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 الباب التمهيدي

 الفصل األول

  الجاهلية معناها وخصائص المجتمعات الجاهلية

  …المقدمة
الفساد والجهل والخرافة والوهم،  rشاع في الجزيرة العربية والعالم أجمع قبيل بعثة النبي   

واالنحراف في تصور الحقيقة اإللهية، وعالقة اإلنسان باهللا، وعالقة اهللا بالكون والحياة واإلنسان. 
   .كانت األصنام واألوثان تُعبد إلى جوار اهللا حول الكعبة وغيرها

   .اهلية وأعرافها تحكم حياة الناسكانت قوانين الج
   .كانت األهواء تسيطر على تصرفات الناس وسلوكهم

كان الطواغيت والكهنة وسدنة األصنام وضاعين للشرائع واألعراف والتقاليد، يحرمون ما يشاءون، 
  ويحلُّون ما يشاءون وفق أهوائهم ومصالحهم الذاتية 

الميسر، والقتل والسلب والنهب، والغارات والثأر والعدوان كانت تسود الشهوات من الخمر والنساء و
  لقد كان الناس في جاهلية جهالء، وضاللة عمياء. .على الناس

   rولقد بعث اهللا تعالى رسوله   
  ليحارب الفساد والجهل والخرافات واألوهام 

  وليصحح للناس تصوراتهم االعتقادية في اهللا وعالقته بالكون واإلنسان والحياة 
  وليقيم دولة اإلسالم في نفوس الناس وفي واقعهم. 

كل أصناف اإليذاء واالضطهاد، وجاهد الكفار والمنافقين، لقد قام بمهمته خير  rوفي سبيل ذلك تحمل 
  .قيام حتى أتاه اليقين والتحق بالرفيق األعلى

مييز، فحرروا وحمل الصحابة والتابعون مشعل الهداية والعلم والمعرفة للناس دون تفريق أو ت  
العقول من األوهام والخرافات، وحرروا النفوس من الذل واالستعباد. وظَّلت دولة اإلسالم قائمة في 

ولما اتسعت الفتوحات اإلسالمية ودخلت في اإلسالم شعوب كثيرة، ذات مذاهب  .نفوسهم ومجتمعاتهم
لى مستسلمين ألحكامه وأوامره، وعقائد وفلسفات مختلفة، وكثير من هؤالء دخلوا في دين اهللا تعا

وعاملين بشرائعه وأنظمته، إال أنه بقيت بعض رواسب المعتقدات السابقة في أذهان بعض الناس، فقام 
علماء اإلسالم يوضحون للناس حقائق العقيدة وأسس التصور، ويدفعون في وجه الشبهات والشكوك 

  التي يثيرها أعداء اإلسالم وخصومه.
ون يعيشون في مجتمعهم اإلسالمي ولهم كيانهم السياسي المستقل حتى مطلع القرن وظل المسلم     

التاسع عشر، حيث دب الضعف في جسم الدولة اإلسالمية، وبدأت سلطة الخالفة تضعف على بعض 
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أقاليم الدولة اإلسالمية، وحدثت الحروب الطاحنة بين الدولة وأعدائها. وفي النصف األول من القرن 
سقطت الخالفة اإلسالمية وازدادت غفلة الناس عن التفقه في الدين والبعد عنه، وتعرض أالعشرين 

العالم اإلسالمي إلى غزو استعماري استهدف األوطان والعقول، فازداد المسلمون جهالً على ما بهم من 
ر عادت جهل، حيث شاعت الخرافات واألوهام، وانتشرت العادات والتقاليد الغربية الوافدة، وباختصا

  الجاهلية من جديد.

 تمهيد في معنى الجاهلية:

يستكثر كثير من الناس أن نصف األوضاع السائدة في معظم أرجاء األرض اليوم بأنها         
  )1((جاهلية)، ويحسبون ذلك تزيداً ال يليق، ووصفاً خاطئاً، ال يتناسب مع واقع الحال.

والسبب في ذلك أنهم يفهمون من الجاهلية صورة معينة، يرونها غير منطبقة على الواقع اليوم،      
  فينبغي أوالً أن نفهم حقيقة الجاهلية، لنرى مدى انطباقها على هذا الواقع أو بعدها عنه.

صيغة  -أن لفظ (الجاهلية) مصطلح قرآني، وهذه الصيغة بالذات -بادئ ذي بدء -ولنعلم 
لم ترد في استعمال العرب قبل نزول القرآن الكريم، فقد استخدموا الفعل "جهَِل"، وتصريفاته  -لفاعلية""ا

المختلفة، واستخدموا المصدر"الجهل" و"الجهالة"، ولكنهم لم يستخدموا صيغة "الفاعلية" (جاهلية)، وال هم 
لصفة في القرآن الكريم، وفي سنة وصفوا أنفسهم وال غيرهم بأنهم "جاهليون". إنما جاء وصفهم بهذه ا

  .rرسول اهللا 
هو استخدام خاص للفظ من األلفاظ، يخصصه بمعنى  -كل مصطلح قرآني-والمصطلح القرآني     

معين، ال يفهم من المعنى اللغوي على هذا النحو الخاص إال بتخصيص القرآن الكريم له، وإن كان 
  .في إطار المعنى العام -بداهة-يدخل 

فالصالة في اللغة مثالً هي الدعاء، والزكاة هي الطهارة، والدين هو ما يعتقده اإلنسان ويدين به،     
  واإليمان هو التصديق.

ولكن "الصالة" في المصطلح القرآني، هي تلك الهيئة الخاصة التي يقف فيها اإلنسان بين يدي    
  .rاً داعياً مسبحاً كما أمر اهللا، وكما أمر رسوله مواله، متجهاً وجهة معينة، راكعاً ساجداً قائماً قاعد

و"الزكاة" هي تلك النسبة المعينة التي يؤديها المسلم من ماله لتنفق في مصارفها المحددة في كتاب     
  .اهللا

وما يستتبعه من شهادة أال إله إال اهللا، وأن محمداً رسول  -إسالم الوجه هللا-و"الدين" هو اإلسالم     
  قام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيالً.اهللا، وإ
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واإليمان هو اإليمان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره، وما يقتضيه ذلك    
  )1(من أعمال القلب وأعمال الجوارح.

م ينصرف ذهن المسلم إلى المعنى اللغوي العام، فإذا ذكر لفظ الصالة أو الزكاة أو الدين أو اإليمان ل   
  .rإنما ينصرف ذهنه ابتداء إلى المعنى االصطالحي الذي ورد في كتاب اهللا، وفي سنة رسول اهللا 

لها معناها المحدد، الذي يدخل بطبيعة الحال في إطار  -كسائر المصطلحات القرآنية-و"الجاهلية"   
  .اللته المحددة من استخدام القرآن له، وتحديده لمعناهالمعنى اللغوي العام، ولكنه يتخذ د

 الجاهلية لغة:

جاء في معاجم اللغة:جهل ضد علم، والجهل ضد العلم. فالجاهلية لغة:هي عدم العلم، أو عدم إتباع     
  العلم. 

فإن  .يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية في بيان المعنى اللغوي للجهل: "هو عدم العلم، أو عدم إتباع العلم   
من لم يعلم الحق فهو جاهل جهالً بسيطاً، فإن اعتقد خالفه فهو جاهل جهالً مركباً. وكذلك من عمل 

  بخالف الحق فهو جاهل، وإن علم أنه مخالف للحق".
  الجاهلية اصطالحا:

  :أما في القرآن الكريم فاللفظ يرد في معنى خاص، وفي الحقيقة يرد في معنيين محدديـن      
  إما الجهل بحقيقـة األلوهية وخصائصها، -1
   .وإما السلوك غير المنضبط بالضوابط الربانية، أي بعبارة أخرى: عدم إتباع ما أنزل اهللا -2

أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى فحين يقول جلَّ شأنه:(وجاوزنا ببني إسرائيل البحر ف
، فالجهل المقصود هنا هو عدم 138 اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون) سورة األعراف:

وأنه (ليس كمثله  .102العلم بحقيقة األلوهية. إذ لو علموا أنه تعالى (ال تدركه األبصار) سورة األنعام: 
وليس بمخلوق، وال صفاته  .102سورة األنعام:  خالق كل شيء) وأنه تعالى( .11رى: شيء) سورة الشو

  تشبه صفات الخلق، ما سألوا هذا السؤال الذي ينم عن جهلهم بهذه األمور كلها.
وحين يقول سبحانه وتعالى:(وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يظنون باهللا غير الحق ظن الجاهلية،       

فالذي يعيبه اهللا على هذه الطائفة هو تصور   154ألمر شيء) سورة آل عمران: يقولون هل لنا من ا
معين ألمر يتعلق بحقيقة األلوهية هو تصورهم أن هناك من يمكن أن يشارك اهللا سبحانه وتعالى في 
 تدبير األمر، وجهلهم بأن ما يتم بالفعل هو إرادة اهللا وحده، وتدبيره وحده، ال تدبيرهم هم وال تدبير

                                                             
  يقول السلف: إن اإليمان قول باللسان وإقرار بالقلب وعمل بالجوارح. -1
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غيرهم، وأنهم سواء كانوا استشيروا أم لم يستشاروا، أخذ برأيهم أم لم يؤخذ به، فليس لشيء من ذلك 
  تأثير في قدر اهللا وتدبيره، كما تصوروا في جهالتهم. لذلك رد عليهم بقوله تعالى:(قل إن األمر كله هللا).

لوال يكلمنا اهللا أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم  )1(وحين يقول تعالى: (وقال الذين ال يعلمون      
فالمقصود كذلك أن  .118مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، قد بينا اآليات لقوم يوقنون). سورة البقرة: 

هؤالء الجاهلين أو الجاهليين يجهلون أمراً يتعلق باأللوهية، وهو أن اهللا ال يكلم الناس إال وحياً أو من 
كما قال سبحانه:(وما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحياً أو من وراء حجاب، أو يرسل  وراء حجاب،

. وأنه تعالى ال ينزل اآليات حسب 51رسوالً فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم) سورة الشورى:
وهي أمزجة الناس، إنما ينزلها حين يشاء سبحانه، لحكمة يريدها، فإذا أنزلت ترتب عليها نتائجها، 

التدمير العاجل على الكافرين، كما قال سبحانه:(ولو أنزلنا ملكاً لقضي األمر ثم ال ينظرون) سورة 
  .8األنعام:
وحين يقول سبحانه على لسان يوسف عليه السالم:(وإال تصرف عني كيدهن أصـب إليهن وأكن       

. فالمعنـى متعلق بسـلوك غير منضبـط بالضوابـط الربانية، 33من الجاهليـن) سورة يوسف: 
عليه  وهو الصبو إلى النسوة، ومخالفة أمر اهللا، والوقوع فيما حرم اهللا وهو األمر الذي يخشى يوسف

  السالم أن يقع فيه، ويستعيذ باهللا منه.
. فالمقصود كذلك سلوك 33وحين يقول تعالى:(وال تبرجن تبرج الجاهلية األولى) سورة األحزاب:     

غير منضبط بالضوابط الربانية، وإتباع لغير ما أنزل اهللا من وجوب التحشم وعدم إبداء النساء لزينتهن 
شأنه:(إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية) سورة وحين يقول جل  .إال لمحارمهن

. فالمقصود سلوك غير منضبط بالضوابط الربانية، التي تلزم اإلنسان أال يقاتل إال في سبيل 26الفتح: 
  اهللا، وال يقاتل حمية، وال عصبية، وال ألمر يغضب اهللا سبحانه وتعالى.

(أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من اهللا حكماً لقوم يوقنون) وأخيراً حين يقول سبحانه وتعالى:  
فاألمر متعلق مباشرة بإتباع غير ما أنزل اهللا من التشريع الذي قال اهللا فيه:(ومن لم  .50سورة المائدة:

  .44يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون) سورة المائدة:
ديه، والحكم بما أنزل اهللا في كتابه وعلى لسان رسوله، إذاً الجاهلية مقابل معرفة اهللا واالهتداء به  

ولم يقل القرآن الكريم قط إن العرب  .وليست هي مقابل ما يسمى العلم والحضارة المادية ووفرة اإلنتاج
كانوا في جاهلية ألنهم ال يعرفون الفلك والطبيعة والكيمياء والطب، وال ألنهم ال يعرفون النظم 

م متأخرون في ميدان اإلنتاج المادي والعلمي، وال ألنهم خلوا من بعض الفضائل السياسية، وال ألنّه
والقيم. إنما قال لهم: إنهم جاهليون ألنهم يحكِّمون أهواءهم، ويرفضون حكم اهللا. ولقد أعطاهم اهللا تعالى 

  البديل عن الجاهلية أال وهو اإلسالم عقيدة وشريعة ومنهج حياة.    

                                                             
 أي الذين يجهلون. -1
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ين لنا أن المعنى "االصطالحي" للجاهلية، الذي جاء في كتاب اهللا الكريم، من خالل ما سبق يتب  
خالصته هو: الجهل بحقيقة األلوهية، أي الجهل بما يجب هللا سبحانه وتعالى من إخالص العبادة 
الظاهرة والباطنة له وحده دون شريك، باإلضافة إلى السلوك غير الملتزم بالضوابط الربانية. وهي 

ليست محددة بزمن معين، وال مكان معين وال قوم معينين. إنما هي تصورات معينة،  بهذا المعنى
 وسلوك معين، حيثما وجدت فهي الجاهلية بصرف النظر عن الزمان والمكان والقوم.

 :الجاهلية المعاصرة

كانت  وبهذا المعيار الرباني، نصف الجاهلية المعاصرة بأنها جاهلية! والذين يظنون أن الجاهلية      
، ولم يعد لها وجود في أي مكان في rفترة زمنية معينة في الجزيرة العربية، انتهت ببعثة الرسول 

األرض، يغفلون عن الواقع الذي تعيشه معظم األرض اليوم، كما يغفلون عن أقوال العلماء في هذا 
  الشأن.
كانوا في حال جاهلية  rسول ، فالناس قبل مبعث الر)1(يقول ابن تيمية رحمه اهللا: "فإذا تبين ذلك  

منسوبة إلى الجهل، فإن ما كانوا عليه من األقوال واألعمال إنما أحدثه لهم جهال، وإنما يفعله جاهل. 
وكذلك كل ما يخالف ما جاء به المرسلون من يهودية ونصرانية فهو جاهلية. وتلك كانت الجاهلية 

  العامة".
فالجاهلية المطلقة قد تكون في مصرٍ دون مصر، كما هي في ، r"فأما بعدما بعث اهللا الرسول   

دار الكفار، وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم، فإنه يكون في جاهلية، وإن كان 
  في دار اإلسالم".

فإنه ال تزال من أمته طائفة ظاهرين على  r"فأما في زمان مطلق فال جاهلية بعد مبعث محمد   
الساعة". "والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين، وفي كثير من الحق إلى قيام 

  )2("....المسلمين
وخالصة الكالم الدقيق الذي يقوله ابن تيمية رحمه اهللا أن الجاهلية العامة التي تشمل كل وجه األرض 

ه ظاهرين على ألن األرض ال تخلو في أية لحظة من وجود طائفة من أمت rقد انتفت بعد بعثة محمد 
كما أن  rالحق، ولكن الجاهلية المطلقة(التامة الكاملة) قد توجد في بعض البالد بعد بعثة الرسول 

الجاهلية المقيدة (أي التي ال تشمل كل شيء وال كل أحد) قد توجد في بعض ديار المسلمين وفي كثير 
  منهم.

  
  خصائص المجتمع الجاهلي:

                                                             
 به معنى الجاهلية، واشتمالها على التصورات الخاطئة واألعمال المخالفة لما أنزل اهللا. أي الشرح الذي شرح -1
 ..1/227اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم  -2
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  مح يتميز بها عن غيره، تبرز هويته وتوضح حقيقته.المجتمع الجاهلي له سمات ومال    
  -فمن خصائص المجتمع الجاهلي ما يلي:

  جاهلية التصور واالعتقاد:
إلهاً مستحقاً لكمال العبادة والخضوع مع كمال  Uمن سمات المجتمع الجاهلي عدم اإليمان باهللا         

الحاكمية والتشريع، إنما يشرك معه آلهة أخرى المحبة، أي عدم إفراده تعالى باأللوهية، وعدم إفراده ب
سواء كان ذلك في العبادة أم في التشريع. قال تعالى:(أفغير اهللا تأمرونِّي أعبد أيها الجاهلون) سورة 

  .50ةوقال:(َأفَحكْم الْجاهلية يبغُون ومن َأحسن من اللّه حكْماً لِّقَومٍ يوقنُون) المائد .64الزمر:
لقد انحرفت التصورات االعتقادية فـي كثير من المجتمعات، فمنها مـن يعبد األوثان واألصنام،     

ويزعم أن المالئكة بنات اهللا، ومنها من يقول بتعدد اآللهة، ويجعل هللا تعالى ولداً وزوجة، ومنها من 
هود عزير ابن اهللا وقالت يريد أن يكون اإلله صورة محسوسة، ويجعلون هللا تعالى ابناً(وقالت الي

ومن المجتمعات من يعبد النّار أو األبقار، أو النجوم  .30النصارى المسيح ابن اهللا) سورة التوبة:
والكواكب، ومنها من يألَه الطبيعية أو اإلنسان، أو المادة.. فأهل الجاهلية يظنون باهللا غير الحق كما 

 .154الجاهلية) سورة آل عمران:قال تعالى عنهم:(يظنون باهللا غير الحق ظن 

  جاهلية الحكم واإلتباع:
ويلزم من عدم معرفة اهللا وعدم اإليمان به تعالى وحده ال شريك له، جاهلية في الحكم، أي عـدم         

تحكيم شرع اهللا تعالى في واقع الحياة، بل تحكيم ما يشرعه البشر أنفسـهم وفـق طواغيتهم،وأهـوائهم    
 50قنون) سورة المائـدة: وشهواتهم، قال تعالى:(أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من اهللا حكماً لقوم يو

، وقال:(ومن لم يحكم بما أنزل 64وقال تعالى:(قل أفغير اهللا تأمرونِّي أعبد أيها الجاهلون) سورة الزمر:
 .44اهللا فأولئك هم الكافرون) سورة المائدة:

  -ويترتب على ذلك أمران اثنان:
ال شريك لـه وعدم تحكيم أوالهما: وجود الطواغيت الذين يهمهم صرف الناس عن عبادة اهللا وحده 

شـريعته:إن الجاهليين يريدون من النـاس أن يتجهوا إلى عبادة أولئك الطواغيت والحكم بشـريعتهم. 
.  وقال 60يقول اهللا عز وجل:(يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) النساء:

النـور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت تعالى:(اهللا ولي الذين آمنوا يخرجهـم من الظلمات إلى 
. وقال:(الذين آمنوا يقاتلون في سبيل اهللا والذين 257يخرجونهم من النور إلى الظلمات) سورة البقرة:
  .76كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت) سورة النساء: 

اً، أو وصورة الطاغوت تختلف من عصر إلى عصر، ومن أمة إلى أمة، والطاغوت قد يكون فرد    
 ها فال يملكون الخروج عن أوامرهاطائفة، أو جماعة، أو عرفاً، أو حزباً، أو أي قوة تستعبد الناس ل

  والطاغوت دائماً يحرص أن يكون الوالء لشخصه ولحزبه ومصالحه. 
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 وثانيهما: إتباع األهواء وطاعتها من دون اهللا عز وجل، يقول اهللا تعالى:(وأن احكم بينهم بما أنزل اهللا
. ويقول:(وال تتبع الهوى فيضلك عن سبيل اهللاِ إن الَّذين يضلُّون 49وال تتبع أهواءهم) سورة المائدة:

ويقول تعالى:(أفرأيت من اتخذ  .26عن سبِيِل اللَّه لَهم عذَاب شَديد بِما نَسوا يوم الْحسابِ) سورة ص:
تختلف من عصر إلى عصر ومن بيئة إلى بيئة، ومن أمة إلى ، واألهواء 23إلهه هواه) سورة الجاثية:

أمة ولكنها دائماً "هوى" فريق من الناس يحكمون به سائر الناس، ومصلحة معينة لفرد أو جماعة أو 
  حزب يسخّر من أجلها بقية الناس على حسب هواه.

 جاهلية السلوك واألخالق: -3

ماعات بعيداً عن المنهج اإلسالمي بل يكون السلوك المجتمع الجاهلي يكون فيه سلوك األفراد والج  
فيه وفق األهواء والشهوات، خروجاً عما فطر اهللا عليه الناس، فمثالً قال اهللا تعالى مخاطباً النساء: 

، فالخطاب ذم للسلوك الجاهلي المشين المتمثل 33(وال تبرجن تبرج الجاهلية األولى) سورة األحزاب: 
  رها، وإبداء زينتها لغير محارمها.في تبرج المرأة وسفو

إن االنجراف في تيار الشهوات: الشهوات أسبابها كامنة في فطرة اإلنسان، وهي أمر محبب له،        
قال تعالى:(زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 

. إن قدراً من هذه الشهوات 14) سورة آل عمران:الدنيا اةالمسومة واألنعام والحرث ذلك متاع الحي
ضروري لقيام اإلنسان بمهمة الخالفة التي توالها في األرض ولكن عندما تزيد هذه الشهوات عن 
قدرها المعقول، وتصبح مسيطرة على كيان اإلنسان مدمرة لكيانه ومبددة لطاقاته، وصارفة له عن 

  مستوى اإلنسان الكريم بتكريم اهللا له إلى مستوى البهائم واألنعام. مهمة الخالفة فإنها تهبط به عن
إن الذي يحد من اندفاعها وسيطرتها على كيان اإلنسان، هي العقيدة في اهللا والحياة في ظل نظام       

في يقوم على شريعة وأحكام اهللا، ولكن الجاهلية التي ال تؤمن باهللا وال تحتكم إلى شريعته فإن اإلنسان 
وتجار الشهوات يريدون من الناس أن يبتعدوا عن منهج اهللا، قال  )1.(ظلها يجرفه تيار الشهوات

  .27تعالى:(ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميالً عظيماً) سورة النساء: 
  جاهلية رابطة التجمع واالجتماع: -4

على القومية أو الوطنية أو المصالح  إن رابطة التجمع في المجتمع الجاهلي رابطة فاسدة تقوم مثالً  
المشتركة، وقد يجتمع الناس على أساس من اللون كما في التفرقة العنصرية التي سادت في أمريكا 

. 26وجنوب أفريقيا، قال تعالى:(إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية) سورة الفتح:
   )2(بسواده:(إنك امرؤ فيك جاهلية).ألبي ذر لما عير بالل بن رباح  rوقال 

                                                             
 .55-52جاهلية القرن العشرين محمد قطب  -1

  )5/29)، ومسلم (3/195) ،(1/14رواه البخاري ( -2
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  خصائص المجتمع اإلسالمي:

إن المجتمع الذي أقامه المسلمون األوائل، والذي يسعى المسلمون الصادقون اليوم إلى إقامته       
  -وإيجاده يتميز بالخصائص التالية:
                                                                             -أوالً: التصور االعتقادي الصحيح:

إن اإلسالم جاء لتصحيح التصورات واالعتقادات، ولتصحيح األوضاع القائمة وإلبطال مقومات        
الجاهلية وسماتها، لقد أقام اإلسالم المجتمع على تصور سليم، وأسس متينة منبثقة عن التصور 

اة. ونستطيع القول أن التصور االعتقادي في المجتمع اإلسالمي هللا، وعالقته بالكون واإلنسان والحي
  اإلسالمي يقوم على األسس الثالثة التالية:

االعتقاد بأن اهللا تعالى وحده ال شريك له:هو الخالق الرازق المحيي المميت، الذي يملك النفع  -1
  والضر.

،واإلنابة والحب والتوكل، إفراده تعالى بالعبادة والطاعة،من:االستعاذة والرجاء والخوف والرهبة -2
  واالستعانة واالستغاثة.

إفراده تعالى باألسماء الحسنى والصفات العال: (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) سورة  -3
، (وهللا األسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا 11الشورى:

  .180يعملون) سورة األعراف:
  -الحاكمية هللا وحده: ثانياً: 
البد أن يكون حكم اهللا وحده هو السائد في المجتمع اإلسالمي، وإال فالمجتمع جاهلي (أفحكم   

، (إن الحكم إال هللا) سورة 50الجاهلية يبغون ومن أحسن من اهللا حكماً لقوم يوقنون) سورة المائدة:
طة التشريع والحكم هللا تعالى، فالحالل . إن سل54، (أال له الخلق واألمر) سورة األعراف:57األنعام: 

، والحرام ما كان محرماً في دين اهللا تعالى، وال يملك واحد من rما أحله في كتابه وعلى لسان رسوله 
الناس مهما بلغت مكانته أن يشرع للناس من تلقاء نفسه وحسب هواه، والمسلمون في المجتمع 

حياتهم كلها، ووظيفة العلماء أن يبينوا للناس حكم اهللا، وأن اإلسالمي وظيفتهم تنفيذ حكم اهللا في واقع 
  يستنبطوا من كتابه وسنة رسوله أحكاماً لما يستجد من الوقائع واألحداث.

  -ثالثاً: التجمع على أساس رابطة العقيدة:
 ال رابطة التراب والطين -رابطة األخوة اإليمانية-لقد جعل اإلسالم آصرة التجمع رابطة العقيدة   

، (واعتصموا بحبل اهللا جميعاً وال تفرقوا واذكروا نعمة اهللا 10(إنما المؤمنون إخوة) سورة الحجرات:
  .103عليكم إذ كنتم أعداء فألَّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً) سورة آل عمران:

ارسي، لقد آخت العقيدة اإلسالمية بين األسود واألبيض، بين العربي والحبشي، والرومي والف  
وقضت على الفوارق المصطنعة بسبب اللون أو المال أو القومية، قال تعالى: (إن أكرمكم عند اهللا 
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: (ال فضل لعربي على أعجمي وال ألعجمي على عربي، وال rويقول  .13أتقاكم) سورة الحجرات:
واقتلع عليه  )1(ألبيض على اسود، وال ألسود على أبيض إال بالتقوى، كلكم آلدم، وآدم من تراب).

الصالة والسالم جذور الجاهلية في التعصب، وسد كل منافذها فقال: (ليس منا من دعا إلى عصبية 
، وحرم حمية الجاهلية فقال: )2(وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية)

بيت)، وقال عمر رضي اهللا في حق سلمان الفارسي:(سلمان منّا آل ال rوقال  )3((دعوها فإنها منتنة).
يقصد صنيع أبي بكر  )4(عنه في حق بالل بن رباح الحبشي:أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بالالً).

بالالً مؤذناً ينادي المسلمين جميعاً للصالة، وزوج  rمع بالل رضي اهللا عنهما. واختار رسول اهللا 
: (إذا rراف قريش هي زينب ابنة عمته، قال عليه السالم مواله زيد بن حارثة امرأة شريفة من أش

. قال تعالى: )5(أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إال تفعلوا تكن فتنة في األرض وفساد عريض)
  .32(إن يكونوا فقراء يغنهم اهللا من فضله) سورة النور: 

 -رابعاً: اإلنسان له كرامته:

ته، حيث كرمه اهللا تعالى وفضله على غيره من اإلنسان في المجتمع اإلسالمي له كرامته ومنزل  
المخلوقات، فهو أشرف المخلوقات، لقد كرمه اهللا تعالى إذ جعله خليفته على األرض (ولقد كرمنا بني 

 .30(وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض خليفة...) سورة البقرة:  .32آدم) سورة النور: 

الت والخصائص التي من شأنها القيام بحمل األمانة وأداء المسئولية وزوده اهللا تعالى بالمؤه       
  على الوجه الذي يريده ويحبه ويرضاه.

والمجتمع اإلسالمي يخلو من اإلنسان السيد الحاكم المطاع، وبتعبير آخر يخلو من الطغاة، ليس   
ية الخالق. إن الحاكم أو فيه سادة وعبيد، فالكل عبيد هللا الواحد القهار، وال طاعة لمخلوق في معص

الخليفة عبد هللا تعالى كسائر العباد، ال يمتاز عن غيره من أفراد الرعية إال بثقل المسئولية الملقاة عليه، 
  )6(مسئولية رعاية الناس وفق شرع اهللا ومنهجه (كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته).

  خامساً: السلوك المستقيم مع شريعة اهللا تعالى:
جتمع اإلسالمي ينضبط أفراده في سلوكهم وتصرفاتهم مع شريعة اهللا تعالى. ذلك أن العقيدة الم     

المغروسة في وجدانهم جعلتهم يقولون لشرع اهللا: سمعنا وأطعنا، وتكاد المعاصي والجرائم الخلقية 
 تغيب عن هذا المجتمع، وقد يكون فيه أناس يرتكبون المعاصي من الزنا وشرب الخمر ونحوها،

                                                             
 .2/22كنز العمال  -1

 داود. رواه أبو -2

 رواه البخاري. -3

 .1/147أبو نعيم في حلية األولياء  رواه  -4

 رواه الترمذي وابن ماجة وهو حديث حسن. -5
 جزء من حديث شريف رواه البخاري ومسلم. -6
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ولكنهم قلة ال يأبه بها أحد، فضالً من أن أحكام اهللا تعالى تطبق عليهم، وقد يسعى هؤالء إلى الحاكم 
  المسلم طالبين إيقاع العقوبات المقررة شرعاً في حقهم.

إنّه لما نزلت آيات تحريم الخمر في المدينة أسرع القوم إلى دلق ما عندهم من الخمر في      
، ولما )1(ه قدح ألقاه عن فيه لما سمع منادي رسول اهللا ينادي بتحريم الخمرالشوارع، ومن كان بيد

. إنه المجتمع )2(نزلت آيات الحجاب أسرعت النساء إلى مروطهن يصنعن منها خماراً ساتراً لعوراتهن
  اإلسالمي: مجتمع نظيف، ذو سلوك مهذب، وتصرف منضبط بأحكام اهللا عز وجل.

  ):3(صور للمجتمعات الجاهلية
  أوالً: المجتمعات الوثنية:

مجتمعات جاهلية منها المجتمعات  -القرن العشرين-المجتمعات الوثنية القائمة في هذا القرن   
الهندية واليابانية وغيرها في دول أفريقيا وآسيا، حيث تعبد اآللهة الكثيرة العدد، فالهند مثالً فيها آالف 

ب، يعبدون آالت الحـرب والكتابـة والمعادن واألنهـار من اآللهة، إذ يعبدون كل شيء رائع وجذا
وآالت التناسـل والحيوانـات، وأعظمهـا عبــادة عندهـم البقرة، وأصبحت الديانة نسيجاً من 
الخرافات واألساطير، واألناشيد، والعقائد، والعبادات التي ما أنزل اهللا بها من سلطان، ولم يستسغها 

الوثني يستمد الناس تصوراتهم االعتقادية من الكهنة وسدنة األوثان، أو من  العقل السليم. وفي المجتمع
  السحرة والعرافين.

  ثانياً: المجتمعات اليهودية والنصرانية: 
إنّها مجتمعات جاهلية ألن تصوراتها االعتقادية محرفة، يجعلون هللا تعالى شركاء في األلوهية،       

ق بجالله وكماله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اهللا، يحلون وقد وصفوا اهللا تعالى بما ال يلي
لهم ويحرمون عليهم ما يشاءون، ويشرعون لهم ما لم ينزل اهللا به سلطاناً، وهم لهؤالء المشرعين 
مطيعون. وفي ذلك يقول اهللا تعالى:(وقالت اليهود عزير ابن اهللا وقالت النصارى المسيح ابن اهللا ذلك 

هم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم اهللا أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم قول
أرباباً من دون اهللا والمسيح ابن مريم وما أمروا إال ليعبدوا إلهاً واحداً ال إله إال هو سبحانه عما 

ما من إله إال إله واحد)، ، (لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة و31-30يشركون) سورة التوبة: 
(وقالت اليهود يد اهللا مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء) سورة 

، (وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء اهللا وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن 64المائدة:
  .88ر ونحن أغنياء) سورة آل عمران:، وقالوا:(إن اهللا فقي15خلق) سورة المائدة:

                                                             
 .10/572انظر تفسير الطبري  -1

 .3/513انظر تفسير ابن كثير  -2
 .92- 88انظر معالم في الطريق سيد قطب ص  -3
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في المجتمعات اليهودية والنصرانية يستمد الناس تصوراتهم االعتقادية من الكتب المحرفة، التي   
كتبتها أيدي الكهان واألحبار ورجال الدين، وهي تصورات مشوبة بالخرافات واألساطير، والتي ال 

لمجتمعات يفرض رجال الدين نفوذهم وسلطانهم تقبلها الفطرة السليمة والعقل الصريح، وفي تلك ا
  البشري على الناس، ويمارسون تجاههم أنواعاً من الطغيان العقلي والروحي.

  ثالثاً: المجتمعات الرأسمالية:
المجتمعات الرأسمالية مجتمعات جاهـلية ألنها مجتمعات فصلت الدين عن جوانـب الحياة   

ى له وجود سوى في ضمير الفرد، وداخل جدران الكنيسة، إنها المختلفة، ولم يعد اإليمان باهللا تعال
مجتمعات تقدس الدوالر والنفع المادي في هذه الحياة العاجلة، وهي مجتمعات يسود فيها الفساد الخلقي، 
والصراع المدمر بين القوي والضعيف، واالستعمار الوحشي تجاه الشعوب الضعيفة، إنها مجتمعات 

بصرفها عن توجهها الفطري إلى عبادة اهللا الواحد األحد، لقد أفسدت فطرة تمسخ الفطرة وتفسدها 
الرجل وفطرة المرأة بدعوى المساواة وفتنة التطوير وتحرير المرأة، وأفسدت الحياة األسرية بصرف 

ها، وأفسدت حياة يلعالمرأة عن رسالتها في البيت واألسرة ورعاية النشء، وتنفيرها من قوامة الرجل 
د النفسية واالجتماعية بكثرة المنتجات المدمرة كالخمر والمخدرات، وأصبح الفرد يعيش انتكاسة األفرا

هائلة في الجانب الروحي والقيم المعنوية الالزمة للحياة السعيدة، فهو يعاني في ظل تلك المجتمعات 
 ر.من: القلق والجنون واألمراض النفسية والعصبية والشذوذ الجنسي، وأخيراً االنتحا

  رابعاً: المجتمعات الشيوعية:
وهي تلك المجتمعات التي تنكر وجود اهللا تعالى ولسان حالها يقول: ال إله والحياة مادة، تقول   

صحيفة برافدا الشيوعية: "نحن نؤمن بثالثة أشياء: كارل ماركس، ولينين، وستالين، وال نؤمن بثالثة: 
والكون تفسيراً مادياً. والعبودية في هذه المجتمعات ال  اهللا، الدين، الملكية الخاصة"، وتفسر التاريخ

تكون إال للحزب الحاكم وفالسفته من شياطين اإلنس الذين يفرضون على الناس تصوراتهم االعتقادية، 
وفي ظل هذه المجتمعات أصبح هدف اإلنسان في الحياة الحصول على الطعام والشراب والملبس 

ته، وأصبح فرداً في قطيع من البشر يساقون كما تساق البهائم، ولقد والمسكن، وال بأس أن هدرت كرام
أزيلت القيم االجتماعية التي تعيش في ضمير المجتمع وتحكم عالقاته، كما تم تحطيم القيم الدينية 
والروحية، ونشر األفكار والفلسفات اإللحادية، وفي سبيل ذلك قتل عشرات الماليين من المسلمين 

 االتحاد السوفيتي وحده.والنصارى داخل 

  المجتمعات اإلسالمية المعاصرة والجاهلية:
، فالجاهلية المطلقة قد تكون في  rيقول شيخ اإلسالم ابن تيمية:"فأما بعدما بعث اهللا الرسول   

مصر دون مصر، كما هي في دار الكفار، وقد تكون في شخص دون شخص، كالرجل قبل أن يسلم، 
، rفأما في زمان مطلق فال جاهلية بعد مبعث محمد ...كان في دار اإلسالم فإنه يكون في جاهلية، وإن
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والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ...فإنه ال تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة
  )1(ديار المسلمين، وفي كثير من المسلمين".

عامة التي تشمل كل وجه األرض قد انتفت وخالصة هذا القول البن تيمية رحمه اهللا أن الجاهلية ال  
ألن األرض ال تخلو أية لحظة من وجود الطائفة المسلمة التي تتمسك بالحق الذي  rبعد بعثة محمد 

يقول  rأنزله اهللا تعالى، ولكن الجاهلية المطلقة التامة قد توجد في بعض البالد بعد بعثة الرسول 
رحمه اهللا: (وكذلك كل ما يخالف ما جاء به المرسلون من يهودية ونصرانية فهو جاهلية)، كما أن 
الجاهلية المقيدة أي التي ال تشمل كل شيء وال كل أحد قد توجد في بعض ديار المسلمين وفي كثير 

 )2(منهم.

ارب اهللا تعالى في أخص إن أغلب أنظمة وزعامات هذه المجتمعات التي تدعي اإلسالم اليوم تح  
، (أال له 57خصائص األلوهية، تحارب اهللا في حاكميته واهللا يقول:(إن الحكم إال هللا) سورة األنعام: 

، (فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا 54الخلق واألمر) سورة األعراف:
،(أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من 65ء:في أنفسهم حرجاً ما قضيت ويسلموا تسليماً) سورة النسا

   .50اهللا حكماً لقوم يوقنون) سورة المائدة:
إن زعامات هذه المجتمعات تتلقى التشريعات واألنظمة والقوانين من عند غير اهللا تعالى، وتجعل       

علن زعماؤها بعض البشر أرباباً من دون اهللا تعطيهم سلطة التشريع وإصدار القوانين، إنها مجتمعات ي
السياسيون ومفكروها أنه ال صلة للدين بالحكم والسياسة واالقتصاد، ال صلة للدين بالحياة، ويحارب 

 -بوسائله المختلفة-هؤالء السياسيون كل من يدعو إلى تحكيم شريعة اهللا في المجتمع، ويقوم اإلعالم 
وشريعته. لقد سادت القيم المادية  بالصد عن حاكمية اهللا ونشر االفتراءات والشكوك حول منهج اهللا

وعمت المفاسد االجتماعية، صار الحالل حراماً، والحرام حالالً، والمعروف منكراً والمنكر معروفاً، 
رابطة التجمع واالجتماع عند كثير من الناس، وأصبح الوالء -التراب والطين-وأصبحت الوطنية

  وللمؤمنين.للحاكم ولحزبه هو البديل عن الوالء هللا ولرسوله 
لقد عادت الجاهلية من جديد، وعاش المسلمون في بلدانهم أغراباً، كثرت صور االنحراف عن      

عقيدة التوحيد، كما تعددت صور االنحراف عن الشريعة اإلسالمية، وضاعت كرامة المسلمين بين 
والفكري (ومن  األمم، فما عاد لهم وزن وال شأن، أصبحوا يعانون من الضنك السياسي واالقتصادي

إن الواقع الذي يعيشه المسلمون  )3(أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى).
له أسبابه الذاتية التي تتعلق بهم، وله أسبابه الخارجية التي تتعلق بمكر أعدائهم ومخططاتهم الشيطانية 

                                                             
 .1/227الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ص اقتضاء  -1

 .18رؤية إسالمية ألحوال العالم اإلسالمي ص  -2
 .124سورة طه:  3
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في األبواب والفصول  -إن شاء اهللا تعالى-ه التي استهدفت القضاء على اإلسالم وأهله، وهذا ما نعالج
  التالية.

  

  الفصل الثاني

  الحروب الصليبية

 :مدخل تاريخي

الصليبية، وهو تاريخ  م هو البداية الفعلية ألحداث الحركة1095نوفمبر  26يمكن اعتبار يوم   •
فرنسا، والتي وجه فيها كليرمون بجنوب  الخطبة الشهيرة التي ألقاها البابا "أربان الثاني" في منطقة

 .المسلمين في فلسطين الدعوة إلى شن حملة تحت راية الصليب ضد
  
قادتها أوروبا الكاثوليكية  وكانت هذه الخطبة بمثابة إشارة البدء لسلسلة من الحمالت الصليبية،  •

 .للعدوان على العالم العربي تحت راية الصليب
  
 .م1291دثر إال عام م ولم تنته وتن1096بدأت أولها عام  •

  

 :ومما جاء في خطبة البابا الشهيرة

يأمر بذلك، أنه سوف يتم  إنني أخاطب الحاضرين، وأعلن ألولئك الغائبين، فضالً عن أن المسيح"
بأغاللها الدنيوية سواء في مسيرتهم على  غفران ذنوب أولئك الذاهبين إلى هناك إذا ما انتهت حياتهم

قتالهم ضد الوثنيين، وهذا الغفران أمنحه لكل من يذهب  لبحر، أو في خضماألرض أو أثناء عبورهم ا
 ."الرب إياها بمقتضى السلطة التي أعطاني

  
 .الصليبية ضد الوثنيين ولقد منح البابا الغفران الجزئي من الذنوب إلى كل الذاهبين للحملة

  
إلى غفران الخطايا واإلعفاء من  1145/1149وطور البابا أجينيوس الثالث الغفران في الحملة الثانية 

 .التوبة والتكفير
  

 .نفسها وتطورت مسألة الغفران لتشمل الحمالت ضد أعداء الكنيسة داخل أوروبا
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 الغفران، ولقد أصبح الغفران بعد ذلك سلعة تُباع بالمال فيما عرف من صكوك •

  تسميتها بالحروب الصليبية:

  :نصارى أوربا ضد المسلمين بالحروب الصليبيةسميت الحروب التي قام بها   
 .قامت باسم الدين النصرانيألنها  •

أن الكنيسة بزعمائها وقادتها ورجالها هم الذين دعوا إلى هذه الحروب، وهم الذين أمدوها بتأييدهم  •
  المادي والمعنوي، 

رس الراهب، اتخذ المشتركون فيها الصليب شعاراً لهم، وكان يقدمهم الرهبان وعلى رأسهم بط •
  )1(وملوك فرنسا والنمسا وإيطاليا وغيرهم.

  

  الدافع الديني للحروب الصليبية:

ذهب كثير من المؤرخين النصارى إلى إعطاء تفسيرات ألسباب الحروب الصليبية ركزت في   
عامالً الغالب على األسباب االقتصادية والسياسية والتجارية، بينما جعلت األسباب الدينية ثانوية وليست 

رئيساً في هذه الحروب. ولكن الحقيقة العلمية الموضوعية غير ما ذهب إليه هؤالء المؤرخون، 
  فاألسباب التي ركزوا عليها ما هي إال روافد استخدمت لتدعيم المحرك الرئيس لهذه الحروب.

 )2( الديني. ولذا سنذكر من الشواهد واألدلة ما يدل على أن الدافع األول لهذه الحروب هو الدافع   

لقد كان الدافع الديني هو المحرك الرئيس للحروب المسيحية ضد العالم اإلسالمي، حيث كان      
  -البابوات ورجال الكنيسة هم الداعون إليها،وبيان ذلك:

م) أول من دعا إلى هذه الحروب ثم تاله البابا 1002ذكر المؤرخون أن البابا سلفستر الثاني ( -1
م) ثم تاله البابا أربان الثاني الذي بدأت الجيوش النصرانية الغربية بالتحرك فعالً 1075خريغوريس (

في عهده تجاه العالم اإلسالمي، وبيان ذلك: أن البابا أربان الثاني وقف في مجمع كارمونت بفرنسا في 
م يلقي موعظة مؤثرة في جموع النصارى الذين احتشدوا لسماع كالم الزعيم 1095سنة  26/11

لديني، حث البابا في موعظته أتباعه على محاربة المسلمين، وتخليص قبـر المسيح المقدس منهم، ا
وتحرير بيت المقدس والمقدسات المسيحية في بالد الشام من أيدي المسلمين. وقد وعد المحاربين بأن 

خطاب البابا ما تكون رحلتهم إلى الشرق اإلسالمي بمثابة غفران كامل لذنوبهم. لقد أدرك المستمعون ل
إن اهللا يريدها" وحملوا من ...يعنيه وما يرمي إليه، فصاحوا في حماس جنوني: "هذه هي إرادة اهللا
  ساعتها شارة الصليب وقد توجهوا نحو الشرق اإلسالمي كما طلب منهم.

                                                             
 .77فايد حماد عاشور ص  .انظر جهاد المسلمين في الحروب الصليبية د 1
 .92- 78انظر المصدر السابق ص  2
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 ومما جاء في خطاب البابا أربان:"بأمر اهللا تتوقف العمليات الحربية بين المسيحيين في أوربا،  
اآلن اذهبوا وأزعجوا البرابرة، وخلصوا  -يقصد المسلمين-ويتجه هؤالء بأسلحتهم إلى هزيمة الكفرة 

  البالد المقدسة من أيدي الكفار وامتلكوها ألنفسكم فإنها كما تقول التوراة تفيض لبناً وعسالً".
ها للحروب الصليبية، وأرسل لقد قام البابا بالتنقل بين المدن والبلدان المسيحية داعياً حكامها وشعوب -2

المبعوثين والرسل إلى مختلف األقاليم المسيحية داعين للمشاركة في هذه الحروب، كما أرسل إلى 
  القوى البحرية يدعوها كي تساهم في الحروب بسفنها ورجالها وجنودها وأموالها.

، ولكي تكون الكنيسة أناب البابا أربان الثاني عنه األسقف أدهمار كي يشجع المتطوعين للحرب -3
  هي المسيطرة على الروح الصليبية لدى المقاتلين، ولتوجههم حسب إرادتها.

