال تعـاىل    )١٥٨(اإلسالمي بغريه على أساس السلم

¨��§��¦��¥��¤©������®��¬��«����ªl وقال تعاىل  ٢٠٨: البق�رة ، :�m

¨�����¶��µ���´��³��²��±��°����¯��®������¬��«��ª��©l ــه يف ٩٠: النس��اء ؛ ألن
، ويشعرون بقيمتها وآثارهـا  بني الناس  احلميمية وتنمو الصالت، بيئة السلم تقوى العالقات االجتماعية 

�  .نافعة ال �
  
  :لروابط البشرية ا

  :، من أبرزها روابط عدة  بعضهم ببعض البشرتربط   
قرر نشأم من نفس واحـدة ،  فيف أصل اخللق ،  الناسبني  ساوىإن اإلسالم :  رابطة وحدة األصل .١

 �m~��}��|��{��z��y��x��w_����d��c��b��a��`l: قال تعـاىل  

وال  ال مينح أحدا مكانـة رفيعـة ،   يف اللغة واللونمن اختالف  همبينيكون أن ما أوضح ، و٩٨: ا نعام

�m���q��p��o: قـال تعـاىل    ، هو آية من آيات اهللا ، وأثر من آثار البيئةقربا من اهللا تعاىل ؛ بل 

v��u��t��s��rw���|��{��z��y���xl إذا أنه ، و ٢٢: ال�روم
الخـتالف  لتناحر واللتعارف والتآلف ؛ ال ل جعل ذلكإىل شعب أو قبيلة فإن اهللا  ة فرق يف االنتماءكان مث

�mo��n��m���l��k��j��i��h�����g��f��ep������q: ، قال تعـاىل  )١٥٩(والتفاخر
u��t��s��rv���z��y���x��wl ١٣: الحجرات.  

إن ارتباط اإلنسان بأفراد أسرته أبا أو أمـا أو زوجـة أو أوالدا أو أقاربـا     :رابطة األسرة والقرابة . ٢
: غرزية بني الناس ، يقرها اإلسـالم ، ويـأمر ـا ، قـال تعـاىل      رحاما هو ارتباط فطري ، وعالقة وأ

ml��k��j��i��h��gm���q��p��o���nl وقال تعـاىل    ٣٦: النساء ، :

�mÊ��Ò����������Ñ��Ð�������Ï��Î��Í���Ì��ËÓ��Ø��×��Ö��Õ����Ôl تنشـأ عنـها    ٧٥: ا نف�ال ،
فإن اهللا تعاىل أوصى اإلنسان عمومـا باإلحسـان إىل والديـه    ؛ و كانا مشركني حقوق الرب بالوالدين ول

                                 
  . ٢٢٣/معامل الثقافة اإلسالمية لعبد الكرمي عثمان )١٥٨(
      . ١٤٢/ دعوة اإلسالم لسيد سابق) ١٥٩(



 ٦١

�mQ���P�����O��NR�����X��W��V���U��T��S: ، قال تعاىل بالشرك  هطاعتهما ما مل يأمراإو
]��\���[��Z��Y^�������d�����������������c��b��a��`����_l كما أقر الرسـول   ٨: العنكب�وت ،

رحم  ، ففـي   قطيعةي إىل ، أو يفض هماجتنب كل ما يؤدي إىل عقوقم صلة الوالدين و صلى اهللا عليه وسل
إن أمي قدمت ! يا رسول اهللا : قلت  ( :احلديث عن أمساء بنت أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما ، قالت 

نسان ، ومع قوة هذه الرابطة يف نفس اإل��)١٦٠()نعم : أصلها ؟ قال فأ) أي مشركة ( علي ، وهي راغبة 
اليت يتعني أن تكـون  تقدم على رابطة اإلميان إا  ال ال  ا ، وحبه إياها ، وتفضيلها على غريها إ ، وتعلقه

��m��p��o��n��m������l��k:غاية عليا لتواصل املؤمن وعالقته بغريه ، يقول اهللا تعاىل 

��{��z��y���x������w��v��u��t��s���r���q

��c��b��a��`���_��~��}��|f��e��dg����k���j��i��h

�ll ٢٤: التوبة  .  
إن غاية اإلسالم من رابطة الدين حترير البشرية كلها من عبودية األهواء ، واالرتفاع ا : رابطة الدين . ٣

عن أوضار احلقد وشوائب العصبيات ؛ لتصوغ عالقتهم اإلنسانية صياغة فريدة ، قوامها الدين احلنيـف ،  
زر ، وجوهرها اإلخالص وسالمة النفس ، وقد كان هلذه الرابطة أثرها يف رد الناس وحلمتها التناصح والتآ

مجيعا إىل ذكرى نشأم األوىل من نفس واحدة ، وإيقاظ ما يف قلوم من شعور القرىب والرمحة ، ويف بنـاء  

�m��A:  ، قال تعاىل)١٦١(عالقام فيما بينهم خالصة من الشوائب ، مفعمة بأعمق الود وأنبل املشاعر

Q���������P��O��N��M��L����K��J��I��H��G��F��E��D��C��BR����U��T��S

X����W���VY���^��]��������\��[��Zl فاملتآخون على أساس هذه الرابطة أقرب رمحـا  ١: النس�اء ،

¬��®��¯�������°��±����m: من وشائج النسب ، وأقوى ارتباطا من روابط الدم ، يقول تعـاىل  

²³�����µ��´���¸��¶l ١٠: الحجرات.  
قلوب املتآخني برباط ال ينفصم ؛ ألا فوق املنـافع واملطـامع والعصـبيات     لقد ربطت هذه األخوة    

اإلسالم ا املوازين الفاصلة بني الوالء والرباء دون اعتبار ملقاييس العصبية والعنصـرية   أقاموواألهواء ، 
وطبقات ، ويف ذلك يقول سبحانه مذكرا ذه األخوة اليت اليت مزقت مشل الناس ، وصنفتهم إىل طوائف 

                                 
  . ٢/٦٩٦،  ١٠٠٣رواه مسلم يف كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة ، رقم )١٦٠(
  . ٢٠٦/اخلطيب  املسألة االجتماعية بني اإلسالم والنظم البشرية لعمر عودة)١٦١(



 ٦٢

�m��d��c��b��a: مجعتهم بعد تفرق ، ووحدم بعد متزق ، وجعلت منهم إخوانا متآلفني 
f��eg���t��s��r���q���p��o��n���m��l��k��j��i��hl آل عم���ران :

١٠٣  .� �
العالقات اإلنسانية ، وهي ضمان حتقيـق  ملا كانت عالقة السلم هي األصل يف : رابطة العهد وامليثاق .٤

األمن والسالمة للشعوب واألمم ودفع الظلم عن املستضعفني فإن العهود اليت تكَـون هـذه الرابطـة،    
وتقويها جيب احترامها إذا كانت قائمة على العدل واإلنصاف واحترام اآلخرين واالعتراف حبقـوقهم ،  

عهودا عادلة ، يعطي فيها مبقدار ما يأخذ ، وكانت علـى   فقد كانت عهود الرسول صلى اهللا عليه وسلم

العهد بعد إبرامه ألنه يقطـع رابطـة   ، وحرم اإلسالم نقض  )١٦٢(مع كل من كان يعاهدهقدم املساواة 
ة عـن حالـة   ، وتفويت كل املصاحل الناشئمعهم والقتال بينهم ، ويفضي إىل العداوة بني الناس التواصل 

�m��w��v:  ، وهي ما وصفه القرآن الكرمي باخلسران يف قولـه تعـاىل   فنياألمن والسلم بني الطر

§��¦��¥�����¤��£��¢��¡��������~��}��|��{��z��y���x¨����ª��©

����«l ٢٧: البقرة . 

أهل الذمة الذين يقيمون يف اتمع اإلسالمي ، وهلم حق املواطنة ويف مقدمة من جيب الوفاء هلم بالعهد    
دينهم إذا كانوا من أهل الكتاب أو اإلسالم فقد أقر هلم ،  بصفة مؤقتةفيه ن الذين يقيمون ، أو املستأمنو

وأعفاهم من األحكام واحلدود فيما ال حيرمونه ، ومنع إكراههم يف الدخول يف اإلسالم ، هلم شبهة كتاب 
 ، وعقوبةفهم ، وأثبت هلم من احلقوق ما للمسلمني ، وأوجب على الدولة اإلسالمية محايتهم وإنصا

مساع كالم اهللا تعاىل ، وتأمينه حىت  همومتكني املستأمن من )١٦٣(، وأمر حبسن معاملتهماالعتداء عليهم 

����mÔ��Ó:ويدل على ذلك قوله تعاىل يبلغ مأمنه ،  � �Ò��ÑÕ� �Ú��Ù� � � �Ø��×��ÖÛ� �l البقرة : ،
¸���m :وقال تعاىل ،  )٤()) من قتل معاهداً مل يرح رائحة اجلنة(( :  صلى اهللا عليه وسلم قالو

Ä��Ã��Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º���¹Ål قال صلى اهللا ، و٦: التوبة
أال من ظلم معاهداً أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغري طيب نفس  : ( عليه وسلم

                                 
  . ٢٠٤/اتمع اإلنساين يف ظل اإلسالم حملمد أبو زهرة )١٦٢(
  . ٢١حقوق اإلنسان ، لعلي وايف ، ص )١٦٣(
  .كتاب الديات )  ٢٦٨٦( وابن ماجة برقم . كتاب اجلزية واملوادعة )  ٣١٦٦( رواه البخاري برقم  )٤(



 ٦٣

بن العاص رضي اهللا  إىل عمرو رضي اهللا عنه وكتب عمر بن اخلطاب،  )١٦٤()فأنا حجيجه يوم القيامة 
صلى اهللا  إن معك أهل الذمة والعهد فاحذر يا عمرو أن يكون رسول اهللا( عنهما وهو أمري على مصر 

�.)١٦٥( )خصمك  عليه وسلم �
فتجب كفالته ؛  بيت املال كما للمسلم يف حق وكفلت الدولة اإلسالمية رعاياها دون متييز فللذمي      

ما كتبه عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا تعاىل إىل عامله ويدل على ذلك ،  إذا احتاج وكان عاجزاً عن العمل
وانظر من قبلك من أهل الذمة من قد كربت سنه وضعفت قوته ، وولت : ( يف البصرة عدي بن أرطاة 

من كان خارج  ، وكذلك املعاملة مع )١٦٦( )عنه املكاسب فأجر عليه من بيت مال املسلمني ما يصلحه 

�m��j:حىت لو حال ذلك دون نصرة أخ يف الدين ، يقول تعاىل  فإنه جيب الوفاء به؛ امليثاق اتمع وفق 
��x��w��v��u��t��s�� �r��q��p��o��n��m��l���k

z��y{��g��f��e��d��c��b��a��`��_��~��}���|h�� ���l��k� �j��i
t��s��r���q��p���o��n��mu����z��y��x��w��vl ٧٢: ا نفال .� �

تواصل املسلمني مع غريهم ممن خيالفوم يف الدين على أساس هذه الرابطة اليت جتسد معىن األخوة إن    ����������������������������������������
اإلنسانية ، وحتفظ املودة والسالم بني اتمعات البشرية ، وتقيمها على أساس من العدل واإلنصاف الذي 