إن البابا نفسه هو الذي اختار مدينة القسطنطينية لتكون مكان تجمع الجيوش النصرانية، وحدد يوم  -
  هـ تاريخاً لبدء تحرك الجيوش إلى الشرق اإلسالمي.499 -م 15/8/1096

مكانة الدافع الديني في الحروب الصليبية حركة اإلحياء الديني التي ظهرت في الغرب  ومما يبين -4
النصراني في القرنين العاشر والحادي عشر الميالديين، حيث ترتب على هذه الحركة عودة البابوية 
 والكنيسة إلى سطوتها القديمة، وإثارة الحماس الديني في نفوس الغربيين، وقد ظهر شعور قوي لدى

النصارى الغربيين بضرورة إنقاذ األرض المقدسة من أيدي المسلمين، كما ترتب على هذه الحركة 
االزدياد الملحوظ في عدد قوافل الحجاج النصارى المتجهة إلى الشرق، وقد كانت قوافل حربية غايتها 

  في فلسطين.أداء الحج والدفاع عن النفس إذا تعرضت ألذى خالل رحلة الحج إلى األراضي المقدسة 
ومن الدالئل التي تشير إلى أن الدافع الديني هو المحرك الرئيس للحروب الصليبية الدور البارز  -5

الذي قامت به الجماعات الدينية في الحروب الصليبية، تلك الجماعات التي رغبت في محاربة اإلسالم 
ان تجردتا من كل األمور الدنيوية، والمسلمين، وخاصة جماعة الفرسان االسبتارية وجماعة الداوية، اللت

لقد اتخذت الجماعات الدينية من المدن والحصون قواعد ومراكز للتدريبات العسكرية واالستعدادات 
الحربية، وكان لها دور كبير في تشجيع األمراء والنبالء والشجعان الفرسان من أجل الخروج للحرب. 

جماعة الفرسان يمثلون القوة العسكرية الرئيسة التي ولما دخلت الجيوش الصليبية بالد الشام أصبحت 
  تحافظ على الوجود الصليبي في بالد الشرق اإلسالمي.

ومن الدالئل أن الروح الصليبية كانت سائدة في أوربا الغربية كلها، والكنيسة كانت مسيطرة على  -6
الكنسية، وأن يبتعد عن تأثير  الحياة األوربية الغربية لدرجة أنه ال يمكن ألحد أن يخالف التعاليم

  الحماس الديني الشديد والتعصب البغيض للديانة النصرانية.
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 أهداف الحروب الصليبية:

  .)1(إذالل المسلمين بغزوهم في عقر دارهم -1
تدوم إلى األبد، وتتوسع حتى تقضي على  -وخاصة في فلسطين-إقامة إمارة أو إمارات صليبية  -2

يقول غاردنز: "لقد خاب الصليبيون في انتزاع القدس من أيدي المسلمين ليقيموا اإلسالم والمسلمين، 
والحروب الصليبية لم تكن إلنقاذ هذه المدينة بقدر ما كانت ...دولة مسيحية في قلب العالم اإلسالمي

 لتدمير اإلسالم". ويقول ليفونيان فيري: "لقد أحب الصليبيون أن ينتزعوا القدس من أيدي المسلمين
  )2(بالسيف ليقيموا للمسيح مملكة في هذا العالم".

وهذا  .وإبقاء التبعية الثقافية والسياسية للمستعمر الغربي تقسيم العالم اإلسالمي إلى دويالت ضعيفة، -3
  هو حال المسلمين اليوم.

إلسالم التشكيك في العقيدة اإلسالمية وتشجيع العقائد واألفكار الالدينية، ومن ثم القضاء على ا -4
يريدون أن يطفئوا نور اهللا بأفواههم ويأبى اهللا إال أن يتم نوره ولو (وصدق اهللا تعالى إذ يقول: )3(وأهله.

(وال يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا) سورة .32كره الكافرون) سورة التوبة: 
يمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم) سورة .(ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إ217البقرة: 
(ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم ولئن اتّبعت أهواءهم بعد الذي .109البقرة: 

إن الذين كفروا ينفقون أموالهم (.:120جاءك من العلم مالك من اهللا من ولي وال نصير) سورة البقرة
تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون) ليصدوا عن سبيل اهللا فسينفقونها ثم 

  .36 سورة األنفال:

  حالة العالم اإلسالمي قبيل الحروب الصليبية األولى:

  )4( كان العالم اإلسالمي قبيل الحروب الصليبية يعاني من أسباب الضعف واالنحالل والتفكك.  
مت إلى عدة دويالت متحاربة، وذلك بعد وفاة فدولة األتراك السالجقة قد ذهبت قوتها، وانقس -1

م، حيث اقتسم أبناؤه األربعة مملكته الواسعة، فأصبحت الدولة الواحدة أربعة 1092السلطان ملكشاه 

                                                             
 جاء في األثر: ما غزي قوم في عقر دارهم إال ذلوا. -1

 .115انظر التبشير واالستعمار ص  -2

 .139الطريق إلى حكم إسالمي محمد الضناوي ص  -3
 ..95-93انظر جهاد المسلمين في الحروب الصليبية ص  -4
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، وخرج عن التبعية للسيادة السلجوقية حكام المدن -حلب ودمشق -العراق  - 1كرمان -فارس  :ممالك
  وحدثت خالفات ومنازعات بين سالجقة الشام أنفسهم.والواليات، المعروفون باألتابكة، 

م، وكانت الحرب بينهما 1070كما كانت بالد الشام منطقة نزاع بين الفاطميين والسالجقة منذ سنة  -2
سجال، فالسالجقة تمكنوا من انتزاع فلسطين ودمشق من أيدي الفاطميين، وسيطروا على حلب والرها 

يمتلكون أسطوالً بحرياً قوياً فقد تمكنوا من االستيالء على جميع مدن ولما كان الفاطميون ...والموصل
الساحل الشامي، ومنها: عسقالن وعكا وصور وجبيل، كما استولوا على القدس للمرة الثانية سنة 

  م.1099م وبقيت في أيديهم إلى أن سقطت بأيدي الصليبيين سنة 1096
فريقيا) ذات نزعة شيعية متطرفة، عملت على توسيع لقد كانت الدولة الفاطمية (في مصر وشمال أ -3

سلطانها على حساب المسلمين أهل السنة، وبهدف إضعاف الخالفة العباسية السنية، وقد أصاب 
الضعف والخور هذه الدولة، ومنيت بأزمات اقتصادية ومجاعات شديدة، وكانت أشدها ضراوة في 

  .م)1094 -م 1036ثمانٍ وخمسين سنة ( عصر الخليفة الفاطمي المستنصر باهللا، الذي حكم
وأما الخالفة العباسية التي كان مقرها بغداد، فلقد اعتراها أيضاً الضعف واالنحالل نتيجة الخالفات  -4

والمنازعات بين أبناء الخلفاء أنفسهم، وبين الخلفاء وحكام الواليات الراغبين في االنفصال واالستقالل 
تولى الحكام غير األكفاء مقاليد الحكم، وأصبح الفرس واألتراك أصحاب  عن جسم الدولة العباسية، لقد

قوة ونفوذ سياسي على حساب الخلفاء العرب، وانتشر البذخ والترف واإلسراف في أوساط الخلفاء 
واألمراء، وترك الجهاد في سبيل اهللا، وانحاز كثير من الناس إلى الدنيا ومتاعها، صدق تعالى فيهم 

ردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً) سورة قوله:(وإذا أ
  .16اإلسراء: 

ظهر نتيجة ذلك كله دويالت مستقلة انفصلت عن الخالفة العباسية، وقام الشيعة اإلسماعيليون   
يال كثير من القادة بنشر أفكارهم وعقائدهم الضالة، وتعاون اإلسماعيليون مع الصليبيين فقاموا باغت

  )2(المسلمين الفاتحين والسالطين المشهورين.
  -جهاد المسلمين ضد الصليبيين:

                                                             
. كرماناالحدی والثالثين. تقع في جنوب شرقي البالد وعاصمتها مدينة  إيرانمحافظة كرمان هي إحدى محافظات  -1

 لمليوني نسمة. تعد المحافظة ثاني أكبر محافظة من ناحية المساحة في إيران حيث تصل مساحتهاها إلى يصل عدد سكان
  م. 2003اإليرانية التي ضربها زلزال في  بام. من مدنها مدينة ²كم 181,714لـ

ديما كان التحالف الشيعي المغولي وإسقاط الخالفة اإلسالمية وهذا دأب الشيعة في التعاون مع أعداء اإلسالم، فق -2
  ببغداد، وحديثا كان التحالف الشيعي العراقي واإليراني مع االحتالل الصليبي للعراق وأفغانستان.
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رغم حالة الضعف التي كانت سائدة في بالد الشام قبيل مجيء الغرب الصليبي ورغم سقوط   
بدأ الجهاد  المدن الشامية بأيدي الصليبيين إال أن المسلمين لم ييأسوا ولم يستسلموا لعدوهم أبداً، حيث

هـ، الذي 541وحروب التحرير من قبل المسلمين، إذ قيض اهللا تعالى للمسلمين عماد الدين زنكي 
وهي إمارة أسسها –جاهد الصليبيين وهزمهم في معارك كثيرة واستطاع أن يسترد الرها منهم 

قبل  -رحمه اهللا–قتل وكانت فتح الفتوح بالنسبة لعماد الدين والمسلمين. ولقد  -الصليبيون في الشرق
أن يتمكن من مواصلة فتح بقية المدن األخرى، تولى األمر بعده ولده الملك العادل نور الدين محمود 

هـ، الذي صمم على إجالء الصليبيين عن بالد الشام وخاصة مدينة القدس، لكنـه مات 569زنكي 
ملك الناصـر السلطان صالح قبـل أن يكمـل مهمتـه، وخلفه في الحكم أحـد رجال حاشيته وهو ال

الدين يوسف بن أيوب ملك مصر، وجاء صالح الدين على قدر من اهللا تعالى، إذ تجمعت فيه خصال 
التقوى واإلخالص والحرص على الجهاد، وعرف رحمه اهللا بالتنظيم وحسن القيادة، ومكارم األخالق، 

  ومواظبته على الصالة والقيام والصيام.

  -قبل معركة حطين: أهم أعمال صالح الدين

  الدفاع عن البالد والمدن المستهدفة من القوات الصليبية. -1
  -إصالح أحوال المسلمين، وإبعاد عوامل الضعف والفساد عن الصف المسلم وذلك من خالل: -2
  توحيد المسلمين في بالد الشام ومصر. -أ

  وضع حد لألفكار والعقائد اإلسماعيلية المنحرفة. -ب
  المدارس لتربية الناس التربية اإليمانية العقائدية.إقامة 

  بث روح الجهاد في نفوس الناس. -د
إقامة المعسكرات للمجاهدين مقابل معسكرات النصارى الصليبيين، بهدف  إثارة الحماس الديني  -هـ

  في نفوس المسلمين، وإثارة الرعب في نفوس الكافرين.

  معركة حطين وفتح القدس:

وقف العالم المسيحي الصليبي وقفة رجل واحد إزاء المسلمين، ولكنه لم يستطع أن يزحزح صالح   
الدين عن مكانه، لقد ظل جيش صالح الدين أعواماً مرابطاً مجاهداً قوياً، رغم طول فترة الجهاد 

وتحرير والمتاعب العظيمة، لقد دخلت الجيوش المسلمة في عدة معارك مع الصليبيين، استطاعوا فتح 
م هزم المسلمون الصليبيين هزيمة منكرة 1187 –هـ 583كثير من المدن، وحصار بعضها، وفي سنة 

  .)1(في معركة حطين، واستردوا من أيديهم مدينة القدس، وكانت حطين فتح الفتوح في تاريخ المسلمين

                                                             
 .133-130ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ألبي الحسن الندوي ص  -1
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ون، وقام كل وتعاقب على حلبة الجهاد أبطال عظام أمثال: الصالح أيوب، وقطز، وبيبرس وقالو  
ضد  مفي صراعه المسلمونبدوره في تسديد الضربات إلى قلب الصليبي المنتحر. ولقد انتصر 

الصليبية الماكرة والتي عادت تجر ذيول العار والهزيمة من حيث جاءت خاسرة خائبة دون أن تحقق 
  .)1(أهدافها الكبرى

  :المواالة بين الصليبية والمغول
لشرق اإلسالمي كان الهجوم المغولي الوثني على العراق ومركز بعد الهجوم الصليبي على ا  

هـ، استطاع المغول التتار بالتعاون مع الشيعة االستيالء على 656الخالفة اإلسالمية في بغداد سنة 
بغداد، لقد نشروا الخراب والدمار في كل مدينة دخلوها، قتلوا وقتها مئات آالف الناس، في هذه الفترة 

د حلف بين الصليبيين المهزومين والمغول الوثنيين المتقدمين نحو الشرق، بهدف القضاء التاريخية عق
على اإلسالم والمسلمين، وتم عقد الحلف بين الصليبيين الذين بقوا حاكمين لبعض المدن الشامية 

  والمغول.
واصلت  يذكر بعض المؤرخين أنه لما قضت الحملة المغولية الوثنية وطرها من الدولة العباسية  

الزحف إلى األمام حتى بلغت شواطئ البحر المتوسط في بالد الشام، غير أنها لم تتعرض للبقية الباقية 
من المناطق التي ما زالت في حوزة الصليبيين بالشام، وخاصة: يافا وعكا وأنطاكية، وذلك يرجع 

ات كان البابا زعيم للعالقات الطيبة التي كانت بين المغول والصليبيين، وما تخللها من مفاوض
  )2النصارى يتوالها بنفسه لالتفاق معاً ضد اإلسالم والمسلمين.(

  عين جالوت:
 25إن معركة عين جالوت التي حدثت في أرض عين جالوت الواقعة في بيسان بفلسطين في   

هـ، غيرت الموازين لصالح المسلمين، إذ ألحقوا هزيمة ساحقة بالمغول، وكانت في 658رمضان 
  ت نفسه درساً قاسياً للصليبية المتآمرة.الوق

  تغيير خطة الغزاة الصليبيين:

الصليبية األولى ضد المسلمين، وبعد أن أدركت إخفاقها   بعد أن جربت أوربا الحروب العسكرية  
في تحقيق أهدافها الماكرة إذ لقيت من المسلمين جهاداً ومقاومة واستبساالً، فكَّرت أوربا في استخدام 

  أخرى ووسائل جديدة، لكي تحقق أهدافها، وكان أمام البابا سلسلتين الخامس أحد طريقين:طرق 
األولى: األخذ بخطة المبشر الصليبي األسباني رامون لول، التي تتلخص في غزو المسلمين تبشيرياً 

دية في فكرياً عن طريق وسائل العلم والتعليم، وإذا ما فشلت أوربا في ذلك تعود ألسلوب القوة الما
  تنصير المسلمين.

                                                             
 م.1291-هـ690على يد الملك األشرف خليل بن قالوون سنة تم جالء الصليبيين نهائياً عن البالد  -1
 .141انظر الطريق إلى حكم إسالمي ص  -2
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اعتمد البابا .تنصير المغول الوثنيين واستخدامهم من جديد في حروب مدمرة ضد المسلمين: الثانية
الطريقة الثانية ألنها في نظره أفضل وأسرع في تحقيق األهداف الصليبية خاصة وأن صالت مودة 

ولكون المغول وثنيين يمكن أن  كانت موجودة مع المغول أثناء زحفهم على بالد الشرق اإلسالمي،
  يستجيبوا للتنصير أسرع من المسلمين.

لكن جهود الكنيسة في تنصير المغول لم تفلح إذ أبطل اهللا تعالى كيدهم، حيث أراد اهللا بالمغول   
  )1(خيراً، لقد دخل معظمهم اإلسالم بإرادتهم، طواعية واختياراً.

عاود األخذ بخطة المبشر رامون لول التي عرضها بعد فشل الغرب في األخذ بالطريقة الثانية   
م، ومما شجعهم على ذلك صالت المودة التي كانت سائدة بينهم وبين نصارى 1229على البابوية سنة 

في الماضي .الشام، وهؤالء النصارى العرب وسيلة جيدة يمكن االعتماد عليها في تنصير المسلمين
  القريب.
االعتقاد بينهم أن الصراع العسكري مع اإلسالم ال يجدي نفعاً، وال  لقد أدرك األوربيون وساد      

يكفي وحده إلسقاطه ودحره، وأنّه البد من التفكير بعمق في تنظيم برنامج عمل كامل يقوم بدراسة 
وفهم مضامين الفكر اإلسالمي ومعرفة مواضع القوة والضعف فيه كمرحلة أولى، ثم محاولة نقضه 

جدرانه، لغرض اختراقه وتحطيمه من الداخل، وبالتالي ضرب إرادة المقاومة عند وإحداث الشرخ في 
هذا الخصم العنيد ثم استئصاله نهائياً. ذلك ألن قوة المسلمين إنما هي باإلسالم، فهو سبب قوة المسلمين 

غرب وصمودهم في وجه جحافل الصليبية القادمة من أوربا. ومن هنا دخلت المواجهة بين اإلسالم وال
المسيحي مرحلة جديدة تعتمد سالحاً جديدا باإلضافة للحرب الصليبية العسكرية هو:الغزو الثقافي 

  على وجوده. -الخطر الدائر-الفكري لها لضرب  اإلسالم 
ولكن أوربا لم تعتمد خطة التبشير وحدها في الهجوم الماكر ضد اإلسالم والمسلمين، بل استخدمت      

ن خاللها محو اإلسالم عقيدة وشريعة وسلوكاً من حياة المسلمين، ومن هنا وسائل أخرى تستهدف م
 تعددت محاور الهجوم الماكر، وكثرت وسائلة التي تستهدف العقول واألذهان واألفكار المسلمة.

 بعد: الحروب الصليبية لم تنته

وفي القرن التاسع عشر عادت أوربا للحروب الصليبية من جديد فكان االحتالل الفرنسي لمصر ثم     
م، وتونس سنة 1830-ـه1246االحتالل البريطاني لها بعد ذلك، فكان احتالل فرنسا للجزائر سنة 

م، وكان احتالل 1920-ه1338م، وللشام سنة 1912-ه1330م، ومراكش سنة 1881-هـ1299
م للهند إيذانا بزوال إحدى الدول اإلسالمية الكبرى التي قامت في مستهل 1857-ه1274يا سنة بريطان

م، وفلسطين 1914-ه1332م، والعراق سنة 1882-ه1300القرن السادس عشر. واحتاللها لمصر سنة 

                                                             
 .115االستعمار والتبشير ص  -1
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، ولم يكن توزيع م1911في أكتوبر  م، كما وقعت ليبيا تحت االستعمار اإليطالي1918-ه1337سنة 
عالم اإلسالمي بين فرنسا وبريطانيا وليد الصدفة، فلقد كشف االتفاق المنعقد بين الدولتين سنة ال

م عن جانب من السياسة الغربية الصليبية التي تتمثل في تقطيع أوصال العالم 1904-ه1322
تركيا،  اإلسالمي. وصحب ذلك التقسيم الغزو الفكري بإثارة القوميات المختلفة كالقومية الطورانية في

والقومية العربية في البالد العربية، حتى اقتتل المسلمون تحت قيادة النصارى باسم القومية والتحرير!! 
كما صحب ذلك دعوة خبيثة إلى العلمانية بمعنى فصل الدين عن الدولة تبنتها جماعات كثيرة مشبوهة 

ان من قياداته يهود من يهود الصالت واألهداف، من أمثال حزب االتحاد والترقي في تركيا الذي ك
  الدونمة.

لقد حاولت السياسة االستعمارية الصليبية الفرنسية في شمال أفريقيا تحطيم مراكز الثقافة اإلسالمية     
وركزت على التعليم، وسعت إلى دمج شمال أفريقيا في الميدان الحضاري األوروبي المسيحي، 

دنى وقطع كل صلة مع المراكز التعليمية العربية وحاولت إقامة الحواجز أمام بلدان الشرق األ
اإلسالمية، وتعليم اللغة الفرنسية. واتبعت في مناطق غرب أفريقيا التي سيطرت عليها سياسة مشابهة 

على األعمال  -وأغلبهم فرنسيون-حيث أنفقت على المدارس التبشيرية، واعتمد المبشرون الغربيون 
من بين المسلمين ثم الهرب بهم أو عزلهم عن المناطق اإلسالمية االجتماعية لتنصير بعض األفراد 

  بقدر اإلمكان حتى ال يعودوا لإلسالم.
 البريطاني النفوذين ترث أن المتحدة الواليات قررت العشرين، القرن من الخمسينيات وفي     

 الواليات اتفقت إن لكن )1(.النفوذان هذان يحققها كان التي األهداف نفس لتحقق المنطقة في والفرنسي
 واألسلوب التكتيك في معهما اختلفت فلقد واألهداف االستراتيجية في وفرنسا بريطانيا مع المتحدة

 ذلك في أساليبها أهم وكان ألهدافها، تحقيقا األمم بلعبة يسمى ما مهارة في المتحدة الواليات ومارست
 المسلمة، األمة آمال به تتعلق الذي الزعيم أو البطل طريقها عن تصنع التي العسكرية االنقالبات

 الزعيم ويقوم صالحها، غير في ثورة إلى يؤدي أن يمكن كان وما باطنها، في يمور ما بذلك فيمتص
 مصالح تتحقق وبالتالي الوطنية، أهدافها عن لتنحرف الشعوب وتوجيه الوطن موارد بتضييع المصطنع

  .الصليبي الغرب
م اختارت الدول األوروبية الواقعة على 1995وفي السابع والعشرين من شهر نوفمبر من عام    

سواحل البحر األبيض المتوسط هذا اليوم ليكون موعداً النعقاد مؤتمر موسع في برشلونة بأسبانيا، يضم 
مالطة ودولة دول عربية إضافة إلى تركيا وقبرص و 8دولة متوسطية من بينهما  12دولة أوربية و 15

العدو الصهيوني، ما مناسبة هذا المؤتمر؟ ولماذا عقد؟ وهل جاء هذا الموعد في زمانه ومكانه محض 
مصادفة؟. فالجواب: أن كل هذا الترتيب وفي هذا الموعد بالذات لم يكن مصادفة، إن هذا الموعد يوافق 

                                                             
 .33لعبة األمم: مايلز كوبالند، تعريب مراد سرخيس،ـ التوزيع دار الفتح للطباعة والنشر ص -1
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م من ذلك الشهر في عام سنة على بدء الحروب الصليبية، ففي مثل ذلك اليو 900ذكرى مرور 
م، أطلق بابا النصارى "أوربان الثاني" دعوته لبدء الحمالت الصليبية على البلدان اإلسالمية 1095

  الواقعة شرق البحر األبيض المتوسط بغرض االستيالء على بيت المقدس.
ومما قيل في ذلك المؤتمر ما صرح به "ويلي كالوس" حيث قال:"إن األصولية خطيـرة كمـا    

كانت الشيوعية، ونرجوكم أال تقللوا من شأن هذا الخطر". وقال أيضاً:"إن الخطر األصولي اإلسـالمي  
هو من أهم التحديات التي تواجه الغرب بعد تفكك االتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية، ومـن واجبنـا أن   

حضـيراً لحـروب   نتعاون مع الدول التي تواجه ذلك النوع من الصعوبات". فهل كان هـذا المـؤتمر ت  
صليبية جديدة؟ ألم تنته الحروب الصليبية بعد؟ في النصف األول من هذا القرن، بـدليل أن صـيحاتهم   

ألم يقل القائد "اللنبي" بعد استيالء اإلنجليز على القدس باتت تصم اآلذان منذرة بقيام المزيد من الحروب 
: "اآلن انتهت الحروب الصليبية"! هل كـان  في الحرب العالمية الثانية وهو واقف على قبر صالح الدين

مخطئاً؟ يبدو ذلك، بل بالتأكيد كان مخطئاً، هذا إن أحسنّا به الظن، ولم يكن يعلم أن النصرانية لم تشبع 
بعد من دماء المسلمين ولم تكفها سبع أو ثماني حمالت في القرون الوسطى إلشفاء غليلها من المسلمين 

الصليبية بين العـالم اإلسـالمي    الت المعاصرة قبل وبعد الحربين الكونيتينالموحدين، ولم تشفها الحم
والعالم النصراني، وأنها لم تنته بعد، فقد جاء الصرب وافتتحوا حمالت جديدة حتى قال وزير إعالمهـم  
بالحرف الواحد في إعالن شهير له:"إن الصرب في معاركهم في البلقان إنما يمثلون طليعـة الحـرب   
الصليبية األخيرة الستئصال شأفة اإلسالم". وقال الـرئيس الفرنسـي السـابق عنـد زيارتـه لمطـار       
سرايفو:"لن أسمح بقيام دولة أصولية إسالمية في أوربا". وقـال رئـيس وزراء بريطانيـا:"إن الهـدف     

 يمكن أن نسمح النهائي لنا هو تقسيم البوسنة، ومنع قيام الدولة اإلسالمية في أوربا، وهو األمر الذي ال
به أبداً". ولقد رأى العالم بعينيه الصلبان تحفر على صدور ورقاب المسلمين في البوسنة، فهل تسـتحق  

    )1(هذه الحرب وصفاً آخر غير الحرب الصليبية؟!.

وأخيرا عادت الحروب الصليبية العسكرية للعام اإلسالمي، وفي هذه المرة بقيادة الواليات   
،زعيمة الصليبية المعاصرة، وربة العالم الجديد، فاحتلت العراق وأفغانستان، وندرس المتحدة األمريكية

  العراق نموذجا لبيان األهداف الصليبية الجديدة من هذه الحرب.

                                                             
 .1تاريخ الحروب الصليبية: ناصر بن محمد األحمد ص  -1
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 العراق نموذجا، واألهداف الحقيقية من الحرب على العراق هي:

العربية: وذلك  لمتحدة في المنطقةاستغالل الحرب ضد العراق لتأكيد التواجد العسكري الواليات ا -1
من خالل ترسيخ القواعد العسكرية والوجود العسكري األمريكي، حيث أن الواليات المتحدة تحاول 
حشد أكثر من ربع مليون أمريكي في األراضي العربية واإلسالمية، وهذا في ذاته احتالل عسكري لن  

إال برغبة أمريكية، وبعد أن تكون الواليات  أي دولة في إخراجه هذا  في المرحلة الالحقة،تفكر 
المتحدة قد ضمنت إيجاد نظم موالية لها تحقق أهدافها.ثم إعادة انتشار التواجد العسكري األمريكي في 
المنطقة، فمنذ حوالي عامين تكررت عدة إشارات أمريكية وسعودية بالحاجة إلى إعادة النظر في 

 م. 2001سبتمبر  11ودية، وقد زادت هذه اإلشارات بعد هجماتالتواجد العسكري األمريكي في السع
وفي إطار االستعدادات األمريكية للحرب ضد العراق، تم دراسة إعادة تشكيل خريطة التواجد 
العسكري في منطقة الخليج، حيث برزت أهمية كل من قطر والبحرين. والمرجح أن احتالل الواليات 

هذه الخريطة مرة أخرى وبصورة جذرية ولمدة طويلة مقبلة. المتحدة للعراق سوف يعيد تشكيل 
فالعراق الجديد، وبما يتمتع به مساحة جغرافية وموارد وموقع مهم ، وهذا معناه التمركز بكثافة أكبر 
في العراق. لتكون بمثابة القاعدة الكبرى للوجود العسكري األمريكي في المنطقة. وسوف يشكل مصدر 

ول، وبما قد يؤثر على مواقفها تجاه قضايا وملفات إقليمية مهمة، كملف التسوية إزعاج ثقيل لهذه الد
 والعالقة المطلوبة مع إسرائيل ومستقبل حزب اهللا اللبناني.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز األمريكية أن الواليات المتحدة تخطط إلقامة عالقة طويلة         
بغداد؛ حيث سيكون عليها منح الواليات المتحدة حق استخدام األمد مع الحكومة التي سيتم تشكيلها في 

القواعد العسكرية في العراق. وقال مسئولون أمريكيون في مقابالت مع الصحيفة في موقعها على 
م: إن واشنطن تنوي االحتفاظ بأربع قواعد عسكرية في العراق 2003-4-20اإلنترنت األحد 

طار بغداد الدولي. والثانية في تليل قرب الناصرية. والثالثة في الستخدامها في المستقبل: األولى في م
بمحاذاة خط أنابيب النفط بين العراق واألردن.  H-1مكان معزول في صحراء غرب العراق تسمى 

شمال العراق. وتستخدم القوات األمريكية بالفعل حاليا هذه القواعد، وتخطط للبقاء  آشوروالرابعة في 
  فيها الستخدامها في أي أزمات قد تحدث في المستقبل.

وتقول الصحيفة:إن الوجود العسكري األمريكي في العراق سيساعد واشنطن على تغيير النظم        
طريق إسقاطها، وإنما عن طريق إضفاء طابع االعتدال في كل من سوريا وإيران، ليس بالضرورة عن 

  على سياساتها نتيجة شعورها بالتهديد العسكري األمريكي. 
وتضيف صحيفة نيويورك تايمز إلى أن استخدام القواعد العسكرية في العراق سيمكن الواليات       

مان التركي السماح للقوات المتحدة من تقليل االعتماد على القواعد التركية، خاصة بعد رفض البرل
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األمريكية بعبور أراضيها لغزو العراق من الشمال، هذا فضال عن تمكين واشنطن من تخفيض وجودها 
  )1(العسكري في األراضي السعودية لتخفيف االنتقادات الموجهة للرياض بهذا الشأن.

  محاولة الصهاينة المسيحيين التنصير في أوساط الشعب العراقي المسلم: -2
م) أن أنصار بوش من اإلنجيليين الصهاينة يأملون أن تكون 10/03/2003فقد ذكرت مجلة نيوزويك( 

الحرب القادمة على العراق فاتحة لنشر المسيحية في بغداد، كما يشير موقع القس بيلي غراهام على 
لحاضر"، إلى "الجوع الروحي في العراق في الوقت ا -وهو األب الروحي للرئيس بوش –اإلنترنت 

  ولذلك مدلوله الخاص في السياق الحالي.
وقد أعلنت منظمتان تنصيريتان أمريكيتان أنهما تعدان فرق عمل لدخول العراق ونشر الديانة        

المسيحية بين مواطنيه بعد انتهاء الحرب الدائرة حاليا. والمنظمتان هما المؤتمر المعمداني الجنوبي 
ن:وفرانكلين جراهام، ساماريتانس سية في الواليات المتحدة، يرأسهما القسيأكبر التجمعات البروتستانتي

جدون ) اإلخباريين قالتا:إن أعضاءهما متوانيو هاوس، وبليف نيتبيرس، وفي تصريحات لموقعي (
حاليا على الحدود العراقية األردنية في انتظار الدخول إلى األراضي العراقية عندما تستقر األوضاع 

  األمنية.
وقال مترجم حر:إن المنظمتين تشكالن فرقا من المترجمين للقيام بمشروع ترجمة من اإلنجليزية      

م إلى أنه اطلع 2003-3-28جمعة إلى العربية. وأشار في تصريحات لشبكة "إسالم أون الين.نت" ال
على مقتطفات من مشروع الترجمة، والحظ أنه ذو طبيعة تبشيرية، مشيرا إلى أن ذلك المشروع 
يستهدف ثالث دول هي السعودية والكويت والعراق. وأعلنت المنظمتان أن من أولوياتهما تقديم الطعام 

حرب، وأنهما ستنشران الديانة المسيحية بين والمأوى واالحتياجات األخرى للعراقيين المتضررين من ال
  بالمائة. 98العراقيين الذين يبلغ نسبة المسلمين بينهم 

-3-25وقال فرانكلين جراهام الذي تحمل إحدى المنظمتين اسمه لموقع بليف نيت.كوم الثالثاء      
صال هاتفي من : إن أعضاء منظمته سيتوجهون إلى العراق لتولي مهمة التبشير. وأضاف في ات2003

مقر المنظمة بمدينة بون في والية ساوث كارولينا األمريكية قائال: "أعتقد أننا عندما نبدأ العمل فسوف 
يمنحنا الرب فرصا لنخبر اآلخرين عن ابنه"، وقال:إن فريق العمل يهدف إلى الوصول إلى العراق 

يح. وأعلن سام بورتر مدير إغاثة إلنقاذ العراقيين"، مشيراً إلى أنه كمسيحي يفعل ذلك باسم المس
الكوارث بالمؤتمر العام المعمداني في أوكالهوما أن المنظمة تستعد أيضا للقيام بما أطلق عليه "أعماال 

                                                             
 م.2003-4-20قواعد أمريكية دائمة بالعراق وحدة، االستماع والمتابعة، موقع اإلسالم على الطريق(اإلنترنت)  -1
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إغاثة" في العراق. وأشار إلى أن القيام بذلك النشاط ليس فرصة كبيرة للقيام بأعمال إنسانية فقط، ولكن 
  )1(لنشر "محبة الرب" على حد وصفه.

والتنصير يحقق لهم القضاء على كل مكامن القوة اإلسالمية والعربية، والحفاظ على أمن إسرائيل     
بشكل تام، وهزيمة أعدائها مهما تعددوا وكبروا، حتى يأتي الوقت الذي يظهر فيه المسيح الذي 

  ينتظرونه.
م) عن تنامي النشاط التنصيري 22/9/2003وكشف مراسلون صحفيون عرب في العراق اليوم(     

في شمال العراق، مؤكدين أنه يتم تحت إشراف عسكريين أمريكيين يتعاملون مع شركات خاصة تقوم 
ذائية؛ من بتوزيع اإلنجيل وأسطوانات الكمبيوتر وأشرطة الفيديو ولعب األطفال، إضافةً لتقديم المواد الغ

  أجل جذب العائالت الكردية (السنية) الفقيرة.
وثبت أن الرهبان النصارى في شمال العراق يتعاونون مع القوات األمريكية، حيث يقومون        

بجمع أعداد كبيرة من الفقراء األكراد، خاصةً من الشباب لتلقينهم تعاليم اإلنجيل والديانة والعادات 
در أن عناصر القوات األمريكية العاملة في مجال (التنصير) لم تكتف بذلك، المسيحية. وأكدت المصا

وإنما توجهت إلى العسكريين األتراك المتمركزين شمال العراق في محاولة لتنصيرهم، من خالل 
الجلوس معهم فترات طويلة، وتعليمهم األدعية المسيحية وتوزيع منشورات عليهم عن الديانة المسيحية، 

  ي أثار تذمر الضباط األتراك. األمر الذ
وثبت أن الفعاليات التنصيرية تتقدم وتتخذ خطوات أكبر بالتوازي مع المخطط األمريكي في     

العراق، حيث يتم تقديم المساعدات اإلنسانية مع اإلنجيل!! وتؤشر هذه القمة المزمع عقدها لزيادة 
لعشرات المنظمات التبشيرية في العراق قد فشلت فعاليات التنصير في العراق إلى أن الجهود السابقة 

حتى اآلن، تماما كما حدث في أفغانستان التي تدفقوا عليها ومنّوا بفشل زريع آخر، كما أنها تؤشر إلى 
الورطة التي وجدت هذه المنظمات نفسها فيها مع توالي أنباء عن تحول جنود أمريكان إلى الدين 

  )2(خر الكنائس األمريكية بأنهم كانوا يصلون من أجل 'بوش.اإلسالمي، وهم الذين كانت تفت

                                                             
م. ولمزيد من المعلومات عن النشـاط  2003-3-28تاريخ  -موقع اإلسالم على الطريق -خالد ممدوح، أيمن قناوي -1

أبريل الجاري من جريدة  9ول هذه البرامج التنصيرية في عدد التنصير القادم في  العراق انظر: مقالة جوهانا نيومان ح
 لوس أنجلس تايمز .

  .م22/9/2003المصدر: إخوان أون الين، التنصير ينشَط في شمال العراق برعاية االحتالل، -2
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، أن 27/12/2003وصرحت صحيفة "ديلي تيلغراف" البريطانية في عددها الصادر صباح السبت     
المبشرين المسيحيين القادمين من الواليات المتحدة وصلوا إلى العراق وبحوزتهم كميات كبيرة من نسخ 

بية، إضافة إلى مجموعات من األشرطة المسجلة بالعربية ونشرات عديدة مطبوعة "اإلنجيل" باللغة العر
بالعربية، وذلك بهدف "إنقاذ المسلمين"، كما تقول الصحيفة نقالً عن المبشرين. ونقلت الصحيفة 
البريطانية عن أحد المبشرين قوله: "في المرة السابقة حملنا إلى العراق ثمانية آالف نسخة من األناجيل 
العربية، ولكن في المستقبل نهدف إلى نقل مليون نسخة". ووصف أحد المبشرين العاملين في العراق، 
والذين التقتهم الصحيفة الدين اإلسالمي بأنّه دين "رديء وشرير جداً"، بينما وصف آخر النبي محمد 

إلى عدائهم للدين  بأنه "شيطان ال يستحوذ إال على حب األطفال"، كما نقلت الصحيفة عنهم، في إشارة
اإلسالمي. وبحسب الصحيفة البريطانية فان مجموعات المبشرين األمريكيين الذين وصلوا إلى العراق 
ينظرون إلى الدين اإلسالمي على أنه "خطأ"، ويعتبرون أنفسهم قادمين لتخليص المسلمين من هذه 

  الخطيئة بإخراجهم من دينهم. 
ين إلى الحرب األمريكية على العراق على أنها "حرب من أجل وينظر هؤالء المبشرين األمريكي    

  النفوس واألرواح"، أي أنها حرب عادلة ومقدسة! 

  

  الحرب على  العراق بداية لنشر الفوضى في العالم اإلسالمي: -3  
م أمام االتحاد المسيحي اليهودي):"إنني آمل أن أكون 2002يناير  29يقول بوش(في خطابه يوم       

العرب والمسلمين كل عشر سنوات، لضمان استمرار  بمحاربة قد حافظت على إرث آل بوش حياً
  بالدهم". في الفوضى
إن الواليات المتحدة لن تتوقف وفي هذا السياق أيضا نجد مالمح لحملة إسرائيلية تروج لمقولة        

عند حدود العراق، بل إن العراق سيكون فقط البداية وإن الحملة األمريكية ستطال مصر والسعودية بعد 
ذلك، ويستندون في هذا القول إلى أصوات أمريكية سبق لها أن تحدثت بوضوح عن احتمال دعم نشاط 

وإعالنها  -المناطق النفطية -ة السعوديةمكثف بهدف فصل األجزاء الشرقية من المملكة العربي
جمهورية بحماية أمريكية. وأيضا هناك تسويق إسرائيلي لما يسمى أفكار أمريكية حول تغيير نظم 
الحكم في الدول "التي تقع في خانة محور الشر" وتحديدا إيران والعراق، ثم الدول غير المتعاونة 

كانت موصوفة باالعتدال، وتعتبر في معسكر األصدقاء والمعادية إلسرائيل،مثل سوريا،والدول التي 
مثل السعودية ومصر، والحجة في ذلك حسب ما يقول اليهودي أليكس فيشمان مراسل صحيفة 

"أن تنظيم القاعدة نشأ وترعرع على كراهية الغرب بفعل النظم  -(يديعوت أحرونوت) في واشنطن
ه البلدان". وأضاف "فيشمان" نقال عن بروفيسور إسرائيلي االجتماعية والثقافية والتعليمية القائمة في هذ

قدمه باعتباره خبيرا في شئون مكافحة اإلرهاب، وبعد جولة لهذا الخبير في الواليات المتحدة 
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"من الممكن تلخيص موقفهم بعبارة واحدة..  -ومجموعة من الحوارات في وزارة الدفاع األمريكية:
هو عالم يضم متخلفين ال يفهمون سوى لغة القوة ".من هنا فضرب إنهم يعتقدون أن العالم العربي 

العراق بالنسبة إلسرائيل ال يمثل نهاية المطاف، بل بداية لعمل واسع النطاق يضمن استهداف البلدان 
  الكبيرة في العالم العربي. 

ألمريكي ريتشارد وفيما يتعلق بسوريا التي يعدونها الهدف التالي بعد العراق فقد وضع اليهودي ا     
، ملخصه أنه البد من تغيير شامل في العالم العربي »احتواء سوريا«م  تقريراً عنوانه 2001بيرل عام 

  برعاية أمريكية، وأما بالنسبة لسوريا والفلسطينيين فالتغيير يجب أن يكون بمساعدة "إسرائيل".
في صحيفة الحياة  -وسطكاتب بريطاني متخصص في شؤون الشرق األ -ويقول باتريك سيل     

في النهاية إلى إعادة  ترمي نتيجة ذلك كله هذه الحرب التي نشهدها اآلن والتي :"كانت م2/3/2003
أو بتطويعهم. فإذا تبين بعد ذلك  وإسرائيل رسم خارطة الشرق األوسط بالقضاء على كل أعداء أميركا

ازدهارها، وذلك موضع شك كبير، فقد المنطقة و شعوب أن أميركا اإلمبراطورية جاءت من أجل خير
 ذلك الواليات المتحدة دخول مغامرة إمبراطورية في الشرق األوسط. يقبل بها العرب إلى حين تباشر

  هو المعنى الحقيقي للحرب ضد العراق.
بأن الهدف الوحيد من الحرب هو التخلص من صدام حسين هو  االدعاء فإن ويضيف:" كذلك       

األبيض بأن القوات األمريكية سوف تدخل العراق سواء استقال الرئيس  البيت إذ أعلنادعاء كاذب. 
 البالد أم لم يفعل. فأهداف الحرب أكبر من ذلك بكثير ألنها تدور حول تطبيق خطة وغادر العراقي

لى أمريكياً ع سالما في الواقع، مهووسة برؤية معينة فحواها أن تفرض جنونية. فواشنطن، استراتيجية
  على المنطقة بأسرها في الماضي". بريطانيا العالم العربي على نسق"النظام اإلمبراطوري" الذي فرضته

تأكيد استمرار حملتها على ما سمته باإلرهاب وتأكيد قيادتها وسيادتها على العالم بما فيه أوروبا  -4
تل هذه الدول وراء مواقفها بكل الغربية وأوربا الشرقية والصين فلقد استطاعت الواليات المتحدة أن تك

  الوسائل ومارست جميع الضغوط وأفلحت في تشكيل ائتالف تقوده رغم معارضة بعض الدول. 
  استنزاف الموارد المالية العربية في هذه الحرب:  -5

ألن الدول الخليجية لن تستطيع أن تتهرب من دفع تكاليف جزء من هذه الحملة، مهما بلغت معارضتها 
يد بتغير النظم السياسية العربية قائم، والبد من انصياع هذه األنظمة لإلدارة األمريكية.والقضاء فالتهد

على جميع ألوان االستقالل،باإلرادة والقرار،أو العمل والتخطيط  أو التصنيع، وامتالك القوة في 
الغربي  على الوجوداإلسالمية كلها، وزحزحة المشاريع القائمة التي تشكل خطراً مستقبليا  المنطقة

  واليهودي في المنطقة.
واالجتماعي والتعليم الشرعي في  إجراء تغييرات جوهرية في البناء الثقافي العلمي، والسياسي، -6

والكويت وغيرها،من خالل  دول الخليج والجزيرة على وجه الخصوص، كالسعودية واليمن وقطر
لها فيما يتعلق بالتعليم الشرعي، وفي قضية  ن األوانضغوط مباشرة، فاإلدارة األمريكية تعتقد أنه قد آ
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والحريات الدينية.والحريات الشخصية وفق الحياة اإلباحية السائدة في  المرأة وحقوقها وحقوق األقليات
الغرب الكافر. لقد بني مشروع الحرب، على األقل من وجهة النظر األمريكية، على أساس أن هزيمة 

ون مقدمة إلعادة بناء الشرق األوسط كله ثقافياً وسياسياً واقتصادياً، بما في العراق وتغيير نظامه ستك
  ذلك إيران وأفغانستان وباكستان.

وقد لوحظ دور الجنود األمريكان في التخريب والحرق الذي تعرضت له المكتبات العلمية        
ت الكتب والمصادر العلمية، والثقافية،والمتاحف األثرية التي تحتوي على المخطوطات واآلثار وأمها

التي تتحدث عن تاريخ العراق وحضارته الثقافية، وقد علم أن بعض اآلثار هربت إلى أسواق الغرب، 
ولقد غضب من أجل ذلك بعض عقالء الغرب، فقدم مستشاري الرئيس بوش للشئون الثقافية استقاالتهم 

كرت بعض المصادر أن الجنود الصهاينة بسبب التصرف المشين للجنود األمريكان في هذا الجانب. وذ
المشاركين في الحرب كان لهم دوراً كبيراً في عمليات التخريب والحرق الذي تعرضت له المكتبات 
العلمية والثقافية،والمتاحف األثرية. وقد شهد بذلك بعض األوساط الصحفية، بما في ذلك روبرت فيسك 

ق هذه المواقع بعد نهبها قد قامت به مجموعات منظمة مراسل األندبندت الشهير، فتشير إلى أن إحرا
تنقلت في حافالت خاصة من مكان إلى آخر، وهو ما يعني وجود مخطط مدروس لتحطيم مراكز 

  التاريخ والذاكرة العراقية.
وفي بداية الحرب على العراق أرسل عدد من علماء العراق وأساتذة الجامعات نداء استغاثة         

اإللكتروني أشاروا فيه إلى أن قوات االحتالل األمريكي تهدد حياتهم، وقال عدد منهم في عبر البريد 
رسالة بالبريد اإللكتروني وصلت نسخة منها لـ"إسالم أون الين.نت": التي حملت توقيع "علماء األمة 

على  المهددة الرسالة إلى أن جنود االحتالل يشجعون أعمال السلب والنهب، ويقومون بنقل غوغاء
عربات خاصة إلى المؤسسات العلمية، ومنها جامعة الموصل والمعاهد التعليمية، ويستغلون هذه 
الفوضى في تدمير مراكز األبحاث، ومصادرة كل الوثائق، وأوراق المشروعات األكاديمية الموجودة 

  )1(بهذه المؤسسات لحرمان العراق من أي نواة لنهضة علمية، على حد تعبير الرسالة.