اهللا به ، وهو أقرب للتقوى ،  هو ما أمر -يضمن هلا البقاء والدوام ، وحيميها من العداوة والتشرذم 

�{����m: من عباده املؤمنني القيام به ، يقول تعاىل سبحانه حب أو �|��� � � � � �{��z��y��x

���~¡��¨��§���¦��¥��¤��£��¢©��®��¬��«��ª¯��±��°²��

��¸��¶��µ��´���³l ٨: المائدة   .� �
    

   
  

                                 
  .فيء كتاب اخلراج واإلمارة وال)  ٣٠٥٢( رواه أبو داود برقم )١٦٤(
  . ١٤٤اخلراج ، أليب يوسف ، ص )١٦٥(
  . ٤٥األموال ، أليب عبيد ، ص )١٦٦(



 ٦٤

  
  القومية والعنصرية: القضية التاسعة 

  
جبماعتـه ، حبيـث   منذ القدم من أهم الرتعات االجتماعية اليت ربطت اإلنسان لعنصرية تعد القومية وا   

واخلضـوع ملبادئهـا   ، خلص الوالء هلـا  أوالذب عنها بنفسه وماله ، و، ومحايتها ، اعتز باالنتماء إليها 

 وهي وإن،  إعمال لعقل أو قيمة من القيمتبعية مطلقة دون ، و تبعها  )١٦٧(وتقاليدها دون قيد أو شرط
أو من يلتقي معهم على مصاحل معينـة إال  ، كانت ربطت اإلنسان يف اتمعات بعشريته أو قبيلته أو قومه 

أا من أشد الرتعات اليت أثارت الكراهية والبغضاء بني الناس ، وأهدرت حقوق اإلنسان ، وصـادرت  
يف القيمـة  بـني النـاس   لى املساواة كرامته وحريته ، وحرمته من العالقات اإلنسانية الكرمية القائمة ع

ـ موي،  والتعاون بينهم فيما حيقق اخلـري للجميـع  ،  والعدل بينهم، سانية اإلن ن مـن حيـاة آمنـة    ك

     .)١٦٨(مطمئنة
  

  :مفهوم القومية والعنصرية 
  : يف اللغة  -١
ـ  ، من القوم ، وهم اجلماعة من الناس: القومية  - أ ، عصـبته  ل جتمعهم جامعة يقومون هلا ، وقوم الرج

 . )١٦٩(وينصرونه، أو قومه الذين يتعصبون له أقاربه من أبيه ، وهم 

من العنصر ، وهو األصل واحلسـب ، والعصـبية تعـين تعصـب املـرء أو اجلماعـة       :العنصرية -ب

  .)١٧٠(للجنس
،  ـا واالعتـزاز  ،  عنصرأو ال مجاعة باالنتماء إىل آصرة القوم هي شعور قوي لدى: يف االصطالح  -٢

حبيث يصبحوا يدا واحدة علـى  ؛ وسلوكهم  يتحكم يف عقول أفراد هذه اجلماعةأ عنه والء وارتباط ينش

                                 
  .  ٣٤٩/ حماضرات يف الثقافة اإلسالمية ألمحد حممد مجال) ١٦٧(
  .  ١١/ نظرات إسالمية يف مشكلة التمييز العنصري لعمر عودة اخلطيب) ١٦٨(
  .٧٦٨،  ٦٠٤/ املعجم الوسيط مع اللغة العربية بالقاهرة) ١٦٩(
  .  ٦٣١/ املعجم الوسيط مع اللغة العربية بالقاهرة)١٧٠(

  



 ٦٥

، ويبنـون عليهـا آراءهـم    )١٧١(ويعادوممن سواهم ، ينتصرون لبعضهم ، ويساملون عليها غريهم 
  .ونظام حيام وأفكارهم ومواقفهم 

     
  :تاريخ القومية والعنصرية 

عـن عقائـد    اليت احتقرت اإلنسان وامتهنته ، نشأت السلوكياتية ألوانا من عرفت اتمعات البشر   
، فقد كان اليونان يقسـمون اتمـع إىل طبقـات     منحرفة، وأنظمة اجتماعية  ضالة ، ومذاهب فاسدة

م مجيـع احلقـوق   سكان مدينيت أثينا وإسبارطة ، وهل: وهم  ، اجتماعية متفاوتة يف احلقوق املدنية ، يونان
ليس هلم حق يف كثري من احلقوق ، ورقيق حمرومون من كل احلقـوق ، كمـا أن قـدماء    دنية ، وموايل امل

اليونان كانوا يعتقدون أم وحدهم كاملو اإلنسانية ، زودوا بقوى العقل واإلرادة علـى حـني خلقـت    

األرض  ، واعتز الرومان بأرومتهم ، ورأوا أـم أرقـى أهـل    )١٧٢(الشعوب األخرى ناقصة اإلنسانية

، وكـان   )١٧٣(عنصرا ، وأم أعظمهم مدنية وثقافة ، وكانوا يلقبون الشعوب اخلاضعة هلم بـالربابرة 
ال تستحق أن حتكم نفسها بنفسها ،  عب الروماين ، وأن الشعوب األخرىمبدؤهم يقوم على تقديس الش

يقـيم   مـن األكـل الـذي    ليس هلا أن تنال أكثر مما يقدم هلاوحسبها خدمة العنصر الروماين الرفيع ، و

  .، وحيفظ حياا  )١٧٤(صلبها
األكاسرة ملوك فارس أنه جيري يف عروقهم دم إهلي ، وكانت الرعية تنظر إليهم على أم آهلة ،  واعتقد   

 طبقيا يصنف الناس علـى أسـاس  يعتقدون أن يف طبيعتهم شيئا علويا مقدسا ، كما كان اتمع الفارسي 
طبقة وأخرى هوة واسعة ، ال تصل بينهما صلة ، وعلى كـل فـرد أن يقنـع     بني كلالنسب واحلرف ، 

كـان أهـل فـارس    ومبركزه الذي منحه إياه نسبه ، فليس له أن يتخذ حرفة غري احلرفة اليت خلق هلا ، 
خصوا مبواهب ومنح مل يشاركهم  ، وأم يقدسون قوميتهم ، ويرون هلا فضال على سائر األجناس واألمم

خضع اتمع اهلندي كما ،  )١٧٥(وكانوا ينظرون إىل غريهم من األمم نظرة ازدراء وامتهان فيها أحد ،

                                 
  .  ١٣٧/ معامل الثقافة اإلسالمية لعبد الكرمي عثمان) ١٧١(
  .  ٢٧/ نظرات إسالمية يف مشكلة التمييز العنصري لعمر عودة اخلطيب)١٧٢(
  .  ١٣/اإلسالم واملشكلة العنصرية لعبد احلميد العبادي)١٧٣(
  .  ٦٧-٦٦/سلمني أليب احلسن الندوي ماذا خسر العامل باحنطاط امل)١٧٤(
  .  ٥٢-٤٩/ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني أليب احلسن الندوي )١٧٥(



 ٦٦

يرتكز على قاعدة احملافظـة   آالف السنني لنظام اجتماعي مل يعرف التاريخ أشد قسوة منه على اإلنسان ،
  :عا إىل أربع طبقات ، هي، متنو بني أفراد اتمع الواحديا على الساللة اآلرية وجنابتها ، مكونا تفاوتا طبق

  .وا من فم اإلله نة ورجال الدين ، ويعتقد أم خلقوهم طبقة الكه: الربامهة  - أ
  .وا من ساعد اإلله ويعتقد أم خلقوهم اجلند ورجال احلرب ، :  الكشتر - ب

  .وا من فخذ اإلله تجارة والزراعة ، ويعتقد أم خلقوهم أهل الصناعة وال:  الويش - ت

وا مـن قـدم   لطبقات السابقة ، ويعتقد أم خلقالطبقة الدنيا ، يعملون يف خدمة اوهم :  الشودر - ث

   . )١٧٦(اإلله

بقة الربامهة امتيازات عجيبة ، فقد جعلتهم وقد منح هذا النظام الذي وضعته الكتب الدينية اهلندوسية ط  
حيق هلـم    ال، ف) نبوذين امل(  طبقة الشودر تيف حني أهانسادة األرض ، صفوة اآلهلة ، وملوك اخللق ، و

يف ، و مما اضطرهم إىل السكن بعيدا عـن هـذه الطبقـات   ، يف مساكن الئقة السكن مع بقية الطبقات 
والضعة ، كما أن هذا النظام حرمهم من التعليم ، ومـنعهم مـن دخـول    غاية احلقارة يف هي مساكن 

  . )١٧٧(املعابد
وأن اإلسرائيلي معترب عند اهللا أكثر من أبناء اهللا وأحباؤه ، وزعم اليهود أم شعب اهللا املختار ، وأم    

ال  ن البشر ليسوا إال كاحليوانات ، وإمنا خلقوا على صـفتهم حـىت  وأن ما عداهم م، )١٧٨(املالئكة 
وجاءت احلركة الصهيونية لتؤكد نظرة اليهود إىل غريهم من األمم ، وهي نظرة يتوحشون من خدمتهم ، 

) اجلوييم : ( والزراية بغريهم ممن يسموم ، تتضح هذه النظرة يف استعالئهم عنصريا ازدراء وكراهية ، و

 –ذا طبيعة يمية حمضة  هلكون –إن عقل األمم : ( ، جاء يف الربوتوكول احلادي عشر )١٧٩(أي األميني
ا وضـع  وال إذ، فضال عن التكهن مبا قد يؤدي عليه امتداد حال من األح غري قادر على حتليل أي شيء

وهذا االختالف التام يف العقلية بيننا وبني األميني ، وهو الذي ميكن أن يرينا بسهولة آيـة  . يف ضوء معني 
اختيارنا من عند اهللا ، وأننا ذوو طبيعة ممتازة فوق الطبيعة البشرية حني تقارن بالعقل الفطري البهيمي عند 

     .)١٨٠()األميني 

                                 
  .  ٥٠٤/املستشرقون لنجيب عفيفي)١٧٦(
  . ٥٠،٤٨/ نظرات إسالمية يف مشكلة التمييز العنصري لعمر عودة اخلطيب)١٧٧(
  . ١٨-١١/الكرت املرصود يف قواعد التلمود ترمجة يوسف نصر اهللا)١٧٨(
  .٥٧،٥٢/ نظرات إسالمية يف مشكلة التمييز العنصري لعمر عودة اخلطيب)١٧٩(
  . ١٧٧/بروتوكوالت حكماء صهيون ، ترمجة حممد خليفة التونسي  –اخلطر اليهودي )١٨٠(
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النصرانية رسم صورة عريضة حلدود طاعة ما يعـرف بالعبيـد لسـادم     كما أن الكتاب املقدس يف        
علـى أن النصـرانية   كذلك يدل آنذاك ، وللنظام الطبقي املتبع  استجالب رضاهم ، مما يوحي بنظرتهو

إن الروم ما تنصرت ، وال : ( اصطبغت بصبغة الرومان ؛ لذا أصاب القاضي عبد اجلبار اهلمذاين ملا قال 

ها اسـتمراء  وممـا يؤكـد  ،  )١٨١()ح ؛ بل النصارى ترومت ، وارتدت عن دين املسيح أجابت املسي
عة خصصـت بعـض النـاس ليكونـوا     إن الطبي) : ( توما األكويين ( لعنصرية والطبقية قول القديس ل

   .)١٨٢()أرقاء
 عرف العرب يف اجلاهلية فكرة القومية باسم العصبية ؛ فكانت القبيلة أو العشـرية هـي الوحـدة   و   

، وخيضـعون  السياسية و االجتماعية اليت يعيش أفرادها يف إطارها ، وحتت ظلها ، وخيلصون الوالء هلـا  
  :لتقاليدها ، يعرب عن ذلك منطق الشاعر اجلاهلي 

  ال يسألون أخاهم حني يندم                    للنائبات على ما قال برهانا             
إال يف القرن الثامن عشر امليالدي ، بعد أن فقـدت الكنيسـة الكاثولكيـة     ةالقومي ويف أوروبا مل تكتمل    

نفوذها على إثر قيام حركة مارتن لوثر اإلصالحية وظهور الكنيسة الربوتسـتانتية املتحـررة ؛ حيـث    
تشكلت فكرة القومية على أساس املصاحل القومية دون اعتبار للدين يف تشريعها السياسي واالقتصـادي  

جتمـع األجنـاس    )١٨٣(عي ، مث تطورت القومية إىل احتادات سياسية وعسكرية واقتصـادية واالجتما
آثار العنصرية يف استعالء اجلنس األبيض على األسود يف صورة خمتفيـة وراء  اليوم  األوروبية ، وظهرت

ـ    احفة يف حـق  املهينة واالتفاقياتوأساليب التعامل العنصرية السياسات  ة اقتصـاد الشـعوب امللون
والسوداء ، ويف حالة التخلف العلمي والفقر واإلمهال وانتشار األوبئة واألمراض الفتاكة اليت ال تـزال  

    .وتذوق مرارا على مرأى ومسمع العامل بأسره ، تعاين منها هذه الشعوب 
هـذه  املتراكمة على مر العصور تطلع اإلنسان إىل منهج يعـاجل  والفلسفات يف ضوء هذه التصورات   

املشكلة اليت عاىن فيها من ظلم أخيه اإلنسان واستعالئه عليه وحرمانه من حقوقه األساسية ، ومصـادرته  
  .حلريته ، واستغالله لثرواته دون وجه حق أو ألسباب مكتسبة 

  
  :  تعريف العصبية 

                                 
  .١/١٦٨تثبيت دالئل النبوة ، حتقيق عبد الكرمي عثمان )١٨١(
  . ٢٠١/حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه)١٨٢(
  . ٣٥٠/ ثقافة اإلسالمية ألمحد حممد مجالحماضرات يف ال)١٨٣(
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عمن يلزمك أمره احملاماة واملدافعة : أي اجتمعوا حوله ، وتعين : من عصب القوم به عصبا : يف اللغة  -أ 

  . )١٨٤(، وتلزمه لغرض
هي رابطة استعالء تقوم على التعصب الطبقي والعنصري والتمايز بني الناس على  :يف االصطالح  -ب  

والزراية به وسـلبه حقوقـه    فخالاملتؤدي إىل إهدار كرامة أو اجلاه ،  أساس اللون أو النسب أو الثروة

تكون الطبقية والعنصرية من أنـواع العصـبية الـيت عرفتـها     وذا املعىن  .أو بعضها  )١٨٥(اإلنسانية
  .اتمعات البشرية 

  
  :  أنواع العصبية

تقسـيم  على دم أمحر وضيع، وآخر و ، تقوم على أساس افتراض وجود دم أزرق نبيل :عصبية اللون  -أ
، وميتهنـه  سود ا األبيض أخاه األسوداء ، يستغل  أوكانت حسب لون بشرم بيضاء إىل أقسام الناس 

وما شعوب أفريقية إال مجاعات : ( يف كتابه روح القوانني ) شارل دي مونتيسكيو ( يقول  ، للون بشرته
سوداء البشرة ، من أمخص القدم إىل قمة الرأس ، ذات أنوف فطساء إىل درجة يكاد مـن املسـتحيل أن   

يف  –أو على األخص روحـا طيبـة    – ترثي هلا ، وحاشا هللا ذي احلكمة البالغة أن يكون قد أودع روحا

 . )١٨٦( )جسد حالك السواد 

يف  أفراده احتقار اإلنسان على أساس لونه ، ويتم تصنيفمنطق ه  عندما يسود يف جمتمع ما وال ريب أن       
إن : ( ، يقول مصـطفى السـباعي   وشقائه  جهل هذا اتمع على يدلفإن ذلك  طبقات متفاوتة بسببه

 يستعلي فيها عرق على عرق ، ولون على لون هي احلضارة اليت يسعد ا اإلنسان العاقل احلضارة اليت ال
األسـود ،  فيها الكرمي ، وتسعد ا اإلنسانية الواعية الكرمية ، واحلضارة اليت يعلو فيها األبيض ، وميتهن 

ترتد ـا اإلنسـانية إىل    ويسعد ا ذوو البشرة البيضاء ، ويشقى ا امللونون هي احلضارة اجلاهلية اليت

  .)١٨٧()القرون عمياء متكربة جاهلة محقاءالوراء مئات 
تنشأ روابط اجتماعية بني الناس كرابطة األسرة ، أو رابطة املهنة أو رابطة السـكىن   :عصبية الطبقة -ب

ت قريش احلي أو القرية ، وتقوم روابط أخرى على أساس التقارب يف املراتب واملنازل ، فقد كان بني أهل

                                 
  .٦٠٣/ املعجم الوسيط مع اللغة العربية بالقاهرة) ١٨٤(
  .  ٣٢/ نظرات إسالمية يف مشكلة التمييز العنصري لعمر عودة اخلطيب) ١٨٥(
   . ١١٢/فضل احلضارة اإلسالمية والعربية على العامل  لزكريا هاشم زكريا: نقال عن كتاب ) ١٨٦(
   . ١٤/ئع حضارتنا من روا) ١٨٧(
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سائر العرب ، ويف اتمع الفارسي فسها مرتبة خاصة وحقوقا وتقاليد حمددة خالف قبل اإلسالم تفرض لن
،  ربـع يف الوظـائف  الطبقـات األ كما متايزت يف اهلند تفاوتت الطبقات على اعتبار النسب واحلرف ، 

هم غالب الذين  عامة طبقة الين ورجال الدطبقة النبالء وطبقات ، هي طبقة اتمع الروماين إىل وانقسم 

  .)١٨٨(الشعب

على غريها ، وعنصر من العناصر البشرية على آخر  قوميةتقوم على تفضيل  :عصبية القوم والعنصر -ت
في ،عن الرتعة العنصـرية  ) أرسطو(، وقد عرب أرقى ، وأن هذا العنصر أزكى وأنقى  القوميةم أن هذه زع

أن اهللا خلق فصيلتني من ( ملا قرر ) بيولوجية اجتماعية ( وصاغها يف نظرية اليت حكمت اتمع اليوناين ، 
ـ ادالناس ، فصيلة زودها بالعقل واإلر ل ؛ لتكـون  ة ، وهي فصيلة اليونان وقد فطرها على التقومي الكام

، على سائر خلقه ، وفصيلة مل يزودها إال بقوى اجلسم ، وهؤالء هم الربابـرة   خليفته يف أرضه ، وسيدة
أي ما عدا اليونان من بين آدم ، وقد فطرهم على هذا التقومي الناقص ؛ ليكونوا عبيدا مسخرين للفصيلة 

، ويلتقي الفكر االستعماري مع الرتعة العنصرية اليت تزعم تفـوق اجلـنس    )١٨٩( )املختارة املصطفاة 
نبع األوحد للحضـارة ، وإىل  يف الصفات العقلية والروحية ، وأنه ال) النورديكي ( اآلري وخباصة الفرع 

هذا اجلنس ينحدر املفكرون واملخترعون والعلماء الذين محلوا مشعل احلضارة ، وقد صدرت مؤلفـات  
( ، وكتـاب  ) عدم املساواة بني األجناس للكونت جوزيف جوبينـو  ( لدعم هذه الفكرة ، منها كتاب 

   .    )١٩٠(س السامي دون اجلنس اآلريالذي قرر فيه أن اجلن )ألرنست رنان  ةتاريخ اللغات السامي

  
 :القومية والعنصرية عصبيةموقف اإلسالم من 

ـ  ، ال يرفض اإلسالم العصبية القائمة على احلق     ى واالنتصار للعدل والفضيلة ، كما أنه ال يعتـرض عل
، ويذب عن  يشاركها مشاعرها، كوحدة اجتماعية معينة قومية ، أو إىل نسب االنتماء إىل القبيلة إلثبات 

ـ ، مرتقحق اإلنسان يف حب وطنه وعشريته واحلنني إليهم اإلسالم كذلك حقوقها ومكارمها ، وال ينفي  ا ي
باملباديء والقيم اليت ؛ وقارنا هلا إىل القيمة واملكانة واحلرمة  لذاما األرض واملوقع اجلغرايفالتعلق بمن  به

خطابه ملكـة ،  يف هذا املعىن رسول صلى اهللا عليه وسلم يؤمن ا من يقيم على هذا الوطن ، لقد أظهر ال
ما أطيبك من بلد ، وأحبك إيل ، ولوال أن قومي أخرجوين منك ما سـكنت غـريك   : (  وهو مهاجر منها

                                 
   . ١٣٥-١٢٩معامل الثقافة اإلسالمية لعبد الكرمي عثمان ) ١٨٨(
  . ٣٨-٣٧/ نظرات إسالمية يف مشكلة التمييز العنصري لعمر عودة اخلطيب)١٨٩(
  .  ٧٤/ نظرات إسالمية يف مشكلة التمييز العنصري لعمر عودة اخلطيب)١٩٠(
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منـه   تههجرمعلال ، موقف الفطرة يف حمبته صلى اهللا عليه وسلم لبلده مكة إن هذا املعىن جيلي ،  )١٩١()
  . فيه اإلسالم إقامة مباديء من  ومنعهم إياه، له  كفار قريش بإخراج رغم تعلقه به وحمبته له 

 اتمعات من الفخر باألنسـاب  كان سائدا يفما ا نهيضع م اإلسالم فضل قومية بعينها ؛ لكنهال يلغي و   
خبصيصـتني  على غريهـم  فضلهم اهللا تعاىل الناس وأعراقهم ، فالعرب واألحساب ، والتعايل بسببها على 

العلم النافع (  كما يذكر ابن تيمية ، مها ، وذلك من قبيل االصطفاء بقية األجناس البشريةيزوا ما عن مت
العلم له مبدأ وهو قوة العقل الذي هو احلفظ والفهم ، ومتام قوة املنطق الـذي هـو   ، والعمل الصاحل ، ف

مت األلسنة بيانا ن والعبارة ، ولسام أعلى البيا فهم أفهم من غريهم ، وأحفظ وأقدر... البيان والعبارة ، 
، وأما العمل فإن مبناه على األخالق ، وهي الغرائز املخلوقة يف النفس ...... مجعا وفرقا / ومتييزا للمعاين 

ء وغـري ذلـك مـن    ، وغرائزهم أطوع للخري من غريهم ، فهم أقرب للسخاء واحللم والشجاعة والوفا
مل يكن عنـدهم  .... قبل اإلسالم على طبيعة قابلة للخري معطلة عن فعلة وهم كانوا - األخالق احملمودة 