                                                             
  م.13/04/2003الطريق(اإلنترنت)الغزو األمريكي..الهدف علماء العراق! محمد جمال عرفة، موقع اإلسالم على  -1
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  لباب الثانيا

  الغزو الفكري للعالم اإلسالمي

 تمهيد:

لقد وجد األوربيون أن أفضل الطريق وأقربها لغزو العالم اإلسالمي وإخضاعه لسيطرتهم       
االستعمارية هو: سلوك الغزو الفكري، فوضعوا المخطّطات والبرامج الدقيقة في هذا الجانب، ونسجوا 

لمفاهيم اإلسالمية، وعلى كل ما له صلة باإلسالم أمة وحضارةً المؤامرات للغارة على األفكار وا
وفكراً، وأضحت قاعدتهم التي ارتكزوا عليها هي "إذا أرهبك عدوك فأفسد فكره ينتحر به ومن ثم 

  )1تستعبده"، فانتقلت المعركة من ساحة الحرب إلى ميدان الفكر والثقافة.(
المسلمين السياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية عن طريق المراد بالغزو الفكري: تغيير أحوال 

استعمار القلوب والعقول، وتبديل األفكار والقيم والعقائد، فيصبح المغزو فكرياً خاضعاً بشكل تام لقادة 
  الغزو وجنوده.

  الفرق بين الغزو الفكري والغزو العسكري:

  العسكري فيما يأتي:يمكن مالحظة الفرق بين كل من الغزو الفكري     
الغزو العسكري يستهدف أوالً وأخيراً األرض وما فيها من خيرات وموارد اقتصادية، وما تشكله  -1

عقيدته وفكره، قلبه  :من موقع استراتيجي لألعداء، بينما الغزو الفكري يستهدف أشرف ما في اإلنسان
  وعقله.

أهدافهم، ألنه يحرك في الشعوب المغزوة  الغزو العسكري يضر بالغزاة أنفسهم أكثر مما يحقق -2
عاطفة الوالء للدين والوطن، ويثير فيهم الحمية ضد المستعمر، فتهب الشعوب مجاهدة عن دينها 

  ومدافعة عن أوطانها، بينما الغزو الفكري يعمل في المسلمين عكس ذلك.
والتحرر من التبعية والخضوع الغزو العسكري يحرك في الشعوب حس العمل الجاد لالستقالل  -3

بينما الغزو الفكري يفقد المغزوين القدرة واالستعداد للمجابهة، مما يجعلهم يقعون في أحابيل  .لألعداء
  قادة الغزو بسهولة.

الغزو العسكري وسائله منفِّرة، وهي مصحوبة بالدمار والقتل والدم، بينما وسائل الغزو الفكري  -4
  بالشهوات، فاالستجابة لها من قبل المغزوين: أسرع وأكثر وأنجع. ناعمة وخادعة، ومصحوبة

                                                             
  .51) ط. قطر ص 38العدد ( - ضمن سلسلة منشورات كتاب األمة - انظر في الغزو الفكري د. أحمد السايح 1-
 



31  

 

الغزو العسكري تكاليفه باهظة، وهو يلقى أسباب المقاومة، وآثاره تنهى في الغالب برحيل قادة  -5
الغزو وجنوده، بينما الغزو الفكري قليل التكلفة، وال يلقى في الغالب أسباب المقاومة، وتبقى آثاره في 

  وب المغزوين.عقول وقل
قادة الغزو العسكري وجنوده يوجدون في مسرح العمليات واألحداث، بينما الغزو الفكري يكون  -6

قادته في الغالب بعيدين عن مسرح األحداث، إنهم يعملون من خالل عمالئهم ومأجوريهم من أبناء 
قانون، بل برعايته البالد المغزوة، والغزو يتم في جو من العالنية التامة، وتحت سمع وبصر ال

  وحمايته.
الغزو العسكري ال يجد له كثيراً من األتباع، بينما الغزو الفكري يجد له كثيراً من األتباع  -7

واألنصار، الذين يمدون يد التعاون باستمرار لقادة الغزو الفكري، وهؤالء األتباع واألنصار يعتبرون 
  )1(ال يمكن أن تنكشف للناس. -لدينهم وأمتهم-نتهم أعمالهم وطنية وخدمة لبالدهم، وهم يظنون أن خيا

  أهداف الغزو الفكري:

  -لقد هدف االستعمار الغربي إلى تحقيق األهداف التالية:    
أوالً: ضرب اإلسالم من الداخل عن طريق إضعاف فاعليته، وعزله عن التأثير في حياة المسلمين، 

بحياة الناس التشريعية والسياسية واالجتماعية ال يأبه  -أشبه بدين النصارى-وتحويله إلى دين 
  واالقتصادية، أي فصل الدين وعزله عن الدولة والحكم وحياة الناس العامة.

ثانياً: وقف المد اإلسالمي، وحصر اإلسالم داخل حدود ال يتجاوزها، حتى ال يدخل فيه أحد من 
  الغربيين، وحقن الشعوب األخرى بكراهية اإلسالم والمسلمين.

الثاً: تجزئة المسلمين أرضاً وأمة وفكراً، وتشويه صورتهم التاريخية الغابرة والحالية، والحيلولة دون ث
  )2(مستقبل مشرق لإلسالم والمسلمين.

يقول لورانس براون: "لقد كنا نخوف بشعوب مختلفة، ولكننا بعد االختبار لم نجد مبرراً لمثل هذا   
طر اليهودي والخطر األصفر، وبالخطر البلشفي (الشيوعي)، إال الخوف، لقد كنا نخوف من قبل بالخ

أن هذا التخويف كله لم يتفق كما تخيلناه. إننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا، وعلى هذا يكون كل مضطهد 
لهم عدونا األلد، ثم رأينا البالشفة حلفاء لنا، أما الشعوب الصفر فإن هناك دوالً ديمقراطية كبيرة تتكفل 

ولكن الخطر الحقيقي كامن في نظام اإلسالم وفي قدرته على التوسع واإلخضاع، وفي  ...تهابمقاوم
  )3(حيويته: إنه الجدار الوحيد في وجه االستعمار الغربي".

                                                             
 .30انظر دراسات في الثقافة اإلسالمية صالح دياب هندي ص  1

 .31-30انظر المصدر السابق ص  -2
 .184االستعمار والتبشير ص  -3
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، )1(ويقول المبشر الصليبي غاردنز:إن القوة التي تكمن في اإلسالم هي التي تخيـف أوربـا"  
"بـن غوريون": "نحن ال نخشـى االشتراكيات، وال  ويقـول رئيس وزراء إسـرائيل األسـبق

الثوريات، وال الديمقراطيات في المنطقة نحن فقط نخشى اإلسالم، هذا المارد الذي نام طويالً، وبدأ 
  )2(يتململ من جديد".

  أتباع وأنصار الغزو الفكري:

فكري الصليبي واليهودي لقادة الغزو ال -من داخل البالد اإلسالمية-يمكن حصر القوى المؤازرة      
  في أصناف أربعة:

األجراء: وهم الذين باعوا أنفسهم ألعداء دينهم وأمتهم وأوطانهم مقابل ثمن بخس دراهم معدودة،  -1
أو مناصب موعودة، أو شهوات مبذولة ومتع مرذولة، وهؤالء األجراء يستخدمهم االستعمار لتحقيق 

السياسيين الذين ينفذون سياسة األعداء في الحكم  مصالحه وأهدافه، ومن هؤالء األجراء: زمرة
والسياسة، وزمرة الماليين الذي ينفذون سياسة األعداء في مجال المال واالقتصاد، وزمرة العسكريين 
الذين يجرون شعوبهم لعار الهزيمة والذل في ميادين القتال، وزمرة الصحفيين والمثقفين واألدباء الذين 

  قافتهم ورذائلهم االجتماعية.ينشرون فكر األعداء وث
الخارجون: وهم الذين ارتدوا عن الدين، وخرجوا عن أمتهم خروجاً كلياً أو جزئياً، وهؤالء  -2

يرتدون ثياب الوطنية أثناء حملتهم المسعورة ضد اإلسالم عقيدة ونظاماً وثقافة، وأثناء استيرادهم 
 -المندوب السامي البريطاني  -اللورد كرومر للمبادئ واألفكار والمذاهب المعادية لإلسالم. يقول 

لمصر خالل فترة االحتالل البريطاني مطلع القرن العشرين.:"إن اإلسالم بطبيعة تعاليمه عدو للحضارة 
األوروبية، وأن المسلم الغير متخلق بأخالق األوروبيين ال يقوى على حكم مصر، لذلك سيكون 

ربية أوروبية، وتوصيف كرومر المدنية األوروبية بالحضارة المستقبل الوزاري للمصريين للمتربيين ت
خطأ في الفهم، والمسلمون ال يرفضون من هذه المدنية إال الثقافة كقيمة وسلوك اجتماعي، وهو ما 

  يختلفون فيه عن هذه الثقافة".
ن قيم وهؤالء هم المتربون على موائد الغرب كرهوا الثقافة اإلسالمية، وتحرروا من الكثير م     

وسلوك اإلسالم وآدابه، بل منهم من ربطها بالجهل والتخلف، وقد اعتبرهم العديد من زعماء اإلصالح 
اإلسالمي والزعماء الوطنيين من الخونة الممالئين لالحتالل، فالزعيم مصطفى كامل يعتبرهم خائنين 

اف االحتالل هو تغريب للوطن، ودعا إلى مقاومتهم وفضح أالعيبهم، فهو يعلم جيداً أن من أهم أهد
المجتمع اإلسالمي، ليصبح كياناً تابعاً لالستعمار في فكره وثقافته المناهضة لقيم وآداب المجتمعات 

  اإلسالمية، فغالباً ما يتبع المقهور ثقافة الغالب، إما عن جهل أو إعجاب به.
                                                             

 .36ص نفس المصدر  -1
 .53، 46عداء اليهود للحركة اإلسالمية ص  -2
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س لهم هدف في الحياة سوى المتهاونون: وهم الذين ال يبالون باألحداث، وال يكترثون باألمور، لي -3
وقد نجد من هؤالء من يكون على خلق ودين  .األكل والشرب والمسكن والنكاح ومتاع الحياة الدنيا

  ظاهر، لكنه يروج الباطل والمنكر والضالل، ألن في ذلك تحقيق كسب مادي له.
يؤمنون به من األفكار الجهلة بحقيقة اإلسالم: أو بطرق الدعوة إليه والعمل له، مع تعصبهم لما  -4

الغير صحيحة والمخالفة لنهج اإلسالم، وجهل هؤالء بالدين يستغله أعداء اإلسالم في بث أفكارهم 
وآرائهم الباطلة في نفوس المسلمين، وهؤالء مؤازرون لقادة الغزو الفكري من حيث ال يعلمون، وهم 

  )1(يظنون أنهم يحسنون صنعاً، ولكن ال يشعرون.

 :الفكريوسائل الغزو 

لقد اعتمدت اليهودية الماكرة والنصرانية الحاقدة في حروبهم الفكرية ضد المسلمين محاور   
متعددة، وصوراً شتى، بل استخدموا كل وسيلة وطريقة وجدوا فيها محوراً نافعاً في صراعهم ضد 

عن تحديدها  اإلسالم، لقد تعددت وسائل الغزو الفكري، وتكاثرت سبله حتى كاد الباحث المسلم يعجز
متعددة الشعارات،  –كما هو الحال في سبل الشيطان –وحصرها، ولقد جاءت طالئع الغزو الفكري 

متباينة االتجاهات ،عليها من البهرجة والبريق ما يكفي لتضليل وإغراء أمة منبهرة مهزوزة. لقد جاء 
طية، والحرية،والعلمانية، التبشير واالستشراق، وجاءت االشتراكية، والقومية والوطنية، والديمقرا

وفلسفة التطور الالدينية..وغيرها من المسميات والشعارات وسرت عدوى هذه األوبئة سريان النار في 
وتربت على ذلك  ،ها من (ال إله إال اهللا) أو كادتالهشيم وتغلغلت في العقول والقلوب التي فقدت رصيد

أمتها للغرب واإلجهاز على منابع الحياة الكامنة أجيال ممسوخة هزيلة أخذت على عاتقها مهمة تعبيد 
  فيها.

ومرت في مطلع هذا القرن حقبة مظلمة راجت فيها سوق األفكار الموبوءة المنحرفة، حتى        
أظهر أعداء اإلسالم تفاؤلهم بأن هذه األمة ستلفظ أنفاسها عما قليل. ولكن اهللا تعال رد كيدهم في 

في كل بلد  نحورهم وأنبت في وسط الركام والظالم رجاالً صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه؛ فانفجرت
إسالمي حركة جهادية ،وانبثق من تلك الحركات فكر أصيل يستمد من الكتاب والسنة مباشرة ،مهتدياً 
بالوثبات التجديدية التي لم يخل منها عصر من عصور اإلسالم .وتكمن قوة هذا الفكر، بل حياته في 

قة "ال إله إال اهللا" وان سر واحد فقط، هو إدراكه أن سبب انحطاط هذه األمة هو انحرافها عن حقي
الطريق إلى بعثها يبتدئ من تصحيح مفهوم هذه الكلمة وما تفرع منها وإزالة ما علق في ذهن األمة 

  )2(حولها من غبش واضطراب؟.
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ومن العجيب أن بعض هذه الوسائل أصبحت أمـراً مستساغاً جداً عند كثير من المسلمين.       
  الغزو الفكري منبهين إلى خطورتها وآثارها في حياة المسلمين. ونحاول هنا الحديث عن بعض وسائل

وسوف نتناول بعض من هذه الوسائل بالحديث، كاشفين عن حقيقتها، ومعرفين بأهدافها وكيدها       
  ووسائلها وآثارها المدمرة في حياة المسلمين.
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  الفصل األول

  التبشير

 التبشير لغة: 

التبشير من البشرى والبشارة، مصدر لفعل: بشر، أبشر: أي أخبر، والبشارة المطلقة ال تكون إال      
بالخير، وإنما تكون بالشر إذا كانت مقيدة به كقوله تعالى:(فبشرهم بعذاب أليم) سورة آل 

دخول في والتنصير لغة:هو من التنصر، ونصره تنصيرا جعله نصرانيا، وهو ال )1(.21عمران:
  )2(النصرانية وترك الدين األصلي للشخص الذي تم تنصيره.

  )3( التبشير اصطالحاً:

يطلق اسم التبشير على الحملة التي تزعمتها الصليبية األوربية فيما يعرف بتعليم الدين المسيحي       
ونشره، وخير تعريف للتبشير أن يقال:هو التنصير الرامي إلى زعزعة العقيدة اإلسالمية في قلوب 

حا:هو "حركة دينية ونفوس المسلمين وتشكيكهم فيها، وبالتالي إخراجهم من اإلسالم. والتنصير اصطال
  )4(سياسية استعمارية، تهدف إلى نشر النصرانية بين األمم المختلفة عامة، وبين المسلمين خاصة".

إن التبشير هو أحد صور الغزو الفكري الذي يهدف إلى غزو عقول وقلوب المسلمين من خالل       
كررة من رسالة المحارب الصليبي الذي األفكار والثقافات الغربية النصرانية. وإن التنصير هو نسخة م

يقول القس اليسوعي  )5(قدم إلى العالم اإلسالمي، وفي صدره حقد دفين وكراهية لإلسالم والمسلمين.
"ميز": "إن الحروب الصليبية الهادئة التي بدأها مبشرونا في القرن السابع عشر ال تزال مستمرة إلى 

ض نشاطهم في بالد الشام: "ألم نكن نحن ورثة . ويقول اليسوعيون في عر)6(أيامنا هذه"
َأولَم نرجع تحت راية الصليب لنستأنف التسرب التبشيري والتمدين المسيحي، ولنعيد في …الصليبيين

ويقول األب تشانتور رئيس الكلية اليسوعية في  )7(ظل العلم الفرنسي، وباسم الكنيسة مملكة المسيح".

                                                             
 بشر. :انظر مختار الصحاح للرازي، مادة -1
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 التبشير لتعارف أهله النصارى عليه.
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"ويأتي المبشر تحت علم الصليب، يحلم بالماضي وينظر إلى المستقبل، بيروت أيام االنتداب الفرنسي: 
وهو يصغي إلى الريح التي تصفِّر من بعيد من شواطئ رومية، ومن شواطئ فرنسية، وليس من أحد 
 يستطيع أن يمنع تلك الريح أن تعيد على آذاننا قولها باألمس وصرخة أسالفنا "الصليبيين من قبل: إن

 )1(اهللا يريدها".

  -وقد تبين ما يلي:     
أن المخطَّط التَّنصيري "حلم مجنون" تصاعد ضد الصحوة اإلسالمية؛ خوفًا من انتقالها إلى أوالً: 

  الغرب.
أن سمة المخطَّط التَّنصيري تنطلق من الهروب من حقيقة اإلسالم، ورسم الطرق لاللتفاف  وثانيا: 

 ظلَّته.حوله الختراقه باسمه وتحت م

 نشأة التبشير:

يعتبر القس األسباني "ريمون لول" هو أول من تولى مهمة التنصير بعد فشل الحروب العسكرية   
الصليبية في مهمتها، لقد تعلَّم لول اللغة العربية بعد أن بذل جهداً شاقاً في ذلك، ثم جال في بالد اإلسالم 

  يبشر بالنصرانية ويناقش علماء المسلمين.
اإلرساليات التبشيرية في القرون الوسطى توجه جهودها إلى الهند وجزائر السند وجاوة، وبدأت   

م عمل البارون "دويتز" 1664واهتمت هولندا بالتبشير في جاوة في أوائل القرن الثامن عشر، وفي سنة 
يتقنون على تأسيس مدرسة كلية مهمتها تعليم أصول التبشير ووسائله، ومن ثم تخريج المبشرين الذين 

  القيام بمهامه.
م، 1795وقد تأسست في بالد الغرب جمعيات تبشيرية كثيرة، منها: جمعية لندن التبشيرية سنة   

وجمعية مماثلة في كل من اسكتلندا ونيويورك وألمانيا، والدانمرك، وهولندا، والسويد، والنرويج، 
-في أرض التوراة العثمانية كما تأسست جمعيات فرعية كثيرة، منها: جمعية التبشير  …وسويسرا

  .-يقصدون البالد العربية الواقعة تحت حكم العثمانيين
م تأسس المركز البروتستانتي في اآلستانة، الذي أصبح مركزاً آمناً للمبشرين، 1846وفي عام   

م تأسست 1898م تألفت جمعية الشبان المتطوعين للتبشير في البالد األجنبية، وفي سنة 1855وفي عام 
جمعية العامة للتبشير في مصر، وكان لها معاهد في السويس والدلتا، ومدارس للصبيان والبنات، وفي ال

م تأسست جمعية تبشير الشبان، ومهمتها استمالة النساء والبنات والشباب والطلبة إلى 1902عام 
  .)2(استماع أصوات المبشرين
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  أهداف التبشير:

مبدئي للسياسة التي رأى أنها تمكن الغرب النصراني من رسم لويس التاسع ملك فرنسا التخطيط ال  
  مواجهة اإلسالم والنيل من قوته، وكان بينها:

  "تحويل الحمالت الصليبية العسكرية إلى حمالت صليبية سلمية، تستهدف الغرض نفسه، ال فرق*  
  بين النوعيـن إال مـن حيث نوع السالح المستخدم في المعركة،    
  ين الغربيين فـي هذه المعركة السلمية لمحاربة تعاليم اإلسالم ووقف انتشارهتجنيد المبشر*  
  )1القضاء عليه معنوياً، واعتبار المبشرين في تلك المعارك جنوداً للغرب.( * 

  :)2(ويهدف التبشير إلى تحقيق ما يلي
إلى المسيح عيسى األول: تنصير المسلمين: أي جعلهم نصارى يدينون بالدين المنسوب زوراً وبهتاناً 

بن مريم عليه السالم..وقد كشف ذلك بصراحة قادة المبشرين: يقول القس المبشر رايد: إنني أحاول أن 
أنقل المسلم من محمد إلى المسيح، ومع ذلك يظن المسلم أن لي في ذلك غاية خاصة: أنا ال أحب 

ه إلى صفوف النصارى لما كنت المسلم لذاته، وال ألنه أخ لي في اإلنسانية، ولوال أنني أريد ربح
  )3(تعرضت له ألساعده".

لقد بذل المبشرون جهداً كبيراً متواصالً استمر سنين طويلة في تنصير المسلمين، وأنفقوا في ذلك   
المليارات من الدوالرات والجنيهات، وجندوا لهذا الغرض عشرات اآلالف من القساوسة والرهبان، لكن 

 -بمساعدة من الحكام األجراء العمالء-ليلة، ولكن في اآلونة األخيرةحصيلتهم في التنصير كانت ق
استطاع المبشرون تنصير أعداد كبيرة من المسلمين وخاصة في إندونيسيا وبعض دول أفريقيا، حيث 

  ينتشر الجهل والفقر والمرض، وتشجيع الحكومات التي مات اإلسالم في قلبها وحياتها.
ينهم أو التذبذب فيه: كي يصبح المسلم بعيداً عن دينه في أخالقه وعاداته الثاني: إخراج المسلمين من د

االجتماعية، بعيداً عن ثقافته وفكره اإلسالمي، يخلو قلبه وعقله من العقيدة والحمية للدين، أو هو: هدم 
اة اإلسالم في قلوب المسلمين وعقولهم، وقطع صلتهم باهللا تعالى، وجعلهم مسخاً ال تعرف عوامل الحي

القوية التي ال تقوم إال على العقيدة الربانية المتينة، واألخالق الفاضلة القويمة. يقول روبرت ماكس أحد 
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المنصرين من أمريكا الشمالية:"لن تتوقف جهودنا وسعينا في تنصير المسلمين حتى يرتفع الصليب في 
 )1(سماء مكة ويقام قُداس األحد في المدينة".

ف دي ميستيل وكيل إدارة البعثات التبشيرية في الشرق بروما بصراحة: "إن الهدف ويقول األسق     
الذي يتعين على المبشّر تحقيقه هو تحطيم قوة التمسك الجبارة التي يتمتع بها اإلسالم، أو على األقل 

الشرق إضعاف هذه القوة. وإن على المبشّر أن يدرس ويتفهم قرآن محمد ليعرف كيف يذكّر الناس في 
 )2بأنّه كانت هناك مدنية سابقة على الهجرة وأنّها كانت مدنية مسيحية".(

م:"إن المسلمين يقتبسون من حيث ال 1906ويقول المبشر كروفورد في مؤتمر القاهرة التبشيري      
يشعرون شطراً من المدنية النصرانية، ويدخلونه في  ارتقائهم االجتماعي، وما دامت الشعوب 

مية تتدرج إلى غايات ونزعات ذات عالقة باإلنجيل، فإن االستعداد يتولد فيها عن غير قصد اإلسال
" ويقول القس زويمـر: "ال ينبغي للمبشر المسيحي أن يفشل أو أن ييأس ويقنط عندما يرى أن …منها

مين مساعيه لم تثمر في جلب كثير من المسلمين إلى المسيحية، لكن يكفي جعل اإلسالم يخسر المسل
بذبذبة بعضهم، عندما تذبذب مسلماً وتجعل اإلسالم يخسره تعتبر ناجحاً أيها المبشر المسيحي ويكفي أن 

  تذبذبه، ولو لم يصبح هذا المسلم مسيحياً".
م أعلن "زويمر" صراحة، إذ قال إلخوانه المبشرين: 1935وفي مؤتمر القدس التبشيري عام         

والزمالء الذين كتب اهللا لهم الجهاد في سبيل المسيحية واستعمارها لبالد اإلسالم، "أيها اإلخوان األبطال 
فأحاطتكم عناية الرب بالتوفيق الجليل المقدس، لقد أديتم الرسالة التي نيطت بكم أحسن أداء، ووفقتم لها 

عضكم إلى الغاية أسمى التوفيق، وإن كان يخيل إلي أنه مع إتمامكم العمل على أكمل الوجوه، لم يفطن ب
إن مهمة التبشير التي ندبتكم دول المسيحية للقيام بها في البالد المحمدية، ليست إدخال  …األساسية فيه

المسلمين في المسيحية، فإن هذا هداية وتكريماً، وإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من اإلسالم، ليصبح 
األخالق التي تعتمد عليها األمم في حياتها، وبذلك مخلوقاً ال صلة له باهللا، وبالتالي فال صلة تربطه ب

تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح االستعماري في الممالك اإلسالمية. وهذا ما قمتم به خالل األعوام 
ولقد أعددتم …المائة السالفة خير قيام، وهذا ما أهنئكم عليه، وتهنئكم عليه المسيحية والمسيحيون جميعاً

م شباباً ال يعرف الصلة باهللا وال يريد أن يعرفها، وأخرجتم المسلم من اإلسالم ولم في ديار اإلسال
تدخلوه في المسيحية، وبالتالي جاء النشء طبقاً لما أراده االستعمار، ال يهتم بالعظائم، ويحب الراحة 

مى المراكز والكسل، وال يصرف همه في دنياه إال للشهوات، وإذا جمع المال فللشهوات، وإذا تبوأ أس
ففي سبيل الشهوات يجود بكل شيء. إن مهمتكم قد تمت على أكمل الوجوه، وانتهيتم إلى خير النتائج 
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وباركتكم المسيحية، ورضي عنكم االستعمار، فاستمروا في أداء رسالتكم، فقد أصبحتم بفضل جهادكم 
  )1( موضع بركات الرب".

  النصرانية في اإلسالم: الثالث: الحيلولة دون دخول النصارى واألمم غير
وهذا الهدف موجه الجهود في المجتمعات التي يغلب عليها النصارى . ويعبر عنه بعض المنصرين 

  ) 2(بحماية النصارى  وغيرهم من الشعوب من الدخول في اإلسالم.
أن الرابع: اإليحاء بأن المبادئ والمثل والتعاليم النصرانية أفضل من أي مثل ومبادئ أخرى، بهدف 

تحل المثل هذه المثل والمبادئ محل المبادئ والمثل اإلسالمية. مع اإليحاء بأن التقدم الغربي العلمي 
والتقني جاء بفضل تمسكهم بالنصرانية، وأن تأخر العالم اإلسالمي إلى راجع لتمسك المسلمين 

  باإلسالم.
التحكم في مقدراته وخيراته الخامس: إخضاع العالم اإلسالمي لسيطرة االستعمار األوربي الغربي و

 ،3األخرىوإمكانياته، من خالل تعميق فكرة سيطرة الرجل الغربي األبيض على بقية األجناس البشرية 
وترسيخ مفهوم الفوقية والدونية، وذلك عبر إيجاد جيل من المسلمين يحمل أفكار الغرب وثقافاته 

 ويخضع لسياساته وإمالءاته وتفوقه وتقدمه.

يقول اللورد بلفور وزير خارجية بريطانيا وصاحب الوعد المشئوم: "المبشرون هم عيون       
االستعمار التي تقوم بإطالع الدول الغربية بالنواحي التي تهتم بمعرفتها". ويقول غاردنز:"إن القوة التي 

  تكمن في اإلسالم هي التي تخيف الغرب"

                                                             
، المخططات االستعمارية لمكافحة االستعمار محمد محمود الصواف ص 33تبشير:عماد شرف صحقائق عن ال -1

57–59. 

 ـ36ه ص 1419التنصير، مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته: علي بن إبراهيم الحمد النملة،الطبعة الثانية، -2
أن البشر يتدرجون في ست عشرة مرتبة، يأتي الزنوج، ثم الهنود، ثم الماويون ثم العرب في أسفل  تزعم الداروينية: -  3

السلسلة، واآلريون في المرتبة العاشرة، بينما يمثل اَألوربيون (البيض) أعلى المراتب (الخامسة عشرة والسادسة عشرة)، 
ة وتميزت بتفوقها وإبداعاتها في كل ما يتعلق بشؤون البشر يليهما مرحلة أكبر وأعلى قفزت في التطور البشري بدرجة عالي

من تخطيط وترتيب وتنظيم ومدنية وتحضر وتصنيع وتجارة واقتصاد وسياسة وتسليح وعسكرية، وثقافية وفنية واجتماعية 
من السيطرة وتعرف هذه المجموعة (بالجنس الخارق) وتتمثل صفات هذا الجنس في اليهود، هذا الجنس له القدرة والتمكن 

والتوجيه والتسخير لألجناس التي هي دونها، وكلما كان الفارق في السلسة كبيرا كلما كانت عملية السيطرة والتوجيه أسهل، 
فمثالً يستطيع اَألوروبيون استعباد الزنوج والسيطرة عليهم أكثر من سيطرتهم على اَألوروبيين، وهكذا فبعض الشعوب 

  تكون مستعبدة ومسيطر عليها بينما بعضها لديها القدرة على االستعباد والسيطرة. واألجناس عندها قابلية أن
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ة تجمع آمال الشعوب السمر وتساعدهم على التملص من ويقول القس سيمون:"إن الوحدة اإلسالمي      
يجب أن نحول بالتبشير مسار التفكير في الوحدة اإلسالمية  :السيطرة األوربية". ويقول بعض المبشرين

  )1(حتى تستطيع المسيحية أن تتغلغل في المسلمين.
ا في الحسبان وقد قام السادس: ترسيخ فكرة قيام دولة ووطن قومي لليهود في فلسطين المحتلة، أخذً

اليهود بصهينة كثير من نصارى الغرب، وصهينة شروح كتابهم المقدس(العهد الجديد) وحشوها بما 
  )2(يخدم هذه الفكرة ، والتي أضحت واجبا مقدسا على رهبان النصارى، وخاصة المسيحيين اإلنجيليين.

وكياته وممارساته، وجوانب الحياة السابع: التغريب من خالل العمل على نقل المجتمع المسلم في سل
السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألسرية والعقدية من أصالتها اإلسالمية ، إلى تبني الممارسات 
والمسلكيات الغربية في الحياة، وهي المستمدة من خلفية دينية نصرانية أو يهودية. وفي هذا يقول 

ب العالم كان لمدة طويلة جدا ـ ولم يكف كليا عن أن سيرج التوش في كتابه تغريب العالم:"إن تغري
  )3(يكون عملية تنصير".

 وسائل التبشير:

لقد لجأ المبشرون من أجل تحقيق أهدافهم إلى استخدام كافة السبل، ورصدت لهم دولهم   
االستعمارية ومؤسساتهم الكنسية مليارات الدوالرات، ووفرت لهم كل إمكانيات النجاح، والحقائق 

حصائيات التالية تبرز مدى خطورة الحرب التي تشنها الكنائس الكاثوليكية واإلنجيلية على اإلسالم، واإل
المنصرين المحترفين العاملين على رأس العمل التنصيري في الدول العربية واألفريقية  حيث أن عدد

ناً من أجهزة مليو 82وأن مؤسسات التنصير هذه تمتلك  )،4208250اإلسالمية يبلغ تعدادهم (
) مجلة، وعدد 24900الكمبيوتر، وعدد المجالت التي تُصدرها المؤسـسـات التَنْصيرية يبـلغ (

اإلذاعة  وعدد محطات .) كتاب88610الكتب التي أصدرتها هذه المؤسـسات بلـغ في عـام واحـد (
مجاناً في عام واحد هو  ) محطة، ونُسخ األناجيل التي وزعتها2340والتلفاز التي تبث التنصير يبلغ (

ورياض األطفال التي تُشرف عليها كنائس التنصير تبلغ أعدادها  مليون نسخة، والمدارس 53
) مدرسة.والطالب الذين يدرسون في هذه المدارس الكنسية يبلغ عددهم تسعة ماليين طالب، 10677(

  ) مستشفا.10600والمستشفيات التي تملكها هذه الكنائس يبلغ عددها (

                                                             
 .84، 37- 36انظر: هذه األقوال: التبشير واالستعمار ص  -1

م، 1983-هـ1403األردن، مكتبة الرسالة -اإلخطبوط الصهيوني رأي العين: محمد علي أبو حمدة، عمان -2
 .108-101ص
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ويمكن تقسيم الوسائل الكثيرة التي استخدمها المبشرون في غزوهم الصامت للعالم اإلسالمي         
  -إلى ثالثة مجاالت، هي:

  أوالً: التعليم في المدارس والكليات والجامعات:
يقول المبشر هنري حبيب: "إن التعليم إنما هو واسطة إلى غاية فقط في اإلرساليات المسيحية،   

قيادة الناس إلى المسيح، وتعليمهم حتى يصبحوا أفراداً مسيحيين وشعوباً مسيحية، ولكن  هذه الغاية
حينما يخطو التعليم وراء هذه الحدود ليصبح غاية في نفسه، وليخرج لنا خيرة علماء الفلك وطبقات 

أن نقول:إن األرض وعلماء النبات وخير الجراحين واألطباء في سبيل الزهو العلمي، فإنّنا ال نتردد في 
رسالة مثل هذه قد خرجت عن المدى التبشيري المسيحي إلى مدى علماني محض،إلى مدى علمي 

  )2(وجاء في كتاب اليسوعيين في سوريا: "إن المبشر األول هو المدرسة". )1(دنيوي".
  -ومن أجل ذلك سلك المبشرون الطرق التالية:

إن الوسيلة التي تأتي بأحسن الثمار في تنصير اإلكثار من المدارس ورياض األطفال، وقالوا: " -أ
المسلمين إنما هي تعليم أوالدهم الصغار". ويقول المبشر "جون موط": "إن األثر المفسد في اإلسالم يبدأ 
باكراً جداً، من أجل ذلك يجب أن نحمل األطفال الصغار إلى المسيح قبل بلوغهم الرشد، وقبل أن تأخذ 

  )3(مية".طبائعهم أشكالها اإلسال
أنشأت في ديار اإلسالم كثير من الجامعات االستعمارية التبشيرية، ومن  :إنشاء الجامعات والكليات -ب

أشهرها الجامعة األمريكية في كل من بيروت والقاهرة، وفي جنين بفلسطين. يقول نبروز رئيس 
من الوسائل التي استطاع م): "لقد برهن التعليم على أنه أث1954-1948الجامعة األمريكية في بيروت (

وتقول المبشرة أنا ميليغان: "في  )4(المبشرون أن يلجأوا إليها في سعيهم لتنصير سورية ولبنان".
صفوف كلية البنات في القاهرة بنات آباؤهم باشاوات وبكوات، وليس ثمة مكان آخر يمكن أن يجتمع 

، وليست ثمة طريق إلى حصن اإلسالم فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات تحت النفوذ المسيحي
وعن الجامعة األمريكية في القاهرة يقول المبشرون:"البد من إنشاء  )5(أقصر مسافة من هذه المدرسة".

مدرسة جامعية نصرانية تقوم الكنيسة بنفقاتها، وتكون مشتركة بين كل الكنائس المسيحية في الدنيا 
زة اإللهية قد دعتنا إلى اختيار مصر مركز عمل للتبشير، لتتمكن من مزاحمة األزهر بسهولة، وأن الع

  .)6(لنسرع بإنشاء هذا المعهد المسيحي لتنصير البلدان اإلسالمية"
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اختيار المدرسين والمعلمين وفق مقياس خاص، فالمدرس يجب أن يكون أجنبياً غير وطني، وإذا  -ج
ى، وفي المناطق التي ال يوجد فيها أمثال دعت الحاجة إلى معلم وطني فليكن مسيحياً في الدرجة األول

  .)1(هؤالء: فليكن ممن مسخت أفكارهم وعقائدهم، وال يعرفون عن اإلسالم إال اسمه
تأليف الكتب الخاصة لمختلف مراحل التعليم وحقوله، وملؤها بالشبهات والتشكيكات وفي الدس على  -د

  ها المبشرون والمستشرقون.اإلسالم وأهله، وإحالة الطلبة على المراجع التي كتب
إجبار الطالب المسلمين على دخول الكنيسة، واالستماع إلى مواعظ األحد الدينية والقيام  –هـ

بالطقوس المسيحية. ولقد صرح بهذا األمر عمدة الجامعة األمريكية في بيروت عندما أصدر بياناً سنة 
عب مسيحي، هم اشتروا األرض، وهم م، جاء فيه "إن هذه الكلية مسيحية، أسست بأموال ش1909

أقاموا األبنية، وهم أنشأوا المستشفى وجهزوه، وال يمكن للمؤسسة أن تستمر إذا لم يسندها هؤالء. وكل 
هذا قد فعله هؤالء ليوجدوا تعليماً يكون اإلنجيل من مواده، فنعرض منافع الدين المسيحي على كل 

الحقيقة المسيحية على كل تلميذ، وإن كل طالب يدخل إلى  تلميذ، هكذا نجد أنفسنا ملزمين بأن نعرض
  .)2(مؤسساتنا يجب أن يعرف مسبقاً ماذا يطلب منه"

غرس مبادئ التربية الغربية وأنماط السلوك الغربي في نفوس المسلمين وحياتهم حتى يشبوا مقلدين  -و
  للغرب الكافر وقد استخفوا باألخالق والقيم اإلسالمية.

  التطبيب والتمريض: ثانياً: مجال
يعتبر الطب من أكرم المهن اإلنسانية، لكن المبشرين استغلوه كوسيلة خداع وأداة للرق ونشر   

االعتقادات المسيحية، استغلوا الدواء في نشر اإلنجيل بين المرضى، يقول المبشر الطبيب "بول 
في بالد العرب لنجعل رجالها هاريسون":  "إن المبشر ال يرضى عن إنشاء مستشفى..لقد وجِدنا نحن 

ونساءها نصارى". ويقول المبشر موريسون: "نحن متفقون بال ريب على أن الغاية األساسية من أعمال 
التنصير بين المرضى الخارجين في المستشفيات: أن ندخلهم أعضاء عاملين في الكنيسة المسيحية 

الذاهب في مهمة تبشيرية: "يجب أن تنتهز الحية". وتقول المبشرة إيراهايس ناصحة الطبيب النصراني 
لهم باإلنجيل. إياك أن تضيع التطبيب في  -فتبشر-الفرصة لتصل إلى آذان المسلمين وقلوبهم فتكرز 

  )3(المستوصفات والمستشفيات فإنه أثمن تلك الفرص على اإلطالق".
ن ودور العالج، ومن خاللها لقد أنشأ التبشير في كثير من ديار اإلسالم المستشفيات والمستوصفا     

يقدم المبشرون اإلنجيل مع الدواء، ويعالجون المرضى باسم المسيح ويعلمونهم أنه الشافي آلالمهم 
   1600وأمراضهم.ففي أفريقيا وحدها أنشأ المنصرون 
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  داراً إليواء األيتام والعجزة واألرامل.  980صيدلية،و1050مستوصف،و5112مستشفى،و
  والصحف والنشرات والمطابع: ثالثاً: المطبوعات

اهتم التبشير بالمطبوعات والنشرات وإصدار الجرائد والمجالت التبشيرية، فأنشئوا المطابع        
لذلك، وحرصوا أن يتولى الكتابة المبشرون الحاقدون وبعض الوطنيين العلمانيين أو األشخاص 

ي كتبت بعدة المتعاونون مع الغرب الكافر. وأخطر المطبوعات التبشيرية دائرة المعارف اإلسالمية الت
م، وأهم المطابع التبشيرية: 1911لغات، ومجلة العالم اإلسالمي التي أنشأها القس صمويل زويمر سنة 
  المطبعة األمريكية في بيروت، والمطبعة الكاثوليكية في بيروت أيضاً.

جاء في تقرير للندوة العالمية للشباب اإلسالمي عن النشاط التنصيري في أفريقيا: لقد تم توزيع       
عنواناً لكتب تنصيرية مطبوعة بلغات مختلفة، ومئات الماليين من الكتب المطبوعة والتي تم  610

إنجيل في عام  مليون نسخة 112مجلة متنوعة يوزع منها ماليين النسخ، ووزعوا  24.900نشرها، و
لغة ولهجة أفريقية مقابل سبع لغات تم ترجمة القرآن لها فقط،  652م، تم ترجمة اإلنجيل إلى1987

لغة ولهجة تم ترجمة وتسجيل اإلنجيل في أشرطة، وتم توزيع عشرات الماليين من هذه  5445و
في التنصير، ألنها وسيلة ) وقد بدأت اإلذاعات تدخل في الشبكة الدولية اإلنترنت، واستغلت 1األشرطة.(

  فاعلة وقابلة لالنتشار السريع، والوصول إلى بلدان بعيدة.
  رابعاً: استخدام وسائل اإلعالم وسائل االتصال الحديثة:

يستخدم التبشير كل وسائل اإلعالم في تحقيق أغراضه التنصيرية، ومنها: اإلذاعة المسموعة    
فيديو واإلنترنت ونحوها، ومن أشهر اإلذاعات التبشيرية والمرئية، والصحافة، والمسرح، وشرائط ال

  ) إذاعة في أفريقيا.52هـ يملك المنصرون (1416إذاعة منتوكارلو الفرنسية. وحسب إحصائية عام 
ومن وسائل االتصال الحديثة التي استخدمها المنصرون شبكة المعلومات الدولية بما فيها من       

ت، وشبكات الحوار، وغرف الدردشة. والموقع الخاصة بالنصرانية البريد االلكتروني والمنتديا
  والمنصرين.

خامساً: الجمعيات الشبابية ودور الخدمة االجتماعية، واألندية الرياضية وبيوت الطلبة والشباب، ودور 
  العجزة والمسنين:

ل االجتماعي جاء في كتاب مؤتمر العاملين المسيحيين بين المسلمين ما يلي: "نحن نعنى بالعمـ  
المسيحي: تطبيـق مبادئ يسـوع المسيح في جميع الصالت اإلنسانيـة، إن المسلمين يدعون أن في 
اإلسالم ما يلبي كل حاجة اجتماعية في البشر، فعلينا أن نقـاوم اإلسالم دينياً باألسلحة الروحية، 

ويتممه. من أجل ذلك ننصح فالنشاط االجتماعي يجب أن يوافق التعليم المباشـر لإلنجيل ويساعده 
بالسير في األعمال االجتماعية على األسس التالية: إيجاد بيوت للرجال والنساء، خصوصاً الطلبة منهم 
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ومنهن، وإيجاد أندية لالعتناء بالتعليم الرياضي وبأعمال الترفيه، وحشد المتطوعين ألمثال هذه 
ابات المسيحيات قد نصبتا نفسهما للوصول وبما أن جمعية الشباب المسيحية وجمعية الش …األعمال

فالواجب يقضي أن تشجعا فتتسع دائرة عملهما فتشمل الجماعات المسؤولة عن  …إلى الشباب المسلم
إن فروع جمعية الشبان المسيحية قد نشرت في الشرق اإلسالمي  :. يقول المبشر أديسون)1(المسلمين"

  .)2(إلى مثل ذلك أشار ولبرت سميثلتكون عوناً على تغلغل التبشير المسيحي و
م: يجب أن نستخدم جميع 1935جاء في مقررات المؤتمر التبشيري الذي انعقد في القدس سنة   

وجمعية الشبان المسيحية، وجمعية الشابات المسيحيات وسواهما من منظمات  …الوسائط كالمدرسة
. وقال )3(الطالب إلى مملكة المسيحالشباب، واألندية الرياضية، وبيوت الطلبة التي يجب أن تجذب 

كورنيليوس باتون في كتابه: "عمل اإلرساليات": قد اقتضى أن يعهد إلى جمعية الشباب المسيحيين 
إن هذه الجمعية تستطيع  …بالعمل في المدن وخصوصاً بين الطالب والطبقات المثقفة في المدن

ة أن تجتذب رجاالً ليس باإلمكان أن يتقبلوا بواسطة نشاطها الجانبي في الحياة االجتماعية والرياضي
  )4(النصرانية بطريقة شخصية".

  :تقديم المساعدات والمعونات للفقراء والمحتاجين :سادساً
استغل المبشرون الفقر والجوع فقاموا بتقديم المساعدات المالية والعينية لفقراء المسلمين ممزوجين      

يديهم من وسائل اإلحسان حتى يصلوا إلى أهدافهم التبشيرية بالتبشير بالنصرانية، استغلوا ما بأ
االستعمارية، فلقد اعترف المبشر اتمر دوغالس بأن الجماعات التبشيرية قد استغلت تقديم الطعام 
والكساء للفقراء المسلمين وخاصة األطفال منهم في إبعادهم عن اإلسالم، وكتب القس زويمر مقاالً في 

أي الذين يتركون دينهم إلى دين -مي" بعنوان: استخدام الصدقات الكتساب الصابئينمجلته "العالم اإلسال
  .وأصبح معوما أن ميزانية المنصرين في هذا المجال تجاوزت المائة وثمانين مليار دوالر سنويا.-آخر

لطالبيـة  سابعاً: المكتبات والمراكز الثقافية والتصوير واالستكشاف والكشافة والمخيمات والمـؤتمرات ا 
  والشبابية للجنسين.