علم مرتل من السماء ، وال شريعة موروثة عن نيب ، وال هم أيضا مشتغلون ببعض العلوم العقلية احملضـة  
من الشعر واخلطب ، وما حفظوه مـن  : ، وإمنا علمهم ما مسحت به قرائحهم كالطب واحلساب وحنومها 

فلما بعث اهللا حممـدا  . وأيامهم ، وما احتاجوا إليه يف دنياهم من األنواء والنجوم أو من احلروب أنسام 
وتلقوه عنه بعد جماهدته الشديدة هلم ، ومعاجلتهم على نقلهم عـن تلـك    –صلى اهللا عليه وسلم باهلدى 

ذلك اهلدى العظيم زالـت  فلما تلقوا عنه . العادات والظلمات الكفرية اليت قد أحالت قلوم عن فطرم 
تلك الريون عن قلوم ، واستنارت دى اهللا الذي أنزل على عبده ورسوله، فأخذوا هذا اهلدى العظـيم  

وصار .... بتلك الفطرة اجليدة ، فاجتمع هلم الكمال بالقوة املخلوقة فيهم والكمال الذي أنزل اهللا إليهم 

هـذا   نـا وإذا تأمل  . )١٩٢()لقيامة من العرب والعجم أفضل الناس بعدهم من تبعهم بإحسان إىل يوم ا
الكالم تبني أن تفضيل العرب ال يعود إىل جنسهم فقط ؛ وإمنا يعود إىل ما اصطفاهم بـه اهللا تعـاىل مـن    

  . نافع وعمل صاحل أهلهم حلمل الرسالة ، والقيام بوظيفة التبليغ  علمصفات ، وما يأ هلم من 
: ( نساب ، فالناس معادن خمتلفة ، كما قال الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم   ألكما ال يتنكر اإلسالم ا  

؛ ولكنه حيرم التفاخر )١٩٣() خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا فالناس معادن ، جتدون 
 يجعل من كان تقيا غري نسيب أكرم عنده من نسيب فاجر ، إذ يقـول اهللا التباهي مبكارم اآلباء ؛ فو ا ،

                                 
ن غريب من هذا الوجه حديث حس :قال الترمذي ، وكة يف كتاب املناقب ، باب يف فضل مرواه الترمذي  )١٩١(

  . ٥/٧٢٣،  ٣٩٢٦، رقم 
  . ١٦١-١٦٠/اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم البن تيمية )١٩٢(
  .٢٥٢٦،٤/١٩٥٨مسلم يف كتاب فضائل الصحابة ، باب خيار الناس ، رقم رواه  )١٩٣(
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ــاىل  �mo��n��m���l��k��j��i��h�����g��f��ep����t��s��r����q: تعـ
uv��z��y���x��w���l من أبطأ به عمله و: ( الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، ويقول ١٣: الحج�رات

  . )١٩٤()مل يسرع به نسبه 
قومـه إذا   عصبية ممدوحة ، وهي حماماة اإلنسان عـن األوىل  :نوعان يف نظر اإلسالم العصبية مث إن     

خريكم املدافع عن عشريته ما مل : ( كانوا على حق ، وهي مقصود الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف قوله 

هـذا  ! يا رسول اهللا : قال . انصر أخاك ظاملا أو مظلوما : ( ، وقوله صلى اهللا عليه وسلم )١٩٥()يأمث 

عصـبية مذمومـة ،   واألخرى .  )١٩٦() تأخذ فوق يديه: قال . نصره ظاملا ؟ ننصره مظلوما ، فكيف ن
وهي اليت كانت معروفة يف اجلاهلية ، تقوم على الفخر باألنساب ، وعد مآثر اآلباء ، وقد وصفها القرآن 

 �m��j��i��h��g��f��������e�����������������d��c��bl: الكرمي حبمية اجلاهلية يف قوله تعـاىل  

م سبب ذمها ، وهو حماماة اإلنسان عن قومه مع أم على وبني الرسول صلى اهللا عليه وسل ، ٢٦: الف�تح
أن تعـني  : يا رسول اهللا ما العصبية ؟ قـال  : قلت : ( ظلم ؛ فعن واثلة بن األسقع رضي اهللا عنه ، قال 

  .)١٩٧()قومك على الظلم 
ة والقرابة ، عليهم بنخوة القبيل ستطالةتكرب على الناس ، وا هذه العصبية ملا فيها منوقد أبطل اإلسالم    

العمـل  معيار التفاضل بني الناس  جاعال، واإلخوة يف الدين والعدل حق وأقام مكاا عصبية االنتصار لل

 )١٩٨(إن اهللا قد أذهـب عـنكم عبيـة   : ( ، قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم والعلم النافع الصاحل 

فصارت ’  )١٩٩( )آدم ، وآدم من تراب  اجلاهلية وفخرها باآلباء ، مؤمن تقي ، وفاجر شقي ، أنتم بين
عنصره نسبه وكل من كان أهال هلا من أهل العلم والعمل مهما كان  إليهامشاعة يرتقي املشروعة  املكانة
، يقـول  اليت امتـاز ـا   لذا كانت املساواة بني األجناس من مآثر اإلسالم  ؛كانت طبقته  ومهما، ولونه

إن القضاء على الفـوارق  ) : ( احلضارة يف االمتحان : ( تابه يف ك)  Toyandee( املؤرخ الفيلسوف 
                                 

  . ٣/٣١٧،  ٣٦٤٣ب العلم ، رقم أبوداود يف كتاب العلم ، باب احلث على طلرواه  )١٩٤(
يف سنده أيـوب بـن   : ، وقال أبوداود .  ٥١٢٠/٣٣١رواه أبو داود يف األدب ، باب يف العصبية ، رقم )١٩٥(

  .سويد ، وهو ضعيف 
  .٢٤٤٤رواه البخاري يف كتاب املظامل ، باب أعن أخاك ظاملا أو مظلوما ، رقم ) ١٩٦(
   .٤/٣٣١،  ٥١١٩، رقم ية رواه أبو داود يف األدب ، باب يف العصب)١٩٧(
   .٢/١٦٩النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري . أي الكرب : عبية اجلاهلية  )١٩٨(
   .رواه أبو داود يف األدب ، باب يف التفاخر باألحساب ) ١٩٩(
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  فـإن .... الساللية والعصبيات اجلنسية والدموية من أعظم مآثر اإلسالم ومفاخره ، أما العصر احلـايل  
الشعوب الناطقة باللغة االجنليزية قد حققت بعض النجاح يف ربط الشعوب بعضها ببعض ، وعادت على 

خبري ورمحة ، ولكن احلقيقة الراهنة اليت جيب االعتراف ا أا أخفقت يف القضـاء علـى   العامل اإلنساين 

  .)٢٠٠()العواطف الساللية واجلنسية 
 

                                 
  .٤٣/اإلسالم وأثره يف احلضارة وفضله على اإلنسانية أليب احلسن الندوي:نقال عن كتاب  )٢٠٠(



 ٧٣

  
  

  والعلم الدين: العاشرة القضية 
  
ما بني كفـيت   هيبني الدين والعلم  العالقة اليتهل  هل هناك قضية بني الدين والعلم ميكن أن تبحث ؟    

حنسر ظـل  إذا ساد الدين ايث حب! فت كفة أحدمها ثقلت كفة اآلخر إذا خ؛ فتوازن وتراجح امليزان من 
ا ساد العلم انكمش ظل الدين ، إذو ت الترهات واألباطيل ،نتشر، واستوىل اجلهل على الناس ، واالعلم 

، والعـدل   نزلق الناس يف الشهوات واملصاحل الذاتية فال جيدون ما يقودهم إىل احلـق ضمر وجوده ، واو
  . رعاية الفضيلة وانتهاج سبلها حيملهم على و

إقامـة  ويف عقول النـاس وقلـوم    التأثرياألديان يف بناء احلياة اإلنسانية ، و مبسامهة إن التاريخ يشهد   
وتنظـيم احليـاة   ، اتمعات واحلضارات ، ويف غرس الفضائل واألخالق ، وتكوين العـادات الطيبـة   

الفراعنـة  لتاريخ ذلـك يف حيـاة   سجل افقد ،  بني الناس حدود احلقوق والواجباتوضبط ، اإلنسانية
بـاألمم  وضعية فكيف ، وهم يدينون بديانات واليونان والرومان واهلنود والصينيني والبابليني واألشوريني 

الـدين  ن لعاقل عـرف وظيفـة   خلري البشرية مجعاء ، إنه ال ميك رسل اال بعثاليت تدين بديانات مساوية 
وإلزامهم كلمة ، على النفوس ، واقتداره على قيادة الناس  حقيقة سلطانه يف حياة البشر أن ينكر ومكانته

؟ ، ويهديه سواء السـبيل   ره مبعامل الطريقصبال من املرشد الذي ين يسري عطأالتقوى ؛ إذ كيف لإلنسان 
 لة تأخر اتمعـات عف واهلوان ؟ ، وهو عهو علة وقوع اإلنسان يف الضيف أي جمتمع أن الدين  اهل حق

، ومث سؤال من تقدم وتطور اتمعات املادية امللحدة  مبقارنتها مبا آل إليه حال وأن ذلك يتبني، واحنطاطها 
ة امللحدة قامـت  أحقا أن النهضة العلمية احلديثة واملدنية اليت نشأت وتطورت يف اتمعات املادي.. أخري 

   .هذا ما ميكن اإلجابة عليه من خالل حبث هذه القضية .  )٢٠١(؟ ، بعيدة عن مؤثراتهمنفصلة عن الدين 
  
   :وأمهيته لإلنسان واتمعتعريف الدين   
الذل والطاعة واخلضوع واالنقياد لوضع معني ، هذا الوضع إما أن  يف اللغة يعين  :تعريف الدين  - ١    

وضع إهلي يرشد إىل احلق يف : ( ك من يرى أن الدين هناويف االصطالح يكون إهليا أو غري إهلي ، 

                                 
  .٤٨-٤٤/ضية األلوهية بني الفلسفة والدين لعبد الكرمي اخلطيبق )٢٠١(
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، وهناك من ينتقد هذا التعريف ،  ويرى أن الدين )٢٠٢()االعتقادات وإىل اخلري يف السلوك واملعامالت 
قوة مساوية أو وثنية ، مادية (  أعم من أن يكون خاصا بالدين السماوي ؛ وأنه يشمل كل األديان ، فهو 

د وتعبطَاع أو معنوية تد وت٢٠٣()سي(.  
هو املنسجم مع معىن الدين يف القرآن الكرمي ، فقد استعمل فال ريب أن التعريف الثاين أصح ، و   

مع اإلسالم وهو استعملها غري مساوية ، ووهي ، القرآن الكرمي هذه املفردة مع الوثنية ديانة أهل مكة 

ووصف اهللا اإلسالم  بأنه  )٢٠٤()نكم ويل دين لكم دي: ( الدين السماوي اإلهلي احلق يف قوله تعاىل 
هو الذي : ( ، قال تعاىل  وضعيةالدين احلق الذي أظهره اهللا على مجيع األديان الباطلة مساوية كانت أم 

  .)٢٠٥()أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله 
      

  : أمهية الدين لإلنسان واتمع  – ٢
مهما كان هذا الدين من الصحة أو  بناء اتمعيف و، حياة اإلنسان  ثر يفاألديان ذات حضور مؤ   

  :من النواحي التالية واتمع تأيت أمهيته لإلنسان ، فالتدين  البطالن ، وما من جمتمع إال وقد تدين
 منهافطرة خلق عليها اإلنسان ، يرتع إليها ليشبع حاجة الروح إىل اإلميان باملعبود ، ويستمد أنه  - أ

   .واحلياة ، ويضبط به أمور حياته  عقيدته ومفاهيمه للوجود
ضرورة حيوية الستكمال وجود اإلنسان ، واستقرار حياته ، وانتظام معيشته ، يستمد منه القوة أنه  - ب

الدافعة إىل العمل ، ويتزود منه الصرب على مكاره احلياة ، والثبات يف وجه تياراا اهلائجة ، 

    .  )٢٠٦(القويةوعواصفها 
ضرورة اجتماعية يتم عن طريقها التأكيد على اإلميان بالقيم والفضائل ، وااللتزام باألحكام أنه  - ج 

ضرب بسهم يف جمال االلتزام باملبادئ ي؛ فإنه إذا قُدر تمع أن والقوانني اليت تعىن بتنظيم شؤون احلياة 

                                 
  .  ٣٣/هـ ، الدين ١٣٩٤دراز ، حممد بن عبد اهللا ، )  ٢٠٢(
  .  ٢١٣/ عطية ، أمحد ، دائرة املعارف احلديثة )  ٢٠٣(
  .  ٦/سورة الكافرون )  ٢٠٤(
  .  ٢٨/ سورة الفتح )  ٢٠٥(
  .  ٤٤/مي اخلطيب قضية األلوهية بني الفلسفة والدين لعبدالكر)  ٢٠٦(
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ك بزمامها ، وترد الشارد منهم ، وتتجه م والقيم فلن جيد قوة أقوى من الدين حتمل أفراده على التمس

  . )٢٠٧(الكمال واملثالية مجيعا حنو
     

   : وأمهيته تعريف العلم
وهو كمـا قـال   ،  )٢٠٨(هو نقيض اجلهليعين اليقني واملعرفة واإلدراك ، ويف اللغة : تعريف العلم  -١

ازم املطابق للواقع الناتج عـن  االعتقاد اجل: أو هو  )٢٠٩( )إدراك الشيء حبقيقته : ( الراغب األصفهاين 

على الصفة الراسخة اليت يدرك ـا  يطلق و)٢١٠(دليل ؛ فإن مل يكن كذلك كان ظنا أو جهال أو تقليدا 

وصلت إىل اإلنسان عن جمموعة املعارف واحلقائق اليت : ، ويقصد به  )٢١١(اإلنسان الكليات واجلزئيات

، وقـد   )٢١٢(حظاته وجتاربه طوال فترة حياتـه  توصل إليها من خالل تفكريه ومالطريق الوحي ، أو 
، بفكره  يقف عليهصنف طبيعي لإلنسان : وضح ابن خلدون هذين النوعني من العلوم وبني أما صنفان 

اضع الشرعي ، ال جمال فيها للعقـل إال يف  والن ، يستند إىل اخلرب ع مبداركه ، وصنف نقلي ويهتدي إليه

  . )٢١٣( ولإحلاق الفروع من مسائلها باألص
إن العلم وفق هذين املعنيني تراث متراكم من املعارف واحلقائق واملعلومات ، يعىن بدراسة اجلزئيات ،    

األول علوم : التخصص العلمي ، و تنقسم هذه العلوم إىل قسمني واالهتمام ب يف املسائل ويتجه حنو العمق
جتريبية حسية لتاريخ واالجتماع ، واآلخر علوم دينية وإنسانية خاصة بأمة بعينها كعلوم الدين واألدب وا

  .تراكمها كل األمم إنشائها وتطبيقية مشاعة سامهت يف 
  
  :أمهية العلم  -٢
  :العلم ضروري لإلنسان واتمع ، وتأيت أمهيته من النواحي التالية    

                                 
  .  ٣٨/قضية األلوهية بني الفلسفة والدين لعبدالكرمي اخلطيب )  ٢٠٧(
  /  .  لسان العرب البن منظور) ٢٠٨(
)٢٠٩ (                            .  
  .  .                          ٧/اية السول املشهور بشرح األسنوي على البيضاوي  ) ٢١٠(
  .  ١٥٥/ هـ ، التعريفات ١٤٠٣عام  اجلرجاين ، علي بن حممد) ٢١١(
  .  ١٩/هـ ، الثقافة اإلسالمية وحتديات العصر ١٤١٥عليان ، شوكت حممد ، عام ) ٢١٢(
  .  ، دار الشعب  ٤٠١ – ٤٠٠/ املقدمة ) ٢١٣(
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رد النور الظالم ، أنه وسيلة التحرر من اجلهل واخلرافة والوهم ، فالعلم يطارد هذه اآلفات كما يطا . أ
تمع وال ميكن أن يستقيم حال إنسان من غري علم ينري له طريق حياته ، ويهديه إىل اخلري ، كما أن ا

  .، ويأخذ بأسباب احلضارة والتطور مل يعتمد على العلم النافع  ال ميكن أن يستقر ويتطور إذا
ة اهللا تعاىل ومعرفة شرعه ، وأداة إصالح سبيل اخللوص من العبودية لغري اهللا تعاىل ، وطريق معرفأنه  . ب

؛ فإن التكليف مناط بالعقل ، وهو وسيلة فهم اخلطاب الشرعي الدنيا واآلخرة اإلنسان يف أمر 
 .وإدراك مراد الشارع ومقاصده 

أداة وإلصالح النفس ، ، وأداة تدبر القرآن  للوصول إىل املعرفةأنه أداة استعمال العقل واحلواس  . ت
أمور الدنيا عن  أداة التعرف على، و تعاىل دراك سنن اهللالكوت السموات واألرض إلالتفكر يف م

   .وبيئته  إلصالح حال اإلنسان طريق املالحظة والتأمل
العلـم الطبيعـي    إنيستند على الوحي ف وإذا كان العلم املؤدي إىل معرفة اهللا تعاىل ومعرفة شرعه    

قول الرسـول  ه إىل عقله واجتهاده ، ل، وقد أحيل اإلنسان فييستند على الربهان واليقني  والتجرييب

برتراند ( غاية ما يهدف إليه كما يقول و ،)٢١٤() أنتم أعلم بشؤون دنياكم: ( صلى اهللا عليه وسلم
حبيـث  هو حماولة اكتشاف حقائق معينة عن العامل ومن مث القوانني اليت تصل احلقائق ببعضـها  ) رسل 

قبلية ، ويتم هذا عن طريق املالحظة والتفكري الذي يستند عليهمـا ، وتـأيت   ميكن التنبؤ حبوادث مست
اليت كانت مستحيلة  عرفة إلنتاج وسائل الراحة والرفاهأمهية هذا العلم من ناحية قدرته على توظيف امل

       . )٢١٥(، أو ذات كلفة عالية يف حقبة ما قبل هذا العلم
  

  : والعلم وحدة الدين 
جة إىل الدين والعلم ، فهما يهيئان له احلياة الكرمية ، ومينحانه حقوقه ، وينظمـان حياتـه   حبااإلنسان     

، ويرشدانه إىل ما فيه مصلحته ؛ لذا كـان مـن    وعالقاته بغريه ، ويستحثانه على الفهم والتفكري والعمل
ما يتوصل إليه من الضروري أن يكون الدين والعلم يف صحبة مستمرة ، وألفة دائمة ، وأن يكون العلم و

نتائج داعما حلقائق الدين ، ومصدقا ملا جاء به ، وأن يكون الدين مبعتقداته وأحكامه وشـرائعه شـاحذا   

للعقول ، ومبللناس أمجعني والنفع املبني إىل منهج احلق  ا، وهاديا هل )٢١٦(را للقلوبص.  

                                 
  رواه مسلم ) ٢١٤(
   .٣/الصراع بني العلم والدين ) ٢١٥(
  . ٦١/دراسات يف الثقافة اإلسالمية للدكتور علي السالوس وآخرين ) ٢١٦(
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خر ، فالعلم ال يغين عن الدين ، فقـد خييـل   ال يغنيه أحدمها عن اآل إن اإلنسان حباجة إىل الدين والعلم   
، إن ذلك حمض  ، وال يشقى فال يضل الطريقيف حياته حنو اخلري أن يتجه يستطيع ألحد أن اإلنسان بالعلم 

عاصـما  يومـا  وحده ؛ ال تقوم له حجة من واقع احلياة ، وال من شواهد التاريخ ، فما كان العلم إدعاء 
خالفـا للـدين   ؛ اهلوى اتباع عن  هدعيف نفسه يرال قادرا على إقامة وازع من الزلل اخللقي ، و إلنسانل

باخلطأ والندم ، إنه ال شيء يقـوم   شعرجعله يرتكبه متعمدا امث ، وإذا الذي يزجر صاحبه عن ارتكاب اإل
فهل مقام الدين يف إقامة الوازع القوي اليقظ الذي يقوم دائما بني اإلنسان وبني نوازع السوء والضالل ، 

علومة علمية مب؛ فيبعث العلم بقانون اجلاذبية أو الذرة أو ؟ التجرييب هذا املقام الطبيعي ويا ترى يقوم العلم 

ال شـيء يقـوم   كما أنه ،  )٢١٧(مث والشعور بالواجب ما يبعثه الدينباإلاإلحساس  لدى اإلنسانأخرى 
أن اإلميان ميازج العقل ، ويقيمـه دلـيال   مقام العقل يف إثبات اإلميان والقطع بصحته وصدقه ؛ وهذا يعين 

، وأن العقـل وظيفتـه   أثر لتوهم أن اإلميان على الدوام تسليم مبا يأباه العقـل   حبيث ال يبقىهاديا إليه ، 

اا حبسب قدرته ة الدين ، واستنباط األحكام من مظ؛ فليس له حق احلكم على أدل )٢١٨(القبول احملض
  . من الفهم واإلدراك 

ين صحة اجلانبني ؛ جانب الدهو وتحقيق االنسجام التام بني الدين والعلم ة أمر آخر ال بد منه لمثإن     
انب العلم حبيث يكون ، وج اهلوى واخلرافة والباطل من خاليا،  حبيث يكون قائما على مصدر موثوق

فضائل اإلسالم ، وكان من  من الظن والتخمني والكذب سامل من النقل أو العقلصحيح قائما على دليل 
أبواب هلم فتح و،  البحث عن حقائقهعلم ، وحث أتباعه على على ال ارتكز أنه بني األديان اليت متيز ا

فضيلة اإلسالم : ( التفكر يف هذا اخللق الواسع املليء بالسنن الكونية والقوانني العلمية ، يقول العقاد 
لى ولوجها والتقدم فيها ، وقبول كل مستحدث من الكربى أنه يفتح للمسلمني أبواب املعرفة ، وحيث ع

العلوم على تقدم الزمن ، وجتدد أدوات الكشف ووسائل التعليم ، وليست فضيلته الكربى أنه يقعدهم 
دون أم حاصلون على مجيع عن الطلب ، وينهاهم عن التوسع يف البحث والنظر ؛ ألم يعتق

  . )٢١٩()العلوم
التعرف على أسرار الكون ونواميسه ، والتوسع يف الكشوف العلمية  حنو اإلسالم اإلنسان لقد دفع    

؛ إذ ال خوف على اإلسالم من البحث العلمي ؛ فاحلقيقة ال ختشى لقضية الدين  فكان يف ذلك انتصار