ثامناً: إقامة المشروعات الزراعية والصناعية، ومشروعات إنعاش القرى واألرياف، ثم استغاللها في 
التبشير بالمسيح، والمبشر الناجح يؤثر في الفالحين والمزارعين من خالل سلوكه الشخصي وأقواله 

  وأعماله، وعليه أن ينقل إليهم بهدوء رسالة المسيح.
  تاسعاً: البعثات الجامعية والمنح والقروض للطالب المحتاجين:

                                                             
 .192-191التبشير واالستعمار ص  1

 .202- 201المصدر السابق ص  2

 .214المصدر السابق ص  3
 .202المصدر السابق ص  4
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قام المبشرون باختيار نفر من الطالب المسلمين إلرسالهم إلى أوربا وأمريكا كي يكسبوهم شيئاً من     
أساليب الحياة الغربية، ومن الثقافات واالتجاهات الفكرية الغربية، ومن ثم إما أن يصبح هؤالء 

إما نصارى بالفعل أو ممالئين للنصرانية، ولكي تنجح المهمة  -امعات ومعاهد الغربفي ج-الدارسون
مع هؤالء الدارسين كان البد من زواج عدد منهم من الغربيات الكوافر ممن يحملن في قلوبهن الحقد 

  والكراهية لإلسالم والمسلمين.
لمؤسسات العلمية في العالم عاشراً: المناظرات والحوارات والندوات والمحاضرات في المعاهد وا

  اإلسالمي.
الحادي عاشر: رعاية بعض األحزاب والمنظمات القومية والوطنية وتوجيهها الوجهة الالدينية، 

  وخاصة في لبنان وفلسطين وسوريا.
الثاني عشر: الدعوة إلى التسامح المشبوه، والحوار بين األديان، واستغالل الحـوار إلقامـة عالقـات    

  لها يتم التبشير بالمسيحية ومفاهيمها.إنسانية من خال
  ولبيان النشاط التنصيري العالم اإلسالمي نذكر نموذجين اثنين:

  األول: النشاط التنصيري في قطاع غزة: 

نذكر هنا ما نقلته صحيفة الرسالة على لسان أحد الشباب المسلم الذين كانت لهم تجربة في هذا      
  المجال، وقد قدر اهللا تعالى لي أن ألتقي به بعد ذلك:

يقول:الشاب:"خالل التحاقي في إحدى دورات اللغة اإلنجليزية العام الماضي في إحدى المكتبات   
ل تواجدي في هذه الدورة عرفت أنهم مبشرون يحاولون بث المفاهيم العامة في القطاع ومن خال

" عاماً وأضاف الشاب (م) 18-15المسيحية بين الطلبة الحاضرين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
منوهاً إلى شعوره بالخطورة الشديدة للمؤسسات التي تقف وراء هذه الحمالت التبشيرية، ومن بينها 

) األمريكيـة ويضـيف الشـاب (م) أن لـدي الكثيــر مـن األدلـة Light to Nationمؤسسة (
التي تثبـت أن جمعيـات تبشـيريـة كثيــرة بدأت تنشط في قطاع غزة بهدف إغراء العديد من 
الشباب، ويقول: "خالل فترة الدورة قام المشرفون عليها بتوزيع األناجيل على المشتركين ثم قاموا بعد 

، وخالل شهر رمضان الماضي قاموا بإرسال بعض Praisخاصة بأغاني الـ  ذلك بتوزيع أشرطة
الفتيات األوربيات إلى رفح، واللواتي أقمن عالقات مع شباب من أهل المنطقة" وأضاف: بأن أحد 
هؤالء الشباب أكد بأن إحدى الفتيات عرضت عليه الذهاب إلى الكنيسة. وذكر بأن خادمة من الكنيسة 

كانت نشطة جداً في مجال التبشير في مناطق  Glindaالتبشير) وهي من أمريكا وتدعى "البابيتش" (أي 
القطاع، وقد وزعت العشرات من األناجيل على الشباب، كما قامت بمناقشة العديد منهم في قضايا دينية 

  بحضور فتيات أوربيات.
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لمبشرين مكونة يقول شاب آخر من منطقة رفح أنه في شهر مايو الماضي جاءت مجموعة من ا  
من حوالي ثالثين شاباً وفتاة، وكانوا يدعون الشباب إلى قراءة اإلنجيل وهذا األمر لم يعلن عنه صراحة 
إال في حفلة التعارف التي أقاموها والتي شهدت حفالً نصرانياً كبيراً تخلله رقص وغناء، وقد قام 

مان باإلنجيل والتمسك بتعاليمه، وتم مسؤول هذه المجموعة بإلقاء كلمة تحدث فيها حول ضرورة اإلي
توزيع األناجيل على الحاضرين ويؤكد الشاب أن الحفل كان مختلطاً، وأن الهدف كان واضحاً وهو 

  تعليم الشباب أصول ومبادئ الدين المسيحي.
بأن العديد من المبشرين يأتون على شكل  -رفح-ويضيف بعض األهالي في منطقة الشابورة   

ات، ويحاولون االختالط بالمواطنين وخصوصاً الشباب ويعرضون عليهم بعض أفراد أو مجموع
المساعدات مثل العالج الطبي، وإهداء الكتب والمجالت، وإجراء االتصاالت، وعقد الرحالت المختلطة 
إلى البحر بحجة الترفيه..وذكر لنا مواطنون بأنهم التقوا هؤالء األجانب واستضافوهم في بيوتهم ولم 

يعرفون أنهم يهدفون إلى نشر النصرانية بين المواطنين، وقال لنا أحدهم أنهم كانوا يأتون على  يكونوا
شكل مجموعات من ثالثة أو خمسة أفراد ثم يتوزعون للسكن في البيوت. ويضيف بأنه في عدة مرات 

  كانت فتيات أجنبيات تصحبهم في رحالتهم هذه.
ة عرض عليه الموافقة على وجبة غداء في إحدى المكتبات وذكر أحد المواطن بأن أحد القساوس      

العامة في غزة، وعندما ذهب إلى هناك فوجئ بإحدى الفتيات "المتبرجات" تحاول االحتكاك به 
 God Serverوالتحدث إليه. وأضاف بأن أحد العاملين في المكتبة فتح نقاشاً معه تبين بعدها أنه يعمل 

  )1ائس".("أي خادم الرب" في إحدى الكن

 ثانيا: النشاط التنصيري األمريكي في العراق:

ذكرت مجلة نيوزويك األمريكية أن أنصار بوش من اإلنجيليين يأملون أن تكون الحرب القادمة       
   )2(على العراق فاتحة لنشر المسيحية في بغداد.

  وقد سبق أن أشرت للنشاط التنصيري في العراق عند حديثنا عن الحرب الصليبية ضد العراق.        

  خطة المواجهة للتنصير:

إن مواجهة مخططات المنصرين واتقاء شرورهم تحتاج تضافر جهود الحكومات المسلمة مع     
ع المحلي، والجامعات والمعاهد العلماء والدعاة، باإلضافة لجهود األسرة المسلمة ومنظمات المجتم

  -العلمية، من خالل القيام بالخطوات التالية:

                                                             
 م.1997يونيو  26 –هـ 1418صفر  21، 20الرسالة العدد  -1
 م.10/03/2003انظر صحيفة نيوزويك األمريكية عدد  - 2
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التوعية: يلزم استمرار التوعية بأخطار التنصير والمنصرين على المجتمعات المسلمة، من خالل  -1
المحاضرات العامة، واألحاديث اإلعالمية، والكتابات الصحفية وغيرها. وقيام العلماء والدعاة بواجبهم 

  في هذا المجال، وتنسيق الجهود مع الجامعات ومعاهد التعليم واألسرة ومنظمات المجتمع المدني.
البد من توفير المنح خاصة للفقراء من أبناء المجتمعات المسلمة الفقيرة، من خالل الجامعات  -2

  ومؤسسات التعليم العالي حتى نبعد أبناءنا عن تلقيه من المؤسسات التنصيرية. 
يم المنظمات التنصيرية العاملة في العالم اإلسالمي، وهذه مهمة الهيئات الرسمية من تحج -3

الحكومات اإلسالمية والمنظمات الرسمية واألهلية، فإن عدم التساهل مع الهيئات التي يشم من أعمالها 
  رائحة التنصير يشجعها على االستمرار في أداء دورها التخريبي بين المسلمين.

من جهود وأعمال اإلغاثة في المجتمعات المسلمة الفقيرة، وتقديم البديل الصالح في كافة التكثيف  -4
المجاالت الطبية والتعليمية واإلغاثية، وذلك ألبعاد المنصرين عن هذا المجال وسد عوز الفقراء 

  المسلمين حتى ال يضطروا تحت ضغط الفقر الذهاب لجمعيات المنصرين اإلغاثية.
الدراسات التنصيرية واالستشراقية في جامعاتنا اإلسالمية وتشجيع البحوث والدراسات  إنشاء أقسام -5

الكاشفة لجهود المنصرين، وإصدار دورية متخصصة بالدراسات العلمية التنصيرية وأخرى خاصة 
 بوضع خطط المواجهة لهم.

ودعمها باألموال إنشاء هيئة إسالمية عامة تعنى بمواجهة التنصير وتقوم برصد أوجه نشاطه،  -6
  )1( واإلمكانات المادية والعلمية الالزمة لنجاح عملها في هذا المجال.

تأصيل العقيدة اإلسالمية في نفوس المسلمين من خالل مناهج التعليم وبرامج التربية بصفة عامة،  -7
 هلية.مع التركيز على ترسيخها في قلوب الناشئة خاصة؛ في المدارس ودور التعليم الرسمية واأل

بث الوعي الديني الصحيح في طبقات األمة جميعا، وشحن النفوس بالغيرة على الدين وحرماته  -8
  ومقدساته.

التأكيد على المنافذ التي يدخل منها التنصير من األفالم والنشرات والمجالت واإلنترنت والمخيمات  -9
  جاوب معها.الصيفية وغيرها، بعدم السماح لها بالدخول، ومنع الناس من الت

تبصير الناس وتوعيتهم بمخاطر التنصير وأساليب المنصرين، وطرائقهم؛ للحذر منهـا، وتجنـب    -10
  الوقوع في شباكها.

االهتمام بجميع الجوانب األساسية في حياة اإلنسان المسلم، ومنها:الجانب الصحي والتعليمي على   -11
  ما النصارى إلى قلوب الناس وعقولهم.وجه الخصوص؛ إذ أنهما أخطر منفذين عبر من خالله

                                                             
انظر صفحات متعددة من كتاب: التنصير، مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته: الدكتور علي بن إبراهيم  - 1

  الحمد النملة.
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تمسك كل مسلم بدينه وعقيدته مهما كانت الظروف واألحوال، وإقامة شعائر اإلسالم في نفسه   -12
ومن تحت واليته حسب قدرته واستطاعته، وأن يكون أهل البيت محصنين تحصينًا ذاتيا لمقاومة كل 

  غزو ضدهم يستهدف عقيدتهم وأخالقهم.
السفر إلى بالد الكفار؛ إال لحاجة شديدة كعالج أو علم ضروري ال يوجد في البالد  الحذر من  -13

  اإلسالمية، مع االستعداد العلمي لدفع الشبهات والشكوك، حتى يصد الفتنة في الدين الموجهة للمسلمين.
  

  الفصل الثاني

  االستشراق

ط الخالفة نشاطاً اسقإنَشطت حركةُ االستشراق في القرن الرابع عشر الهجري وبخاصة بعد       
ملحوظاً، وتتلخص حركةُ االستشراق هذه بأنها إحدى المحاوالت واألساليبِ التي اعتمدها الغرب عبر 

األباطيل في محيط العديد من مؤسساته وعلمائه، للدس على اإلسالم وإلقاء الكثير من المفتريات و
  اإلسالم وأفكاره ومصادره وتاريخه تحت مظلة البحث العلمي.

  االستشراق اصطالحا: 

من اليهود والنصارى ونحوهم من -الدراسات التي يقوم بها غير المسلمين  االستشراق هو:    
للدين اإلسالمي، وعلوم المسلمين، وتاريخهم، ولغاتهم، وأوضاعهم السياسية والثقافية  -الكفرة

واالجتماعية، بهدف تشويه اإلسالم وتشكيك المسلمين في دينهم، وذلك بالطعن في أهم مصادر التشريع: 
  ريم والسنة، وتاريخ المسلمين.القرآن الك

والمستشرق: هو العالم الذي يشتغل بتلك الدراسات، وأغلب المستشرقين يهدفون من دراستهم تشكيك 
المسلمين في معتقداتهم وتراثهم التاريخي والفقهي، وإضعاف روح المقاومة الروحية والمعنوية في 

  )1(نفوس المسلمين.

 نشأة االستشراق وبدايته:

االستشراق وليد االحتكاك بين الشرق اإلسالمي والغرب النصراني أيام الفتوحات  لقد كان  
اإلسالمية للغرب، وإبان االستعمار الغربي الصليبي للشرق، وعن طريق السفارات والرحالت، وكان 
الدافع األساسي لحركة االستشراق الجانب الالهوتي النصراني بغية تحطيم اإلسالم من داخله بالدس 

  لكيد، وإثارة الشبهات والشكوك حول مبادئه وقيمه وشرائعه وتاريخه.وا

                                                             
 .83، أجنحة المكر الثالثة للميداني ص 18راع الحضاري ص انظر االستشراق والخلفية الفكرية للص -1
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ولم يستطع المؤرخون أن يتفقوا على تحديد بداية االستشراق، فبعضهم يعود به إلى الراهب        
الفرنسي "جريردوي أورالياك" الذي قصد بالد األندلس اإلسالمية وتتلمذ على أساتذتها في أشبيلية 

بح أوسع علماء عصره األوربيين إطالعاً، وقد تقلد فيما بعد منصب البابوية في وقرطبة، حتى أص
  م).1003-999روما باسم سلفستر الثاني (

وبعض المؤرخين أرجع بداية االستشراق إلى القرن الثاني عشر حيث تمت فيه أول ترجمة        
  التيني عربي. لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة الالتينية، وظهر فيه أول قاموس

وأما االستشراق الالهوتي الديني فقد بدأ بشكل رسمي حين صدور قرار مجمع فينا الكنسي عام   
  هـ بإنشاء عدد من كراسي اللغة العربية في عدد من الجامعات األوربية.1312
م وقد ظهر مفهوم االستشراق في أوربا في نهاية القرن الثامن عشر، إذ ظهر أوالً في إنجلترا عا  

م أدرج مفهوم االستشراق في قاموس األكاديمية 1838م، وفي سنة 1799م، وفي فرنسا 1779
الفرنسية...ويعد القرنين التاسع عشر والعشرين عصرا االزدهار الحقيقي للحركة االستشراقية، ففي 

  م أنشأت الحكومة الفرنسية مدرسة اللغات الشرقية الحية.1795شهر مارس 
الستشراق في فرنسا تتجه نحو اتخاذ طابع علمي على يد سلفستر دي اس وبدأت حركة ا       
م الذي أصبح إماماً للمستشرقين في عصره، وإليه يعود الفضل في جعل باريس مركزاً 1838

  للدراسات العربية يؤمها التالميذ والعلماء من مختلف أوربا ليتعلموا على يديه.
شرقون بإنشاء جمعيات للدراسات االستشراقية في وفي منتصف القرن التاسع عشر قام المست  

  :مختلف بلدان أوربا وأمريكا، فتأسست
  .م1822أوالً الجمعية اآلسيوية في باريس عام  
  .م1823ثم الجمعية الملكية اآلسيوية في بريطانيا وايرلندا عام  
  .م1842والجمعية الشرقية األمريكية عام  
  .م1845والجمعية الشرقية األلمانية عام  
م 1818-1809وأول مجلة استشراقية أصدرها "هام برجشتال" في فينا باسم "ينابيع الشرق" من سنة  

م ظهرت مجلة العالم 1906م ظهرت في باريس مجلة اإلسالم االستشراقية، وفي 1895وفي عام 
جلة إلى مجلة الدراسات المغرب، ثم تحولت هذه الم اإلسالمي التي أصدرتها البعثة العلمية الفرنسية في

   .اإلسالمية
   .م ظهرت مجلة اإلسالم األلمانية1910وفي عام 

م ظهرت مجلة العالم اإلسالمي األمريكية 1911م ظهرت مجلة عالم اإلسالم الروسية، وفي 1912وفي 
  برئاسة القس زويمر رئيس المبشرين في الشرق األوسط.

م عقد 1873اسع عشر بداية عقد المؤتمرات الدولية االستشراقية، ففي باريس عام وشهد القرن الت  
أول مؤتمر دولي استشراقي، ثم توالى عقد المؤتمرات االستشراقية، وقد بلغ عددها العشرات، وهي 
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تضم مئات العلماء المتخصصين في الدراسات اإلسالمية، وقد نشرت بحوث ودراسات المؤتمرات 
ي عدة مجلدات، وال يزال المستشرقون يستفيدون من نتائج هذه المؤتمرات في كتاباتهم االستشراقية ف

  ومؤلفاتهم التي يبثون فيها مواقفهم التشكيكية من اإلسالم عقيدة وشريعة وتاريخاً.
وقامت الجامعات الغربية بتأسيس كراسي للدراسات االستشراقية في علوم اإلسالم وآدابه   

على أيدي األساتذة المستشرقين عدد من المستشرقين الجدد وعدد ال يستهان به  وحضارته، ولقد تخرج
من الطالب القادمين من العالم اإلسالمي، ومما يأسف له أن بعضهم أصبحوا معاول هدم في بلدانهم 

  .)1(اإلسالمية

  :)2(دوافع وأهداف االستشراق

خالل دراسته أعمالهم االستشراقية يستطيع الباحث أن يتلمس أهداف المستشرقين ودوافعهم من   
التي تتمثل في أبحاثهم ودراساتهم ومؤلفاتهم ومؤتمراتهم وجمعياتهم، ومن خالل تفحص أوجه الصلة 
بين االستشراق والتبشير، وبين االستشراق والدوائر االستعمارية الغربية، ويمكن إيجاز أهدافهم 

  ودوافعهم فيما يلي:

  أوالً: الدافع الديني:

تتبين حقيقة هذا الدافع لالستشراق من خالل دراسة نشأته وتاريخه، فقد نشأ على أيدي الرهبان   
وكان خروجه من الكنيسة، وهذا الدافع كان أمرا ضروريا للكنيسة، والسيما أنه قد حدثت مواجهة بين 

كان لها من سبيل إال  الكنيسة والعلم، وأفلست الكنيسة في طروحاتها ومبادئها التي كانت تتغنى بها، فما
الهجوم على دين اإلسالم، وكما قيل: أفضل وسيلة للدفاع هو الهجوم، فجعل االستشراق غايته الهجوم 
على اإلسالم في عقيدته وعبادته وأحكامه، وتصويره بأنَّه دين القتل وسفك الدماء والشهوات، كل ذلك 

  لم والواقع والتاريخ.من أجل التغطية على فشل الكنيسة واصطدام مبادئها بالع
يقول لورنس براون: إن دين المسلمين دين دعوة، إن اإلسالم انتشر بين النصارى وغير       

، والدافع )3(النصارى، ثم إن المسلمين كان لهم كفاح طويل في أوربا، فأخضعوها في مناسبات كثيرة
  -الديني لالستشراق يتمثل في األمور التالية:

                                                             
، الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب 40-18انظر االستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ص  -1

وما بعدها، عقائد وتيارات فكرية معاصرة ص  33المعاصرة، إصدار الندوة العالمية للشباب اإلسالمية، السعودية ص 
 وما بعدها. 89، أجنحة المكر الثالثة ص 156-157

، 97- 94، أجنحة المكر الثالثة للميداني ص 74-70انظر االستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ص  -2
 .18-17، االتجاهات الفكرية المعاصرة ص 162- 158تيارات وعقائد فكرية معاصرة ص 

 .184التبشير واالستعمار ص  -3
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يدة النصرانية المحرفة في نفوس األوربيين عمد نفر من رجال الكنيسة لما تزعزعت العق -1
ومنسوبيها إلى دراسة اإلسالم دراسة تشكيكية لحماية النصارى منه، فحجبوا عن شعوبهم حقائق 
اإلسالم، وأطلعوهم على ما زعموه من نقائص وعيوب، وحذروهم من الدخول فيه، خاصة وأن أعداداً 

دأت تبحث عن دين جديد. إنهم أرادوا أن يثبتوا لشعوبهم أن اإلسالم دين ال كبيرة من النصارى ب
  يستحق التقدير، وأن أتباعه مجموعة من اللصوص الهمج وسفاكي الدماء.

أرادوا االنتقاص من اإلسالم حتى ال يلتفت النصارى إلى نقد العقيدة النصرانية التي ال يقبلها  -2
  رفة عندهم.العقل، ونقد الكتب المقدسة المح

محاولة تنصير المسلمين، أو تشويه صورة اإلسالم في نفوس أبنائه، وحملهم على كراهيته  -3
واالبتعاد عنه، ومن ثم إما أن يكونوا من المالحدة الذين ال دين لهم، أو من الخاضعين فكرياً واجتماعياً 

  لحضارة الغرب الالدينية.
لتشريع اإلسالمي، والزعم بأن أصوله ومبادئه مستمدة من إثارة الشبهات والشكوك في مصادر ا -4

  اليهودية والنصرانية.

  ثانياً: الدافع االستعماري:

عمد المستشرقون إلى دراسـة اإلسالم وعلومـه وآدابه خدمة للمخطط االستعماري الذي يهدف   
ية على العالم إلى السيطرة على العالم اإلسالمي، وخاصة بعد أن انهزم الغرب في حروبه الصليب

اإلسالمي، وكانت شديدة الوطأة على الغرب من النواحي كافة، العقدية والنفسية واالقتصادية 
واالجتماعية، والعسكرية، إال أن الغرب بدأ يعيد حساباته، ويخطط لالحتالل والغزو مرة أخرى، ولكن 

إلى تأسيس مراكز وأكاديميات في هذه المرة يكون بشكل آخر واستراتيجيه مختلفة، حيث لجأ هذا العدو 
مختصة بشؤون العالم اإلسالمي، وصرف جهودا جبارة وأمواالً طائلة، لتكون مرافقة مع استعمارها 

  لألمة وبالدها. 
وانتشرت مراكز الدراسات العربية اإلسالمية، وأقسام الشرق األوسط في الجامعات والمعاهد       

مئات، وبدأت نشاطاً محموماً في دراسة العالم اإلسالمي. وبعد العلمية الغربية، حتى تجاوز عددها ال
مضي فترة من الزمن أصبحت هذه المراكز االستشراقية عصب السياسة األوربية، تمد رجال الحكم 
والسياسة بالمعلومات والمقترحات واآلراء والخطط، وحدث تبادل في المراكز، فكم من مستشرق أو 

اإلسالمية انتقل إلى العمل السياسي، وكم سياسي ترك السياسة إلى متخصص في الدراسات العربية 
  العمل الجامعي والبحث والدراسة للكيد لإلسالم وأهله.

لقد درست هذه المراكز حال األمة اإلسالمية عقديا وجغرافيا واقتصاديا وعسكريا، وعرفت نقاط        
بدأ االحتالل العسكري مرة أخرى، من خالل الضعف والقوة  فيها، ودرستها دراسة عميقة وواعية، ف

تلك النقاط، وكان احتالالً عسكريا وفكريا في آن واحد، وبعد أن تمركزت قوتهم في العالم اإلسالمي، 
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بدأ االحتالل الفكري لعقول أبناء األمة المسلمة ونفوسها، وذلك بإظهار تفوق الغرب العلمي والتقني، 
ث روح الضعف والوهن في نفوسهم؛ لقتل التفوق وروح المقاومة وتخلف المسلمين في ذلك، وكذا ب

والتمسك بدينهم، وإظهار الدين اإلسالمي بصورة مشوهة غير صحيحة، مما كان له آثاره السلبية 
  الخطير في األمة المسلمة.

  -فكانت الدراسات االستشراقية بغيةَ تحقيق ما يلي: 
التي  -عناصر المقاومة اإلسالمية الروحية والمعنوية -اكتشاف مواطن القوة في الشعوب المسلمة -1

تقف حائالً أمام السيطرة االستعمارية، ثم بث عوامل الوهن واالرتباك في تفكير المسلمين، إلفقادهم 
الثقة بأنفسهم وتراثهم، وتنمية مواطن الضعف التي تجعل في المسلمين قابلية لالستعمار بأشكاله 

  رة.وأساليبه الحديثة والمعاص
العمل على ارتماء الشعوب المسلمة في أحضان الغرب االستعماري، واإلقبال على األفكار  -2

  والثقافات الغربية المادية الالدينية.
إحياء الدعوات والنعرات الجاهلية، وإحالل المفاهيم القومية والوطنية الضيقة، ومن ثم تشتيت شمل  -3

  وحدة العقيدة وأخوة اإليمان. :ةاألمة المسلمة الواحدة التي تجمعها رابط
يقول المستشرق الهولندي سنوك هرجرنجي عن ذلك بقوله:"إن الشريعة اإلسالمية موضوع مهم       

للدراسات االستشراقية، ليس فقط ألسباب تجريدية نظرية متعلقة بتاريخ القانون والحضارة والدين، 
قات بين أوروبا والشرق اإلسالمي، وكلما زاد ولكن كذلك ألهداف عملية: وذلك أنه كلما توثقت العال

عدد البالد اإلسالمية التي تقع تحت السيادة األوروبية زادت األهمية بالنسبة لنا نحن األوروبيين 
  )1(لنتعرف على الحياة الفكرية، وعلى الشريعة، وعلى خلفية المفاهيم اإلسالمية".

مع آمال الشعوب السمر وتساعدهم على التملص من ويقول القس سيمون:"إن الوحدة اإلسالمية تج     
ويقول لورانس بروان:"الخطر الحقيقي كامن في نظام اإلسالم، وفي قوته على  )2(السيطرة األوربية".

ويقول غاردنز:"إن  )3(التوسع واإلخضاع، وفي حيويته، إنه الجدار الوحيد في وجه االستعمار األوربي".
  )4(القوة التي تكمن في اإلسالم هي التي تخيف أوربا".

 ثالثاً: الدافع السياسي: 

  -ظهر الدافع السياسي وراء الدراسات االستشراقية على النحو التالي:     

                                                             
 .53ة لالستشراق: أحمد غراب، صرؤية إسالمي -1

 .37التبشير واالستعمار ص  -2

 .184المصدر السابق ص  -3
 .36المصدر السابق ص  -4
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أنه لما خضع العالم لالستعمار الغربي في القرنين التاسع عشر والعشرين اضطرت الدول  -1
إلى تعليم موظفيها في المستعمرات لغات أهلها وآدابهم وتاريخهم وتراثهم حتى يتمكنوا من  االستعمارية

  سياسة شعوب تلك البالد، وتوجيهها لقبول السياسات االستعمارية.
لما رحل األجنبي عن البالد اإلسالمية وتحررت الشعوب من سيطرته العسكرية، أراد الغرب  -2

اته وسفاراته رجال لهم زاد جيد من الدراسات االستشراقية، لكي يقوم الصليبي أن تكون له في قنصلي
  هؤالء الرجال بالمهام التي تخدم سياسة الغرب وأطماعه في المنطقة. 

يقول الدكتور مصطفى السباعي رحمه اهللا:"وهنالك دافع آخر أخذ يتجلى في عصرنا الحاضر         
ة، ففي كل سفارة من سفارات الدول الغربية لدى هذه الدول بعد استقالل أكثر الدول العربية واإلسالمي

سكرتير أو ملحق ثقافي يحسن اللغة العربية؛ ليتمكن من االتصال برجال الفكر والصحافة والسياسة 
فيتعرف إلى أفكارهم، ويبث فيهم من االتجاهات السياسية ما تريده دولته، وكثيرا ما كان لهذا االتصال 

وال يزالون في بعض البالد العربية -ماضي حين كان السفراء الغربيون أثره الخطير في ال
يبثون الدسائس للتفرقة بين الدول العربية بعضها مع بعض، وبين الدول العربية والدول  -واإلسالمية

اإلسالمية، بحجة توجيه النصح وإسداء المعونة بعد أن درسوا تماماً نفسية كثيرين من المسؤولين في 
د، وعرفوا نواحي الضعف في سياستهم العامة، كما عرفوا االتجاهات الشعبية الخطيرة على تلك البال

   )1(مصالحهم واستعمارهم".
  ومن المهام لرجال السفارات الغربية:    

االتصال برجال الفكر واألدب والسياسة والصحافة وإقامة عالقة مودة وصداقة معهم، ومن ثم  -أ
  ت السياسية والفكرية التي تريدها الدول االستعمارية.استخدامهم في بث االتجاها

االتصال بالعمالء واألجراء الذين تربوا في أحضان الغرب ومعاهده، ومن ثم تزويدهم بما  -ب
  يساعدهم على القيام بمهمة خدمة الغرب.

  اإلسالمي.إحداث الفتن والثورات واالنقالبات السياسية واالجتماعية والثقافية في العالم  -ج
بث الدسائس السياسية والفكرية للتفرقة بين الدول العربية بعضها مع بعض، وبين الدول العربية  -د

  والدول اإلسالمية.

  رابعاً: الدافع االقتصادي والتجاري:

إن ثروات الشرق اإلسالمي وخيراته وموارده إحدى األهداف التي يسعى الغرب للسيطرة عليها،      
لها في ازدهار صناعته وتجارته، ولحرمان شعوب المنطقة منها، وأيضاً لتوسيع تجارة  الحتياج الغرب

الغرب باالستيالء على األسواق التجارية االستهالكية، والقضاء على الصناعات المحلية، ومن هنا عمد 
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ة والبشرية، المستشرقون إلى السفر إلى البلدان اإلسالمية لدراسة تاريخها وجغرافيتها وطبيعتها الزراعي
ودراسة عادات وتقاليد الشعوب المسلمة المتعلقة باللباس والطعام ونحوه. ذلك  لذا قام الغربيون 
باالتصال المباشر مع العالم اإلسالمي اقتصاديا، وذلك باستيراد ما تفتقر إليه من المواد الخام الطبيعية 

عندهم، وإبقاء لمستوى التراجع والتخلف  وبأسعار زهيدة وبخسة، حفاظاً على مستوى التصنيع والتقنية
في منطقتنا اإلسالمية، التي كانت مهداً للصناعات واالختراعات، وجعلها منطقة استهالك فحسب، 

  وبذلك يتم القضاء كليا على الصناعات الوطنية والمحلية.
لغربيين، فمعظم ومن أهم نتائج هذا الدافع وثمراته أن أموال المسلمين ومصالحهم صارت بأيدي ا      

أغنياء المسلمين وأصحاب الثروات الكبيرة واألرصدة العالية، يودعون أموالهم وأسهمهم في بنوك 
الغربيين، حيث ال يصل إليهم من هذه البنوك إال النزر اليسير من األرباح، أما الغربيون فيربحون من 

ت أو مشكالت سياسية بين هذه وراء هذه األرصدة الماليين والمليارات، وإذا صارت هناك إشكاال
الدول الغربية والدول اإلسالمية، ربما تؤدي بتلك األموال المودعة إلى التجميد أو إلى االستيالء عليها، 
وال يحق ألصحابها استرجاعها أو المطالبة بها، كما حدث في اآلونة األخيرة في أمريكا وبعض الدول 

ت ومنظمات خيرية بدعمها لإلرهاب من أجل حيازة الغربية األخرى، التي اتهمت مؤسسات وشركا
أرصدتهم وأموالهم، وكل ذلك ثمرة واضحة لمخططات المستشرقين مع دولهم االستعمارية لنهب 

    )1( ثروات األمة اإلسالمية بشتى السبل والوسائل

  خامساً: الدافع العلمي:

الرغبة في اإلطالع على حضارة  هناك قلة من المستشرقين درسوا علوم اإلسالم وآدابه بدافع     
وأديان غيرهم من األمم، ومن باب طلب المعرفة وحبها، وبعضهم درس علوم اإلسالم بحثاً عن الحق 
وبلوغاً إلى الحقيقة، وقد اتبعت هذه القلة الموضوعية والحيدة واالعتدال، ولذا فإن نفراً منهم اعترف 

قلية المنطقية وتتوافق مع الحقائق العلمية، وشهدوا بريادة الفكر بأن المبادئ اإلسالمية تتفق والحقائق الع
  اإلسالمي، وخاصة في العلوم التجريبية والرياضية.

فالمستشرق توماس أرنولد أنصف المسلمين في كتابة الدعوة إلى اإلسالم.وأعلن بعض المستشرقين     
محمد أسد، والشاعر األلماني جوتيه،  إسالمه، ومنهم: المستشرق النمساوي ليوبلد فايس الذي تسمى بـ

والمستشرق الفرنسي واتين رينيه الذي تسمى بـ ناصر الدين وقد أسلم وعاش في الجزائر، وله كتاب 
أشعة خاصة بنور اإلسالم، مات في فرنسا، ودفن في الجزائر. والدكتور جرينيه الذي كان عضواً 

ودون عدة كتب يدافع فيها عن حق الفلسطينيين بمجلس النواب الفرنسي، وروجيه جارودي الذي أسلم 
العرب في وطنهم. ولقد تحول بعض المستشرقين بعد إسالمهم إلى جنود مدافعين عن اإلسالم وقضاياه، 
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وعن العالم اإلسالمي وقضاياه ومشكالته، غير أن بعضاً منهم قد وقع في أخطاء علمية بسبب حداثة 
  لعربية وطرائق التعبير فيها.إسالمهم، وجهلهم بأساليب اللغة ا

 وسائل االستشراق:

  ):1لقد لجأ المستشرقون من أجل تحقيق أهدافهم إلى وسائل وأساليب متعددة أهمها(     
أوالً: تأليف الكتب في الموضوعات والدراسات العربية والدينية، ألفوا في التاريخ العربي اإلسالمي، 

العربي، وفي التصوف واألخالق، وفي العلوم المتعلقة  وفي الشريعة والعقيدة، وفي تاريخ األدب
بالقرآن والسنة، وأكثر مؤلفاتهم مشحونة باألكاذيب والطعون في اإلسالم ومملوءة بالشبهات والشكوك. 
وقد بلغت أعداد الكتب التي ألفوها منذ القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين ما يقرب من 

  ستين ألف كتاب.
صدار الموسوعات والمعاجم بلغات مختلفة، وقد اعتبرت هذه المعاجم والموسوعات مرجعاً لكثير ثانياً: إ

من طالب الدراسات العربية واإلسالمية، ومن هذه الموسوعات: دائرة المعارف اإلسالمية، المعجم 
عجم المفهرس العربي الالتيني لجورج فيلهم فرايتاك، تاريخ األدب العربي لأللماني كارل بروكلمان، الم

  أللفاظ الحديث النبوي لعدد من المستشرقين.
ثالثاً: إلقاء المحاضرات وعقد الندوات في الجامعات والمعاهد والمؤسسات العلمية في العالم اإلسالمي، 
وهم في الغالب يستدعون عن طريق تالمذتهم وعمالئهم. والتدريس في الجامعات األوربية واألمريكية 

دراسات العربية واإلسالمية التي أنشئوها في بالد الغرب الستقبال أبناء العالم وخاصة في أقسام ال
اإلسالمي، ولتخريج الغربيين العاملين في النشاط الدبلوماسي بالسفارات والقنصليات لبلدانهم، والذين 

  يلتحقون بمراكز البحوث والدراسات المهتمة بالشرق.
  ول اإلسالم والمسلمين.رابعاً: إصدار المجالت الخاصة ببحوثهم ح

خامساً: جمع المخطوطات وفهرستها وتحقيقها ونشر الكثير منها، وخاصة تلك التي تحمل األفكار 
  الضالة والعقائد المنحلة، وقد بلغت المخطوطات العربية في مكتبات أوربا عشرات اآلالف.

لعربية واإلسالمية إلى اللغات سادساً: الترجمة: قام المستشرقون بترجمة المئات من الكتب والمؤلفات ا
األوربية، لقد ترجموا القرآن الكريم ووضعوا في الهوامش ومقدمات ترجماتهم تصوراتهم الخاطئة 

  للحقائق والمفاهيم اإلسالمية.
في الصحف والمجالت اإلسالمية، وقد تمكنوا  وآرائهم المعادية لإلسالم سابعاً: نشر المقاالت والبحوث

  ها لنشر أفكارهم وآرائهم المعادية لإلسالم.من استئجار عدد من
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ثامناً: عقد المؤتمرات االستشراقية التي يتدارسون فيها طرق ووسائل االستشراق وأهدافه ويتبادلون 
  م.1873فيها الرأي والمكيدة، وأول مؤتمر استشراقي عقد في باريس سنة 

ألوربية في ديار المسلمين ولقد استطاع تاسعاً: التدريس في الجامعات والمدارس التي أقامتها الدول ا
المستشرقون أن يخرجوا أعداداً من أبناء المسلمين الذين يكون والؤهم الثقافي والسياسي والحضاري 

  للغرب الكافر.
علـى   -وخاصة في جامعاتهم ومعاهدهم ومراكـزهم العلميـة  -عاشراً: تربية عدد من أبناء المسلمين 

  ن ثم استخدامهم معاول هدم لإلسالم من الداخل.أفكارهم المعادية لإلسالم وم

 ميزان البحث لدى المستشرقين:

لم يسلك المستشرقون في أبحاثهم ودراساتهم االستشراقية قواعد البحث العلمي،بل اتبعوا منهجاً       
في غاية الغرابة، فالباحث المخلص يجب أن يتجرد عن كل هوى وميل شخصي فيما يبحث، وعليه أن 

افي الحقيقة العلمية، وأن ال يبتعد عنها بهواه ورغباته الشخصية، وعليه أن يلتزم الحيدة ال يج
الموضوعية العلمية. وقد اعترف بعض المستشرقين بأن كثيراً من زمالئهم قد انحرفت بهم نزواتهم 

آثار عن النزاهة العلمية، وطغت على أبحاثهم روح التعصب الصليبي، يقول برنارد لويس:"ال تزال 
التعصب الديني الغربي ظاهرة في مؤلفات عدد من العلماء المعاصرين، ومستترة في الغالب وراء 

  الحواشي المرصوصة في األبحاث العلمية".     
ويقول نورمان دانيال في (كتابه اإلسالم والغرب):"على الرغم من المحاوالت الجدية المخلصة       

ور الحديثة للتحرر من المواقف التقليدية للكتَّاب النصارى من التي بذلها بعض الباحثين في العص
ويقول مونتجمري وات: جد الباحثون منذ  )1(اإلسالم، فإنهم لم يتمكنوا أن يتجردوا منها تجرداً تاماً".

القرن الثاني عشر في تعديل الصورة المشوهة التي تولَّدت في أوربا عن اإلسالم، وعلى الرغم من 
ي الذي بذل في هذا السبيل، فإن آثار الموقف المجافي للحقيقة التي أحدثتها كتابات القرون الجهد العلم

  )2(المتوسطة في أوربا ال تزال قائمة، فالبحوث والدراسات الموضوعية لم تقدر بعد على اجتنابها".
  -ويمكن أن نلخص ميزان البحث لدى المستشرقين في النقاط التالية: 
هوى والرغبة الشخصية في االنتقاص من اإلسالم والمسلمين. إنهم يخضعون االعتماد على ال -1

النصوص الدينية لتأويالتهم التي يتخيلونها حسب أهوائهم، وكثيراً ما يرفضون النصوص، أو يقبلونها 
  مع التأويل الفاسد، أو يحرفونها حسب أهوائهم واتجاهاتهم الشخصية المغرضة.
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ثم تصيد الوقائع المغلوطة واألدلة الضعيفة إلثبات صحة هذه الفكرة، وضع فكرة معينة في الذهن  -2
مع االعتماد على الكتب والمصادر غير الموثوق فيها من قبل المسلمين، أو التحكم في اختيار المصادر 

ما يحكمون به في  -كاألغاني لألصفهاني والحيوان للدميري-واألدلة، فمثالً ينقلون من كتب األدب 
  لحديث النبوي، وينقلون من كتب التاريخ ما يحكمون به في الفقه وتاريخ التشريع.تاريخ ا

  ).1االعتماد على الخيال والوهم المجرد في تفسير الوقائع وتحليل الحوادث والمفاهيم الدينية( -3
اللهجة جمع الشبهات المختلفة، وإثارة الشكوك المتعددة، وإظهار الدعوات الباطلة: كالدعوة إلى  -4

العامية التي بدأ بها كل من ولكوكس، وويلمور، وكالدعوة إلى الفينيقية والفرعونية التي بدأها كل من 
  كرومر، وفمبري.

البحث عن نقاط الضعف، وتقصد األخطاء، والعمل على تضخيمها، رغبة في التجريح والطعن،  -5
وايات الساقطة واألخبار السقيمة، وكثيراً فمثالً نرى المستشرقين يعتمدون على األحاديث الضعيفة والر

  )2(ما يغفلون النصوص واألخبار الصحيحة التي تناقض ما يقررون من األغاليط.

  تالميذ المستشرقين:

لقد استطاع المستشرقون أن يتسللوا إلى المجامع العلمية، وقد عين عدد كبير منهم أعضاء في هذه      
تطاعوا أن يؤثروا على الدراسات العربية واإلسالمية في العالم المجامع في سوريا ومصر، كما اس

اإلسالمي من خالل تالميذهم ومؤلفاتهم، وبذلك استطاع المستشرقون أن يكسبوا عدداً من األنصار في 
العالم اإلسالمي، وأن يربوا في معاهدهم العلمية عدداً من التالميذ، الذين استخدموهم كمعاول هدم 

خله، وقد آزر هؤالء األنصار والتالميذ المستشرقين في مواقفهم ودعوا تهم العدائية لإلسالم من دا
  فعملوا على تضليل الجماهير المسلمة، وأساءوا إلى اإلسالم والمسلمين إساءة كبيرة. 

وأغلب التالميذ واألنصار آثروا الخروج عن دينهم واالرتماء في أحضان الحضارة الغربية، ومما      
أن كثيرين من هؤالء التالميذ قد أصبحوا من أصحاب الصدارة في الفكر واألدب والسياسة.  يؤسف له

وفي مقدمتهم: الدكتور طه حسين الذي أكثر من إعجابه وتقديره لمناهج المستشرقين، وقام بالترويج 
ألفكارهم وآرائهم التشكيكية، لدرجة أنه وصف: بأنه مستشرق من أصل عربي، وكتابات طه حسين 
تشهد بذلك، ففي كتابه "الشعر الجاهلي" أعلن إنكاره لبناء إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السالم للقواعد 
من الكعبة المشـرفة، وفي كتابه "مستقبل الثقافة في مصر" زعم أن العرب قوم مستعمرون كالرومان 

خيرها وشرها. لقد كان طه  والفرس، وأخذ يدعو المصريين إلى اقتفاء الحضارة الغربية حلوها ومرها،
حسين تلميذاً مخلصاً ووفياً ألساتذته المستشرقين في جامعة السربون الفرنسية. ومنهم الشيخ أمين 
الخولي، وهو من خريجي مدرسة القضاء الشرعي، عمل مدرساً بقسم اللغة العربية بالجامعة المصرية، 
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اً. وقد بقي أمره مستوراً سنوات طوال، حيث والذي كان معجبا بطه حسين وبالفكر االستشراقي عموم
م. فكان يقول:"من حق الناس جميعا 1947كان يلقن طالبه أنواع الكفر والضالل إلى أن انكشف عام 

أن يقرؤوا الكتب الدينية المقدسة، ويدرسوها ويعلنوا آراءهم فيها من حيث هي موضع للبحث الفني 
  "، وراح يروج لها، ويدعو إليها.والعلمي، بقطع النظر عن مكانتها الدينية

وكان من تالمذة المستشرقين منصور فهمي الذي روج في رسالة الدكتوراه وكان        
، rموضوعها(حالة المرأة في التقاليد اإلسالمية وتطوراتها) مجموعة من السخافات في حق الرسول 

فسه..ومع أنَّه كان المشرع الذي ينبغي قال:"محمد يشرع لجميع النَّاس ويستثني ن 15فمثالً في صفحة 
أن يخضع لما يدعو إلى تطبيقه على اآلخرين، إال أنَّه كان له ضعفه واختص نفسه ببعض المزايا.." 

:"وهكذا نجد أنَّه بعد أن ينام نوما عميقاً، يقوم ليؤدي صلواته دون أن يجدد 16ويقول في صفحة 
ين، كان عليهم الشروع في وضوء وطهور جديد. ومن طهوره ووضوءه على حين أن المؤمنين اآلخر

  أجل أن يبرر االستثناء الذي عمل لصالحه، اكتفى بأن قال:إن عيني تنام وال ينام قلبي أبدا".
ومن تالميذ المستشرقين:سالمة موسى، وحسين فوزي، وزكي نجيب محمود، ومحمود عزمي،     

عزيز فهمي، ولويس عوض، وتوفيق الحكيم، وآخرون وعلي عبد الرازق، وأحمد لطفي السيد، وعبد ال
  غيرهم.