                                 
  . ٣٩-٣٨/قضية األلوهية بني الفلسفة والدين لعبد الكرمي اخلطيب ) ٢١٧(
  . ٤٠٣/اإلنسان يف القرآن لعباس العقاد ) ٢١٨(
  .  ٢١/ العقاد  لعباس الفلسفة القرآنية) ٢١٩(
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إىل نفس النتائج اليت  نالبحث ، واإلسالم على يقني من أن البحث العلمي السليم والتأمل السديد يوصال

معني  من كلما استزاد لقوة اإلنسان اليت تزداد صالبة عماادوكان هذا االجتاه أيضا ،  )٢٢٠(يقررها
الواهي  هو فليس معدن الدين من معدن الضعف يف اإلنسان ، وليس اإلنسان املؤمن( اإلميان باهللا تعاىل 

ن على قدر إحساسه ورمبا كان األصح واألوىل يف التقدير والتحقيق أن عظم العقيدة يف اإلنسا اهلزيل ،

   .)٢٢١( )بعظمة الكون والتدبر يف أسراره وخفاياه 
انعكس أثرها يف القوة  وما وصلوا إليه من حقائق علمية إن علماء الغرب على كثرة حبوثهم التجريبية ،   

بسبب إحلادهم ،  ، وذلكحيققوا السعادة واالستقرار النفسي لشعوم  ملاملادية ووفرة اإلنتاج الصناعي 
ماذا يفيد اإلنسان علمه ببعض احلوادث ) ( كامل فالمريون ( األستاذ  إذ على حد قول، ورفضهم لإلميان 

، وعلى  )٢٢٢()ا الفاقد حلرارة احلياة دد واملؤمل الذي جيرنا إليه ضمرينالطبيعية جبانب ذلك اإلحلاد املتج
لعلمية اليت شهدا أوروبا يف العصر فإن النهضة ا علماء الغرب أخرياالرغم من منهج اإلحلاد الذي سلكه 

) مارتن لوثر ( قدحت شرارا من الدين ، واستمدت حرارا من محاسة نتيجة جذوة انإال احلديث ما هي 
وعلى القيود الفكري ، ، الذي ثار على اجلمود الرائد األول للتحرر الفكري احلديث يف أوروبا الدينية ، 

فكان لثورته أثرها العميق يف حترير عقول  الدينين ، وألبستها لبوس اليت فرضتها الكنيسة على املفكر
أحد رجال الكنيسة ، ومن كبار  )مارتن لوثر ( و ة الكنيسة وتسلطها على نفوسهم ، الناس من وصاي

اإلصالحي يف أوروبا ما لبث أن حتول إىل مغنم  رجل الدينلكن هذا االنتصار الذي حققه  علمائها ،
عقيم ، ال يلد إال  ، وأعلنوا أنهخرجوا من الدين ، وناصبوه العداء العقليني  الذين العلماء ثلة من بأيدي 

ومن املؤسف أن ،  )٢٢٣(مواتا ، فاستغشوا ثياب اإلحلاد ، واختذوا من العلم املنفصل عن الدين نسبا
ا يرجع إىل الدين من التمييز بني الدين وحمتكريه ، حبيث يفرقون ا بني مهؤالء مل يكن لديهم قدرة على 

عهدة ومسؤولية ، وما يرجع إىل رجال الكنيسة من مجود وجهل ؛ فقد عيل صربهم ، ووقعوا حتت تأثري 
ردة الفعل حىت مقتوا كل ما يتصل بالكنيسة من عقيدة وعلم وآداب ، وعادوا النصرانية أوال والدين ثانيا 

انتصر فيها العلم العقلي على ، وعداوة ال دأ ، روس عالقة بني الدين والعلم إىل حرب ض، واستحالت ال
الكنيسة ، وحطم هؤالء العلماء سالسل التقليد الديين ، وزيفوا ما كانت تؤمن به من نظريات فلكية 

                                 
  .  ١٠٠/العيدة اإلسالمية وأسسها لعبد الرمحن امليداين) ٢٢٠(
  . ١٨/  اهللا لعباس العقاد) ٢٢١(
   . ٥٢٠٥٣/ة بني الفلسفة والدين لعبد الكرمي اخلطيب قضية األلوهي) ٢٢٢(
   . ٥٠/قضية األلوهية بني الفلسفة والدين لعبد الكرمي اخلطيب ) ٢٢٣(
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، وعلى  )٢٢٤(وجغرافية ، وما اشتملت عليه كتبهم من آراء بشرية منتقدين هلا يف صرامة وصراحة 
، حققت ما حققت ألتباعها من التقدم  الوحية مادية بعيدة عن نشأت حضاراملنهج العقلي والطبيعي 

املادي ، أقامت ناطحات السحاب ، وأجرت مراكب الفضاء ، وغمرت األسواق بألوان الصناعات ، 
والطمأنينة  ل على مشاعر الناس السكينةَخدلكنها عجزت على قوا أن ت... وجلبت للناس الرفه والترف

أثارت يف نفوسهم القلق واحلرية ، وسكبت يف  بل أا ،ناس على املودة والرمحة ، وأن تقيم عالئق ال

إذا  املادي ضريبة العلم ، تلك  )٢٢٥(قلوم األثرة واألنانية ، ودفعتهم إىل العدوان والتسلط على الناس
      .  عن الديننشأ بعيدا 

  
  :الصراع بني الدين والعلم يف أوروبا 

قرون الوسطى بني رجال الكنيسة الكاثولكية يف روما ورجال العلم التجـرييب  حدث صراع مرير يف ال   
الكنيسة يف املسائل الفلكية واجلغرافية اليت أضفت راء بعض اآلنتيجة أحباثهم واكتشافام اليت بينت بطالن 

، ورأت أن ، وجعلتها جزءا من النصوص املقدسة اليت مينع نقضها أو نقدها أو مناقشتها عليها صفة الدين 
يف نتائج هذه األحباث والكشوف جرأة على الكنيسة اليت كانت متسك بزمام السلطة على كافة أصـقاع  

لذا نظرت إىل هذه احلركة العلمية القائمة على العقل حبذر وتوجس خوفا على  لتعاليمها ؛ ا، وهدمأوروبا 
على العالقة بني الدين والعلم سلبا عكسا ، لكن الصراع ما لبث أن تفاقم بني الطرفني منومكانتها سلطاا 

عتهم واسـتحلت دمـاءهم ، وأنشـأت    دم وبفكفرجمة شرسة على العلماء ،  الكنيسة قامتفقد ، 
، فعلى سبيل املثال حكمت حمكمة التفتيش يف مدة ال تزيد على مثانية عشر عامـا   ملعاقبتهم حماكم التفتيش

ائتني وعشرين شخصا باحلرق أحياء فأحرقوا ، وعلى ستة م على عشرة آالف وم١٤٩٩ –م ١٤٨١من 
آالف ومثامنائة وستني بالشنق فشنقوا ، وعلى سبعة وتسعني ألفا وثالثة وعشرين شخصا بعقوبات خمتلفـة  

بسبب قوله بأن األرض تدور حـول  ) غاليلو ( ، ومن العلماء الذين اضطهدم الكنيسة  )٢٢٦(فنفذت
ة تزيد عن السبعة اليت ذكرت يف الكتب املقدسة ، فقد اعتربوا ذلـك  ، وأن هناك كواكب سيارالشمس 

م بناء على حكم صدر من حمكمة التفتيش يف روما  ، مما اضطره إىل ١٦١٥نوعا من اإلحلاد ، فسجن سنة 
: قـائال  ) البابا أوربان الثاين ( التراجع عن آرائه ، وأقسر على أن يعلن توبته وهو جاث على ركبتيه أمام 

                                 
   . ١٩٢/ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني أليب احلسن املودودي ) ٢٢٤(
   . ٥١/قضية األلوهية بني الفلسفة والدين لعبد الكرمي اخلطيب ) ٢٢٥(
  ٣٦/  نصرانية بني العلم واملدنية حملمد عبدهاإلسالم وال )٢٢٦(
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من قبضـة  ) كوبرنيكس ( ، وأفلت  )٢٢٧(عن واحتقر خطأ القول وهرطقة االعتقاد بأن األرض تدورأل
لتقريره كرويـة  ) برونو ( الكنيسة بتدارك املوت له عقوبة على قوله بكروية األرض ، وطاردت الكنيسة 

    .)٢٢٨(، مث حرق حيابروما ، وسجن بالبندقيةقبض عليه  هاألرض ودوراا إال أن
  :لعداوة بني رجال الدين والعلم يف أوروبا ما يلي سباب اليت أدت إىل هذا الصراع وهذه اأهم األ ومن   

هذا التعسف كان امتدادا طبيعيا ملا كانـت  : تعسف الكنيسة وتسلطها على رجال العلم والفكر  .١
رهم على أفكـا على معتقدات قلوم ، والناس  ان على الناس ، فقد حاسبتمتارسه الكنيسة من طغي

حبجة أا متتلك احلقيقة العلمية على الفكر البشري  وهيمنتلعلم يف جمامعها ، ، واحتكرت اوآرائهم 
ها يف متاهـات  نفسالكنيسة أقحمت  املبين على احلس والتجربة ، وذا الصنيعحىت يف جمال البحث 

ومما ساعد على ، ) ٢٢٩(، وفتحت على نفسها بابا من النقد العلمي الالذع كانت غنية عن دخوهلا

مل توفق برجال لديهم القدرة على التوفيق بني النصوص املقدسة وبـني  سلوك هذا املنهج أن الكنيسة 
هذه النصوص ، وذيبها مما خالطها مـن آراء   ، ومل تد إىل مراجعة )٢٣٠(آراء العلماء ونظريام

ادا على ما كانت متلكه من سلطة بشرية ، مل تفعل ذلك ظنا منها أا قادرة على كبت ما خيالفها استن
وطغيان ، فكان ذلك سببا يف تفاقم اخلالف ، ومناداة الطرف اآلخر بعزل الكنيسـة عـن احليـاة ،    

حىت أصبح االعتقاد بأن كل خطوة خيطوها العلم ترفـع  ( وإقامتها على املنطق العقلي والتفكري احلر 
      .)٢٣١( )س القدر اإلنسان فوق نفسه درجة ، وترتل اإلله من عليائه بنف

أدى إىل تسـرب اخلرافـات    التبين هذا: ات الفلكية واآلراء اجلغرافية تبين الكنيسة لبعض النظري .٢
الوثنية واملعلومات البشرية إىل كثري من تعاليم الكنيسة اليت جعلتها عقائد إهلية ، تـدخل يف صـلب   

يقتصر األمر على ذلـك بـل    ، ومل )٢٣٢(الدين وصميمه ، وعدت الكفر ا كفرا بالوحي والدين
فرضت على الناس قبول ما تبنته من آراء وأفكار ونظريات ، ومنعت نقدها أو تصحيحها ، أو تـبين  

مل يكن بني يدي أوساط النـاس يف العـامل   ) ( جوستاف جرونيباوم ( ، لذا كما ذكر  أي قول خيالفها

                                 
  .٨٠- ٧٩/  اإلسالم والنصرانية بني العلم واملدنية حملمد عبده )٢٢٧(
  .١٤٠/  موقف اإلسالم والكنيسة من العلم للدكتور عبد اهللا املشوخي )٢٢٨(
  .١٤٧/  العلمانية للدكتور سفر احلوايل )٢٢٩(
  .٦٣/  السالوس وآخرين دراسات يف الثقافة اإلسالمية للدكتور علي )٢٣٠(
  .١٢٥- ٨٩/منهج التربية اإلسالمية حملمد قطب  )٢٣١(
  .١٤٧/  العلمانية للدكتور سفر احلوايل )٢٣٢(
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، فكان من أشهر ما تبنته الكنيسة  )٢٣٣( )املسيحي الالتيين إال معلومات خالية من الضبط والدقة 
واحتدم حوله اخلالف القول بأن األرض عبارة عن معني منبسط حتيط به أربعـة حبـار ، وأن األرض   
ثابتة ، ورفض القول جباذبية األرض ألن فيه انتزاعا لقوة التأثري من اهللا عز وجـل إىل قـوة ماديـة    

 .)٢٣٤(اخل
وإنكارها بعض احلقـائق   متسك الكنيسة ببعض اآلراء ،أدى  : التمسك بآرائهمايف تعنت الطرفني  .٣

إىل اخلصومة ، كما أدى تسرع بعض العلماء إىل إنكار بعض احلقائق العلمية اليت قررها الدين العلمية 
وتسخيفها ، وال ريب أن ذلك من التكذيب الذي مل حيط اإلنسـان بعلمـه ، أو مل يـأت تأويلـه     

رم كل طرف اآلخر ، وأن يتم استيعاب اجلديد من العلـم  ، فكان من األحرى أن حيت )٢٣٥(وكشفه
 .بعيدا عن التعصب للرأي أو االنسياق مع اهلوى 

العلمي اجلديد يف أوربا القائم على التجربة والربهان العملـي  أدى املنهج :  اختالف املنهج العلمي .٤
 يؤمنـون إال باحملسـوس   إىل نتائج سلبية ، دفعت الباحثني على اعتبار الغيبيات من اخلرافـة ؛ إذ ال 

واملشاهد ، فاهللا تعاىل واملالئكة واجلن عندهم أشباح خرافية ، وأهوال اليوم اآلخر أوهـام زائفـة ،   

 )٢٣٦(وقصص املاضيني من األنبياء واملرسلني عليهم السالم أساطري ما مل تكشفها احلفريات واآلثار
وليس للنصرانية فحسب ، ونقض ملا يؤمن به  إىل غري ذلك ، فكان يف هذا املنهج هدم لتعاليم األديان

بيون من مرور الطاقة الكهربائية باألسالك املعدنية ، وهي ال ترى ، ومن اجلاذبيـة إىل األرض  يالتجر
 . وهي ال ترى ، ومن الروح اليت حتفظ احلياة للجسد وهي ال ترى 

، وإمنا بصبغته احملرفة الـيت كانـت   إن حقيقة هذا الصراع مل تكن بني الدين بصبغته اإلهلية النقية     
املواقع اليت انتصـر   انتصار كان يفعليها النصرانية يف تلك الفترة من الزمن ، وأن ما حققه العلم من 

، إن احلق من الطرفني هو الذي انتصر فلـو كانـت تعـاليم    فيها العقل واليقني على اخلرافة والوهم 
د يف أوروبا يقينا جمردا ملا حدث هذا الصراع ، وإنه مـن  الكنيسة حقا خالصا ، والعلم مبنهجه اجلدي

                                 
  .٦٩/حضارة اإلسالم ، ترمجة عبدالعزيز جاويد )٢٣٣(
  .١٤٠،١٣٢/  موقف اإلسالم والكنيسة من العلم للدكتور عبد اهللا املشوخي )٢٣٤(
  .٦٦/ة للدكتور علي السالوسدراسات يف الثقافة اإلسالمي )٢٣٥(
  .٦٧/دراسات يف الثقافة اإلسالمية للدكتور علي السالوس )٢٣٦(
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املؤسف أن جناية رجال الدين على احلقيقة العلمية كانت أشنع من جناية أنصـار املنـهج احلسـي    

  .    )٢٣٧(التجرييب عليها ، وأن كال الطرفني كان مسؤوال عن النتائج املؤسفة هلذا الصراع

  
  :موقف اإلسالم من العلم 

اقرأ : ( اءة ، قال تعاىل ، فقد كانت أول آيات كتابه الكرمي نزوال هي أمر بالقر هو دين العلم اإلسالم   
أن اهللا تعاىل كما ) ك الذي خلق أقرأ وربك األكرم الذي علم بالقلم  علم اإلنسان ما مل يعلم باسم رب

احتفاء ا داللة عظيمة على ويف هذ) ن والقلم وما يسطرون : (  تعاىل  ، قالبالقلم تعظيما له  أقسم فيه
رفع  اهللاأن ، كما وضبطهما العلم واملعرفة ملا هلما من أمهية بالغة يف تقييد القراءة والكتابة اإلسالم ب

يرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين : (  يقول سبحانهرا ملكانتهم ، وتعظيما لشأم ؛ تقديدرجات العلماء 
: ( ص اهللا ا من يشاء من عباده ، قال تعاىل لكون العلم نعمة إهلية خيك إال اوما ذ) أوتوا العلم درجات 

 )العلماء ورثة األنبياء : ( وقال الرسول صلى اهللا عليه وسلم ) ومن يؤت احلكمة فقد أويت خريا كثريا 

)٢٣٨( .  
وقال تعاىل )   الرمحن علم القرآن خلق اإلنسان علمه البيان: ( ومصدر العلم هو اهللا تعاىل ، قال تعاىل    

وعلم اإلنسان ما : ( وقال تعاىل ) وفوق كل ذي علم عليم : ( وقال تعاىل ) وعلم آدم األمساء كلها : ( 
يصل إليه عن طريق الوحي ، وهو ما دل العلم حبسبه ، فصنف منه إال أن طريق اإلنسان إىل هذا ) مل يعلم 

وليعلم الذين أوتوا : (  وقوله تعاىل ) اسخون يف العلم والراهللا وما يعلم تأويله إال : ( عليه قوله تعاىل 
العقل بالتفكري واملالحظة والتأمل والرصد ، والصنف اآلخر يصل إليه عن طريق ) العلم أنه احلق من ربك 

أويل فاعتربوا يا : ( ، قال تعاىل  والسري يف األرض والنظر يف خلق اهللا للبحث عن سننه الكونية والتجربة
وسخر لكم ما يف السموات وما يف األرض مجيعا منه إن يف ذلك آليات لقوم : (، وقال تعاىل ) األبصار 

   ) .يتفكرون 
والعلم الصحيح هو ما كان مبنيا على مصادر صحيحة أو تفكري صحيح أو جتارب ثابتة بعيدا عن اجلهل   

: قال تعاىل  و) الناس بغري علم  فمن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا ليضل: ( ، قال تعاىل والظن والكذب 
  ) .قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني : ( و قال تعاىل ) وال تقف ما ليس لك به علم ( 

                                 
  .١٤٦/  العلمانية للدكتور سفر احلوايل )٢٣٧(
  . رواه الترمذي وأبوداود ) ٢٣٨(
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وعموما فإن العلم يف اإلسالم فريضة واجبة ، يتقرب ا إىل اهللا تعاىل ، وطريق من طرق العبادة يوصل   

، وقال صلى اهللا عليه  )٢٣٩()فريضة على كل مسلمطلب العلم (م إىل اجلنة ، قال صلى اهللا عليه وسل
من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا له طريقا إىل اجلنة ، وإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب ( وسلم 

، وبناء على هذا احلكم اعتىن علماء املسلمني بعلوم الدين بيانا وتوضيحا واستنباطا  )٢٤٠()العلم 
حبثا ودراسة  واشتغلوا ااهللا تعاىل وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم ، مستندين يف فهمهم على كتاب 

 أسواقا للعلماء ومناظرام ، وشيدواحوانيت الوراقني اليت كانت  وتعليما ، فأنشأوا املدارس ، وأقاموا
  . على ما ألف من علوماملكتبات خلدمة العلم ، وتيسري االطالع 

ريب ، فإن والتج اليت تعتمد على احلسالعلوم  بل مشلوم الدين ومل يكن االهتمام مقصورا على عل   
التقريب يف حدود ( كتابه ابن حزم يف أكد والتجربة يعدان أساسني هلذا الصنف من العلوم ؛ فقد  احلس

أن احلس أصل من أصول العلم ، وأن ابن تيمية بني يف كتابه نقد املنطق أن االستقراء هو الطريقة ( املنطق 

اإلسالمي وليس من ابتكار الفكر  فاملنهج التجرييب وليد الفكر،  )٢٤١()ة املوصلة إىل اليقني الوحيد
ليس لروجر بيكون وال لسميه الذي جاء بعده ) : ( بناء اإلنسانية ( يف كتابه ) بريفولت ( الغريب ، يقول 

كون إال رسوال من رسل لم يكن روجر بيف لفضل يف ابتكار املنهج التجرييب ،احلق يف أن ينسب إليهما ا

  . )٢٤٢( )العلم واملنهج اإلسالميني إىل أوروبا املسيحية 
علماء املسلمني بعلم الفلك  وكان من مظاهر االعتماد على احلس والتجريب يف العلم الطبيعي عناية    

أنشئت  ومعرفة طوالع النجوم ، وذلك ملعرفة منازل اهلالل وأوقات الصالة والصيام واحلج ، وهلذا الغرض
( وألف البريوين كتاب ، أحد عشرين عاملا فلكيا يف العامل ) البتاين ( ، ويعد املدرسة الفلكية ببغداد 

وقد استطاع املسلمون دراسة حركة الشمس واحنرافها ، ومعرفة ، ) االستيعاب يف وضع االسطرالب 
املسلمني بالرحالت اجلغرافية ،  االحنراف القمري الثالث الذي عد اكتشافا جديدا ، كما اعتىن علماء

) األدريسي ( اجلبال والبحار واألار ، ورسم  وا، ووصفاملسالك وطرق القوافل والربيد فكتبوا عن 
( كما اهتم علماء املسلمني بعلوم الرياضيات فكان . خريطة اشتملت على أماكن مل تعرف إال من قريب 

( ف ابن اهليثم كتاب ل، وأ) اجلرب واملقابلة (  ، له كتاب أول من ألف يف علم اجلرب) أبو بكر اخلوارزمي 

                                 
  .  رواه ابن ماجه  ) ٢٣٩(
  .  رواه الترمذي وأبوداود  ) ٢٤٠(
  .    ١٤٨/جتديد الفكر الديين يف اإلسالم حملمد إقبال ) ٢٤١(
  .    ١٤٩/جتديد الفكر الديين يف اإلسالم حملمد إقبال ) ٢٤٢(
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، ويف علم ) استخراج األوطار ( ، وألف البريوين كتاب ) األشكال اهلاللية ( وكتاب ) تربيع الدائرة 
الذي أسسه على دراسة جتريبية ، ويف علم الكيمياء كان ) البصريات ( كتابه  ) ابن اهليثم( الفيزياء وضع 

ن أول من استعمل طرق التصعيد والتبلور والتذويب والتصفية الستخراج املواد أو مزجها ، وأول املسلمو
، ) حامض الكربيتيك (  زيت الزاج حضر احلوامض مثل حتضريأول من و، من صنع املراهم والدهانات 