  )1(الموضوعات التي ركّز عليها المستشرقون في دراساتهم وأعمالهم االستشراقية:

  أوالً: القرآن الكريم:
زعم المستشرقون أن القرآن الكريم من وضع محمد، وليس كتاباً منزالً من اهللا عز وجل بواسطة   

السالم، وزعموا أن محمداً استمد المعلومات التي جاءت في القرآن من أناس أمين الوحي جبريل عليه 
كانوا يخبرونه بها، وجعلوا اليهودية والنصرانية مصادر للقرآن الكريم، وأما الحقائق العلمية التي أشار 

ن قبيل إليها القرآن فقد زعم المستشرقون أن محمداً توصل إليها بذكائه وعبقريته الفذة أو جاء بها م
المصادفة البحتة. وعلى رأس المستشرقين في هذا المجال: جولدتسيهر، وجب، وبالشير، وجورج 

م:"أما أن محمداً كان 1736سيل. يقول جورج سيل في مقدمة ترجمته لمعاني القرآن التي صدرت عام 
بل:"إن محمداً في الحقيقة مؤلف القرآن والمخترع الرئيسي له فأمر ال يقبل الجدل"، وقال ريتشارد 

اعتمد على الكتاب المقدس في كتابته للقرآن". وذهب المستشرق لوت إلى أن محمداً مدين بفواتح السور 
  ألم إلى التأثير اليهودي.-طسم  -مثل: حم

  :rثانياً: التشكيك في رسالة النبي 
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ا أنـه كـان أنكر المستشرقون نبوة محمد عليه السالم، وأنكروا رسالته جملة وتفصيالً، وزعمـو  
زعيماً سياسياً أو مصلحاً اجتماعياً، سـاعدته الظروف السـائدة في مكـة، وقد تخبطوا في تفسير 
ظاهرة الوحي: فمنهم من أرجعها إلى مرض نفسي أو إلى حالة نفسية أدت به إلى نوع من التأمل 

الم. يقول غوستاف الذاتي في السماء، ومنهم من زعم أن تخيالت كانت تمالً ذهن النبي عليه الس
  لوبون:"ويجب اعتبار محمد من فصيلة المتهوسين من الناحية العلمية كأكبر مؤسسي الديانات....".

يقول المستشرق هنري ماسيه في كتابه "اإلسالم":"ووفقًا للتقاليد فإن محمدا تلقى في بادئ األمر     
وتدثر بدثار، وهناك بعض نوعا من الدوي فصار كأنه مصاب بالحمى، وشحب لونه وارتجف 

تحدثوا عن الصرع الذي يمكن أن يكون محمد مصابا  -والبيزنطيون منهم على الخصوص-المؤرخين 
به، ومن المعلوم في القرون الوسطى في الشرق كما في الغرب أن هؤالء المرضى كانوا يتخيلون كأن 

داء من الوحي األول الذي حدث في روحا تمتلكهم، وقد أصبحت النوبات عند محمد مألوفة كثيرا ابت
   )1(شهر رمضان".

  ثالثاً: التشكيك في السنة النبوية:
حيث زعموا أنه كان نتيجة  rشكك المستشرقون في الحديث النبوي وفي نسبته إلى رسول اهللا   

للتطور الديني والسياسي واالجتماعي في القرنين األول والثاني الهجري. وأن تدوين الحديث كان 
متأخراً، وطعنوا في أعالم السنة الذين عملوا على تدوينها وحفظها وصيانتها أمثال اإلمام الزهري 
رحمه اهللا، كما لمزوا في الضوابط والقواعد التي اعتمدها العلماء في نقل األخبار، وتمييز صحيحها 

  من سقيمها.
وا فيها ثروة فكرية وتشريعية، إن الذي حمل المستشرقين على التشكيك في السنة النبوية أنهم وجد  

ولكونها التبيان والتفصيل لما في القرآن من األحكام واألصول، وألن السنة المصدر الثاني من مصادر 
التشريع اإلسالمي، فالمسلم ال يمكنه االلتزام بشرائع وأحكام القرآن الكريم دون الرجوع إلى السنة 

ات كل فريضة منها، وتبين كيفيتها ومبطالتها وأركانها النبوية، فالصالة مثالً تبين السنة عدد ركع
، وما يقال في الصالة يقال في الحج )2(وآدابها، قال: صلى اهللا عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني أصلي)

  والزكاة والحدود والعقوبات الشرعية وغيرها.
  رابعاً: التشكيك في الفقه اإلسالمي:

ة عظيمة، وهو فقه شامل يتسع جوانب الحياة، ولسعته وشموله يعتبر الفقه اإلسالمي ثروة فكري  
وعظمته التي فاقت القوانين الوضعية الغربية قام المستشرقون بالتشكيك فيه، فاتهموه بعدم مواكبة 
العصر وروح المدنية، واتهموا الحدود والعقوبات بالقسوة والشدة، في الوقت الذي أباحت تشريعات 
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وجريمة اجتماعية، وأحلت الرذائل والموبقات كالزنا والربا واللواط واإلجهاض الغرب الكافر كل سيئة 
  وشرب المسكرات.

لقد زعم المستشرقون أن أحكام الشريعة اإلسالمية مستمدة من القانون الروماني الوثني، وتولى كبر     
الشرع المحم دي ليس إال القانون هذه الفرية المستشرق "شيلدون أموس" الذي قال بصريح العبارة: "إن
  )1(الروماني لإلمبراطورية الشرقية معدالً وفق األحوال السياسية في الممالك الغربية".

خامساً: التشكيك في التراث الحضاري اإلسالمي، والتشكيك في تاريخ المسلمين وماضيهم المشرق، 
ارة الرومانية، وأن وخاصة الفتوحات اإلسالمية: زعموا أن الحضارة اإلسالمية منقولة عن الحض

المسلمين لم يكن لهم أي إبداع حضاري أو فكري، وأن المسلمين كانوا مستعمرين وسفاكي دماء، 
  استخدموا السيف لتحقيق مصالحهم المادية.

سادساً: التشكيك في األدب العربي: حيث زعموا أنه أدب ضحل مجدب، وهدفهم من ذلك: أن يتجه 
  المسلمون إلى األدب األوربي.

سابعاً: التشكيك في اللغة العربية وقدرتها على مسايرة التطور العلمي:وسلك المستشرقون في ذلك عـدة  
  )2(محاور:

محور التنفير من اللغة العربية: من خالل االستهزاء والسخرية منها، والحطّ من قواعدها النحوية  -1
  وأصولها البالغية، مع الترغيب في لغة األوربيين.

للهجات العامية: لقد قاد الحملة ضد اللغة الفصحى، والترغيب والترويج للعامية محور نشر ا -2
مجموعة من المستشرقين أمثال: األلماني "ويلهم سبيتا"، واإلنجليزي المهندس "وليم ويلكوكس" الذي 

مور" أرجع تأخر المصريين إلى تمسكهم بلغة القرآن الكريم في الكتابة والتأليف، واإلنجليزي: "سلدن ول
م كتاباً بعنوان: العربية 1901الذي ألّف عام  -عمل قاضياً في محكمة اإلستئناف األهلية في مصر-

المحكية في مصر، واأللماني "كارل فولرسي" الذي تولى سابقاً إدارة دار الكتب المصرية، وساعد 
يد عقل، المستشرقين في حملتهم ضد الفصحى بعض نصارى مصر والشام، أمثال سالمة موسى وسع

  وأجراؤهم من أبناء المسلمين في مصر أمثال: أحمد لطفي السيد.
3-  محور كتابة العربية بالحروف الالتينية: وقاد هذا المحور الفرنسي "لويس ماسينيون" الذي زعم أن

ذلك ضرورة لمسايرة الركب الحضاري، وناصره في ذلك القاضي المصري عبد العزيز فهمي، 
وتناسى المستشرقون أن اللغة العربية الفصحى هي لغة القرآن  .قل، وأنيس فريحةواللبنانيان سعيد ع
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الكريم، ولغة الحضارة والتراث الفكري اإلسالمي، وأنها من أكبر عوامل وحدة األمة اإلسالمية، وأن 
  تعلُّمها واجب على كل مسلم موحد.

وتهذيب قواعد اللغة والنحو  محور تطوير اللغة الفصحى بإصالح الخط العربي أو استبداله -4
والصرف، ونشر اللغة الوسطى بين الفصحى والعامية: وقد قاده في مصر كل من أمين الخولي وتوفيق 

  الحكيم وفريد أبو حديد وطه حسين.
  )1(ثامناً: التشكيك في مكانة المرأة ومنزلتها في اإلسالم:

  والد وصانعة األجيال عندما أدرك الغرب الكافر أن المرأة المسلمة هي محضن األ  
  المسلمة أخذوا في الدس على مكانتها في اإلسالم، فزعموا أن اإلسالم انتقص حقوق المرأة 

الشخصية واالجتماعية، وحد من حريتها، وسلّط الرجل عليها، أثار المستشرقون في أبحاثهم وأعمالهم 
كام الشرعية المتعلقة بالطالق الشبهات والشكوك المتعددة في هذا الجانب، لمزوا الحجاب، واألح

والزواج وتعدد الزوجات، والميراث، وعمل المرأة خارج البيت ودائرة األسرة، وأثاروا ما يعرف بـ 
خابوا وخسروا، إذ امتدت الصحوة اإلسالمية إلى النساء  -وإن نجحوا في ذلك–"تحرير المرأة" ولكنهم 

  المسلمات. 
  :فأصبحت المرأة المسلمة

   .تعرف حقيقة التآمر الغربي الصليبي واليهودي ضد بنات جنسها *
وأصبحت تعلم بوعي أن اإلسالم أعطاها من الحقوق ما لم تنله المرأة في ظل المبادئ والدساتير *

  .واألديان المصطنعة
   .وأصبحت تدرك أن كل من يتباكى على المرأة إنما يريد بها شراً *

  :فالغرب الكافر يريد
   .األسرة المسلمة النواة األولى في المجتمع اإلسالميإفساد  *
  ويريد أن يحطم األخالق والقيم التي تقوم عليها المجتمعات القوية.  *
وأجراء الغرب يريدون سلبها أعز شيء لديها، أال وهو عرضها وعفافها، لتكون متعة رخيصة في  *

  سوق الملذات والشهوات.
  ة، وإثارة النعرات الجاهلية: تاسعاً: إحياء القوميات القديم

التي من شأنها تحطيم روح اإلخاء اإلسالمي والوحدة اإلسالمية، وإقامة الحواجز النفسية والمادية بين 
  الشعوب المسلمة، وتجزئة العالم اإلسالمي إلى دويالت مهزوزة متناحرة.
  عاشراً: إحياء الفرق والجماعات الضالة التي أساءت لإلسالم والمسلمين 
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كالقرامطة والبهائية والقاديانية، وإحياء ما يسمى بالتصوف اإلسالمي وما فيه من ضالالت وانحرافات 
  عقائدية، كعقيدة الحلول ووحدة الوجود.

 :)1( الصلة بين االستعمار واالستشراق والتنصير

نفوسهم أهداف يمكننا القول بأن أكثر المستشرقين من منسوبي الكنيسة ورجالها الذين يحملون في   
التنصير ومخططاته، كما أن المبشرين اعتمدوا على مؤلفات وكتب ورسائل المستشرقين واستفادوا منها 
في حملتهم التبشيرية، لقد كان المبشرون والمستشرقون هم المقدمات النفسية والمعنوية لطوابير 

  ة المسلمة ومواردها وخيراتها.الجيوش االستعمارية، وهم الممهدون للسيطرة الغربية على مقدرات األم
وكان للمد االستعماري في العالم اإلسالمي دور كبير في تحديد طبيعة النظرة األوربية إلى   

الشرق، وخاصة بعد منتصف القرن التاسع عشر، وقد أفاد االستعمار من الدراسات االستشراقية كما 
اإلسالمية وكان للسيطرة الغربية على الشرق أفاد من طوابير المبشرين الذين زحفوا إلى البلدان 

اإلسالمي دورها في تعزيز مواقف المستشرقين والمبشرين، وتواكبت مرحلة التقدم العلمي الضخم في 
المؤسسات االستشراقية مع مرحلة التوسع األوربي في الشرق. ولقد استطاع المستعمر الغربي أن يجند 

نوا دعائم مخططاته وأدوات تنفيذ سياساته في البلدان مجموعة من المستشرقين والمبشرين ليكو
اإلسالمية. يقول اللورد بلفور وزير خارجية بريطانية وصاحب الوعد المشؤوم:"إن المبشرين هم ساعد 
جميع الحكومات المستعمرة وعضدها في كثير من األمور المهمة ولوالهم لتعذّر على تلك الحكومات 

ويقول  .ولذلك فإنا في حاجة إلى لجنة دائمة تعمل لما فيه صالح المبشرين"أن تذلل كثيراً من العقبات، 
المستشرق األلماني "استفان فيلد": "واألقبح من ذلك أنه توجد جماعة يسمون أنفسهم مستشرقين سخروا 
معلوماتهم عن اإلسالم وتاريخه في سبيل مكافحة اإلسالم والمسلمين، وهذا واقع مؤلم البد أن يعترف 

  المستشرقون المخلصون لرسالتهم بكل صراحة".به 
ومن أجل ذلك لم تبخل الحكومات، وال الهيئات، وال الشركات وال المؤسسات وال الكنائس في يوم   

  .من األيام في دعم حركة االستشراق وحركة التبشير المسخرتين في خدمة االستعمار الغربي الكافر
ار األدوار في خطة غزو العالم اإلسالمي ثقافة وفكراً، لقد تقاسم التبشير واالستشراق واالستعم  

وعقيدة وشريعة، وأمة وأرضاً، وعملوا سوياً على إضعاف المقاومة الروحية والمعنوية في نفوس 
  المسلمين، 

فالتبشير حمل أعباء الدعوة الجماهيرية من خالل المدارس ورياض األطفال والمستشفيات ودور 
والمسنين والنوادي الرياضية واالجتماعية، وأن التنصير قد اتكأ كثيرا على  الضيافة والمالجئ للعجزة

االستشراق في الحصول على المعلومات عن المجتمعات المستهدفة، ال سيما اإلسالمية في موضوعنا 
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هذا، وخاصة عندما اكتسب مفهوم التنصير معنى أوسع من مجرد اإلدخال في النصرانية إلى تشويه 
   )1( شكيك في الكتاب والسنة والسيرة وغيرها.اإلسالم والت

وحمل االستشراق عبء األعمال في ميدان المعرفة والعلم، فاستخدم التأليف والكتابة وإلقاء 
المحاضرات وعقد الندوات، وإصدار الموسوعات والمجالت، وأما االستعمار فقد أعان كليهما مادياً 

على نفسه وعلى إنجاح خطته، واستطاعوا جميعاً إيجاد ومعنوياً، ليقوم كل منهما بمهامه وهو آمن 
أجيال متعاقبة من المسلمين ال تفقه اإلسالم وال تحفظ من القرآن الكريم إال آيات معدودة، أجيال تتنكر 
لدينها وهويتها اإلسالمية، وتعمل ضد مصالح المسلمين، أجيال تسخِّر نشاطها وأقالمها وأموالها في 

علومه وآدابه وحضارته. ولم تبخل الحكومات، وال الهيئات وال الشركات وال النيل من اإلسالم و
المؤسسات وال الكنائس في يوم من األيام في دعم حركة االستشراق ومدها بما تحتاجه من مال، وتأييد 
وإفساح الطريق أمامها في الجامعات حتى بلغ عدد هؤالء المستشرقين آالفاً كثيرة. ولقد كانت حركة 

  ستشراق مسخَّرة في خدمة االستعمار، وفي خدمة التنصير.اال
وأن االستشراق قد استشرى ونال رعاية الكنيسة ومباركتها عندما ثبت فشل الحروب العسكرية       

من خالل انحسار المد الغربي الصليبي بعد جهود قرنين من الزمان ، فاتجهت الكنيسة الغربية إلى 
ثقافة والعلم ، فكان التوجه إلى ما نسميه اليوم بالغزو الفكري في تحقيق ما التنصير من خالل الفكر وال

هذا الغزو الذي اتخذ من االستشراق منطلقا له ، سعى من خالله إلى   )2(فشل فيه سالح الغزو الحربي.
تشويه اإلسالم بطرق شتى ، ال تتعدى كونها جملة من اإلسقاطات التي نالت حظا طيبا من النقاش 

  )3( د، في زمان إطالقها وبعده، من كثير من المسلمين.والر

  االستشراق والتنصير في خدمة اليهودية:

لقد تم استغالل االستشراق والتنصير في خدمة اليهودية والصهيونية التي يهمهما إضعاف الشرق       
اريخ المعاصر أن اإلسالمي وإحكام السيطرة عليه بشكل مباشر أو غير مباشر. حيث أكَّدت وقائع الت

االستشراق والتبشير قد سخِّرا في خدمة اليهودية، ويكفينا أن نعلم أن في أوربا وأمريكا آالف القساوسة 
والرهبان ومئات المنظمات الكنسية األصولية اإلنجيلية العاملة من أجل دعم إسرائيل مالياً ومعنوياً، 
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 )1(األقصى، وبناء الهيكل اليهودي الثالث على أنقاضه. وكلها تحثُّ اليهود في االستعجال بهدم المسجد
  )2(ألن المسيح سينزل بعد ذلك، وعلى رأس األلف الميالدي كما جاء في رؤيا يوحنا.

                                                             
 .190- 179التبشير واالستعمار في البالد العربية ص  :وثيقة بين التبشير واليهوديةانظر العالقة ال -1
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 الجمهورية من الحزب الجمهوري هم من هؤالء القوم.
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  الفصل الثالث

  التـغـريب

إن من أساليب الغزو الفكري التغريب أو االستغراب، هو ما يقوم به الغرب من مخططات لحمل       
  المسلمين على تغيير حياتهم االجتماعية والسلوكية واقتفاء سيرة الغرب الكافر.

 تعريف التغريب:

  يعرفه أحد الغربيين المهتمين بالتنصير فيقول: 
  )1(نية ، فإن لم يدخلوا فيها فليخرجوا من دينهم وبخاصة المسلمون.هو:دعوة الناس للدخول في النصرا 
  ويعرفه الدكتور على جريشة فيقول: 

هو إحداث التغيير االجتماعي واألخالقي والفكري في حياة المسلمين مما يجعلهم بعيدين عن دينهم، 
ي يصبح المسلم غربياً وخاضعين في ذلك للجاهلية الغربية، ومقتفين آثارها الخلقية واالجتماعية، أ

  )2(أوربياً في سلوكه وأخالقه وقيمه وحياته االجتماعية.
فالمقصود من التغريب تحويل سلوك المسلمين، وعاداتهم، وتقاليدهم، وقيمهم، وأعرافهم، وثقافتهم      

  لتكون تابعة للغرب.
دان الخصائص الذاتية والتغريب يعني استيراد نفر من المسلمين كل شيء من الغرب الكافر، مع فق   

م هيدي نيا بقًا لِّمدصقِّ مبِالْح تَابالْك كلْنَا ِإلَيَأنزللمسلمين، وقد حذرنا اهللا من ذلك، فقال تعالى:(و ن
مع ماءهوَأه الَ تَتَّبِعو َل اللّها َأنزم بِمنَهيكُم بفَاح هلَينًا عميهمتَابِ والْك نكُملْنَا معقِّ ِلكُلٍّ جالْح نم اءكا ج

الخَيرات ِإلَى اهللا شرعةً ومنْهاجا ولَو شَاء اللّه لَجعلَكُم ُأمةً واحدةً ولَكن لِّيبلُوكُم فيمآ آتَاكُم فَاستَبِقُوا 
  .48خْتَلفُون) سورة المائدة:مرجِعكُم جميعا فَينَبُئكُم بِما كُنتُم فيه تَ

 M K  J I H G 8  7  º   ¹    ¸  ¶  µ   ´  ³  ²   ±   °  ¯    ®  ¬  «   ª
  Ï  Î  Í  Ì       Ë  Ê  ÉÈ    Ç   Æ  Å   Ä   Ã  Â  Á   À  ¿  ¾½  ¼  »L  :٤٩المائدة  

   -أسماء ومصطلحات أخرى للتغريب:  
اآلخرين به مثل: المدنية، التطور والتقدم، قد يطلق على التغريب عدة مصطلحات بهدف تجميله وفتنة 

  الحضارة، الحياة الجديدة، التغيير االجتماعي، التحديث والتنوير.

                                                             
أصول التنصير في الخليج: تأليف هـ. كونوي زيقلر، ترجمة مازن مطبقاني، نشر مكتبة ابن القيم في المدينة  -1
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 مالمح خطة التغريب:

اعتمد التغريب خطة طويلة األمد لتغيير أحوال المسلمين وسلوكهم، حتى ال تحس األمة المسلمة  -
  مده في التغيير، وكأن هذا التغيير يتم تلقائياً.بأهدافها البعيدة، أو ال تشعر بأسلوبها الذي تعت

اتخذ التغريب لتحقيق أهدافه رسوالً من أبناء المسلمين أنفسهم، يدعو القوم إلى أفكار الغرب  -
وأخالقه، وهم المفكرون واألدباء والكتاب الذين تربوا في أحضان الثقافة الغربية،لقد كانت خطة 

  .بهاصحاالغرب: أن يقطع الشجرة أحد أ
  في أدنى مظاهر الحياة االجتماعية،  :يبدأ التغريب أوالً -

كاألكل والشراب باليد اليسرى، واستخدام الكلمات والمصطلحات األجنبية في آداب التحية والوداع أو 
   -السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته-التحية بغير تحية اإلسالم المعروفة 

  ثم االنتقال إلى كبائر المحرمات* 
-كأكل لحم الخنزير وشرب الخمر والرقص والسفور والتبرج واالشتراك في مسابقات ملكات التعري  

، وكأن تخرج المرأة أوالً وهي تبدي بعض عورتها، أو ترتدي البنطال، ثم االنتقال إلى -ملكات الجمال
وتؤجج الشهوات  الموضات الغربية الفاضحة التي تكشف أجزاء من جسم المرأة، تثير الغرائز الجنسية

  في نفوس الشباب.
  أن يبدأ التغريب بمخاطبة فكر األمة المسلمة وعقيدتها، -
عن طريق المأجورين والعمالء من الداخل، ثم يجري داخل العقول والقلوب، وأخيراً ينتقل إلى  

  األخالق والتقاليد والعادات االجتماعية والسلوكية.
مختلفة، وهي وسائل مدروسة ومخطط لها تخطيطاً علمياً، تعتمد خطة التغريب وسائل اإلقناع ال -

  يشرف عليه علماء النفس واالجتماع، وأجهزة المخابرات، ورجال اإلحصاء.
تستفيد خطة التغريب في إحداث التغيير االجتماعي من جهود المبشرين، وأعمال المستشرقين،  -

  وجهود العلمانيين الالدينيين من أبناء المسلمين.
ة التغريب تشمل كل نواحي الحياة االجتماعية والثقافية، وليست قاصرة على ناحية أو جانب إن خط -

واحد، كي يصبح أبناء المسلمين غربيين في كل مظاهر الحياة، تشمل آداب الطعام والشراب، وآداب 
  اللباس والزينة، ومجال البناء والتعمير، كما تشمل مجال التربية واألخالق.

ارات والمصطلحات والعبارات التي تدغدغ العواطف، كالتطور والتقدم والمدنية استخدام الشع -
والرفاهية والحضارة، مع عدم االصطدام بالمشاعر واألحاسيس، واستخدام مصطلح التقاليد والعادات 

  )1(الموروثة القديمة للداللة على األحكام الشرعية التي يجب تركها وعدم التقيد بها.
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  إلى تغريب كثير من المسلمين: األسباب التي أدت

وقـوع البـالد اإلسـالميـة تحـت سـيطرة الغربييـن فتـرة طويلـة، ومحاولـة  -1
االســتعمار األوربي إحداث التغريب بكل ما يملك من إمكانيات، كما فعلت فرنسا في كل من 

ة الفرنسية على مصر عام الجزائر وسوريا ولبنان. فمثال ازداد التغريب والتذويب الحضاري أيام الحمل
م، عندما أراد بونابرت تطبيق الحياة الفرنسية على األرض المصرية عبر أفكاره التي تتناقض 1798

م وعلى مدى عامين اثنين 1998مع اإلسالم عقيدةً وقيماً وأخالقاً. ومما يؤسف له أنَّه في يوليو من عام 
مائتي عام على الحملة الفرنسية التي قادها احتفل مجموعة من المثقفين المصريين بمناسبة مرور 

نابليون بونابرت، وزعموا أنهم ال يحتفلون باالستعمار، وإنما بالعالقات الثقافية مع فرنسا، وبالمجمع 
  العلمي والمطبعة التي أدخلها نابليون ألول مرة إلى مصر.

مين المراكز والمناصب المهمة تولية االستعمار الغربي أبناء النصارى والمنافقين من أبناء المسل -2
ذات التأثير في حياتهم. وقد استطاع الغرب أن يوجد لنفسه فريقًا من العرب المؤمنين بالعلمانية 

  والتغريب، الذين قاموا بتلميع فلسفات ونظريات الغرب الالدينية والترويج لها.
دان المسلمين الثقة بأنفسهم الضعف السياسي الذي أصاب المسلمين بعد رحيل عساكر االحتالل، وفق -3

القول وحالوة  وبما عندهم. ولقد وجد أصحاب هذا الدين اإلسالمي وأتباعه أنفسهم مبهورين بزخرف
المنطق الذي صبغ الغزو الفكري العقائدي، كما وجدوا أنفسهم مبهورين حائرين أمام الغزو العسكري 

يحلم أهل اإلسالم بها، وبالرغم من  كانالمنظم القوي الذي ضم آالت من آالت الدمار والحرب ما 
كل يوم وإلى -الكثرة العظيمة الهائلة للمسلمين في العالم ودخول بعض األفراد والجماعات في اإلسالم 

كل طلعة شمس مواقع جديدة في فكر أهله وعقائدهم، وذلك بفعل  فإن هذا الدين يفقد مع -يومنا هذا
ت الباطلة األخرى، ولإلعالم الخبيث الموجه إلى عقول المسلمين الدعاية المنظمة القوية ألهل الدعوا

مرده إلى  وليس هذا التراجع والهزيمة النفسية عند المسلمين مرده ضعف العقيدة ذاتها، وإنّما وقلوبهم،
وقلوبهم، وضعف الرسالة  قوة الرسالة اإلعالمية الموجهة من أعداء المسلمين إلى نفوس المسلمين

   . وجهة لهذا الغزو الفكري والعقائدي الخبيثاإلعالمية الم

تخلّف العلوم اإلسالمية، وجمود المنهج الدراسي على خطه القديم، ووقوف الفكر اإلسالمي عن  -4
  التجديد واالبتكار، ومعالجة شئون العصر.

البريطاني أخذ المجتمعات اإلسالمية بنظم التعليم الغربية، ففي مصر فرض اللورد كرومر المعتمد  -5
وبمساعدة من القس دنلوب منهج التعليم والتربية الغربي على الدارسين، ولقد بقي هذا المنهج سائداً فيها 

  حتى يومنا هذا، وقد تأثرت به كثير من البلدان العربية.



68  

 

جهل معظم المسلمين بحقائق اإلسالم ومفاهيمه، وقلة الدعاة المخلصين الذين يقومون بواجبهم تجاه  -6
  .)1(ا الدين وأهلههذ

  :)2(مواقف المسلمين من الحضارة الغربية

  اختلفت مواقف المسلمين من الحضارة الغربية على النحو التالي:  
االتجاه األول: الموقف السلبي: اتخذ بعض المسلمين موقفاً سلبياً أمام الحضارة الغربية وكل ما انبثق 
عنها من مؤسسات ثقافية، وهو يدعو إلى عدم األخذ بشيء من أسباب هذه الحضارة. وفي نظرنا أن 

استعمال العقل  هذا الموقف السلبي كان نتيجة سوء تفسير للنصوص الدينية، فاهللا تعالى حثنا على
والفكر في الكون، واقتباس الصالح المفيد، وإعداد القوة، والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق 

فكرة حفر الخندق حول المدينة حماية لها من األعداء، وهي فكرة  rالناس بها، ولقد أخذ الرسول 
تحيل عملياً ألن طبيعة األشياء فارسية نافعة، والموقف الرافض لكل ما أنتجته الحضارة الغربية يس

  تأباه.
االتجاه الثاني: الموقف الداعي إلى التغريب واألخذ بكل أسباب الحضارة الغربية خيرها وشرها، حلوها 
ومرها، سواء ما يتعلق بالعلم والصناعة أو ما يتعلق بالثقافة، وأسلوب الحياة االجتماعية والروحية. إنه 

ربية والمقلد لها، المؤمن بكل قيمها ومبادئها، وفلسفتها المادية، ونظمها الموقف المستسلم للحضارة الغ
  السياسية واالقتصادية.

  وقد وجد لهذا االتجاه أنصار ومؤيدون في كافة بلدان المسلمين.   
ففي تركيا:كان ضياء كوكب ألب هو الممثل الفكري لهذا االتجاه، وكانت المؤسسات الرسمية التي 

الحرب العالمية األولى اليد المنفذة له، وكان هدفها واضحاً ومحدداً، وهو إقامة دولة تولت السلطة بعد 
على طراز الدول األوربية الحديثة، ففصلت الدين عن الدولة، وأقامت المجتمع التركي على األسس 

رة العلمانية، وأجبرت الناس على لبس القبعة والمالبس اإلفرنجية، وأجبرت المرأة على الخروج ساف
متبرجة، ثم عمدت إلى الحروف العربية فأبدلتها بالالتينية وسلخت تركيا عن كل صلة بتاريخها 

  اإلسالمي. ولكن تركيا لم تكسب من تقليدها للغرب شيئاً مقابل ما فقدته وتخلَّت عنه.
  وفي الهند: حمل لواء التغريب أحمد خان والمدرسة الفكرية التي أسسها   

لى تقليد الحضارة الغربية وأسسها المادية، واقتباس العلوم العصرية، بحذافيرها في عليكره، حيث دعا إ
وعلى عالّتها، وتفسير القرآن الكريم ومفاهيم الدين وفق ما وصلت إليه الحضارة األوربية، وأصدر 

اء أحمد خان في ذلك تفسيراً سماه "تبيان الكالم" فسر فيه القرآن الكريم على صورة تطابق هواه وأهو
  أسياده الغربيين وآرائهم.

                                                             
 .102انظر معالم الثقافة اإلسالمية عبد الكريم عثمان ص  -1
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وفي مصر: كان االتجاه إلى التغريب قوياً ومتحمساً، والحق أن مصر كانت بيئة صالحة لهذه   
الدعوة ولجميع دعوات االستشراق، لدرجة أن كل فكرة ودعوة غربية أوربية مست الدين بسوء وجدت 

الدين عن الدولة، وإنكار حجية السنة لها أنصاراً ودعاة من المصريين أنفسهم، ومن ذلك: فكرة فصل 
النبوية، والدعوة إلى ما يسمى تحرير المرأة ومساواتها بالرجل، والدعوة إلى ترك المرأة للحجاب 
والخروج سافرة متبرجة، والدعوة إلى العامية، واستخدام الالتينية بدل العربية الفصحى، والدعوة إلى 

  ير ذلك من الدعوات الهدامة.الفرعونية والقومية واالشتراكية إلى غ
  ويعتبر الدكتور طه حسين من أبرز الشخصيات المصرية في الدعوة إلى   

، ومن أكثرها إلحاحاً في األخذ به، كما أنه من المغالين في ذلك، وقد ضمن آراءه التغريبية )1(التغريب
من الشرق، وأن الثقافة  في كتابه "مستقبل الثقافة في مصر"، ففيه زعم أن مصر ذات صلة بأوربا أكثر

المصرية جزء من الثقافة الغربية األوربية، وأن الحياة المصرية المادية حياة أوربية، وأن المثل األعلى 
للمصري في حياته المادية إنما هو المثل األعلى لألوربي في حياته المادية، سواء كان في نظام الحكم 

  أو نظام التعليم.
مصريين أن يقتفوا سيرة األوربيين في كل شيء، سواء كان حقاً أم وقد ألح طه حسين على ال  

باطالً، نافعاً أم ضاراً فقال: "إننا في هذا العصر الحديث نريد أن نتصل بأوربا اتصاالً يزداد قوة من 
يوم إلى يوم، حتى نصبح جزءاً منها لفظاً ومعنى وحقيقة وشكالً". وإذن يتعين علينا كما يقول طه 

نسير سيرة األوربيين، ونسلك طريقهم لنكون لهم أنداداً، ولنكون لهم شركاء في الحضارة،  حسين: "أن
خيرها وشرها، وحلوها ومرها، وما يحب منها وما يكره، وما يحسن منها وما يعاب" وعلينا أيضاً كما 

ومها، ونحكم يقول طه حسين: "أن نشعر األوربي بأننا نرى األشياء كما يراها، ونقوم األشياء كما يق
  ".…على األشياء كما يحكم عليها

االتجاه الثالث: اتجاه تطوير اإلسالم والتوفيق بينه وبين الثقافة الغربية، من خالل تقريب مبادئ اإلسالم 
  ومفاهيمه من الحضارة الغربية، وتصيد األدلة على ذلك من أقوال مفكري اإلسالم.

التجاه والداعين إليه، لقد قام الرجل باعتماد أسلوب ويعتبر الشيخ محمد عبده من مناصري هذا ا  
جديد يعتمد على توضيح اإلسالم والدفاع عن الثقافة اإلسالمية والتأكيد على أنه دين التطور والتجديد، 
وأنه ال يتعارض مع المدنية الحديثة، وعلى هذا األساس انطلق الشيخ إلى مهاجمة التقليد، والدعوة إلى 

اإلسالم، وإعادة النظر في وضع المرأة في المجتمع: الحجاب، الحد من تعدد  االجتهاد وتطوير
الزوجات، الحد من حرية الطالق والمناداة بالوطنية والقومية، والعمل على األخذ بالنظام السياسي 

  الغربي، والعناية بالتاريخ السابق على اإلسالم.
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رير المرأة، وعلي عبد الرازق وسعد زغلول، ومن الداعين إلى اتجاه التطوير قاسم أمين داعية تح  
وهما من دعاة الوطنية والقومية، والعناية بالتاريخ الفرعوني واألخذ بالنظام السياسي الغربي بحجة 

  واهية، وهي أن اإلسالم دين ال دولة وال حكم.
مد ولقد مدح اللورد كرومر المعتمد البريطاني في مصر أصحاب هذا االتجاه وخاصة الشيخ مح  

عبده، حيث شبهه بالسيد أحمد خان في الهند، وبين أن أهميته السياسية ترجع إلى أنه يقوم بتقريب الهوة 
التي تفصل بين الغرب والمسلمين، وأن محمد عبده وتالميذه خليقون بأن يقدم لهم كل ما يمكن من 

  العون والتشجيع ألنهم الخلفاء الطبيعيون للمصلح األوربي.
ع: وهو الذي يتمثل في الدعوة إلى احتفاظ المسلمين بهويتهم اإلسالمية وشخصيتهم المستقلة االتجاه الراب

المتميزة حسب القرآن والسنة، والمحافظة على الفكر اإلسالمي في منابعه األصيلة، وإعادة تماسك 
م األخذ من الجماعة اإلسالمية، مع اإلفادة من خير ما أنجزته المدنية الغربية والعلم الغربي، مع عد

  الثقافة نفسها إال ما كان منها ال يتعارض مع هوية األمة اإلسالمية وشخصيتها وثقافتها األصيلة.
إن أصحاب هذا الموقف يرون ضرورة مواجهة الحضارة الغربية وتحديها بشجاعة وإيمان،   

لتمحيص والنقد ومعاملة هذه الحضارة كمادة خام يستفاد منها للخير أو للشر، وهو موقف الفحص وا
واالختيار، فالمسلم كما يرون صاحب عقيدة ورسالة وثقافة ومنهج في الحياة، وعليه أن يحمل رسالته 
الربانية للناس جميعاً، وعليه أن يجمع بين حسنات ما عنده وحسنات ما عند اآلخرين، فالنافع والصالح 

قام علماء هذا االتجاه بنقد قوي  يبحث عنه ويأخذ به، مع المحافظة على األصول اإلسالمية، ولقد
  جريء لحضارة الغرب وثقافته ومواجهتها وجهاً لوجه.

  ونحن أمام أمرين في التعامل مع الحضارة الغربية:
  األول: فهو التفكير والدراسة في جميع المظاهر الكونية، والتفحص في أنظمتها دراسة فاحصة.

ية أو المدنية التي هي نعم اهللا تعالى، والتي هي عطاء الثاني: فهو استخدام ما فيها من الفوائد الماد
وعوض لمن جاهد وتعب في فحص المظاهر والموجودات وأنظمتها. وعلى سبيل المثال لقد ورد في 
كتاب اهللا تعالى في المجال األول:(قل انظروا ماذا في السماوات واألرض). (قل سيروا في األرض 

ئ النشأة اآلخرة). (أفال ينظرون إلى اإلبل كيف خلقت وإلى السماء فانظروا كيف بدأ الخلق ثم اهللا ينش
كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى األرض كيف سطحت) وفي المجال الثاني وهو النقد 
الصناعي يقول اهللا تبارك وتعالى:(اهللا الذي خلق السماوات واألرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به 

ر لكم الفلك لتجرى في البحر بأمره، وسخر لكم األنهار. وسخر لكم من الثمرات رزقا لكم، وسخ
  الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. واتاكم من كل ما سألتموه).

ويمثل هذا االتجاه الحركات والجماعات اإلسالمية في البلدان اإلسالمية، ويمثله المفكرون والعلماء   
  ادوا الثقة بالثقافة اإلسالمية ومنابعها األصيلة.الذي نقدوا الثقافة الغربية، وأع
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ففي الهند تمثله ندوة العلماء التي يرأسها الشيخ أبو الحسن الندوي، وفي باكستان الجماعة   
اإلسالمية التي أسسها المفكر الكبير أبو األعلى المودودي الذي ألّف عدة كتب في نقد الحضارة الغربية 

غربية". وفي مصر وغيرها من البلدان العربية يمثل هذا االتجاه حركة من أشهرها "نحن والحضارة ال
اإلخوان المسلمين التي أسسها الشيخ حسن البنا، وفي الجزائر يمثل هذا االتجاه جمعية العلماء 
الجزائريين التي كان الشيخ عبد الحميد بن باديس ثم الشيخ البشير اإلبراهيمي من أهم رجالها، وفي 

كة ما شومي، وفي تركيا الحركة النورية التي أسسها الشيخ سعيد النورسي، وجماعة أندونيسيا حر
  األستاذ نجم الدين أربكان.

 مواجهة خطة التغريب:

 -ولمواجهة خطة التغريب البد من القيام بعدة أمور، هي:   

إنما هو  معرفة أهداف أعدائنا ومخططاتهم، والعمل على التصدي لها. ألن كل ما يحدث من حولنا -1
بتخطيط واعٍ وتدبير مدروس من القوى الغربية والصهيونية التي ال تريد لراية اإلسالم أن ترتفع أبدا، 

   )1( إن معرفة ذلك والوعي به يضعنا جميعا أمام الطريق الصحيح للعالج.
إعادة دور األسرة، وتنشيطها، وتوعية اآلباء واألمهات بمدى دورهم في حماية المجتمع والشباب  -2 

من التغريب، وبيان مدى مسؤوليتهم أمام اهللا تعالى يوم الحساب.  وليتذكر كل أب وكل أم أنَّهم 
واالنحراف، قال مسئولون أمام اهللا تعالى عن أوالده أحفظهم في دينهم وأخالقهم، أم تركهم للفساد 

اِئكَةٌ غلَاظٌ شداد لَا تعالى:(يا َأيها الَّذين آمنُوا قُوا َأنفُسكُم وَأهليكُم نَاراً وقُودها النَّاس والْحجارةُ علَيها ملَ
  .6يعصون اللَّه ما َأمرهم ويفْعلُون ما يْؤمرون) سورة التحريم:

لعلماء والدعاة والمتخصصين اإلسالميين في العلوم النفسية واالجتماعية بدورهم في توعية قيام ا -3
المسلمين بدينهم وضرورة االعتزاز به، وتوعيتهم بمخططات األعداء ومؤامراتهم التي تستهدف دين 

  األمة وأخالقها ومقدساتها.
تمرات المنحرفة، بهدف العمل على إقامة المؤتمرات والندوات اجتماعية المضادة التي تكشف المؤ -4

  تنمية دور األسرة ودعمه.
إقامة جمعيات متخصصة لحماية الشباب المسلم تبحث في مشكالتهم، وتقدم لهم الحلول المناسبة  -5

القائمة على ديننا وأخالقنا، كما يحدث على مستوى حماية البيئة مثالً، لحماية شبابنا من التلوث 
  والسموم األخالقية.

تحتاج المواجهة ألبناء الغرب إلى دراسات وبحوث، ومؤتمرات، التخاذ األساليب المناسبة  -6
  وأفكارهم من األمة؛ ألنهم أخطر من الغرب نفسه. دالستئصال هؤالء المنافقين الجد

                                                             
 .4في ديار اإلسالم: محمد حسن يوسف صانظر التغريب  -1
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 وسائل التغريب:

اتخذ التغريب وسائل عدة من أجل جعل المسلم غربياً في أخالقه وسلوكه، غربياً في حياته   
العلمانية، والقومية، والمرأة، وسنتناول بالحديث كل  :الجتماعية والفكرية والسياسية، ومن هذه الوسائلا

  واحدة من هذه الوسائل.
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 أوالَ:العلمانية

  العلمانية لغةً:

أصدره  لم ترد كلمة علماني بحروفها في معجم عربي قديم أو حديث، قبل المعجم الوسيط الذي  
م، جاء فيه: العلمانية نسبة إلى العلْم بمعنى العالَم، وهو خالف الديني أو 1961مجمع اللغة العربية عام 

  )1(الكهنوتي.
ومن المعاجم الحديثة التي جاءت فيه كلمة علماني معجم "المعلم البستاتي" جاء فيه: العلماني:      

حديث (الرهس) للدكتور خليل الجسر، جاء فيه: العامي الذي ليس بأكليريكي. ومعجم العربي ال
  علماني: ما ليس كنسياً والدينياً.

ووردت كلمتا علماني وعلمانية نسبة إلى العالَم في بعض المعاجم الثنائية اللغة منها معجم ألفه   
 Laiqueم، وقد وردت كلمة علماني في معجمه ترجمة كلمة 1828إلياس بقطر المصري عام 

  .)2(الفرنسية
تعرضوا لهذه الكلمة في اللغة العربية تعاملوا معها على أنها أتت من لغات أوربية حديثة  نوالذي  

  .saeculum, laicusانتقلت إليها من الالتينية من مادتي 
 seculariteفي اإلنجليزية  secularismالعلمانية ترجمة غير دقيقة بل غير صحيحة لكلمة    

لها بلفظ العلم ومشتقاته على اإلطالق. فالعلم في اإلنجليزية والفرنسية  بالفرنسية، إنها كلمة ال صلة
في  scientificوالنسبة إلى العلم هي  scientism، والمذهب العلمي تطلق عليه كلمة scienceمعناه 

  )3(في الفرنسية. scientifiqueاإلنجليزية أو 
  ثم إن زيادة األلف والنون غير قياسية في لغتنا العربية، وإنما جاءت سماعاً       

  مثل: رباني نسبة إلى رب، ثم كثرت في كالم المتأخرين كقولهم: روحاني، نفساني نوراني، جسماني.
ية فحسب إن الترجمة الصحيحة لكلمة العلمانية هي الالدينية أو الدنيوية، ال بمعنى ما يقابل األخرو  

بل بمعنى أخص هو: ما ال صلة له بالدين، أو ما كانت عالقته بالدين عالقة تضاد. وتتضح الترجمة 
الصحيحة لكلمة علمانية من خالل التعريفات التي وردت في دوائر المعارف والمعاجم األجنبية الغربية 

  للكلمة. هذا ما نتعرض إليه في بيان المعنى اصطالحاً.
ذكر أن ننوه هنا إلى أن خالفاً نشأ حول كلمة علمانية فبعضهم ينطقها بفتح العين ومن الجدير بال  

"علمانية" نسبة إلى العالَم، كما نص على ذلك المعجم الوسيط الذي أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
                                                             

 .133- 132انظر جذور العلمانية د. السيد أحمد فراج ص  -1
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الطبعة م، وبعضهم ينطقها بكسر العين "علمانية" كما جاء في 1961في طبعته األولى الصادرة سنة 
. ويرى األستاذ الدكتور عدنان الخطيب عضو مجمع )1(م1979الثانية للمعجم الوسيط الصادرة سنة 

اللغة العربية بالقاهرة أن ضبط كلمة "علماني" بكسر العين "علماني" ال سند له من لغة أو تاريخ، بل هو 
  .)2(الكلمةمجرد إقرار لخطأ شاع بين طوائف المثقفين غير المبالين بسالمة نطق 

أن كلمة "العلمانية"  -الخبير بمجمع اللغة العربية بالقاهرة-ويرى الدكتور عبد الصبور شاهين   
بفتح العين هو األصوب، وعليه درجت معظم المعاجم قديماً وحديثاً، إذ ال عالقة بين العلمانية والعلم 

  .)3(بكسر العين، ال من حيث الضبط وال من حيث الداللة

 ية اصطالحاً:العلمان

إذا كانت كلمة العلمانية غريبة في لغتنا العربية، وقد أتت إلينا من اللغات األوربية فإنه يجدر بنا   
  .)4(أن نتعرف على المعنى االصطالحي لهذه الكلمة من المصادر الغربية األجنبية

ظام أخالقي أسس على جاء في دائرة المعارف األمريكية عند الحديث عن العلمانية، الدنيوية هي: ن -1
  مبادئ األخالق الطبيعية، ومستقل عن الديانات السماوية أو القوى الخارقة للطبيعة.

هي حركة اجتماعية تهدف إلى  secularismجاء في دائرة المعارف البريطانية تحت مادة:  -2
ه كان لدى الناس صرف الناس وتوجيههم من االهتمام باآلخرة إلى االهتمام بهذه الدنيا وحدها، ذلك أن

في العصور الوسطى رغبة شديدة في العزوف عن الدنيا والتأمل في اهللا واليوم اآلخر، وفي مقاومة 
" تعرض نفسها من خالل تنمية النزعة اإلنسانية، حيث بدأ الناس secularismهذه الرغبة طفقت الـ "

ية، وبإمكانية تحقيق مطامحهم في في عصر النهضة يظهرون تعلقهم الشديد باإلنجازات الثقافية والبشر
" يتطور باستمرار خالل التاريخ الحديث كله، secularismهذه الدنيا القريبة..وظل االتجاه إلى الـ "

  باعتبارها حركة مضادة للدين ومضادة للمسيحية.
  -ما يلي: secularismجاء في قاموس "العالم الجديد" ويبستر شرحاً لمادة  -3
الدنيوية، أو االتجاهات الدنيوية، ونحو ذلك على الخصوص: نظام من المبادئ والتطبيقات الروح  -أ 

  يرفض أي شكل من أشكال اإليمان والعبادة.
  االعتقاد بأن الدين والشئون الكنسية، ال دخل لها في شئون الدولة، وخاصة التربية العامة. -ب 

  :secularيقول معجم "أكسفورد" في شرحه لكلمة  -4
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دنيوي، أو مادي، ليس دينياً وال روحياً، مثل التربية الالدينية، الفن أو الموسيقى الالدينية، السلطة  - أ
  الالدينية، الحكومة المناقضة للكنيسة.

  الرأي الذي يقول: إنه ال ينبغي أن يكون الدين أساساً لألخالق والتربية. -ب 
: "اتجاه في الحياة أو شأن خاص، secularismة ويقول "المعجم الدولي الثالث الجديد" تحت ماد -5

يقوم على مبدأ أن الدين أو االعتبارات الدينية يجب أن ال تتدخل في الحكومة، أو استبعاد هذه 
االعتبارات استبعاداً مقصوداً، فهي تعني مثالً: السياسية الالدينية البحتة في الحكومة، وهي نظام 

وجوب قيام القيم السلوكية والخلقية على اعتبارات الحياة  اجتماعي في األخالق مؤسس على فكرة
  المعاصرة والتضامن االجتماعي دون النظر إلى الدين.

ويقول المستشرق "أربري" في كتابه "الدين في الشرق األوسط" عن كلمة العلمانية: "إن المادية  -6
ية، والالدينية صفة مميزة ألوربا العلمية واإلنسانية والمذهب الطبيعي والوضعية، كلها أشكال لالدين

وأمريكا، ومع أن مظاهرها موجودة في الشرق األوسط فإنها لم تتخذ أي صيغة فلسفية أو أدبية محددة، 
  والنموذج الرئيس لها هو فصل الدين عن الدولة في الجمهورية التركية".

  -الخالصة:
ني، ومقابله الديني، وكأن مدلول يتبين لنا من خالل تلك التعريفات أن العلماني ما ليس بدي  

العلمانية المتفق عليه يعني: عزل الدين عن الدولة، وعن جميع جوانب حياة المجتمع، فالحياة يجب أن 
تقام بمعزل عن الدين سواء بالنسبة لألمة أو لألفراد، أو أنظمة الدولة ومؤسساتها. وإن سمح للدين 

راسم الزواج والوفاة، وإبقاءه حبيساً في نفس الفرد، ال بالتعبير عن نفسه ففي:الشعائر التعبدية وم
الخبير بمجمع -يقول الدكتور عبد الصبور شاهين  )1(يتجاوز العالقة الخاصة بينه وبين ربه الذي خلقه.

ويراد  secualrite: "من المصطلحات التي أفرزتها الحياة األوربية مصطلح )2(-اللغة العربية بالقاهرة
المورد:(عدم المباالة بالدين أو االعتبارات الدينية)، وقد اتخذت الحياة في أوربا هذا به كما جاء في 

  االتجاه في ظروف الصراع بين الكنيسة والدولة حول السلطة.
ورأى المفكرون والمصلحون آنذاك أن حسم المشكلة يكمن في إبعاد الكنيسة عن السلطة، وعزلها   

بقاء بعض اإلداريات بين أيدي الكهنة والرهبان، كشئون الزواج عن كل ما يتصل بإدارة المجتمع مع إ
  والطالق، ومراسم التعميد والوفيات، وهو كل ما بقي للمسيحية من عالقة بالمجتمع.

 العلمانية والدين:

في اللغات األوربية، وكان يمكن أن تترجم  secularismإن كلمة العلمانية ترجمة خبيثة عن كلمة   
عناها عند القوم "الدينية"، ألن معنى الكلمة كما سبق بيانه في دوائر المعارف بلفظة تدل على م
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والمعاجم األجنبية: ما ليس بديني، وكل ما ليس بديني هو ال ديني. ولكن اختيرت كلمة علماني أو 
  مدني ألنها أقل إثارة من كلمة ال ديني.

والقيم الدينية عن الحياة، وأنه من األولى  إن عالقة العلمانية بالدين قائمة على أساس نفي الدين    
الترجمات في اللغة العربية أن نسميها "الالدينية"، بصرف النظر عن دعوى العلمانيين في الغرب 
وأتباعهم في العالم اإلسالمي الذين يزعمون بأن العلمانية ال تعادي الدين، وإنما تبعده فقط عن مجاالت 

الخ، وتترك للناس حرية التدين بالمعنى …قتصادية والفكرية واالجتماعيةالحياة الواقعية: السياسية واال
االعتقادي الفردي على أن يضل التدين مزاجاً شخصياً ال دخل له بأمور الحياة العملية، بصرف النظر 
عن هذا االعتراض الذي ال يتطابق مع المفاهيم اإلسالمية، فإن "الالدينية" هي أقرب ترجمة تؤدي 

من الكلمة عند أصحابها، إنها تعبر عن المقصود دون أن تصدم مشاعر وأحاسيس المسلمين المقصود 
، يوجب على أهل العلم والمعرفة تعريته )1(فترجمة الكلمة إلى لفظ العلمانية يدل على خبث مقصود

  وبيانه.

  :)2(العلمانية والعلم

ذكرنا فيما سبق أنه ال صلة بين لفظ العلمانية ولفظ العلم ومشتقاته، سواء في اللغة العربية أم في   
اللغة اإلنجليزية والفرنسية، ولكن بعض العلمانيين في العالم اإلسالمي يجهدون أنفسهم في إيجاد صلة 

، يزعم هؤالء secularismبين هذين اللفظين من حيث المعنى مستغلين الترجمة الخاطئة لكلمة 
العلمانيون أن العلمانية والعلمية بمعنى واحد وأن العلمانية تعني استخدام العلم والعقل، ولكن البحث 

  الموضوعي الدقيق يظهر الفرق البين بينهما.
فالعلمانية معناها إبعاد الدين عن مجاالت الحياة، وفصل الدين عن الدولة والمجتمع، وقيام الدولة   

  جتمع على أسس دنيوية ال صلة لها ألبتة باألنظمة والتشريعات الدينية.وحياة الم
أما العلمية فهي وجهة تنتسب إلى العلم وتحتكم إليه في كل مجاالت الحياة وجوانبها، أو هي   

وصف لالتجاهات التي تركز في الدراسة والبحث على المنهج العلمي وهذه االتجاهات هي الوصف 
  وء المالحظة والتجربة واالستقراء.والشرح والتحليل في ض

العلمانية إذاً منهج حياة يبعد الدين عن أن يكون مصدراً للتشريعات واألنظمة واألحكام التي تنظم   
شئون الدولة والمجتمع، والعلمية إذاً: اتجاه يحاول معرفة القوانين التي تعمل عليها أو بمقتضاها 

  الطبيعة.
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حترمون العلم وما يقرره، ويتبنون حكمه، ويكيفون حياتهم وفقاً والعلميون من الناس هم الذي ي  
لمقتضاه ونتائجه،وال يلجئون إلى األهواء واآلراء الشخصية أو الحزبية، وال يبتغون األوهام 

  والخرافات، وال يقبلون االفتراضات إال بعد الفحص والتمحيص والتدقيق.
حتكام إلى الشريعة اإلسالمية في شئون األفراد والعلمانيون من الناس هم الذين ال يؤمنون باال  

والمجتمع والدولة، فالشريعة في نظرهم يجب إقصاؤها عن الدولة، وليس لها السلطان والحاكمية في 
  حياة الناس.

إن المنهج العلمي ظهر في الحضارة اإلسالمية ابتداء، ولم يشهد التاريخ اإلسالمي صراعاً بين   
الذي عرفته أوربا في القرون الوسطى حيث كان للكنيسة موقفٌ شائن من العلم العلم والدين كالصراع 

والعلماء ترتبت عليه نتائج خطيرة من أبرزها الفصام النكد بين العلم والدين، والفصام النكد بين 
  السياسة والدين، ونشوء عداوة للدين أدت إلى إبعاده من حياة الناس وإبعاده من البحث العلمي.

  :)1(نية واألخالقالعلما

األخالق قوام األمة القوية، وسياج المجتمع الفاضل، واألخالق في اإلسالم لها وزنها ومكانتها،      
واهللا تعالى شرع كثيراً من األحكام لصيانتها والمحافظة عليها. واألخالق والفضائل مصدرها عند 

  المسلمين دين اهللا عز وجل.
والعلمانية قد تسمح باألخالق والفضائل وترحب بها، لكن نجد تصادماً بين اإلسالم والعلمانية في     

  -موضعين:
  األول: مجال العالقة بين الرجل والمرأة:

فاإلسالم يضع من األحكام والتشريعات والتوجيهات التي تضبط هذه العالقة وتنظمها، ويبعد عنها      
كل عوامل االنحالل، فلقد جعل اهللا تعالى الزواج المشروع طريقاً إلشباع الغريزة الجنسية، ووسيلة 

ي خارج دائرة ما أحلَّه لتكوين األسرة على أساس من المودة والرحمة، وحرم اهللا تعالى كل اتصال جنس
فالزنا حرام، وكل وسائله والطرق التي تؤدي إليه حرام: كالتبرج والسفور، وخلوة الرجل  .وأباحه

بالمرأة األجنبية، والنظر إليها بشهوة، واألغنية الخليعة، والصورة المثيرة، والقصة الخليعة ونحوها مما 
  يثير الغرائز الجنسية.

كثير من هذه الرذائل تحت عنوان الحرية الشخصية، والتمدن وحضارة بينما العلمانية تسمح ب  
القرن العشرين، وتعتبر أن أحكام اإلسالم في هذا الشأن متزمتة ال تناسب روح العصر والمدنية، بل 

  وتشرع العلمانية من القوانين التي تحمي الرذيلة ودعاتها، وتدافع عن الساقطين في أوحالها.
  ية ترفض بشدة أن تربط األخالق بالدين:الثاني: إن العلمان
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إنها ال ترى أن الدين ينبوع األخالق والفضائل، بل تقيمها على أساس فلسفي أو عملي، ولقد نقلنا       
سابقاً من المعاجم األوربية عند الحديث عن معنى العلمانية اصطالحاً ما يبين نظرة العلمانية لألخالق. 

ث الجديد أن: "العلمانية نظام اجتماعي في األخالق مؤسس على فكرة جاء في المعجم الدولي الثال
وجوب قيام القيم السلوكية واألخالقية على اعتبارات الحياة المعاصرة والتضامن االجتماعي دون النظر 
إلى الدين"، وجاء في معجم (أكسفورد): "الرأي الذي يقول: إنه ال ينبغي أن يكون الدين أساساً لألخالق 

  ربية".والت

 :نشأة العلمانية

  لقد كان للعلمانية نشأتان في أوربا،       
األولى نشأة قديمة، تبدأ منذ اعتنقت أوربا النصرانية وجعلتها الدين الرسمي لإلمبراطورية الرومانية 

ين م)، ذلك أن رجال الكنيسة قد فصلوا فعالً بين الشريعة والعقيدة، فالد325في القرن الرابع الميالدي (
عندهم عقيدة فقط، أما الشريعة التي تنظم حياة الناس فقد تركت للقانون الوضعي الروماني، وقد مارس 
رجال الكنيسة هذا الفصام النكد بين العقيدة والشريعة تحت قول مدسوس نسبوه للسيد المسيح عليه 

لحاكم الروماني، والعقيدة ". فالتشريعات كانت لقيصر اهللا السالم وهو: "أعطوا ما لقيصر لقيصر وما هللا
هللا، يقرر تصوراتها ومبادئها رجال الكنيسة كما يحلوا لهم وفق أهوائهم وتحريفاتهم التي أدخلوها في 

  الدين النصراني.
أما النشأة الثانية للعلمانية التي تمثلت في إبعاد رجال الكنيسة والدين الذي يمثلونه عن الدولة والسياسة 

  العلم، فلقد ظهرت بعد القرن السادس عشر نتيجة ظروف خاصة مرت بها أوربا، والحكم ثم إبعاده عن 

  أسباب نشأة العلمانية في الغرب:

  :)1(للعلمانية مبرراتها الفكرية والدينية في أوربا، وأهمها ما يلي
  

  أوالً: فساد العقيدة النصرانية وطغيان الكنيسة وفساد رجالها:
وهذا يتمثل في قضايا عقائدية كثيرة، منها عقيدة التثليث، وعقيدة تحريف الدين وفساد عقائده:  -1

  الصلب والعشاء الرباني، وصكوك الغفران، ونظام الرهبنة.

                                                             
، مذاهب فكرية معاصرة 208- 123راجع مبررات نشأة العلمانية في المصادر التالية: العلمانية سفر الحوالي ص  -1

تجاهات الفكرية المعاصرة د. علي جريشة ، اال57-53، اإلسالم والعلمانية للقرضاوي ص462- 446محمد قطب ص 
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التعميد: وطريقته هى: رش الماء على الجبهة أو غمس أي جزء من الجسم في الماء، ويكثر أن  -أ
ن يعمد اإلنسان باسم األب واالبن وروح يغمس الشخص كله في الماء، والبد أن يقوم بهذه العملية كاه

  )1القدس، وال يقوم غير الكهنة بالتعميد إال للضرورة، وحينئذ يسمى التعميد: "تعميد الضرورة".(
العشاء الرباني: ويرمز به إلى عشاء عيسى األخير مع تالميذه إذ اقتسم معهم الخبز والنبيذ،  -ب

 رلنجاة البشرية، أما الخمر فيرمز إلى دمه الذي سفك لهذا والخبز يرمز إلى جسد المسيح الذي كُس
الغرض، ويستعمل في العشاء الرباني قليل من الخبز وقليل من الخمر لذكرى ما فُعل بالمسيح ليلة 
موته وكذلك ليكون هذا طعاماً روحياً للمسيحيين، فمن أكل هذا الخبز وشرب هذا الخمر استحال الخبز 

) إلى غير ذلك من 2إلى دمه فيحصل امتزاج بين اآلكل وبين المسيح وتعاليمه( إلى لحم المسيح والخمر
  المزاعم الباطلة.

تقديس الصليب وحمله: إن تقديس الصليب عند المسيحيين سبق صلب المسيح نفسه، فقد ورد عن  -ح
  )3المسيح قوله: "إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني".(

فران الذنوب فقد أصبح بدعة عجيبة، وذلك أنه إذا أراد البابا أن يبني كنيسة أو يجمع ماالً لشيء فغ -د
ما؛ طبع صكوك الغفران ووزعها على أتباعه ليبيعوها للناس؛ كالذين يبيعون أسهم الشركات. وبالصك 

ريه ما تقدم من الذنوب فراغٌ تُرِك ليكتب به اسم الذي سيغفر ذنبه، والعجيب أن هذا الصك يغفر لمشت
  وما تأخر، فهو بعبارة أخرى إذن بارتكاب كل الجرائم بعد أن ضمنت الجنة لهذا المغفور له سلفا. 

وحياة الرهبنة تمارس داخل األديرة باالنقطاع عن الحياة العامة، وباالمتناع عن الزواج، وتضم  -هـ
  شهدت األديرة أحط ألوان الفجور والفسوق. الراهبين والراهبات، وكأي حياة تنافي الفطرة وتلغيها،

كانت تنهى بشدة اقتناء الثروة والمال. فقد  -على الرغم من تحريفها-الطغيان المالي: إن األناجيل  -2
جاء في إنجيل متى:"ال تقتنوا ذهباً وال فضةً وال نحاساً في مناطقكم وال مزوداً للطريق وال ثوبين وال 

في إنجيل مرقص:"مرور جمـٍل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ) وجاء 4أحذية وال عصا".(
  ) 5ملكوت اهللا".(

  -ويمكن إيجاز مظاهر الطغيان الكَنَسي في هذا المجال فيما يلي:     
):"أصبحت الكنيسة أكبر مالك األراضي وأكبر السادة اإلقطاعيين 6األمالك اإلقطاعية: يقول ديورانت(

) قصر صغير، وكان دير "سانت جول" يملك 15000ان دير "فلدا" مثالً يمتلك(في أوروبا، فقد ك
                                                             

 .135، والنصرانية ألبي زهرة ص168المسيحية ألحمد شلبي ص -1
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) من رقيق األرض، كان "الكوين فيتور" أحد رجال الدين سيداً لعشرين ألفاً من أرقاء األرض، 2000(
وكان الملك هو الذي يعين رؤساء األساقفة واألديرة، وكانوا يقسمون يمين الوالء لغيرهم من المالك 

اعيين ويلقبون بالدوق والكونت وغيرها من األلقاب اإلقطاعية... وهكذا أصبحت الكنيسة جزءاً اإلقط
من النظام اإلقطاعي. وكانت أمالكها الزمنية: أي المادية، وحقوقها والتزاماتها اإلقطاعية مما يجلل 

للجدل والعنف بالعار كل مسيحي متمسك بدينه، وسخرية تلوكها ألسنة الخارجين على الدين ومصدراً 
  )1بين األباطرة والبابوات".(

األوقـاف: كانت الكنيسة تملك المساحات الشاسعة من األراضي الزراعية باعتبارها أوقافاً للكنيسة، 
بدعوى أنها تصرف عائداتها على سكان األديرة، وبناء الكنائس، وتجهيز الحروب الصليبية، إال أنها 

سبة أراضي الكنيسة في بعض الدول إلى درجة ال تكاد أسرفت في تملك األوقاف حتى وصلت ن
تصدق، وقد قال المصلح الكنسي "ويكلف":إن الكنيسة تملك أراضي إنجلترا وتأخذ الضرائب الباهظة 

  )2من الباقي، وطالب بإلغاء هذه األوقاف واتهم رجال الدين بأنهم "أتباع قياصرة ال أتباع اهللا".(
أتباعها ضريبة (العشور) وبفضلها كانت الكنيسة تضمن حصولها  العشـور: فرضت الكنيسة على كل

على عشر ما تغله األراضي الزراعية واإلقطاعيات، وعشر ما يحصل عليه المهنيون وأرباب الحرف 
  )3غير الفالحين ولم يكن في وسع أحد أن يرفض شيئاً من ذلك فالشعب خاضع تلقائياً لسطوتها.(

األوقاف والعشور نهم الكنيسة الجائع، وجشعها البالغ، بلفرضت الرسوم  ضريبة السنة األولى: لم تشبع
والضرائب األخرى، السيما في الحاالت االستثنائية؛ كالحروب الصليبية والمواسم المقدسة، وظلت 
ترهق بها كاهل رعاياها، فلما تولى البابا حنا الثاني والعشرون جاء ببدعة جديدة هي "ضريبة السنة 

ى مجموعة الدخل السنوي األول لوظيفة من الوظائف الدينية أو اإلقطاعية تدفع للكنيسة األولى" وه
  )4بصفة إجبارية، وبذلك ضمنت الكنيسة مورداً مالياً جديداً.(

الهبات والعطايا: كانت الكنيسة تحظى بالكثير من الهبات التي يقدمها األثرياء اإلقطاعيون للتملق 
افع اإلحسان والصدقة. وقد قويت هذه الدوافع بعد مهزلة صكوك الغفران، والرياء، أو يهبها البعض بد

إذ انهالت التبرعات على الكنيسة، وتضخمت ثروات رجال الدين تضخماً كبيراً. امتلكت الكنيسة 
ألف قصر، ودير "سانت جول" كان يملك ألفين من  15العقارات واألراضي، فدير "فيلدا" كان يملك 

األراضي التابعة له والتي بلغت عشرات اآلالف من األفدنة، لقد فرضت الكنيسة  الرقيق، يعملون في
  نظام السخرة على الناس وهو أن يعمل كل نصراني يوماً في األسبوع في أراضي الكنيسة.
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العمل المجاني "السخرة": لم تقنع الكنيسة بامتالك اإلقطاعيات برقيقها وما يملكه بعض رجال الدين من 
قاء، بل أرغمت أتباعها على العمل المجاني في حقولها وفي مشروعاتها، والسيما بناء آالف األر

الكنائس واألضرحة وكان على الناس أن يرضخوا ألوامرها ويعملوا بالمجان لمصلحتها مدة محدودة، 
  )1هي في الغالب يوم واحد في األسبوع، وال ينالون مقابل ذلك جزاء وال شكورا.(

فرض رجال الدين الضرائب الباهظة والعشور على الناس باسم الدين ويسوع المخلِّص، لقد       
  وفرضوا عليهم أن يكتبوا الوصايا المالية قبل وفاتهم لصالح الكنيسة ورجالها.

  الطغيان الديـني والروحي: -3
إن اإليمان باهللا الواحد األحد، الذي ال إله غيره وال معبود بحق سواه، وإن عيسـى عبد اهللا       

م 325ورسـوله، قـد تـحول في عقيـدة النصـارى إلى شركيات. وذلك أنه منذ مجمع نيقية سنة 
التثليث قهراً، والكنيسة تمارس الطغيان الديني واإلرهاب في أبشع صوره، ففرضت بطغيانها هذا عقيدة 

وهو اإليـمان بإلـه مثلث يتجسد،أو يحلُّ باإلنسان ذي ثالثة أقانيم (األب واالبن ورح القدس). 
وحرمت ولعنت مخالفيها، بل سفكت دماء من ظفرت به من الموحدين، وأذاقتهم صنوف التعذيب 

  وألوان النكال.
وهذه المبتدعات حملها النصارى مفاهيم  والعبادات قد دخلت فيها أوضاع بشرية كنسية مبتدعة،       

غيبية، وفسروها بأن لها أسراراً مقدسة، وجعلوا لها طقوساً تُمارس في مناسباتها، ويجب احترامها 
  والتقيد بها.

واألحكام التشريعية معظمها أوامر وقرارات كنسية بابوية، ما أنزل اهللا بها من سلطان، وهى تُحلُّل     
) 2أن يكون لها مستند من كتاب اهللا، أو من سنة رسوله عليه الصالة والسالم.(وتُحرم من غير 

ونصبت الكنيسة نفسها عن طريق المجامع المقدسة "إلهاً" يحلُّ ويحرم، ينسخُ ويضيف، وليس ألحد حق 
ه؛ ألنه االعتراض، أو على األقل حق إبداء الرأي كائناً من كان، وإال فالحرمان مصيره، واللعنة عقوبت

  )3كافر (مهرطق).(
وقد كان الختان واجباً فأصبح حراماً، وكانت الميتة محرمة فأصبحت مباحة، وكانت التماثيل      

شركاً ووثنية فأصبحت تعبيراً عن التقوى، وكان زواج رجال الدين حالالً فأصبح محظوراً، وكان أخذ 
ضاً الزماً، وأمور كثيرة نقلتها المجامع من األموال من األتباع منكراً فأصبحت الضرائب الكنسية فر

  الحل إلى الحرمة أو العكس دون أن يكون لديها من اهللا سلطان، أو ترى في ذلك حرجاً.
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وأما الطغيان الروحي فقد استولت الكنيسة على أرواح الناس من خالل فرضها جملة من      
ذ والدته إلى وفاته، فالطفل البـد أن التشريعات التي تجعل أرواح النصارى بقبضة رجل الدين من

يعمده حيـن والدتـه رجل ديـن، وإذا أراد الزواج فالبـد أن تجري مراسـم الزواج على يد رجل 
الدين في الكنيسة، وصالة األحد البد أن تكون وراء الكاهن الذي يصلي بهم ويوعظهم في الغالب 

بد أن يكون أمام رجل الدين الذي يجلس المذنب على بكلمات ال يفهمون تفسيرها، واالعتراف بالذنب ال
  كرسي االعتراف، وقد يمنحه رجل الدين صكك غفران، خاصة إذا دفع مبلغاً من المال ثمناً له.

الطغيان السياسي الذي مارسه رجال الكنيسة تجاه الملوك واألباطرة، فالبابا ادعى لنفسه السلطة  -4
تيجة ذلك نشأ صراع شديد بين السلطة الروحية البابوية والسلطة الدنيوية بجانب سلطته الدينية، ون

  الحاكمة لألباطرة والملوك، كان ينتهي بالغالب بإذالل األباطرة والملوك واألمراء.
لقد بلغت سلطة البابا الدينية المهيمنة على ذوي السلطة اإلدارية والسياسية أوجها، حتى كان       

ملوك واألباطرة، وأن يخلع تيجانهم إذا نازعوه ورفضوا أوامره، وأن باستطاعة البابا أن يتوج ال
يحرمهم من الدين، وأن يحرم شعوبهم الذين يوالونهم،وال يستجيبون ألوامر الخلع البابوية. حتى إن 
البابا "جريجوري" السابع خلع اإلمبراطور األلماني "هنري" الرابع وحرمه، وأحلَّ أتباعه واألمـراء من 

له، وألبهم عليه، فعقد األمراء اجتماعاً قرروا فيه أنه إذا لم يحصل اإلمبراطور على مغفرة  والئهم
البابا فإنه سيفقد عرشه إلى األبد، فاضطر هذا اإلمبراطور حفاظاً على عرشه أن يسعى السترضاء 

قلعته بمرتفعات م) فاجتاز جبال األلب في شتاء بارد مسافراً إلى البابا الذي كان في 1077البابا سنة (
"كانوسا" في "تسكانيا" وظل واقفاً في الثلح في فناء القلعة ثالثة أيام، وهو في لباس الرهبان، متدثراً 
بالخيش، حافي القدمين، عاري الرأس،يحمل عكازه مظهراً ندمه وتوبته، حتى ظفر بعفو البابا، وحصل 

  )1على رضاه.(
ل الكنيسة ضد العلماء والمفكرين األوربيين في القرنين الطغيان العلمي والعقلي الذي مارسه رجا -5

السادس والسابع عشر الميالديين، حيث فرضوا على العقول أال تفكر في أمور الكون المادي وأن تلتزم 
بالتفسيرات الكنسية له، والعلماء الذي يخرجون بعلمهم عن مقررات الكنيسة فإن التعذيب والحرق 

عن والطرد من ملكوت اهللا هو نصيب هؤالء الخارجين، فعالم الفلك الهولندي بالنار، باإلضافة إلى الل
كوبرنيكس يقدم للمحاكمة، وجردانو أنوبرونو صاحب نظرية تعدد العوالم قررت الكنيسة حرقه، 
وجاليلو صاحب نظرية كروية األرض يجبر على التراجع عن آرائه خوفاً من الحرق، وأقيمت المحاكم 

  .)2(ات اآلالف المخالفين آلراء الكنيسة وتفسيراتها الخرافيةليعرض عليها عشر

                                                             
 .2/194)تاريخ أوربا لفيشر15/197،قصة الحضارة (51-50انظر كواشف زيوف ص 1
 ألف إنسان وهم أحياء. 32ألف شخص، أحرقت منهم  300عاقبت محاكم التفتيش في أوربا  -2
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فساد رجال الدين: لم يكن رجال الدين بمختلف مستوياتهم ودرجاتهم نموذجاً صالحاً في المجتمع  -6
األوربي يقتدي به في عالم الفكر والمشاعر والسلوك واألخالق، فمعظمهم كان يعيش حياة الترف 

  غمس في الفسق والرذائل والشر كما وصفهم بذلك األديب اإليطالي بوكاتشيو.والملذات والشهوات، ومن
يقول المفكر الغربي ول ديورانت في فصل بعنوان:(أخالق رجال الدين من كتابه قصة       

الحضارة):"فمن الخطأ الظن أن القساوسة كانوا في روما أكثر فسادا منهم في غيرها من المدن، ذلك أن 
ثائق ما يثبت الدليل القاطع فساد أخالق القسيسين في كل مدينة تقريبا من مدن شبه الجزيرة لدينا من الو

اإليطالية، بل إن الحال في كثير من األماكن كالبندقية مثلًا كانت أسوأ كثيرا منها في روما، فال عجب 
المعاصرون، وإذا  والحالة هذه أن يتضاءل نفوذ رجال الدين كما يشهد بذلك مع األسف الشديد الكتاب

كان المرء ال يكاد يجد في كثير من األماكن أي احترام يظهره الشعب للقسيسين، ذلك أن الفساد قد 
  )1استشرى بينهم إلى حد بدأنا نسمع معه آراء تحبذ زواجهم".(

ويضيف ول ديورانت:"وظل كرسي البابوية عدة سنين بعد ذلك ال ينال إال بالرشا أو القتل أو       
بات النساء ذوات المقام السامي والخلق الدنئ وبقيت أسرة بثوفيالكت أحد كبار الموظفين في قصر رغ

 البابا ترفع البابوات إلى كراسيهم وتنزلهم عنها كما يحلو لها".

ومما يدلل على انتشار الرذائل بين رجال الدين أن بعض األديرة وجد فيها عشرون مجلداً من         
االتصال الجنسي بين الرهبان والراهبات. وحسب وكالة أسوشيتدتبرس في  المحاكمات بسبب

قساً كاثوليكيا نقلوا من مواقعهم الكنسية بسبب تفجر فضيحة االعتداءات الجنسية على  167أمريكا:
شخصا أثاروا  550سلمت أوراقهم إلى الشرطة، و 260األطفال التي ضربت الكنيسة الكاثوليكية. 

ن مسيحيين في واليتين فقط .تم انتقاد اجتماع بابا الفاتيكان بالكرادلة األمريكيين مزاعم ضد رجال دي
لعالج عدم االنسجام في السياسة الكنسية تجاه الفضيحة، والسبب ألنّه لم يصدر قراراً يجيز عزل 

اقفة مليون دوالر من قبل أبرشية رئيس األس 30القساوسة الذين يثبت اعتداؤهم على األطفال. وتم دفع 
  )2الكاثوليك في بوسطن للعشرات من األشخاص الذين تعرضوا للتحرش بهم على يد الكاهن.(

مساندة الكنيسة للظلم السياسي واالقتصادي واالجتماعي المتمثل في اإلقطاع والملوك الظلمة، لقد  -7
اللعن  وقفت الكنيسة في صف اإلقطاع تدافع عنه، وتتوعد الثائرين على ظلمه وتهددهم بقرارات

  والطرد من ملكوت اهللا، وحجب صكوك الغفران عنهم.
م وما صاحبها من أفكار معادية للدين، فلقـد رفعت 1789ثـانياً: الثورة الفرنسـية سـنة 

 الحرية،" هو الثورة لهذه مثلثاً شعاراً اليهود وضعشعار:(اقتلوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس)، 
 الحاخامين من النورانيين جماعة وضعها فقد الثورة هذه مخططات أصل أما". واإلخاء والمساواة،

                                                             
 . 86 -21/83قصة الحضارة:  -1

 هـ.1423مجلة البيان ربيع اآلخر  2-
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 روتشيلد" الكبير المرابي الثري العالميين، اليهود المال سادة بين إليها بالدعوة للبدء واستخدموا اليهود،
  ".روتشيلد ناتان" ابنه ثم" األول
: فتقول بروتوكوالتهم به ماتتبجح وتدبيرهم اليهود صنع من هي الفرنسية الثورة أن على يدل ومما     

 من ألنها جيداً لنا معروفة التمهيدي تنظيمها أسرار إن"الكبرى" نسميها التي الفرنسية الثورة تذكروا"
  ". أيدينا صنع
ومن أهم إفرازات الثورة الفرنسية فصل الدين عن الدولة، وتقييد السلطان السياسي للملوك      

  إللهي.والحكام الذين ادعوا الحق ا
ثالثاً: النشاط اليهودي: يقول الكاتب األمريكي "وليام غاي كار": "لقد كان اليهود وراء فكرة فصل الدين 

. ويؤكد دور اليهود في إبعاد الدين عن الحياة األوربية ما جاء في بروتوكوالت حكماء )1(عن الدولة"
الديني العظيم على الناس يتضاءل رويداً صهيون: "لقد بدأت ثمار جهودنا تؤتي أكلها إذ أخذ ذلك النفوذ 

رويداً، وحلّت حرية الضمير محله في كل مكان" "لن يمضي غير سنوات معدودات حتى نشهد احتضار 
المسيحية ولن تتطلب الديانات األخرى إال اليسير من الجهد، حتى تتبع المسيحية في االنهيار، 

ن اليهود يطمعون من وراء ذلك أن يزيحوا ، ولقد كا)2(وسنحصر الدين ورجاله في أضيق نطاق"
عن حياة الناس، وتكون لهم كلمة الفصل النهائية في هذا العالم، وأن  -غير اليهودي-سلطان الدين 

  يحققوا ألنفسهم السيادة على األديان واألجناس كلها.

  أسباب العلمانية في العالم اإلسالمي:

مستورد من خارج العالم اإلسالمي، ومن قوم ليسوا لقد عرفنا مما سبق أن العلمانية مبدأ   
بمسلمين، لهم تاريخ غير تاريخنا، وعقائد غير عقائدنا، وقوانين غير شريعتنا، وأوضاع غير 

  أوضاعها.
إن الغرب األوربي احتاج العلمانية لظروف خاصة به، فلقد كانت حالً لمشكلتهم مع الكنيسة ودينها   

اك ال تتعارض مع عقائدهم وشرائعهم، ولكنَّها عندنا تعارض اإلسالم عقيدة ورجالها. إن العلمانية هن
وشريعة ومنهج حياة، وإذا كانت العلمانية قد غزت مجتمعات المسلمين في هذا القرن فالبد من دراسة 

  أسباب ظهورها في العالم اإلسالمي.
  :)3(ويمكن إيجاز أسباب العلمانية في العالم اإلسالمية فيما يلي  

  أوالً: انحراف األمة اإلسالمية:

                                                             
 .57انظر كتابه:أحجار على رقعة الشطرنج ص -1

 .114ص  -البرتوكول السابع عشر -انظر برتوكوالت حكماء صهيون -2
 .71- 68، االتجاهات الفكرية المعاصرة د.علي جريشة ص 560- 507انظر في ذلك: العلمانية سفر الحوالي ص -3
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أصاب األمة اإلسالمية انحراف عن فهم اإلسالم كدين شامل لجميع جوانب الحياة، وانحسر   
مفهومه في حس المسلمين وتصوراتهم في معانٍ ضيقة ومدلوالت محدودة. واالنحراف األشد كان في 

التوحيد "ال إله إال اهللا" فإن  العقيدة والتصور، انحسر في حس المسلمين وتصوراتهم مفهوم كلمة
العبودية هللا وحده، واإلقرار بحاكميته وااللتزام بشرائعه، وعدم االلتفات إلى غيره من األولياء هي 

نسي المسلمون تلك المعاني، وغفلوا قوله تعالى:(اتبعوا ما أنزل إليكم من  .معانٍ تتضمنها هذه الكلمة
، )2(، وقوله:(ِإنِ الْحكْم ِإلَّا ِللَّه َأمر َألَّا تَعبدوا ِإلَّا ِإياه ذَِلك الدين الْقَيم))1(ربكم وال تتبعوا من دونه أولياء)

مما قَضيتَ وقوله:(فَال وربك ال يْؤمنُون حتَّى يحكِّموك فيما شَجر بينَهم ثُم ال يجِدوا في َأنْفُسهِم حرجاً 
يو(ًيمالوا تَسلِّمس)وبالتالي أعرضوا عن تحكيم شرع اهللا عز وجل في مجتمعاتهم، إنَّهم اعتقدوا )3 .

حاكمية غير اهللا، فتلقوا من هذا الغير الحاكمية في أنظمتهم، وشرائعهم، وقيمهم وموازينهم، وعاداتهم 
لكفر بغير اهللا حاكماً وتقاليدهم، وكل مقومات حياتهم مع أن كتاب اهللا عز وجل يدعوهم إلى ا

يدون َأن يتَحاكَموا ومعبوداً:(َألَم تَر ِإلَى الَّذين يزعمون َأنَّهم آمنُوا بِما ُأنْزَِل ِإلَيك وما ُأنْزَِل من قَبلك يرِ
 َأن طَانالشَّي رِيديو وا بِهكْفُري وا َأنرُأم قَدو ِإلَى الطَّاغُوت.(ًيداعالالً بض ملَّهضي)4(  

  ثانياً: تخلف العالم اإلسالمي:
لقد شهد العالم اإلسالمي طفرة من النشاط الفكري الذي لم يشهد له العالم مثيالً، وقـد أثمر علوماً   

عديدة في مختلف الميادين، في الطب، في الهندسة، وعلم الفلك، وفـي مجال الفيزياء، والكيمياء، 
ات، وعلم االجتماع والعمران، وغيرها، لكن سرعان ما بدأ التخلف، خاصة مع ابتعاد والرياضي

المسلمين عن كتاب ربهم وسنة نبيهم، وانصراف حكامهم إلى شهواتهم ومصالحهم الشخصية مع 
خضوعهم للسياسات االستعمارية، وابتعاد علمائهم عن االستنباط الفقهي مجاراة للوقائع المستحدثة فيما 

بغلق باب االجتهاد مما أدى إلى استيراد القوانين األجنبية الكافرة، فكان التخلف الحضاري عرف 
  والمادي.

  ثالثاً: نهضة أوربا المادية مع العلمانية:
عرفنا أن الكنيسة ورجالها كانوا يناصبون العلم والعلماء العداء، وبعد سقوط الكنيسة وانحسارها   

لدولة شهدت أوربا نهضة علمية ومادية، وقد أحدث هذا األمر شعوراً بين جدرانها، وفصل دينها عن ا
  بأن التقدم العلمي مرتبط بإقصاء الدين ونبذه، وإالّ فلم نهضت أوربا وتقدمت مادياً.

لكن الدارس المنصف لحركة تاريخ أوربا المعاصرة يستيقن بأن أوربا بدأت تفيق وتنهض بعد   
صليبية، وباتصالها بمراكز العلم والثقافة في األندلس والشمال احتكاكها بالمسلمين في الحروب ال

                                                             
 .3سورة األعراف:  1

 .40سورة يوسف:  2

 .65سورة النساء:  3
 .60سورة النساء:  4
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األفريقي وصقلية وغيرها. وأما الدين الذي نبذته أوربا وفصلته عن الدولة فليس له صلة بالدين الحق 
 .المنزل من رب العالمين. إنه دين الخرافات واألساطير والطالسم، إنه الدين الذي اغتال العلم والعلماء

  سالم فبريء من الصورة القاتمة لهذا الدين الذي عرفته أوربا.أما اإل
  رابعاً: التخطيط الصليبي اليهودي:

لقد بدأ التخطيط الصليبي اليهودي معاً إلخراج األمة اإلسالمية من دينها، وتعريتها من مقومات   
  -وجودها، وحملها على العلمانية، واعتمدت الخطة على عدة أجنحة هي:

  تالل العسكري المباشر:االح -األول:
  وتتلخص جهود هذا الجناح في النقاط التالية:    

تقطيع أوصال الخالفة، باالحتالل العسكري لمناطق إسالمية تخضع لنفوذ دولة الخالفة العثمانية،  -أ
وقد صاحب هذا االحتالل إشاعة االنحالل الخلقي والفساد االجتماعي وإثارة الشبهات والشكوك حول 

  وعقائد اإلسالم، وغزو العقول بالنزعات الجاهلية.مفاهيم 
إسقاط دولة الخالفة وإسقاط الخالفة اإلسالمية، وقد كان ذلك من عمل البطل العلماني الذي أعد  -ب

  للقيام بهذه المهمة، أال وهو الماسوني مصطفى كمال أتاتورك.
دان، وعمر المختار في ليبيا، القضاء على الحركات اإلسالمية الجهادية كحركة المهدي في السو -ج

  وعبد القادر الجزائري وعبد الكريم الخطابي في المغرب األقصى وإسماعيل الشهيد في الهند.
هدم الشريعة اإلسالمية وإحالل القوانين الوضعية الغربية محلها، وإلغاء المحاكم الشرعية، وإقامة  -د

  انين البريطانية والفرنسية والسويسرية واإليطالية.المحاكم المختلطة والمحاكم األهلية التي تحكم بالقو
  القضاء على التعليم اإلسالمي واألوقاف اإلسالمية. –هـ 

إحياء النعرات والدعوات الجاهلية، وإيجاد وإحياء الطوائف غير اإلسالمية ثم استخدامها في  –و
القاديانية، والنصيرية، والصوفية القضاء على اإلسالم والمسلمين، ومن هذه الطوائف: البابية،والبهائية و

  القبورية.
اصطناع العمالء وإيجاد المأجورين من أبناء المسلمين ثم استخدامهم معاول هدم لإلسالم من  -ز

  الداخل.
المبشرون والمستشرقون: لقد نقل المستشرقون والمبشرون العلمانية إلى العالم اإلسالمي من  -الثاني:

خالل المدارس المختلفة التي أقاموها في المنطقة، وقد تحدثنا فيما سبق خالل كتبهم ومؤلفاتهم، ومن 
  عن أساليب القوم في القضاء على اإلسالم وإبعاد المسلمين عن دينهم.

نصارى العرب: إن أول من دعا إلى العلمانية بشعاراتها الصريحة، وتحت أسماء أخرى هم  -الثالث:
استعمارية بالغرب األوربي، فهؤالء حركهم حقدهم نصارى العرب، وخاصة الذين تربطهم صالت 

على اإلسالم وشريعته العادلة كي يقوموا بإنهاء هيمنة الشريعة على الحياة اإلسالمية، وإحالل األنظمة 
  -الغربية الالدينية محلها. ومن أجل الوصول إلى بغيتهم هذه قاموا بعدة أنشطة منها:
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سرية التي أنشأوها في العالم اإلسالمي ومن الشخصيات األعمال السياسية عبر الجمعيات ال -أ 
فارس نمر صاحب جمعية بيروت، ونجيب عازوري،  :النصرانية العربية التي تذكر في هذا المجال

  وأنطون سعادة مؤسس الحزب القومي السوري، وميشيل عفلق مؤسس حزب البعث.
ية عن طريق الصحافة، ومن هؤالء: األعمال الفكرية: قام نصارى العرب بنشر الثقافة الغرب -ب 

نصيف اليازجي ويعقوب صروف وأخوه نمر، وجرجي زيدان وشاهين مكاريوس، الذين أنشأوا الجنان 
م، كما لجأوا للتأليف والكتابة 1886م واللطائف األدبية 1889م والهالل والمقطم 1885والمقتطف 

لويس شيخو وشبلي شميل وسالمة والبحوث ومن هؤالء: أحمد فارس الشدياق وبطرس البستاني و
  موسى وفرح أنطون.

  العمالء والمأجورون: -الرابع:
وهؤالء هم أخطر األجنحة، فالخارجون عن دينهم وأمتهم، والبائعون أنفسهم ألعداء اإلسالم بثمن   

بخس دراهم معدودة أو مناصب موعودة، أو شهوات ومتع مبذولة هم معاول هدم من الداخل، إذ 
ألقاباً علمية، ويحتلون مراكز التوجيه في بالدهم ويرتدون ثياب الوطنية، ويقومون باستيراد يحملون 

المبادئ واألفكار األوربية التي تعادي اإلسالم عقيدة وشريعة، ثم يعرضونها بأقالمهم ولغاتهم الوطنية، 
طبقات وأصناف: منهم يخاطبون بها عقول وقلوب الناشئة والجيل الجديد من أبناء المسلمين، واألجراء 

السياسيون الذين يفرضون على شعوبهم قوانين األوربيين وأنظمتهم المناقضة لشرائع الدين وأحكامه 
ومنهم رجال المال الذين أقاموا المؤسسات المالية الربوية، ومنهم المبتعثون العائدون من بالد الغرب 

رصيداً في حساب أعداء اإلسالم بالسلوك  وهم يحملون أفكاره وفلسفته، وعاداته وتقاليده، فأصبحوا
  والتربية والعادات الجديدة واألفكار الوافدة.

  الماسون العرب: -الخامس:
دخلت الماسونية العالم اإلسالمي قبل دخول االستعمار البريطاني العسكري، من خالل الجهود الذي     

محمد علي باشا، ثم أبناؤه من بعده، بذلها اإلفرنج وأعوانهم من السياسيين ومن أبرزهم: حاكم مصر 
ومن أبرزهم خديوي مصر، ومن العاملين على نشرها شاهين مكاريوس أحد أصحاب مجلة المقطم 

م لتكون أعلى أبواق الدعاية للماسونية واإللحاد 1886وصاحب امتياز مجلة اللطائف التي أنشئت عام 
فوس، وقتل آثاره في نفوس أتباعه، يقول في مصر. وعملت الماسونية على تمييع فعل الدين في الن

الشيخ محمد رشيد رضا: "فلم يكن لها من ثمرة إال إعداد النفوس لفصل السياسة والحكومة من الدين، 
  )1(واالستغناء عن الشرع بالقوانين، والمؤاخاة بين المسلمين وغيرهم، ومواالتهم لهم".