جامعات درجة من التفوق والريادة ، فقد بقيت كتبهم تدرس يف  ويف علم الطب بلغ علماء املسلمني
حتدث فيه عن ) احلاوي ( وله كتاب ) الرازي ( الغرب إىل عهد قريب ، ومن مشاهري أطباء املسلمني 

الذي اشتمل على مباحث التشريح واألدوية والسموم واجلراحة ، ) املنصوري ( وكتاب  ، صناعة الطب
جاب يف مجيع األوساط إعالذي كان حمط ) القانون ( الذي ألف كتاب )  ابن سينا( ومن عباقرة الطب 
الزهراوي ( و ) جابر بن حيان : ( ترجم إىل عدة لغات ، ومن األطباء املشهورين قد العلمية إىل اليوم ، و

يف علم الصيدلة ، فقاموا بفن املستحضرات كتحضري كذلك وغريهم ، وبرز املسلمون ) ابن النفيس ( و) 
مجع فيه ) منهاج البيان فيما يستعمله اإلنسان ( تاب ك) ابن جزلة ( األشربة واللعوق واللزقات ، وألف 

  .  )٢٤٣(أمساء احلشائش والعقاقري
؛ فقد متكنوا من تطوير العلوم اليت  اال ميكن حصره سلمني يف العلوم التجريبيةاجنازات علماء املإن    

رب والكيمياء ، ورثوها من األمم األخرى كعلوم الفلك والطب ؛ بل أم ابتكروا علوما جديدة كعلمي اجل
واعترف هلم ذا الفضل علماء أوروبا الذين ال يزالون يكتشفون من كنوز علومهم وأسرار معارفهم ما 

) التنازع بني العلم والدين ( يف كتابه ) داربر ( يستفيدون منه يف حتسني أمورهم وزيادة معرفتهم فهذا 
بعد أن حتققوا من أن األسلوب العملي التجرييب يشيد بعلماء املسلمني وأم كانوا متبعني يف أحباثهم 

األسلوب العقلي النظري ال يؤدي إىل التقدم ، وأن الوصول إىل احلقيقة يف هذه العلوم ال يكون إال 
مبشاهدة احلوادث ذاا ؛ لذا كان شعارهم يف أحباثهم األسلوب التجرييب والعمل احلسي ؛ فإم كانوا 

اضية أدوات لعلم املنطق ، وقد يالحظ املطالع لكتبهم العديدة على امليكانيكا يعدون اهلندسة والعلوم الري
ونظريات الضوء واإلبصار بأم ) علم موازنة السوائل وضغطها على جدران أوعيتها ( واإليدروستاتيك 

إن هذا املنهج هو الذي قاد . اهتدوا إىل حلول مسائلهم عن طريق التجربة والنظر بواسطة اآلالت 
سلمني ألن يكونوا أول واضعي علم الكيمياء ، وأول من اكتشف آالت التقطري والتصعيد واإلسالة امل

ستعملون يف أحباثهم الفلكية اآلالت املدرجة والسطوح املعلمة يوالتصفية اخل ، وهو الذي جعلهم 
الكيمائية اخل ، ، وبعثهم على استخدام امليزان يف العلوم ) آالت قياس أبعاد الكواكب ( واالسطربالت 

                                 
، تاريخ احلضارة اإلسالمية يف الشرق  ١٨٧-١٨٦/ دراسات يف احلضارة اإلسالمية للدكتور إبراهيم الشريف) ٢٤٣(

  .    ٥٧- ٥٥، ودراسات يف الثقافة اإلسالمية للدكتور علي السالوس وآخرين ٢١٦- ٢٠٩/



 ٨٥

الذي جعلهم يترقون يف اهلندسة وحساب املثلثات ، وهم م الكتشاف علم اجلرب ، ودعاهم وهو 
الستعمال األرقام احلسابية اهلندية ، إن ذلك غيضا من فيض ، يصعب حصره واإلملام به، وكان لنتائج هذه 

سميد وتربية احليوانات وإدخال زراعة األرز العلوم أثر جلي يف تطوير فنون الزراعة يف أساليب الري والت
والسكر والنب ، وانتشار املعامل والصنائع كنسج الصوف واحلرير والقطن وإذابة املعادن وسبكها 

            .، وتشييد املباين والقالع والقصور وزخرفتها وويتها وتدفئتها بطريقة هندسية رائعة )٢٤٤(وذيبها

                                 
  .    ٤٥٤-٤٤٥العلم حلمد فريد وجدي  اإلسالم يف عصر) ٢٤٤(
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  :فهرس املصادر 
 للدكتور علي جريشةت الفكرية املعاصرة االجتاها .١

 .هـ ، مؤسسة الرسالة ببريوت١٤٠٣، عام  ٦ط :  االجتاهات الوطنية حملمد حممد حسني .٢

 أجنحة املكر الثالثة لعبد الرمحن امليداين .٣

  م١٩٩١اإلرهاب الدويل حملمد عزيز شكري ، طبعة  .٤

 اإلرهاب بني التجرمي واملشروعية إلمام حسانني خليل  .٥

 ب يف العاملني العريب والغريب ألمحد يوسف التلاإلرها .٦

 .هـ ، مؤسسة الرسالة ببريوت ١٤٠٥، عام  ٢، ط أزمة العصر حملمد حممد حسني .٧

 االستشراق واملستشرقون للدكتور مصطفى السباعي .٨

 اإلسالم والرد على منتقديه حملمد عبده  .٩

 اإلسالم والعوملة موعة من املفكرين .١٠

 الم أليب احلسن حممد العامري اإلعالم يف مناقب اإلس  .١١

 األعالم للزركلي  .١٢

 أهداف التغريب ألنور اجلندي .١٣

العوملة جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها للدكتور عبد اخلالق عبد اهللا ، جملـة عـامل   : حبث  .١٤
 م١٩٩٩الفكر ، عدد اكتوبر 

ملعرفـة عـدد حمـرم    ظاهرة العوملة الواقع واآلفاق للدكتور احلبيب اجلنحاين ، جملـة ا : حبث    .١٥
 هـ ١٤٢٠

 -٢١املنعقـدة مـن    ١٦/بيان مكة الصادر عن امع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته  .١٦
 .١٠٤٣٨هـ ، العدد ٢٨/١٠/١٤٢٢هـ ، صحيفة اليوم ، السبت ٢٦/١٠/١٤٢٢

 التبشري واالستعمار للخالدي .١٧

 وض  ، نشر أكادميية نايف العربيةتشريعات مكافحة اإلرهاب يف الوطن العريب حملمد حميي الدين ع .١٨

  تفسري ابن كثري .١٩
 . تفسري أيب السعود  .٢٠

 التنصري واالستعمار لعمر فروخ ، و مصطفى خالدي .٢١

 حاضر العامل اإلسالمي جلميل عبد اهللا املصري .٢٢

 احلركة األدبية والفكرية البن عاشور .٢٣



 ٨٧

 حقوق املرأة للدكتور  سعيد رمضان البوطي .٢٤

 .هـ ، دار املسلم بالرياض ١٤١٤عام  ١، ط  القاسماحلوار مع أهل الكتاب خلالد  .٢٥

 .هـ ، دار غريب بالقاهرة ١٣٩٧عام  ١اخلصائص العامة لإلسالم ليوسف القرضاوي ، ط  .٢٦

 دراسة يف تارخيه احلديث وأوضاعه املعاصرة لصالح العقاد .٢٧

 ليبحقائق ووثائق عن مؤامرة التنصري يف العامل اإلسالمي لعبد الودود ش: الزحف إىل مكة  .٢٨

 حمليي حممد مسعد) األوهام واحلقائق ( ظاهرة العوملة  .٢٩

 العامل اإلسالمي واالستعمار السياسي واالجتماعي والثقايف ألنور اجلندي .٣٠

 العوملة وعامل بال هوية حملمود املنري .٣١

، ربيـع   ٤٨/ العوملية جرمية تذويب األصالة ، للدكتور عبد الصبور شاهني ، جملة املعرفة عـدد   .٣٢
، عام  ٦١/ هـ، والثقافة العربية وحتديات العوملة ، جملة شؤون اجتماعية عدد ١٤٢٠ األول عام

 هـ١٤١٩

 الغارة على العامل اإلسالمي لشاتليه ، ترمجة حمب الدين اخلطيب ومساعد اليايف .٣٣

 الغزو الفكري لعلي عبد احلميد حممود  .٣٤

 .، دار األنصار  يدالغزو الفكري والتيارات املعادية لإلسالم للدكتور عبد الستار سع .٣٥

 حملمد البهي فكر اإلسالمي احلديثال .٣٦

 كشف اخلفاء للعجلوين .٣٧

 لسان العرب البن منظور  .٣٨

 مؤامرة فصل الدين عن الدولة حملمد كاظم حبييب .٣٩

  ٣١جملة املنار الد  .٤٠

 مستقبل الثقافة يف مصر .٤١

  معجم الوسيط .٤٢
شـرق األوسـط ، األربعـاء    إرهاب املقاومة للدكتور ماجد ياسني احلموي ، صحيفة ال: مقالة  .٤٣

 م٢٠٠٢إبريل  ٢٤هـ ١١/٢/١٤٢٣

األطروحة األمريكية الترهيب بصدام احلضارات لصبحي حممد غندور ، جملة املعرفة عـدد  : مقالة  .٤٤
 هـ١٤٢٠حمرم عام 

العوملة يف بعدها الثقايف للدكتور منصور زويد  املطريي ، جملة كلية امللك خالد العسـكرية  : مقالة  .٤٥
 هـ١٤٢٠م ، عدد صفر عا



 ٨٨

دور اإلعالم يف نشر تيار العوملة للدكتور هاشم عبده هاشم ، جملة كليـة امللـك خالـد    : مقالة  .٤٦
 هـ١٤٢٠العسكرية ، عدد صفر عام 

/ ذراع جديدة ألخطبوط الغزو الفكري لعبد الناصر حممد مغنم ، جملـة اتمـع عـدد    : مقالة  .٤٧
 .هـ ٢٣/٦/١٤١٩،  ١٣٢٤

ات اإلجرامية لسعد عودة الردادي ، جريدة عكاظ يف عدد الثالثـاء  قراءة متأنية للتفجري: مقالة  .٤٨
 .١٣٤١٥هـ رقم ١٤٢٤ربيع األول  ١٩

 مالمح عن النشاط التنصريي يف الوطن العريب إلبراهيم عكاشة .٤٩

موقف اإلسالم من اإلرهاب ، ألقيت يف ندوة اإلسالم وحوار احلضارات : ملخص حماضرة بعنوان  .٥٠
/ م العـدد  ٢٠٠٢مارس ١٩هـ ٥/١/١٤٢٣صحيفة اليوم ، الثالثاء للدكتور صاحل بن محيد ، 

١٠٥٠٤. 

 منهاج السنة .٥١

 املوسوعة امليسرة ، إصدار الندوة العاملية للشباب اإلسالمي .٥٢

هـ ، دار النفائس ١٤٢٣عام  ١٢، ط  عمر سليمان األشقر/ حنو ثقافة إسالمية أصيلة للدكتور  .٥٣
 .بعمان 

 د اليحياويحنو ثقافة وسطية راشدة للدكتور حمم .٥٤

 الوقائع السرية يف حياة لورنس العرب .٥٥

 .التفكري فريضة إسالمية لعباس العقاد ، منشورات املكتبة العصرية ببريوت  .٥٦

٥٧.  
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