                                                             
 .15/33مجلة المنار  -1
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  وسائل علمنة المجتمع:

غربيين وعمالئهم في ديار اإلسالم وسائل عدة في علمنة المجتمعات لقد سلك أعداء الدين من ال  
والدول اإلسالمية وفصل الدين عن السياسة واالجتماع واألخالق والحياة الثقافية وغيرها، وأهم هذه 

  -الوسائل:
  علمنة التعليم. -1
  علمنة اإلعالم. -2
  علمنة القوانين. -3
  لفكرالعلمنة من خالل الحداثة في األدب وا -4
  العلمنة من خالل الدسائس الفكرية الالدينية. -5
  العلمنة من خالل إخماد الحركات اإلسالمية. -6

  وسوف نتكلم عن كل واحدة من هذه الوسائل بشيء من التفصيل.      
  :)1(أوالً: علمنة التعليم

المجتمـع يعتبر التعليم من أكبر السبل التي عمل من خاللها أعداء اإلسالم على علمنة   
اإلسـالمي، يقـول المستشرق البريطاني جـب: "التعليم أكبـر العوامل التي تعمـل لالستغراب، 
والحق أنه العامل الوحيد، إن فهمنا من كلمة التعليم ما تدل عليه، وال تستطيع الحكم على مدى 

م الغربية، إن إدخال االستغراب في العالم اإلسالمي إال بمقدار دراسة الفكر الغربي والمبادئ والنظ
طرائق جديدة في الفكر في البالد اإلسالمية كان يتطلب نظاماً جديداً في التربية من عهد الطفولة في 

  .)2("…المدارس االبتدائية والثانوية قبل االنتقال إلى الدراسات العليا
لتربية الذي تولى يوماً منصب وزير ا-أحد تالمذة المستشرقين-ويتباهى الدكتور طه حسين  

بسلوك المنهج األوربي في التعليم فيقول: "التعليم عندنا على أي نحو قد أقمنا صروحه  -والتعليم
ووضعنا مناهجه وبرامجه منذ القرن الماضي على النحو األوربي الخالص، وما في ذلك شك وال 

  .)3(اً ال تشوبه شائبة"نزاع، نحن نكون أبناءنا في مدارسنا األولية والثانوية والعالية تكويناً أوربي
  -ومرت عملية علمنة التعليم بخطوات مرحلية ومدروسة، وأهمها:     

  حصار التعليم الديني مادياً ومعنوياً، وتطويقه من الخارج وتطويره من الداخل: -1

                                                             
، الشباب المسلم في 110-104، االتجاهات الفكرية المعاصرة ص 607-588انظر العلمانية سفر الحوالي ص  -1

 .139-132مواجهة التحديات عبد اهللا علوان ص 

 .106-105االتجاهات الفكرية المعاصرة ص  -2
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بهدف تجهيل المسلمين بدينهم وصرفهم عنه، وتصويره بأنه دين يتسم بالتخلف والجمود وعدم   
  تطور الحضاري المعاصر.مواكبة ال

  -التطويق من الخارج من خالل ما يلي:
االزدراء بالتعليم الديني، والسخرية واالستهزاء من معلميه وطالبه، من خالل الكلمة السيئة،  -أ 

  والمسرحية والفيلم والتمثيلية السخيفة.
لوظائف على خريجي قفل الوظائف المهمة أمام خريجي المعاهد والكليات الشرعية، وقصر هذه ا -ب 

التعليم العلماني، وقصر وظائف الكليات الشرعية على الوعظ والمأذونية والتدريس وإمامة الناس في 
  الصالة.

  االستهزاء من علماء اإلسالم الذين عرفوا بتقواهم وعلمهم وجرأتهم في قول الحق. -ج 
  التطوير من الداخل: وذلك:

  ة، وإسناد تدريسها إلى غير المتخصصين.بتقليل ساعات مادة التربية الديني -أ 
  تمييع المنهج، واقتصاره على القشور، واحتواؤه على التعقيد وعلى المفاهيم المغلوطة. -ب 

جعل مادة الدين مادة ثانوية ال قيمة لها، وجعل حصتها آخر الحصص في اليوم الدراسي، حيث  -ج
  يشعر الطالب بالملل.

م، وكان اللورد كرومر المعتمد 1961 -م 1936بدءاً من سنة إصدار قوانين تطوير األزهر  -د
وإبعاده عن رسالته السامية  -بتخريب -م بتطوير األزهر 1906البريطاني في مصر قد أوصى سنة 

التي تتمثل في تنوير المسلمين وتربيتهم تربية إسالمية شاملة، وإشاعة الفكر اإلسالمي في ربوع البلدان 
  روح المقاومة لالستعمار الصليبي واليهودي.اإلسالمية، وتزكية 

بهدف تنفير الطالب من الدين ودراسته، والتنفير من العلماء  -وغيره -كل هذا الذي سبق ذكره  
  المخلصين.

  تطوير المناهج التعليمية وحشوها بالفكر الالديني: -2
والعلوم، وهدف هذا ويشمل هذا التطوير كل ما يتصل بمناهج الدين واألدب والتاريخ والفلسفة   

التطوير خدمة الفكر الالديني، وذلك من خالل حشو المناهج باألفكار والفلسفات المعادية للعقيدة 
اإلسالمية دون نقد أو تمحيص، بل بأسلوب تقريري توكيدي: ومن ذلك نظرية دارون في أصل 

آدم سميث في االقتصاد، اإلنسان، وأفكار فرويد في علم النفس، وإميل دوركايم في علم االجتماع، و
، وأيضاً: تشويه تاريخ المسلمين وحضارتهم مع تمجيد وتقديس حضارة )1(والفلسفة الوثنية اإلغريقية

  الجاهلية األوربية.

                                                             
ألَّف األستاذ علي لبن كتاباً فضح فيه آثار الغزو الفكري الالديني في كتابي الفلسفة والمنطق المقررين على طالب  -1

 الثانوية العامة، وقامت دار الوفاء بالمنصورة بطبع كتابه، وهو بعنوان:الغزو الفكري في المناهج الدراسية.
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  االبتعاث إلى الخارج: -3
لقـد تم ابتعاث عـدد ال بأس به من خريجي المدارس الحكومية واألجنبيـة إلى دول الغرب   

الشيوعي، للتخصص في فروع العلم والمعرفة، من أجل تحصيل الشهادات العليا، الصليبي، أو الشرق 
ثم إضفاء االحترام والهيبة ألصحابها، مع أنهم عادوا وهم يحملون في عقولهم وأذهانهم فكر وثقافة 
الغرب الالدينية، ويتم تسليم هؤالء العائدين من االبتعاث المناصب والمراكز المهمة، ووضعهم في 

  التأثير الالديني في المجتمع. مواقع
  السماح للمدارس والجامعات األوربية واألمريكية بفتح أبوابها في ديار المسلمين: -4

انتشرت في كثير من ديار اإلسالم المدارس والكليات والجامعات األجنبية التي فتحت أبوابها   
رامج ومناهج التعليم فيها، لقد ألبناء المسلمين، وقد أطلقت أيدي المبشرين والمستشرقين في وضع ب

خرجت هذه المؤسسات التعليمية جيالً ال صلة له بالدين وال باألخالق، حيث تعلم هذا الجيل اللغات 
األوربية والتقاليد واألخالق الالدينية، وأصبحوا معاول هدم في داخل مجتمعاتهم، ويندر أن تجد زعيماً 

جتماعي ونشر روح اإللحاد والالدينية إال وهو خريج هذه أو زعيمة ممن تصدروا لقيادة التغيير اال
المدارس والجامعات أو هو متزوج بخريجة منها. يقول المعتمد البريطاني كرومر:إن اإلسالم بطبيعة 
تعاليمه عدو للحضارة األوربية، وأن المسلم غير المتعلق بأخالق األوربيين ال يقوى على حكم مصر 

  .)1(ون المستقبل الوزاري للمصريين المتربين تربية أوربيةفي هذه األيام، لذلك سيك
وعن آثار المدارس األجنبية في حياة المسلمين يقول المستشرق اإلنجليزي جب: "فقد انتشرت في   

منتصف القرن التاسع عشر شبكة واسعة من المدارس في معظم البالد اإلسالمية، والسيما تركيا 
هذه المدارس صاغت  …جهود جمعيات تبشيرية مسيحية مختلفةوسوريا ومصر، ترجع غالباً إلى 

أخالق التالميذ وكونت ذوقهم، واألهم أنها علمتهم اللغات األوربية التي جعلت التالميذ قادرين على 
االتصال المباشر بالفكر األوربي فصاروا في مستقبل حياتهم مستعدين للتأثر بالمؤثرات التي فعلت فيهم 

فولة وفي أثناء الجزء األخير من القرن التاسع عشر نفَّذت هذه الخطة إلى أبعد من ذلك، فعلها أيام الط
  .)2(بإنماء التعليم العلماني تحت إشراف اإلنجليز في مصر والهند"

  االختالط بين الجنسين في مراحل التعليم: -5
ماية خاصة، ثم بدأ بدأ االختالط بين الذكور واإلناث بدءاً بالمدارس األجنبية التي تشملها ح  

االختالط وبالتدرج بالنسبة للتعليم الوطني في الجامعات ثم نزوالً إلى المدارس االبتدائية، وأخيراً 
صعوداً إلى التعليم المتوسط والثانوي حيث سن المراهقة الخطيرة، وقام العلمانيون المتأثرون بالثقافة 

                                                             
 .1/261ية في األدب المعاصر د. محمد محمد حسين انظر االتجاهات الوطن -1
 .106االتجاهات الفكرية المعاصرة ص  -2
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رة للقيم واألخالق، وزعموا أنه من ضرورات التقدم الغربية بالتقليل من خطورة االختالط وآثاره المدم
  والتمدين، وتعميق الصداقة البريئة والروح الجامعية.

جاء في أحد الكتب التي تصدرها مؤسسة "فرنكلين األمريكية" التي تنشرها في بعض الدول   
اآلباء تقبلها في  اإلسالمية "إن خروج الفتيات في صحبة الفتيان من األمور الطبيعية التي يستطيع معظم

وفي كل عالقة  …الوقت المناسب على أي حال، باعتبارها جانباً من جوانب النمو الجسمي للمراهق
بين فتى وفتاة يشعر كل منهما في بعض األحيان بدافع يحفزه على التعبير عن حبه وتقديره لآلخر 

فالشـوق إلى …ر طبيعيوالكشـف عن المشاعـر بهذه الطريقة أمـ …بلمسه أو ضغط يده أو قبلة
..هذه ليست أموراً .القبلة، أو بعض الغزل الرقيق، أو اإلنصات إلى قصة فيها تلميحات جنسية

.واالختالط يصاحبه خلع الفتاة المسلمة حجابها، والكشف عن مفاتنها ومحاسنها، تحت دعوى )1(شائنة"
  الحرية والتمدين والتحرر.

لنفس والواقع من أخطار االختالط وأثاره السيئة على الفرد ويتغافل العلمانيون عما أثبته علم ا  
والمجتمع. فعلم النفس أثبت أن االختالط إما أن يشيع البرود الجنسي بين الجنسين، أو أن يؤجج سعار 
الجنس ويقوي لهيبه، وبالتالي يكون مقدمة الرتكاب الزنا وإشاعة االنحالل، وأما الواقع:فإشاعة 

من الحمل السفاح واإلجهاض وذهاب عفة الفتيات، واإلحصائيات التي تتحدث عن  الفاحشة، وما يعقبها
  هذه األمور في الجامعات والكليات المختلطة ال تكاد تصدق.

اقتباس األنظمة والمناهج الغربية الالدينية، واقتباس أسلوب التربية وفلسفة السلوك الغربية: ومن  -6
والفنون الخليعة ضمن مناهج التعليم، وتدريس النظريات ذلك: إدخال التمثيل والرقص والتصوير 

  والفلسفات التربوية األوربية ذات التوجيه الالديني والالأخالقي.
لقد أنشأ التعليم العلماني جيالً فارغاً من العقيدة والخلق، محطّم الشخصية والكيان مزعزع الثقة   

ة اإلسالمية، واالرتماء في أحضان الغرب الكافر، بالتاريخ واألمجاد، جيالً يدعو إلى التحرر من األصال
  أو الشرق الملحد.

  ):2ثانياً: علمنة اإلعالم(
، وإشاعة الخير في األمة، وتعليم الناس Uغ دعوة اهللا ييعتبر اإلعالم من الوسائل الناجحة في تبل  

ما ينفعهم في الدنيا واآلخرة، فوسائل اإلعالم تخاطب عقول وقلوب الناس، وتعتمد في ذلك على الكلمة 
المقروءة والمسموعة والمرئية، وكذا تعتمد على الصورة المرئية في الصحافة والتليفزيون والسينما 

لت وسائل اإلعالم كل بيت، وجلس إليها جميع الناس على والمسرح والفيديو واإلنترنت، وقد دخ

                                                             
 .109حصوننا مهددة من الداخل د. محمد محمد حسين، االتجاهات الفكرية المعاصرة هامش ص  -1

- 140، الشـباب المسـلم في مواجهة التحديات ص 113-112انظـر االتجاهـات الفكـرية المعاصـرة ص  -2
141. 
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اختالف أعمارهم ودرجاتهم الثقافية واالجتماعية، وال يكاد يسلم منها أحد. وقد تم توظيف السينما 
والتلفزة من خالل بث مئات من األفالم السينمائية الغربية التي تحاول تشويه صورة اإلسالم 

ت الفضائية عشرات المسلسالت والبرامج التلفزيونية التي تكرس فكرة والمسلمين؛ ويومياً تبث القنوا
  تخلف المسلمين.

ولقد استطاع أعداء اهللا تعالى وأعداء دينه أن يسخِّروا وسائل اإلعالم المختلفة إلشاعة الفواحش   
ليدها والمنكرات، ونشر األفكار المنحلة والعقائد الفاسدة، بهدف علمنة أفكار األمة وأخالقها وتقا

وعاداتها، لتكون بعيدة عن اإلسالم عقيدة وخلقاً وفكراً وسلوكاً. وتعاون مع رجال اإلعالم في أداء هذه 
المهمة الخطيرة طائفة من رجال الفكر واألدب والسياسة، الذين سخروا أقالمهم ومواهبهم في كتابة 

  األفالم والتمثيليات والمسرحيات والقصص الخليعة والهابطة.
  العلمنة في وسائل اإلعالم: ومن صور

المجالت النسائية التي تصدر في معظم البالد اإلسالمية، تنشر هذه المجالت صور النساء في  -1
أوضاع تخدش الحياء والكرامة، وتثير في الشباب الشهوات، وتقوم بنشر التحقيقات الصحفية والمقاالت 

ت وتزين االنحالل الخلقي، تحت دعاوى التمدين السيئة التي تحبذ الفجور واالختالط، وممارسة المنكرا
  والتقدم، وإتباع الحضارة.

القصص الخليعة التي تدعو إلى ممارسة الجريمة الخلقية، وارتكاب الفسوق مع التهوين من شأنه،  -2
وإطالق األوصاف الحسنة على الفاعلين، واستخدام الكلمات المثيرة في هذا الجانب. والفضائيات 

  ورها في اقتالع جذور كل ما هو إسالمي في المجتمع.اإلباحية ود
شبكة المعلومات الدولية(اإلنترنت) ودورها في إضاعة األوقات، والتّعرف على صحبة السوء،  -3

وزعزعة العقائد والتشكيك فيها.وتدمير األخالق، ونشر الرذائل.والتعرف على أساليب اإلباحية 
  ارة والفساد.والتجسس على األسرار الشخصية.والفجور. ومن ثم الغرق في أوحال الدع

  تمجيد أهل الفن والخالعة والهوى باعتبارهم القدوة الحسنة للشباب والفتيات. -4
تشويه صورة المسلمين التاريخية الغابرة والحاضرة من خالل األفالم والتمثيليات حيث تصور  -5

في تمثيل أدوار الصحابة والتابعين  األحداث التاريخية على غير حقيقتها، ويشترك أهل الخالعة
والخلفاء واألمراء المسلمين، ويالحظ المتابع للمسلسالت التمثيلية قصص الحب وعالقات الغرام 

  المحرمة التي ال تكاد يخلو منها مسلسل تمثيلي.
نشر االفتراءات واألكاذيب حول األحكام الشرعية والمبادئ الدينية عبر التحقيقات الصحفية  -6

  :حاديث اإلذاعية، فمثالً واأل
  تم تشويه فريضة الحجاب الشرعي، باتهام المحجبات بالتستر وراء الدين،  -
الزعم بمنافاة الحجاب لروح العصر والحضارة والتمدين، وأن ارتداءه داللة على التخلف  -

   والرجعية.
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بحقوق المرأة في الدعوة إلى االختالط في المدارس والجامعات والمؤسسات العامة، والمطالبة  -7
التحرر، والخروج من عصر الجمود والتخلف، ومحاولة ربط التخلف العلمي والمادي بالتمسك بالدين، 

  والدعوة إلى األفكار والمناهج الغربية الكافرة.
ما تكتبه الصحف في الزاوية المعروفة "أنت والنجوم" أو "برجك اليومي" ودورها السيئ في تحطيم  -8

  القدر، واإلساءة إلى علم اهللا عز وجل بالغيب.عقيدة القضاء و
الغناء والموسيقى ودورهما في إفساد عقول وقلوب وأذواق أبناء المسلمين، من خالل ما تبثه  -9

  األغاني من سمومها النافثة القاتلة.
الهجوم الشديد على الدعاة والعلماء المسلمين، وتشويه صورتهم، والسخرية منهم بهدف إبعاد  -10

  ناس عن منارات الهدى والخير، ودعاة إقامة دين اهللا تعالى في األرض.ال
  نشر آراء وأفكار المبشرين والمستشرقين الحاقدين على اإلسالم، مع تمجيدهم وتمجيد كتاباتهم. -11
  

  :)1(ثالثاً: علمنة التشريع
من ألف عام، وتلبي تحكم المجتمعات اإلسالمية أكثر  -بمعناها القانوني-بقيت الشريعة اإلسالمية   

حاجات المجتمعات، وتساير قضاياها المتجددة، ظلت الشريعة بأصولها وأنظمتها شامخة راسخة، ال 
تدانيها اجتهادات العقول، وال تقاربها تجارب أوربا القانونية، ولكن نتيجة غفلة المسلمين وبجهود الغزاة 

إلسالمية من ميادين الحياة، ووضعت مكانها المستعمرين وعمالئهم من أبناء المسلمين طردت الشريعة ا
شتاتاً من شرائع الكفار وقوانينهم، وتعرضت الشريعة الربانية لحملة ظالمة من التشكيك في صالحيتها، 

  ورميها بالجمود والتعصب، والتخلف عن مسايرة الحياة.
قبل االستعمار البريطاني، إذ وتعتبر الهند أول قطر إسالمي تم فيه إلغاء الشريعة اإلسالمية من         

اتبع أسلوب التدرج في اإللغاء، وفي أواسط القرن التاسع عشر لم يبق من أحكام الشريعة سوى ما 
وعلى منوال صنيع اإلنجليز في الهند  -ما يعرف باألحوال الشخصية-يتعلق بأحكام الزواج والطالق 

  نسجت الحكومات الوطنية العميلة في العالم اإلسالمي.
ففي تركيا: أدت االمتيازات األجنبية إلى تغلغل القوانين والتشريعات الكافرة داخل دولة الخالفة،   

فأنشأت المحاكم الخاصة برعايا الدول األجنبية، ثم أنشأت المحاكم المختلطة والمحاكم التجارية، 
ستعمار الغربي وأصدرت القوانين الوضعية. وعقب هزيمة تركيا في الحرب العالمية األولى أملى اال

عليها شروطه الظالمة التي تمس اإلسالم وسيادته وشريعته، والخالفة اإلسالمية، ومن هذه الشروط: أن 

                                                             
وما بعدها، العلمانية سفر  101انظر الغزو الفكري والتيارات المعادية لإلسالم د. عبد الستار فتح اهللا سعيد ص  -1

، الشباب المسلم والتحديات المعاصرة ص 114-113، االتجاهات الفكرية المعاصرة ص 587- 561الحوالي ص 
130-131. 
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تختار تركيا لنفسها دستوراً مدنياً ال دينياً بدل الدستور العثماني المستمد من أحكام الشريعة 
  )1(اإلسالمية.

م إصدار قانون مدني مستمد من القانون السويسري، م، ت1924ومع إلغاء الخالفة اإلسالمية عام     
  وقانون جنائي مستمد من القانون اإليطالي، وقانون تجاري مستمد من القانون األلماني.

م التي تحكم بالقانون الفرنسي، 1875وفي مصر:أنشأ الخديوي إسماعيل المحاكم المختلطة عام         
ام اإلنجليز المحاكم األهلية التي تحكم بالقانون اإلنجليزي م أق1882وبعد احتالل اإلنجليز لمصر عام 

الذي استمدت مواده من القانون الفرنسي، وشرع اإلنجليز في إقصاء الشريعة اإلسالمية عن الحكم في 
المعامالت المالية والتجارية والزراعية، والمبادالت والشركات ونحوها، وقصروا القضاء الشرعي 

وتدعيماً للقوانين األوربية  .باألحوال الشخصية تماماً كما فعل اإلنجليز في الهنداإلسالمي على ما سمي 
الكافرة أنشئت مدرسة الحقوق المصرية لدراسة القوانين األوربية، وتم إرسال الطلبة المتفوقين إلى 
فرنسا ليستكملوا دراساتهم القانونية، ومن ثم يعودوا معاول هدم للشريعة اإلسالمية ولقد تطورت هذه 

تي تخرج آالف العاملين في سلك القضاء والنيابة المدرسة فأصبحت كليات الحقوق الجامعية ال
  والمحاماة، وفي لجان مجالس التشريع الوضعي داخل البرلمانات وخارجها.

م، اشترط المؤتمرون األوربيون الكفار، وعلى 1937ومع معاهدة إلغاء االمتيازات األجنبية عام       
تمد مصر تشريعاتها وقوانينها من التشريع رأسهم اإلنجليز: أن تلغي مصر المحاكم الشرعية، وأن تس

م صدر القانون المدني المصري الذي جعل الشريعة اإلسالمية في 1948والقانون األوربي، وفي سنة 
  الدرجة الثالثة بعد التشريع الوضعي والعرف الوضعي.

 ألغيت المحاكم الشرعية، وأدخل-م 1955وفي عهد حكومة الرئيس جمال عبد الناصر في سنة   
القانون الوضعي في صلب برامج الدراسة بكلية الشريعة بجامعة األزهر وسميت "كلية الشريعة 
والقانون" بعد أن كانت كلية الشريعة. وقصد من هذا الفعل: جمع المتناقضات في منهج واحد، والتقليل 

الرؤوس من المواد الشرعية اإلسالمية، وتقريب الشقة بين الحق والباطل، وحل عقدة الرفض في 
ولكن هيهات (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من اهللا حكماً لقوم يوقنون) سورة …)2(والنفوس
  .50المائدة:
وهكذا صارت خطة علمنة القانون في البلدان اإلسالمية، حتى أصبحت شريعة الكفار "القوانين   

رسول اهللا صلى اهللا عليه الوضعية" هي الحاكمة المسيطرة، وشريعة اهللا تعالى غائبة ومحاربة وصدق 
                                                             

ء، أملت بريطانيا من خالل وزيرها "كرزن" شروطاً أربعة على م من قبل الحلفا1918بعد هزيمة تركيا سنة  -1
 - 2إلغاء الخالفة اإلسالمية نهائياً  -1 :مصطفى كمال أتاتورك، عرفت في التاريخ المعاصر بـ "شروط كرزن"، وهي

راً مدنياً ال أن تختار تركيا لنفسها دستو -4أن تجمد وتشل كل نشاط إسالمي  - 3أن تقطع تركيا صلتها بالعالم اإلسالمي 
 .128-127انظر المخططات االستعمارية لمكافحة اإلسالم محمد محمود الصواف ص  .دينياً

 .132انظر الغزو الفكري والتيارات المعادية لإلسالم ص  -2
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عروة، فكلما انتقضت عروة يتشبث الناس بالتي  …(لتنتقض عرى اإلسالم: عروة :وسلم عندما قال
  )1(تليها، وأولهن نقضاً الحكم، وأخرهن الصالة).

  رابعا: العلمنة من خالل الحداثة في األدب والفكر:
لقيم، بل الدين، واالبتعاد الصارم عن قيم الحداثة هي: الثورة على كل شيء، على األخالق وا       

المجتمع من خالل األدب وخاصة الشعر. والحداثة مصطلح أدبي يطلق على اتجاه يسود العالم العربي 
كله، ويعمل من خالله الماركسيون والعلمانيون في حرية تامة، في مجال تكوين الرأي العام تكوينا 

ها، ويهدف العبث بعقيدة األمة المسلمة وبقيمها ومقدساتها جديدا بعيد عن دين األمة وقيمها وأخالق
  الدينية.
وتعتمد الحداثة الغموض واإلبهام والرمز في األدب والشعر الحداثي. ويتخفى الحداثيون وراء        

مظاهر تقتصر على الشعر والتفعيلة والتحليل، بينما هي تقصد رأساً هدم اللغة العربية، وما يتصل بها 
وى بالغي وبياني عربي مستمد من القرآن الكريم، وهذا هو السر في حملتهم على القديم وعلى من مست

والوشائج لكنه يمتد إلى األرحام التراث وعلى السلفية، وال يقف الهجوم على اللغة العربية وحدها، و
إرادة  -كما يزعمون-حتى تتحلل األسرة المسلمة، وتزول روابطها، وتنتهي سلطة األدب وتنتصر 

اإلنسان وجهده على الطبيعة والكون. ويرى الحداثيون أن اإلسالم يمثل الماضي(التقليد)، بينما الحداثة 
  هي لغة العصر، وهي من يجب أن يحدد عالقتنا به.

أدونيس األب الروحي للحداثيين  إن خير من يتحدث عن خطورة الحداثة الحداثيون أنفسهم، يقول     
(مقدمة في الشعر العربي):"إن القرآن نفسه إبداع، وكذلك السنَّة؛ فاإلبداع القرآني العرب في كتابه 

والنبوي أوصدا الطريق أمام اإلبداع األدبي، وأوقعا الخوف في روع األدباء..وإن األدباء العرب لن 
تماعية أو يبدعوا إال إذا حرروا أفكارهم من التقيد بالدين والنظم السائدة في المجتمع سواء أكانت اج

  )2(وطنية أو قومية، فاألدب، أي األدب "الالمعقول"، أو "الالواقع"، أو "الالحياتي".
وأدونيس اللبناني يقول إن:"الحداثة هي ظاهرة تتمثل في تجاوز القديم العربي لتصهره في قديم       

وفرج فودة المصري القبطي يقول:"إن هوية مصر فرعونية، قبطية،  )3(أشمل يوناني، مسيحي، كوني".
ويقول هشام ترابي إن:"التراث الذي ينبغي دراسته والحفاظ على إنجازاته هو  )4(إسالمية، متوسطية".

                                                             
 ، وسنده صحيح.5/251رواه أحمد في المسند  -1

: محمد القوصي، جمادى اآلخرة انظر مقال:من المسؤول عن تغريب األدب وتذويب هوية األمة الثقافية؟ -2
 ).www.albayan-magazine.comhم، والموقع على شبكة المعلومات الدولية:(2004يوليو/أغسطس - هـ1425

 .156صدمة الحداثة أدونيس: د. علي أحمد سعيد، طبعة دار العودة، بيروت، الطبعة الرابعة ص -3
 .8م، ص 22/6/1992مجلة األسبوع العربي بتاريخ  في حوار أجراه معه أحمد الشيخ، نشر بعد اغتياله في -4

http://www.albayan-magazine.comh
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ومن قبل كتب سالمة موسى:"إن هدفه من  )1(التراث الذي صنعته األجيال الثالثة أو األربعة الماضية".
   )2(ريج الرجل العربي العصري الذي ال يرجع تاريخه إلى أكثر من خمسمائة سنة فقط".النهضة:هو تخ

ومن هنا نستطيع أن نقول:إن الحداثة هي خالصة سموم الفكر البشري كله، من الفكر الماركسي        
ة كامالً، إلى العلمانية الرافضة للدين، إلى الشعوبية، إلى هدم عمود الشعر، إلى شجب تاريخ أهل السن

ومن ثم إحياء الوثنيات واألساطير. لذا ترى الحداثة أنَّه ال بد من وضع تفسير جديد للقرآن الكريم؛ 
والسنَّة واألحاديث، بما يخدم مفاهيم اإلسالم المدني الديمقراطي، كما تزعم، وال بد من االستعانة 

الحداثة اليوم يجد فيه كفراً بواحاً من  بالحداثيين العلمانيين في إعادة هذا التفسير. ومن يقرأ لشعراء
خالل سخريتهم باهللا تعالى، واستهزائهم به وبرسوله عليه السالم وبالدين، تعالى ربنا وتقدس عما 
يقولون علواً كبيراً. وتقوم الحداثة العربية المعاصرة على مبدأ عام، هو كراهية التراث العربي 

، أو بعبارة أخرى هم يكرهون النظام العام rوما قال رسوله  اإلسالمي، وكراهية ما أنزل اهللا تعالى،
الذي جاء به اإلسالم لينضوي تحته المسلمون جماعةً وأفرادا، ويحاولون محوه من الوجود تحت 
مصطلح لهم يدعونه (محو القَبلية)، أي محو كل ما كان من قبل أيا كان، دينًا أو تراثًا، أو ما يتصل 

ولو من بعيد، فالحداثة بهذا المعنى إتجاه عميل يعمل ضد مقومات األمة المسلمة،  بالدين والتراث،
   )3(لحساب أعدائها من الصهيونية العالمية، والصليبية العالمية، واإللحاد العالمي األحمر.

  :)4(خامساً: العلمنة من خالل الدسائس الفكرية الالدينية
قامت الحكومات الالدينية العميلة بفرض سلطانها الفكري الالديني بالترغيب تارة وبالترهيب           

والقوة تارة أخرى، وأهم ما تحرص عليه هذه الحكومات توعية الجيل اإلسالمي الناشئ بالفكر 
ا، وينفذ في المستقبل الالديني، والتوجيه الالأخالقي ليرتبط هذا الجيل بها، ولينقاد ألفكارها وسياساته

  مخططاتها، ويندفع بقوة في الدعوة إلى مبادئها.
واستعانت الحكومات الالدينية بما اتصفت به من المكر والدهاء، وأساليب األغراء والتضليل،       

  وعاونها في ذلك جماعة من األدباء والمفكرين والكتاب والصحفيين.
  -ة في األغراء واإلفساد والتضليل:فمن األساليب التي يسلكها دعاة العلماني

ترغيب من يتوجه إليهم بالحضارة الغربية واألفكار الشيوعية، والزعم بأن أصحاب هذه الحضارة  -
  والمبادئ ما وصلوا إلى قمة المجد والقوة إال بعد أن طرحوا الدين جانباً، وأبعدوه عن ميدان الحياة.

                                                             
النقد الحضاري للمجتمع العربي في نهاية القرن العشرين، د. هشام شرابي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  -1

 .30م  ص 1995الطبعة األولى، مايو 

 .80التثقيف الذاتي: سالمة موسى، القاهرة، مطبعة التقدم، ص -2

 .3طان العصر :الدكتور عبد العظيم المطعني، صالحداثة سر -3
 .128-127الشباب المسلم في مواجهة التحديات ص  -4
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ج بالوظيفة والجاه والمنصب إذا تقبلوا أفكارهم وانتموا إلى ومن أساليبهم: تمنية الشباب عند التخر -
  أحزابهم ومنظماتهم العلمانية.

ومن أساليبهم: تشكيك الشباب في النظم اإلسالمية، كأن يقولوا لهم: إن نظم اإلسالم قد انتهى دورها،  -
  واستنفدت أغراضها، ولم تعد صالحة لعصر الذرة والعلم وغزو الفضاء.

بهم: إقناع الجيل بأن اإلسالم ظلم المرأة وانتقص حقوقها، وحد من حريتها في التعلم ومن أسالي -
والعمل والخروج إلى الشارع، وفرض عليها الحجاب، وأعطاها نصف الرجل فـي الميراث، وأعطى 

ا وال يمكن للمـرأة في العصر الحديـث أن تتبوأ المكانة الالئقة بها إال إذ…الرجـل حق القوامة عليها
  حصلت على حقوقها كاملة، وتحررت من قيود الدين واألخالق واألعراف والتقاليد الموروثة.

ومن أساليبهم: طرح الشعارات المزيفة في كل حين، فحيناً تكون المناداة باسم الوطنية وأحياناً  -
بادئ الثورية، وتارة المناداة باسم القومية، وتارة باسم التمدين والتقدمية، وأخرى باسم االشتراكية والم

  ينادون بتحرير المرأة، وتحرير العامل، وتحرير الفالح.
ومن أساليبهم: إطالق األقوال الرنانة التي يسبون فيها الغرب الكافر أو الشرق الملحد حتى يتخيل  -

ين المرء أنهم وطنيون مخلصون، وليسوا من العمالء الذين باعوا عقولهم وشعوبهم وأوطانهم ألعداء الد
  والوطن.

ومن أساليبهم قولهم: من لم يقتنع بالعلمانية فهو ضد الحرية والديمقراطية، وحقوق اإلنسان والتفكير  -
 اإلبداعي، والحوار مع االخر، والسالم.

  :)1(سادساً: محاربة الحركات اإلسالمية تشويه الصحوة اإلسالمية
سلمين، وسلّم زمام األمر في هذه البالد لقد رحل االستعمار الغربي بجنوده وعساكره عن بالد الم  

لزمرة من أبناء المسلمين الذين رباهم على عينه لتنفيذ أغراضه ومخططاته بعد رحيله العسكري، وتم 
استبدال بعض الحكومات باالنقالبات العسكرية وبقوة الحديد والنار. ولقد قامت زمرة المفروضين من 

      ة وإخماد الصحوة اإلسالمية أو تشويهها.قبل الغرب بمحاربة الحركات اإلسالمي
والسجون، والقتل،  ويستخدم العلمانيون في تحقيق هذا كله عدة وسائل منها :المحاكمات الظالمة        

والمطاردة والنفي، والمنع من الوظيفة والعمل، والتضييق في الرزق ووسيلة االتهام والسخرية، 
الحركات بالتآمر على نظام الحكم وأنهم يعملون ضد مصلحة الوطن، وأسلوب التشهير: فتارة تتهم 

وتارة ينسبون إليهم المغاالة في الدين والتطرف،وأخرى يتهمون بالعمالة لجهة خارجية، وأخرى يقولون 
  عنها: إنّها ال تملك برنامجاً واضحاً، وال خططاً عملية في اإلصالح.

اة استئناف المجد اإلسالمي إلى الحكم، فال يقام حكم اهللا حتى ال يصل دع  والهدف من هذه المحاربة:
  تعالى في األرض، بل تظل شريعة وقوانين الكفار سائدة.

                                                             
 .130-129الشباب المسلم في مواجهة التحديات ص  -1
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  وحتى ال تفقد القوى الدولية مصالحها السياسية واالقتصادية والعسكرية في بالد اإلسالم. -
ظالم، وال يكون لها النماء وحتى ال تسري الصحوة اإلسالمية في الجيل المسلم سريان النور في ال -

  واالمتداد في أنحاء المعمورة.
بال وعي وال معارضة، …وحتى يبقى جيل اإلسالم متقبالً مبادئ الغرب أو مبادئ الشرق الشيوعي -

 وال تمحيص وال نقد، وبالتالي بال مقاومة وال جهاد.

  -آثار العلمانية في العالم اإلسالمي:

مدمرة وخطيرة في تفكير األفراد، وحياة الشعوب المسلمة. ونذكر أمثلة من لقد تركت العلمانية آثاراً    
  دول العالم اإلسالمي، تركيا لكونها دولة الخالفة اإلسالمية، ومصر بلد الجامع األزهر الشريف.

 أوال: آثارها في األفراد: 

  :)1(فمن تركيا:مصطفى كمال أتاتورك

نه يثور ويهيج بسرعة، شديد الغرام باإلناث، بأ -كما يقول المعجبون به-عرف هذا الرجل   
والتسلي بشرب الخمور، وعداوته الشديد للدين اإلسالمي، وعدم إيمانه باهللا تعالى فاهللا في نظره ال 

  حاجة إليه، وعرف أيضاً بحبه الشديد للغرب وحضارته المادية.
المية فأصبح يقوم بأعمال تولى مصطفى كمال حكم تركيا بعد المؤامرة األوربية ضد الخالفة اإلس  

  -عدائية ضد اإلسالم عقيدة وشريعة. ونلخص أعماله فيما يلي:
الدعوة إلى إلغاء الشريعة، وإقصاء قضاة المحاكم الدينية، وضرورة إقامة المحاكم الحديثة والمحاكم  -

 المدنية على الطراز األوربي. 

  نجليز.طرد الخليفة، وإلغاء الخالفة بالتعاون مع اليهود واإل -
قام بإلغاء وزارة األوقاف واألمور الشرعية. ومنع التعليم الشرعي، وإعدام مجموعة من العلماء   -

  والمشايخ.
  إلغاء الحجاب، وفرض السفور والتبرج على النساء. -
نادى بأن تركيا جزء من العالم الغربي ،ومضى يغير كل شيء له صلة باإلسالم في تركيا، حتى  -

م قانون المالبس، الذي ينص على إبدال القبعة بالطربوش، ويقرر عقوبة على من 1925أصدر في عام 
يلبس الطربوش الذي كان اللبس الشائع بين المسلمين ويلزم بلبس القبعة تأسياً بالغربيين وتشبهاً بهم 

  ،وتعظيماً لهم.

                                                             
انظر أقوال وأعمال الرجل: األسرار الخفية وراء إلغاء الخالفة العثمانية لشيخ اإلسالم مصطفى صبري، الذئب  -1

 آلرمسترونج، أتاتورك لعرفان أوركا، مذكرات رضا نور.األغبر 
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  إلغاء الحروف العربية، وفرض الالتينية. -
  التركية،وتحطيمه لمئذنة جامع أيا صوفيا وتحويله إلى متحف.منع األذان بالعربية، وفرضه ب -
  رمي المصحف على رأس شيخ اإلسالم مصطفى صبري. -
العمل بالقوانين األوربية: القانون المدني السويسري، والقانون اإليطالي الجنائي، والقانون التجاري  -

  )1(اإلنجليزي.
  ومن مصر: 

  :)2(رفاعة الطهطاوي -1
حيث طلب األخير  م من قبل حاكم مصر محمد علي1826رفاعة إلى باريس سنة  ابتعث الشيخ  

إلى شيخ األزهر "الشيخ حسن العطار" اختيار أزهري لالبتعاث إلى أوربا، فوقع االختيار على الشيخ 
رفاعة، وكان يعامل مالياً معاملة اليوزباشي "نقيب عسكري" وصحبه مدير البعثة الفرنسي مسيو جومار 

  شرق البارون دي سامي.والمست
وفي فرنسا تعلم رفاعة التاريخ والجغرافيا والفلسفة األوربية واآلداب الفرنسية وهناك كان يلتقي       

بمجموعة من المستشرقين والعلماء الفرنسيين، الذين أشرفوا على تعليمه في فرنسا:من أمثال:المسيو 
ي شبرول" محافظ والية السين وعضو مجلس "جومار" المشرف على البعثة التعليمية. والكونت "د

النواب، وأحد علماء الحملة الفرنسية على مصر. ورئيس بعثة االستشراق في عصره "سلفستردي 
ساسي" والمستشرق "كوسان دي برسفال"، وقد تتلمذ الطهطاوي على مجموعة من علماء فرنسا في ذلك 

بآراء المفكر الفرنسي الملحد "سان سيمون" الوقت وعقد معهم صداقات، وعكف على مؤلفاتهم. وتأثر 
مؤسس المذهب الوضعي الذي يرى تطبيق المبادئ العلمية على جميع الظواهر الطبيعية واإلنسانية، 

  وفهمها بعيداً عن الدين تماماً.
ثم عاد رفاعة إلى بلده مصر، وألَّف عدداً من الكتب، منها: مناهج األلباب المصرية في مباهج      

 -يقصد باريس-داب العصرية، المرشد األمين للبنات والبنين، تلخيص اإلبريز في وصف باريز اآل
وفي هذه الكتب طرح أفكاره الالدينية فدعا إلى الوطنية، وإلى الفرعونية بديالً عن اإلسالم، وصرح 

ية الغرب تقوم بأن الرقص الغربي المختلط نوع من العيافة والشلبنة (األناقة والفتوة)، وزعم أن مدن
على نفس أسس مدنية الدين، وأن عفة النساء ال عالقة لها بكشف أجسادهن أو سترها، بل منشأ ذلك 
التربية الجيدة والخسيسة، وقال عن الرقص الفرنسي: "إنه نمط مخصوص ال يشم منه رائحة العهر 

                                                             
، 172، 129، 49، األسرار الخفية وراء إلغاء الخالفة العثمانية ص 91-87االتجاهات الفكرية المعاصرة ص  -1

179 ،187. 
 .40- 18انظر أقواله وأعماله في كتاب: اإلسالم والحضارة الغربية د. محمد محمد حسين ص  -2
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للرقصة الثانية، وهكذا أبداً، وكل إنسان يعزم امرأة يرقص معها، فإذا فرغ من الرقص، عزمها آخر 
  سواء كان يعرفها أم ال".

  األفكار األساسية التي نادى بها الطهطاوي: 

  أوالً: التأكيد على فكرة أن الدولة الغربية الالدينية هي األنموذج األمثل لكي ينهض العالم اإلسالمي. 
ة!! ونادى بتنحية الشريعة ثانياً: تأكيده على أن الشريعة اإلسالمية ال تمنع العمل بالقوانين الوضعي

اإلسالمية، يقول الطهطاوي في كتابه مناهج األلباب:"ثم إن الحالة الراهنة اقتضت أن تكون األقضية 
واألحكام على وفق معامالت العصر، بما حدث فيها من المتفرعات الكثيرة المتنوعة بتنوع األخذ 

عة اإلسالمية واألخذ من قوانين غربية وبداية واإلعطاء من األنام"..كانا هذه أول تصريح بتنحية الشري
  التشريع بغير ما أنزل اهللا عز وجل! 

  ثالثاً:إحياء النعرات الفرعونية،وتمجيده لتاريخ الفراعنة، والتأكيد على فكرة القومية المصرية. 
  رابعا: التأكيد على والء الوطن قبل والء الدين والعقيدة. 

  أة ال يدل على انحطاط المجتمع. خامسا: تأكيده على أن سفور المر
  سادساً:التأكيد على أن اختالط الرجال بالنساء على الطريقة الغربية ال ينافي الدين واألخالق. 

  سابعاً: تأكيده على أن فنون الرقص والغناء والتمثيل عمل ممدوح، وهي من قبيل األعمال الرياضية. 
  رية أسرع وصوالً للجماهير. ثامناً: تثبيت فكرة أن الكتابة بالعامية المص

    )1(تاسعا:أكد مقولة المعتزلة بالتحسين والتقبيح العقليين بصرف النظر عن قيد الشرع!.

  الدكتور طه حسين: -2

من أبناء األزهر، أرسل إلى فرنسا، فدرس في جامعات مونبليه والسربون  )2(كان طه حسين  
رقين أمثال: كازانوفا ومرجليوت، ودوركايم، والكوليج دي فرانس، تعلّم هناك على أيدي المستش

وماسينون، ولما عاد إلى مصر أخذ بالترويج للثقافة الفرنسية والحضارة األوربية، ودعا في كتبه 
المصريين إلى أخذ الحضارة الغربية حلوها ومرها خيرها وشرها، وما يحب منها وما يكره، وما يحمد 

لشديد بفرنسا وحضارتها، وزعم أنه من السخف الذي ليس بعده منها وما يعاب، وافتخر بإعجابه وحبه ا
سخف اعتبار مصر جزءاً من الشرق، واعتبار العقلية المصرية عقلية شرقية، وعرف عنه تقديره 
للمستشرقين وكتاباتهم حول اإلسالم، وأما كتب طه حسين عن اإلسالم فلقد مألها بالتشكيك، وإثارة 

  الشبهات.
                                                             

 .87رفاعة الطهطاوي في تخريب الهوية اإلسالمية:هاني السباعي ص انظر دور  -1

، طه 242-2/228انظر في معرفة دور طه حسين التغريبي العلماني: االتجاهات الوطنية في األدب المعاصر  -2
 حسين حياته وفكره في ميزان اإلسالم أنور الجندي، طه حسين مفكراً؟ وعبد المجيد المحتسب.
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  -وأعمال طه حسين فيما يلي:ويمكن إجمال أفكار 
زعمه بالتناقض الواضح بين نصوص الكتب الدينية وما وصل إليه العلم، وكان يقصد القرآن  -1

  الكريم.
تشكيكه فيما حكاه القرآن الكريم من بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السالم للكعبة. وزعم أنّها رواية  -2

  بالد العرب، أو أنه دين ابراهيم عليه السالم.  خرافية، وأن اإلسالم لم تكن له أولية في 
صرح بأن الفرعونية متأصلة في نفوس المصريين، وعلى كل مصري أن يبقى فرعونياً ألنه كان  -3

  فرعونياً قبل أن يكون عربياً.
زعم أن المصريين تعرضوا لضروب من البغي والعدوان جاءتهم من الفرس والرومان والعرب  -4

  الفاتحين المسلمين).(يقصد 
  اإلنسان يستطيع أن يكون مؤمناً وكافراً في وقت واحد، مؤمناً بضميره، وكافراً بعقله. -5
  علينا أن نسير سيرة الغربيين ونسلك طريقهم، ونأخذ حضارتهم بكل حذافيرها. -6
ة وصف القرن الثاني الهجري بأنه عصر شك ومجون، وانتقص قدر الرعيل األول من الصحاب -7

  الكرام، ووضعه موضع النقد، وأشاع األسطورة في السيرة النبوية.
  تفاخره بتبعيته لالستشراق والتبشير والتغريب. -8
  دعا إلى العلمانية، وإلغاء التعليم الديني. -9

  تابع المبشرين في قولهم ببشرية القرآن، وأنكر القراءات السبع. -10
من فكر المستشرقين والمبشرين، فكتابه الشعر الجاهلي  لقد كانت جملة آرائه وأفكاره مسروقة -11

أخذ نظريته من مرجليوت، ورأيه في المتنبي أخذ نظريته من بالشير. ومذهبه في النقد أخذ نظريته من 
تين وبرودينر، وبحثه عن ابن خلدون أخذه من دوركايم، واتجاهه في حديث األربعاء أخذه من سانت 

  )1(بيف.
  مت تقريراً وننّوه هنا بأناللجنة العلمية لألزهر الشريف التي ضمت مجموعة من كبار العلماء قد

لألزهر حول كتاب الشعر الجاهلي لطه حسين..جاء فيه:"والكتاب مملوء بروح اإللحاد والزندقة، وفيه 
ديان، مغامز عديدة ضد الدين مبثوثة فيه...والمتأمل فيه يجده دعامة من دعامة الكفر، ومعوالً لهدم األ

  )2وكأنّه ما وضع إال ليأتي عليها من أصولها، وبخاصة الدين اإلسالمي".(

                                                             
 .235-231، 35-33حياته وفكره في ميزان اإلسالم ألنور الجندي ص  انظر طه حسين -1

محمد محمد الدهمان، دار الوفاء، المنصورة الطبعة الثانية  -االستعمار-التبشير - االستشراق–قوى الشر المتحالفة  -2
 .59م ص1988 - هـ1408
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  قاسم أمين: -3

واحد من تالميذ الشيخ محمد عبده، درس في جامعة مونبليه الفرنسية وهناك  )1(قاسم أمين      
عرف على تعرف على الحياة األوربية وما فيها من انحالل وابتذال وفساد أخالقي واجتماعي وهناك ت

فتاة فرنسية تدعى "سالفا" صاحبته في تنقالته في المجتمعات والنوادي الفرنسية، عاد قاسم أمين إلى 
مصر، وهو يحمل في رأسه أفكاراً جديدة أعجب بها كل من سعد زغلول ومصطفى كامل وأحمد لطفي 

عنهم اللورد  السيد وعلي شعراوي زوج زعيمة الحركة النسائية هدى شعراوي، وغيرهم،ممن قال
  كرومر:"أسميهم حباً في االختصار أتباع المرحوم المفتي السابق الشيخ محمد عبده".

م، وفيهما نفث أفكاره وعرض 1900م، والمرأة الجديدة 1899ألّف قاسم أمين كتابيه: تحرير المرأة     
  -أراءه التي يمكن إجمالها في اآلتي:

 الرجل البدني سببه استعمال األعضاء. يجب مساواة المرأة بالرجل، وأن تفوق -

إن االنتقاب والتبرقع ليسا من المشروعات اإلسالمية، ال للتعبد وال لألدب بل هما من العادات القديمة  -
 السابقة على اإلسالم والباقية بعده، والدين منهما براء.

يهذب النفس، ويميت دوافع إن الحجاب عائق عن التقدم، ومدعاة للرذيلة وغطاء للفاحشة، واالختالط  -
  الشهوة.

االختالط بين الجنسين في االجتماعات يسبغ عليها عذوبة ورقة، فالسحر الذي تشيعه المرأة  في كل -
 مكان توجد فيه شيء ممتع، ونفاذ كعطور الزهور. 

  طالب بمنع تعدد الزوجات، واالكتفاء بزوجة واحدة. -
  اضي، وفي وثيقة رسمية بحضور شاهدين.عدم وقوع الطالق إال إذا كان أمام الق -
الدعوة إلى أخذ الحضارة األوروبية، وإصالح األحوال اإلسالمية على أسس من العلوم العصرية،  -

وقد طبق قاسم أمين ذلك عملياً إذ أحضر البنتيه مربيتين، إحداهما فرنسية واألخرى إنجليزية..ولقد 
م، وهو يقدم طالبات رومانيات في نادي المدارس 1908يل أبر 23مات قاسم أمين بالسكتة القلبية يوم 

  )2(العليا.

                                                             
ي األدب المعاصر د. محمد محمد حسين انظر أفكاره وآراءه، قاسم أمين: ماهر حسن فهمي، االتجاهات الوطنية ف -1
1/293-311. 
 .629-627العلمانية سفر الحوالي ص  -2
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  الدكتورة نوال السعداوي: -4

اعتادت الدكتورة نوال السعداوي في السنوات الماضية الهجوم واالفتراء على اإلسالم وترديد      
ا، والتهكم عليها أكاذيب وادعاءات تتضمن تطاوالً واعتداء على المقدسات اإلسالمية والسخرية منه

  بصورة غريبة! وشاذة! في العديد من الصحف والمحطات الفضائية.
راحت تزهو فيها بهجومها السافر وسخريتها وتهكمها على اإلسالم ومقدساته، وتنادي باإلباحة  -

  المطلقة. 
قد عرف عن نوال السعداوى شطحاتها الفكرية التي تتعارض مع العقيدة وأصول اإلسالم. وكانت  -

كشفت في لقاءات تليفزيونية وحوارات صحفية شططها الفكري الذي وجدت فيه حكومات ومنظمات 
غربية معادية لإلسالم ضالتها. ومن ذلك أنها طالبت نوال السعداوي في مؤتمر صحفي عقدته ودعت 

انية ال إليه الوكاالت الغربية العاملة في مصر وحدها مطلع هذا العام طالبت: "بتشريعات نسوية علم
  ) 1(يكون فيها أي سلطان أو حق على حد تعبيرها".

  ، واتهمته بالتمرد.rقامت بسب الرسول  -
طالبت بإبطال آية الميراث ألن فيها غُبن للمرأة، ودعت إلى السفور واإلباحية، وتعتبر الزواج  -

من الميراث مثل نصيب بالنسبة للمرأة قيد على حريتها يجب إلغاؤه. وطالبت بأن يكون نصيب المرأة 
  الرجل!!! 

وأنَّه يجب أن ينسب الولد ألمه، وأنها عنصرية أن ينسب الولد لوالده، وتجاهلت بذلك قول اهللا  -
ي الدف انُكُمفَِإخْو ماءهوا آبلَمتَع فَِإن لَّم اللَّه ندطُ عَأقْس وه اِئهِمِلآب موهعاسبحانه وتعالى:(ادومينِ و (ِليكُم

  .5سورة األحزاب:
ومن شطحاتها رأيها في أن الزواج عبودية، وادعائها بأن عقود الزواج هي عقود احتكار للنساء، -

ودعوتها النساء للتحرر مما أسمته "القهر الذكوري األبوي الزوجي". وكانت تصر على تسمية نفسها 
  "نوال زينب" نسبة إلى أمها، وترفض أسم والدها.

االعتراف باألبناء الغير شرعيين، أي الذين جاءوا عن طريق عالقات جنسية دون زواج،  دعت إلى -
  ضاربة بعرض الحائط للمنع النبوي "الولد للفراش".

زعمت أن الحجاب مفروض للجواري، وأن األخالق ال عالقة لها بالمالبس فيه نساء عرايا في  -
مسات في مصر، فال عالقة للحجاب باألخالق، أفريقيا وأخالقهم جيدة، وفيه نساء محجبات نصف مو

  وال العذرية"؟!.
اعترضت على قول اهللا تعالى:(قُْل هو اللَّه َأحد) وكتبت " قل هي اهللا أحد"ـ تعالى اهللا عما تقول  -

  علوا كبيرا.
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زعمت أن عقائد اإلسالم وتشريعاته وأخالقه على أنها من صنع الرجل أراد بها تثبيت مركزه في  -
مواجهة المرأة وقهرها وتحطيم إنسانيتها، وترى أن العالقة بين الجنسين كانت وستظل عالقة صراع ال 

 يعرف هوادة وال رحمة.

طالبت السعداوي بشطب المادة الثانية في الدستور المصري، والتي تنص على أن الشريعة اإلسالمية  -
فكرة المواطنة، وتفرق بين المواطنين، حيث هي المصدر الرئيسي للتشريع، باعتبار هذه المادة "تنفي 

تبيح للرجل الزواج بأربع، وهذا خيانة وعدم أخالق وعدم وفاء بالعهد، بينما ال يحق للمرأة سوى 
  الزواج برجل واحد. وطالبت السعداوي بأن يتزوج الرجل إمرأة واحدة.

  وصفت الطواف حول الكعبة بأنه من الوثنية وبقايا الجاهلية. -
ت حجاب المرأة المسلمة. اعتبرت أن الحجاب نوع من الكذب والنفاق، وال توجد إشارات في هاجم -

 الحجاب وحتى إذا كان يوجد فإن سيدنا محمد قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم القرآن الكريم حول

إلى مصائب عديدة  وأوضحت بأنها تعتقد أن الحجاب حجاب العقل وأن الحجاب والنقاب الحالي يؤديان
  .درجة أن البعض يرتكب جرائم تحت ستار النقاب والحجابل

وفي إحدى قصصها أخرجت نوال السعداوي أمها من الجنة، ألنَّها وجدت أبيها يتمتع بالحور العين،  -
في حين رفضت أمها الزواج بعد موته، وأنَّها ال تعرف هل اهللا ذكر أم أنثي، وأعلنت حبها إلبليس ألنه 

  ، وهاجمت المشايخ والذات اإللهية في روايتها "سقوط اإلمام".متمرد وليس خانعاً
وفي مسرحيتها "اإلله يقدم استقالته في اجتماع القمة"، تسب فيها الذات اإللهية واألنبياء والمالئكة      

دون رموز وبأسمائهم الحقيقية. والمسرحية ال تحدد المكان أو الزمان وتضم شخصيات األنبياء إبراهيم 
الذي تصوره  وعيسي ومحمد عليهم الصالة والسالم، إضافة إلي رضوان حارس الجنة وموسي

في الثالثين من عمره، بينما قدمت اإلله  كسكرتير خاص للذات اإللهية، كما صورت إبليس شاباً وسيماً
الملوك ومن حوله الجنود،  من مكانه!!، ويرتدي مالبس كرجل في الستين من عمره وال يتحرك

سبحانه وتعالي عما تقول وعما تصف علواً كبيراً، وقد  .بحيرة من الماء وأنهار من الخمروبجانبه 
نشرت الطبعة األولى مكتبة مدبولي بمصر، ولما تنبه صاحب المكتبة لما فيها من كفر قام بحرقها. وقد 

 خوض واإلساءةعلى أقول نوال السعداوي فقالت:إن الدين أصبح مباحا لل) 1(عقبت الدكتورة  آمنة نصير

موضة يتشدق بها  إليه من قليلي العقل والمعرفة وذوي الخياالت المريضة، حتى أنها تحولت إلي
الحمراء في اإلساءة للمقدسات  أصحاب الخياالت المريضة، فال نتعجب أن يكسر هؤالء كل الخطوط

  .ال صلة لها باإلبداعوالفكر والرأي، وهي دعوات  الدينية وللذات اإللهية تحت ادعاء حرية اإلبداع

                                                             
 والعقيدة بجامعة األزهر بمصر. أستاذ الفلسفة -1



105  

 

  :)1(ثانيا: آثار العلمانية في االجتماع واألخالق

أدخل العلمانيون المرأة كسالح في المعركة ضد اإلسالم، وزجوا بها في جحيم الشقاوة، تحت   
  :شعارات خادعة براقة بدعوى

   واللحوق بالركب الحضاري المعاصر، ..والتحضر والتمدين، ..التحرر من عصور الظالم، 
لقد بيعت المرأة سلعة رخيصة، وقدمت قرباناً رخيصاً على مذابح دعاة الوجودية واإلباحية، وأبواق 
الميوعة والتحلل، وكل ذلك لسحق كرامة المرأة والقضاء على شرفها وعفتها، وإخراجها عن رسالتها 

  يم.الكريمة: كأم فاضلة، وزوجة وفية، ومربية رائدة، وعنصر خير في مجتمع نظيف كر
نشرت اإلباحية والفوضى األخالقية، وهدم بنيان األسرة باعتبارها النواة األولى في البنية   

 لميوعة واالنحالل بلدان المسلميناالجتماعية، وتشجيع ذلك والحض عليه، واجتاحت موجات ا
حيث:خرجت المرأة المسلمة سافرة حاسرة متبرجة بشكل يدعو إلى الفتنة واإلغراء، وحدث االختالط 
بين المرأة والرجل في المدارس والجامعات والمؤسسات والوظائف، وأبيحت الخمور في الحانات 

أوالد والنوادي والمتنزهات، وانتشرت صاالت الرقص، والمسابح المختلطة، وعرفت بلدان المسلمين: 
 جهاض، وراجت المخدرات والمسكراتالزنا ودور اللقطاء، وقتل األجنة من خالل ما يسمى باإل

  وظهرت ألوان جديدة من الفواحش والموبقات.

  :)2(ثالثا:آثارها في الحياة السياسية والحكم

سجد تم إقصاء القرآن عن دفة الحكم، غيبت الشريعة اإلسالمية عن أنظمة الحياة، وحبست في الم  
  والمحاكم الشرعية التي تبت في قضايا الزواج والطالق، 

ونصب بعض الناس أنفسهم آلهة يشرعون للناس ما تمليه عليهم أهواؤهم ومصالحهم وما تمليه عليهم 
  شياطين الجن واإلنس. 

لى العودة واستيراد القوانين الوضعية التي اقتبسوها عن الكفار المحاربين هللا ورسوله، واعتبار الدعوة إ
إلى الحكم بما أنزل اهللا وهجر القوانين الوضعية، اعتبار ذلك تخلفاً ورجعية وردة عن التقدم 
والحضارة، وسبباً في السخرية من أصحاب هذه الدعوة واحتقارهم، وإبعادهم عن تولي الوظائف التي 

  ية.تستلزم االحتكاك بالشعب والشباب حتى ال يؤثروا فيهم لصالح الفكرة اإلسالم
لقد تمكنت النظريات السياسية الالدينية الغربية من الحياة اإلسالمية فأفسدتها، فالديمقراطية أخذوا     

بها كنظام سياسي لبالدهم، وهي تقرر مبدأ حاكمية مجموعة من الناس بدل حاكمية اهللا تعالى:(إن الحكم 
   .54.(أال له الخلق واألمر) سورة األعراف:40إال هللا) سورة يوسف:
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لقد تمزقت الوحدة اإلسالمية التي كانت تجمع الشعوب المسلمة، فانقسمت البالد إلى دويالت     
  وأجزاء، وصارت معظمها ألعوبة بيد القوى الدولية الكبرى.

ومن آثار العلمانية في بالد المسلمين: رواج الشعارات والمصطلحات والتعابير التي أفرزتها الثقافة     
األوربية، ومنها: الثورة والثورة المضادة والدفع الثوري، التقدمية والرجعية، واإلمبريالية واليسارية، 

األرستقراطية، اإلرهاب والتطرف الجبهة التقدمية والجبهة والوطنية، اليمين واليسار البرجوازية و
واألصولية، اإلسالم المعتدل واإلسالم المتشدد وغيرها من التعبيرات التي رددها الببغاويون في عالمنا 

  اإلسالمي دون نقد أو تمحيص.
وكما تمزقت البلدان اإلسالمية تمزقت األمة اإلسالمية إلى أحزاب وشيع ذات عقائد وأفكار       

ا يعادي اإلسالم، ويعطي الوالء للكفار:(يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى متناقضة، أكثره
   .51أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم) سورة المائدة:

لقد شاعت النعرات الجاهلية، والنزعات القبلية، وأبعد الجيل المسلم عن منهج اهللا تعالى، وتم   
  نهم في الميوعة واالنحالل، وزرع اإللحاد والتشكيك في كثير من المجتمعات اإلسالمية.إغراق الكثير م

  -وماذا جنبينا من وراء ذلك:
* جنينا انحسار الكيان السياسي الكبير عن أرض اإلسالم، وانقسام البالد اإلسالمية إلى دويالت 

  صغيرة متعادية متصارعة.
  وة والوحدة اإلسالمية.* وجنينا إلغاء الخالفة رمز العزة والق

  * وجنينا انحياز الحكومات إلى سياسات أوربا وأمريكا.
  * وجنينا موت الوازع اإليماني في نفوس األجيال المسلمة الناشئة.

  * وجنينا انتشار الجريمة والميوعة، والمبادئ الضالة، واألفكار الالدينية في بالد اإلسالم.
مسجد األقصى واألرض المباركة حوله، والمواقع االستراتيجية * وجنينا تسلط اليهود على القدس وال

  من الحصون والقالع المسلمة.
* وجنينا الذلة والتخلف والتقهقر في الشعوب المسلمة التي كانت خير أمة أخرجت للناس، وكانت 

  القدوة في العطاء الحضاري.
والحكم لالدينية، وتنفيذ المخططات  وأخيراً جنينا سيادة القوانين الكافرة، والتشريع للبرلمانات، *

  )1(الصليبية والشيوعية واليهودية في المجتمعات اإلسالمية.

 :)2(رابعا:آثارها في الحياة االقتصادية

  :ابتزاز األموال عن طريق  
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  المصارف والبنوك الربوية،  
  وإقامة شركات التأمين القائمة على االستغالل والجشع، 

ودور السينما المتصاص األموال عن طريق الجنس والرقص والغناء وإنشاء المالهي والمسارح 
  واألفالم الخليعة.

لقد أصبحت البالد اإلسالمية أسواقاً تجارية لمنتجات الغرب الرأسمالي، أو الشرق الشيوعي، دون   
ال  التخطيط والعمل الجاد من أجل إقامة المصانع الكبرى الوطنية، وأصبحت كثير من البلدان اإلسالمية

تستطيع العيش إال باستيراد القمح األمريكي والمنتجات األوربية.كما أصبحت هذه البلدان غارقة في 
  الديون الربوية بصورة مذهلة تثقل كاهل الوطن والمواطن.

ذلكم حاضر العالم اإلسالمي بعد أن ألغيت الخالفة اإلسالمية، وأبعدت الشريعة الربانية عن الحكم   
  اد الالدينية الغربية منهجاً ونظاماً للحياة.والسلطان، واستير

  ورحم اهللا الشاعر المسلم محمد إقبال، إذ يقول:
  وال دنيـا لمـن لم يحي دينـا  إذا اإليمان ضاع فال أمـان 

  فقـد جعــل الفناء له قرينـا  ومن رضي الحياة بغير ديـن

  :)1(موقف اإلسالم من العلمانية

بالدين عالقة سلبية، لكونها تبعد الدين عن المجتمع والحياة، وعن الدولة إذا كانت عالقة العلمانية   
والحكم، وتبقيه حبيساً في نفس الفرد، ال يتجاوز عالقته الخاصة بينه وبين ربه، فالسؤال الذي يطرح 

  نفسه: هل يمكن أن تتعايش العلمانية مع اإلسالم؟
ا ال يمكن أن تتعايش مع اإلسالم الذي أنزله اهللا واإلجابة عن السؤال ال تحتاج إلى كبير عناء، فإنه  

تعالى كي يحتكم إليه الناس في جميع شئون حياتهم، فاإلسالم نظام شامل للحياة، وإذا كان يمكن أن 
تقبل اإلسالم عقيدة في نفس الفرد، فإنها ال تقبل هذه العقيدة أساساً للوالء واالنتماء، ورابطة وحيدة 

  موجبات العقيدة االلتزام بحكم اهللا ورسوله. للتجمع، وال ترى أن من
وإذا كان يمكن أن تقبل العلمانية اإلسالم عبادة ونسكاً، لكن بشرط أن يكون شأناً موكوالً إلى   

األفراد، ال على أن ترعاه الدولة وتحاسب عليه، وإن كانت تقبله أخالقاً وآداباً شـخصية للفـرد، ال 
فالعلمانيـون يرغبـون في أن تسـود العادات والتقاليد الغربية في اللباس يمس التيـار العام للمجتمع، 

والطعام والمسكن والزينة ونحوها في مجتمعاتنا اإلسالمية، ال يرغبون في أن يقيد المجتمع المسلم 
بأحكام الحالل والحرام التي جاءت في الكتاب والسنة، فهل هناك واحد من العلمانيين مثالً يرغب في 

  سود الحجاب الشرعي حياة المرأة المسلمة في الشوارع واألسواق ومعاهد الدراسة.أن ي
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كيف تتعايش العلمانية مع اإلسالم وهي تقف بكل صراحة وقوة ضد الشريعة التي تنظم بأحكامها   
ن وأنظمتها وآدابها الحياة اإلسالمية، سواء فيما يتعلق بحياة الفرد أو األسرة أو المجتمع أو الدولة، إ

شريعتنا اإلسالمية تغنينا بأنظمتها وأحكامها من استيراد القوانين من البالد الغربية. إن اإلسالم يرفض 
هذه القوانين الوضعية المستوردة والعلمانية تقبلها وتروج لها وترفض شريعة اهللا تعالى، فكيف تتعايش 

  العلمانية مع اإلسالم.
يعادي العلمانية أو أن العلمانية ليست مضادة للعقيدة،  كيف يجوز لمسلم أن يقول إن اإلسالم ال  

والعلمانية تقول: ال دين في السياسة وال سياسة في الدين، وهي تقول: إن االقتصاد ال عالقة له بالدين، 
والفن ال عالقة له بالدين، وشئون الحكم ال عالقة لها بالدين وهي تقول باختصار: ال حكم هللا في أي 

  لحياة اإلنسانية.شأن من شئون ا
إن االحتكام إلى شريعة اهللا واجب شرعي، وال يمكن أن يكون المرء مسلماً إذا أخذ من اإلسالم ما   

يوافق هواه، ورفض منه يخالف هواه، وال يمكن أن يكون مسلماً إذا آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه 
ذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اهللا قال تعالى:(وأن احكم بينهم بما أنزل اهللا وال تتبع أهواءهم واح

، وقال 26، وقال:(وال تتبع الهوى فيضلك عن سبيل اهللا) سورة ص:49إليك) سورة المائدة:
تعالى:(أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إال خزي في الحياة الدنيا 

  .85عما تعملون) سورة البقرة: ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما اهللا بغافل 
إن العلمانية تناصب اإلسالم العداء، ألن أنظمته وتشريعاته تشمل جوانب الحياة المختلفة، واإلسالم   

يناصبها العداء ألنها تنازعه سلطانه الشرعي في قيادة سفينة المجتمع وتوجيه دفتها وفقاً ألوامر اهللا 
  ونواهيه.

بعينها، قال تعالى: (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسـن مـن اهللا حكماً  إذاً العلمانية هي الجاهلية  
:(من دعـا بدعوى الجاهلية فهـو في جثي جهنم)، قالوا: r، ويقول 50لقـوم يوقنون) سورة المائدة:

  )1(:(وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم).rوإن صام وصلى، قال 
  ماذا تريد العلمانية من اإلسالم؟

إن العلمانية تريد من اإلسالم أن يعتزل حياة الناس السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتشريعية،      
  -وأن ينزوي في زاوية له في بعض جوانب الحياة ال يتعداها وال يتجاوزها، فمثالً:

الصحيفة يوم  في * تريد منه أن يقنع بالحديث الديني في اإلذاعة والتلفاز، وأن يقنع بالصفحة الدينية
  الجمعة، ويوم المناسبات الدينية.
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* تريد منه أن ال يتدخل في الشئون التشريعية والقانونية، بل يقنع بقانون األحوال الشخصية في قوانين 
     الدولة.

* تريد منه أن يقنع بالمسجد من مؤسسات الدولة، وبوزارة األوقاف في وزارات الدولة، وفي بعض 
  ة أقصت كثير من أحكام الشريعة اإلسالمية والمتعلقة بشؤون األسرة.الدول اإلسالمي

* تريد منه أن ال يتدخل بأحكامه وتشريعاته في شئون المرأة إال فيما يتعلق بالزواج والطالق، وأخيراً 
  تم اعتداء العلمانية على هذه األحكام.

  * تريد منه أن يقنع بحصة للدين في المدرسة.
ة تريد من اإلسالم ذلك، وال ترضى عنه إذا أراد أن يتجاوز هذه الحدود وإال إن العلماني      

  .)1(اصطدمت معه، وناصبته العداء وحاربته بكل طاقاتها
إن العلمانية دعوة مرفوضة، ونبتة خبيثة، لم تنبت في أرضنا، ولم تنبع من عقائدنا وقيمنا وأخالقنا،     

في أذهاننا وقلوبنا باالستعمار الغربي، الذي نبتت في أرضه إنها غريبة عنّا، وستظل كذلك مرتبطة 
  وفرضها علينا دون إرادة منّا وال اختيار.

  -حكم اإلسالم في دعاة العلمانية:

وإذا كانت حقيقة العلمانية، ولب معناها رفض الدين وإبعاده وإقصائه عن جوانب الحياة السياسية   
عية وعن التشريع، فإن العلماني ينتهي أمره إلى الكفر البواح واالقتصادية والفكرية والخلقية واالجتما

والعياذ باهللا، ألنه ينكر جملة معلومات من الدين بالضرورة، ينكر القطعيات التي ثبتت بالتواتر اليقيني، 
وينكر ما أجمعت عليها األمة اإلسالمية..إن العلماني الذي يرفض تحكيم الشريعة اإلسالمية، ويرى 

بتها لروح العصر والحضارة، ليس له من اإلسالم إال اسمه، وهو مرتد عن الدين بيقين، يجب عدم مواك
أن يستتاب، وأن تزاح عنه الشبهة، وتقام عليه الحجة، وإن بقي على اعتقاداته الباطلة حكم القضاء 

ام المرتدين بردته، وجرده من انتمائه إلى اإلسالم، وفرق بينه وبين زوجه وأوالده، وأجرى عليه أحك
  )2(في الحياة وبعد الوفاة.
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  ثانيـاً:القومـيـة والوطنية

إن فكرة القومية قديمة قدم االجتماع البشري، ولكنها تسمى قديماً "العصبية" فالعصبية كانت        
 -وبصورة جامحة-فيهم تجمع أفراد القبيلة الواحدة في تكتل واحد، وكان العرب قبل اإلسالم تسود 

العصبية القبلية والدموية، وكان أساسها جاهلياً تتمثله الجملة المأثورة عنهم: (انصر أخاك ظالماً أو 
مظلوماً)، فكانوا يتناصرون ظالمين أو مظلومين وبسبب الروح العصبية نشبت حروب وأريقت دماء 

  غزيرة، منها حرب داحس والغبراء وحرب البسوس.
    تم القضاء على النعرات والدعوات القبلية  rدولة اإلسالم الفتية على يد رسول اهللا ولما قامت   

والقومية، آخى عليه الصالة والسالم بين المهاجرين واألنصار على أساس رابطة األخوة اإليمانية (إنما 
بن رويحة ، وليس على أساس آصرة أخرى، آخى بين بالل بن رباح الحبشي وخالد )1(المؤمنون إخوة)

الخثعمي العربي، وبين مواله زيد وعمه حمزة بن عبد المطلب، وبين خارجة بن زيد وأبي بكر 
الصديق، وبين عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان. وقرب عليه الصالة والسالم سلمان الفارسي فقال: 

  ة.(سلمان منا آل البيت)، وجعل بالالً األسود الحبشي مؤذناً ينادي حي على الصال
   وذمr (ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية):وقال )2(العصبية فقال ،
r(ة يدعو عصبية أو ينصر عصبية، فقتلته جاهليةيمن قتل تحت راية عم):)ولما تنازع اثنان من )3 .

المسلمين وأرادا أن يثيرا العصبية فنادى األنصاري: يا لألنصار، ونادى المهاجري: يا للمهاجرين، قال 
r.(أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم):ً4(غاضبا(  

 لقد ألغى اإلسالم كل أنواع التفاضل بين القوميات، وأثبت معياراً واحداً للتفاضل أال وهو تقوى اهللا  
تعالى، قال اهللا تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن 

هذا المعنى الكريم  r، وفي وصيته يوم حجة الوداع أكد 13أكرمكم عند اهللا أتقاكم) سورة الحجرات:
ربي على أعجمي وال لعجمي على فقال:(يا أيها الناس أال إن ربكم واحد وإن أباكم واحد إال ال فضل لع

  )5( عربي وال ألحمر على أسود وال أسود على أحمر إال بالتقوى).
ضمت أرض اإلسالم قوميات شتى: العرب  -رضي اهللا عنهم-وعلى عهد الخلفاء الراشدين   

والروم والفرس واألحباش وغيرهم، فما فُضل عربي على أعجمي لعروبته وما فُضل أحد لجنسه أو 
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ونه، بل كان الفضل بعد التقوى للعمل الصالح، وعرفت علوم اإلسالم في فروعها المختلفة، فقهاء ل
  .)1(وعلماء من األمصار ليس فيهم من العرب إال النزر اليسير

وفي العصر الحديث عرفت أوربا فكرة القومية، ثم تخلّت عنها بعد أن اكتوت بنارها، ثم فكرة   
مية ابتليت بهما، إذ ظهرت القومية الطورانية، والقومية العربية والقومية الوطنية. ولكن األمة اإلسال

الكردية، والقومية الفارسية، وأشدها فتنة كانت القومية الطورانية والقومية العربية اللتان كانتا سبباً في 
  إلغاء الخالفة اإلسالمية وإلغاء فكرة الجامعة اإلسالمية.

وة تعمل على تجميع الناس تحت جامع وهمي من اللغة والمكان ثم ظهرت الوطنية، وهي دع     
والمصالح، على أال يكون الدين عامالً من عوامل التجميع ، بل الدين من منظار هذه الدعوة يعد عامالً 
من أكبر عوامل التفرق والشقاق بين أبناء الوطن الواحد، والوطنية تعتبر الحب والوالء على أساس 

ان من وطنك تحبه وتواليه، سواء كان مسلماً أو فاسقاً أو كافراً، فالمهم أنه مواطن المواطنة، فما ك
مثلك، بينما ال تحمل هذا الشعور للمسلم من غير وطنك، ولو كان من أتقى الناس، فهي مواالة ومعاداة 

  على أساس الوطن!
مسلمين لشيء من دينهم فهي إذن دعوة تستهدف دمج المسلمين في غيرهم من أمم الكفر، مع ترك ال   

م إلى 1924أو رضاهم عن دين الكفار. ولقد أدت النعرة الوطنية بعد سقوط الخالفة اإلسالمية سنة 
استقل معظم البالد في وحدات إقليمية، أو دويالت متعددة زادت على خمسين دولة إسالمية في الوقت 

الوطنية التي تقدس الوطن في الوقت الحاضر. وأصبح دعاة الوطنية في هذه الدول يرفعون الشعارات 
نفسه راحوا يثنون على الزعامات العلمانية المضيعة ألوطانهم، بدعوى لم شمل أبناء الوطن الواحد. 
وتحولت دعوة الوطنية اإلقليمية إلى مسخ مشوه بعد التحقق أن أية دولة من الدول اإلسالمية ال يمكن 

  لها أن تعيش وتبقى وحدها.
امة الوالء على أساس الوطن أو ما شابهه، من الجاهلية التي أمرنا اهللا سبحانه ورسوله إن إق     

باجتنابها، وهي مشروع فاشل يبغضه اهللا تعالى ورسوله عليه الصالة والسالم، وصالح المؤمنين، فليس 
هم، بل الوالء في األمة على األسس الوطنية الواهية التي من شأنها أن تفرق المسلمين وتخالف بين

الوالء في المسلمين يقوم على أساس العقيدة قال سبحانه: (والْمْؤمنُون والْمْؤمنَاتُ بعضهم َأوِلياء بعضٍ 
و اللّه ونيعطيكَاةَ والز ْؤتُونيالَةَ والص ونيمقينكَرِ ونِ الْمع نونْهيو وفرعبِالْم ونرْأمولَيسر لَِئكُأو ه

  .71سيرحمهم اللّه ِإن اللّه عزِيز حكيم) سورة التوبة:
وفي الصفحات القليلة القادمة نعالج موضوع القومية من حيث التعريف بها، وبيان نشأتها في       

اإلسالم من أوربا وفي العالم العربي، ثم بيان تجاوزات الفكر القومي ومقوالته، وأخيراً نبين موقف 
  دعوة القومية.
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  تعريف القومية:

القومية مصدر صناعي، مقيس على ما تواضع عليه العرب المعاصرون على اشتقاقه من لفظة   
 Nationalism"قوم" بإضافة ياء النسب وتاء التأنيث. هذا في اللغة، وهي ترجمة لالصطالح الغربي 

)1(.  
أبناء األصل العرقي الواحد "القوم" واللغة الواحدة وأما في االصطالح: هي ظاهرة يشعر فيها   

بالوالء الواحد المشترك، وإن تعددت أرضهم وتفرقت أوطانهم واختلفت أديانهم... والقومية في النهاية 
معنية بالسعي إلى توحيد الوطن، بحيث يكون ألبناء القومية الواحدة وطن شامل يجتمعون فيه، لكن 

  .)2(، ولو لم تتحقق وحدة األرضالوالء يبقى للقومية أصالً
ويعرفها األديب والكاتب المصري د. محمد محمد حسنين بقوله: القومية تعبر عن ظاهرة برزت   

في المجتمعات الغربية في القرن التاسع عشر، تصور وعياً جديداً يمجد جماعة محدودة من الناس، 
 .)3(لى أصول عرقية واحدةيضمها إطار جغرافي ثابت، ويجمعها تراث مشترك، وتنتمي إ

تعريف الوطنية: الوطنية هي أن يشعر جميع أبناء الوطن الواحد بالوالء لذلك الوطن، والتعصب له، 
أيا كانت أصولها التي ينتمون إليها، وأجناسهم التي انحدروا منها.أي أن الوالء فيها لألرض بصرف 

  )4(النظر عن القوم أو اللغة او الجنس.

 :نشأة القومية

يكاد يجمع الباحثون أن القومية كظاهرة وفكرة ودعوة ظهرت في بالد الغرب بعد انكسار موجة   
التسلط الكنسي التي سادت أوربا عدة قرون. وبيان ذلك:أن االعتداد الشديد بالشعب والموقع الجغرافي 

ورية من خصائص الطبع األوربي، ولكن النصرانية قهرت هذه الطبيعة، إذ أن دخول اإلمبراط
ولفترة من  -في المسيحية قد أنشأ  -التي كانت تجمع قوميات شتى ولغات وأجناس شتى  -الرومانية 

لوناً من التجمع الشعوري، وقد كان الهدف الحقيقي لإلمبراطور قسطنطين من اعتناق  -الوقت 
  )5(المسيحية هو توحيد اإلمبراطورية التي كانت توشك على التمزق واالفتراق.

لت النصرانية إذاً من األمم األوربية عالماً واحداً، وأخضعت الكنيسة الالتينية الشعوب لقد جع  
  لسيادتها، فغلبت الكنيسة القومية والنعرة الوطنية التي كانت تسري في العنصر األوربي.
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ولكن النصرانية لم تستطع أن تحافظ على قوتها وسطوتها، وبالتالي على بقاء األمم والشعوب   
يات المختلفة في بوتقة واحدة، إذ تعرضت الكنيسة الالتينية الكاثوليكية إلى زلزال أحدث فيها والقوم

م) بحركته اإلصالحية الشهيرة ضد الكنيسة، ورأى 1546-1483خوراً وضعفاً، لما قام لوثر مارتن (
ت الكنيسة في من مصلحة مهمته أن يستعين ببني جنسه "األلمان"، ونجح في عمله نجاحاً باهراً، وانهزم

عاقبة األمر، فانفرط عقدها واستقلت األمم، وأصبحت ال تربطها رابطة، ولم تزل كل يوم تزداد 
استقالالً في شئونها وتشتتاً، حتى إذا ما تراجعت النصرانية واضمحل تأثيرها في أوربا قويت العصبية 

  )1(القومية والوطنية.
م في خطبة له في جامعة 1938سنة -في أمريكا السفير البريطاني السابق -يقول لورد لوثين   

عليكرة بالهند: "لما قضت حركة لوثر التي تدعى حركة اإلصالح الديني على وحدة أوربا الثقافية 
والدينية، انقسمت هذه القارة إلى إمارات شعبية مختلفة، وأصبحت منازعاتها ومنافساتها خطراً خالداً 

" وبعد أن تحدث عن أثر الدين في األخالق -لميتين األولى والثانية يقصد الحربين العا-على أمن العالم 
وفي حياة اإلنسان يضيف:"كان نتيجة االنحطاط في سلطانه أن فتن العالم الغربي بمذاهب سياسية تقوم 
على أساس اختالف األجناس والطبقات...وصعب على أوربا أن توفق بين روحها وحياتها توفيقاً ينقذها 

  )2(ة، داهية هذا العصر".من القومي
وفي القرن التاسع عشر دخلت أوربا عصر القوميات، ونتج عن الحركات القومية األوربية في   

  هذا العصر ظاهرتان متناقضتان، 
، كالذي حدث في حركات دول البلقان والبالد )3(األولى: تدعو إلى االنسالخ من اإلمبراطوريات الكبرى
  العربية حين تداعت إلى االنسالخ من الدولة العثمانية. 

 -بناء على علم األجناس البشرية الحديث-والثانية: تدعو إلى ضم شتات اإلمارات الصغيرة التي يعتقد 
نية والبريطانية، واجتماع أنها تنتمي إلى أصول عرقية مشتركة، كالذي حدث في نشوء الدولتين األلما

  )4(كل منهما في دولة كبرى بعد أن كانت مجموعة من اإلمارات الصغيرة المتنافسة.
وظهرت في ألمانيا نزعات قومية متطرفة لدرجة أن هناك من تبرأ من السيد المسيح لكونه عربياً،   

قديم. وأيضاً ظهرت النزعة ودعا إلى إحياء اآللهة القومية التي كان يعبدها األلمان في تاريخهم ال

                                                             
 .211انظر ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ألبي الحسن الندوي ص  -1

 .212بانحطاط المسلمين ألبي الحسن الندوي ص  ماذا خسر العالم -2

كانت إمبراطورية النمسا تحكم بالداً شاسعة تعيش فيها أمم وقوميات مختلفة: األلمان، الطليان، المجر البلونيون،  -3
ثمانية اليوغسالف،التشيل.وكانت روسيا تضم قوميات أوربية أهمها:البلونيون واألوكرانيون والفلنديون. وكانت السلطة الع

 تضم في قسمها األوربي عدة قوميات: البلغار، اليونان، األلبان، اليوغسالف، الرومان.
 .195انظر اإلسالم والحضارة الغربية د. محمد محمد حسين ص  -4
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القومية والوطنية لدى الناس في روسيا، لدرجة أن الناس هناك أرجعوا الفضل في أغلب االختراعات 
  الكبرى في العصر الحديث إلى الروس.

وإثر موجة العصبية القومية نشب في داخل أوربا صراع عنيف بين القوميات الناشئة بعضها   
طالية التي كانت حروب منقطعة استمرت خمسة وستين عاماً وبعض. ومن ذلك: الحروب اإلي

م)، وكانت تهدف كل من فرنسا وأسبانيا إلى السيطرة والنفوذ والتوسع اإلقليمي داخل 1494-1559(
  -أوربا، ومن نتائج هذه الحروب المدمرة:

  أفول النهضة اإليطالية وخضوعها للحكم األجنبي. -1
  بب التنافسات القومية.اجتياح أوربا دوامة مدمرة بس -2

ثم عملت القوميات  )1(ومن تلك الحروب: حروب نابليون التي اجتاحت أوربا بفعل حمى القومية.     
األوربية على القضاء على المسلمين في األندلس، ونجحت في تنصير أهلها بالقوة والجبروت، وكانت 
هذه القوميات مختبئة تحت عباءة الصليب، وبذلك ارتبطت القوميات باالستعمار البشع، وأصبحت ذات 

  -وربا:نزعة بشرية شريرة، وكان من نتائج الروح القومية التي اجتاحت أ
  م) التي حصدت أكثر من عشرة ماليين من الناس.1918-1914الحروب العالمية األولى ( -1
م) التي قتل فيها ما يقرب من أربعين مليون إنسان، 1945-1939ثم الحرب العالمية الثانية ( -2

ووية التي باإلضافة إلى الدمار والخراب الذي أصاب العمران، وال يستطيع المرء أن ينسى القنابل الن
ضربت بها نجازاكي، وهيروشيما اليابانيتين، وما أحدثتاه من دمار شديد أصاب الحرث واألرض 

  )2(والناس.
ومما يجدر التنويه إليه أن وقدة النزعات القومية خَبتْ أخيراً في أوربا واتجه العالم الغربي إلى     

ديني السائد هناك، فمنها من اتجه شطر نزعات أخرى غير قومية، ولكن ضمن االتجاه العلماني الال
االلتقاء على المصالح المشتركة: االقتصادية أو السياسية أو الدفاعية، ومنها ما كان لقاء على وحدة 
فكرية عالمية، غير ذات حدود إقليمية أو وطنية أو قومية. ولما أفلت شمس القومية في بالد الغرب 

سالمية، من خالل المكايد االستعمارية وبتعاون مع العمالء الكافر، بدأت تظهر في بعض الشعوب اإل
  )3واألجراء الذين ارتبطوا بالمستعمر الغربي.(

 نشأة القومية العربية:

سرت عدوى القومية التي ظهرت في أوربا إلى العالم العربي في أواخر القرن التاسع عشر   
  -عاملين اثنين:الميالدي، فنشأت الدعوة إلى القومية العربية تحت تأثير 

                                                             
 .566، 564انظر مذاهب فكرية معاصرة محمد قطب ص  -1

 .568-564المصدر السابق ص  -2
 .263معاصرة للميداني ص كواشف زيوف في المذاهب الفكرية ال -3
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األول: مجاراة القومية الطورانية، ورد فعل على سياسة "التتريك" التي تبنَّاها أعضاء جمعية االتحاد 
والترقي، التي كان جلُّ أعضائها من يهود الدونمة، التي يرجع الفضل إليها في إحكام السيطرة على 

م. وقد ذكر بعض المؤرخين:أنَّه 1909اني سنة الدولة العثمانية بعد أن تم خلعهم للسلطان عبد الحميد الث
لم يكن أحد من زعماء وقادة هذه الجمعية من أصل تركي صاف، بل كانوا باإلضافة إلى يهوديتهم 
موزعين بين أصول أسبانية وبولندية ومجرية وبلغارية، ومع ذلك تبنوا القومية الطورانية، ورفعوا 

وبدءوا  -قبل اعتناق األتراك لإلسالم-تراك في جاهليتهمشعار "الذئب األغبر" الذي كان معبود األ
بفرض اللغة التركية وحدها على جميع شعوب الدولة العثمانية، ومحاولة صبغ هذه الشعوب بالثقافة 
التركية. وعداء أصحاب الدعوة إلى الطورانية لإلسالم ال يحتاج إلى بيان، وأما عداؤهم للدولة العثمانية 

يك الشعوب التي كانت خاضعة للسلطة العثمانية لكي تدعو إلى قومتيها، وتطالب فيظهر من خالل تحر
  باالنفصال عن دولة الخالفة، وقد كان ذلك.

  )1(وهكذا بدأ بعض العرب بالدعوة إلى قوميتهم مجاراة لهذه الدعوة الطورانية الجاهلية.   
في شعارات عصر نهضتهم الخاصة، حيث الثاني: استعارة األفكار والنظم الغربية، أو تقليد األوربيين 

سرت الدعوة إلى القومية بين العرب والمسلمين في عصر التفوق األوربي. فانتهز الفرصة دهاة 
الغرب وقادتهم السياسيون الذين كانوا يحلمون من القديم بانهيار اإلمبراطورية العثمانية وزوال سلطانها 

ا هذه الفكرة التي دبت في عروق بعض الشباب العرب ونفوذها الروحي والسياسي في الشرق فاحتضنو
الطامحين، وبدأوا يغذون الدعوة القومية بكتاباتهم ورحالتهم وجوالتهم في المدن العربية الكبرى، ومن 

  )2(خالل االتصال بقادة الرأي وحملة األقالم ورؤساء القبائل.
م) وسنحت لألقطار العربية فرصة االنشقاق عن 1918-1914ونشبت الحرب العالمية األولى (      

الدولة العثمانية، وانتهز الحلفاء الغربيون هذه الفرصة، فقاموا بالنفخ في قربة القومية، وقام لورانس 
ول لورانس:"وأخذت الداهية البريطاني بدوره، فأشعل الحماس القومي، وأثار العرب على األتراك. يق

، وفي الحـج، وأتساءل: هـل تتغلب القوميـة ذات يوم على )3(طول الطريق أفكر في سوريا
النزعـة الدينية، وهل يغلب االعتقـاد الديني؟ وبمعنى أصح: هل تحلُّ المثل العليا السياسية محلَّ 

طني، هذا ما كان يجول في الوحي واإللهام وتستبدل سوريا بمثلها األعلى الديني مثلها األعلى الو
ووعد الغرب الشريف حسين أمير الحجاز بالحرية واالستقالل، وأن يكون  )4(خاطري طول الطريق".

أميراً على العرب كلهم في دولة مستقلة، فثار أهل الحجاز بقيادته ضد األتراك وثار أهل الشام في 

                                                             
 .218-217انظر عقائد وتيارات فكرية معاصرة د. محمد شامة وآخرون ص  -1

 .219، تيارات وعقائد فكرية معاصرة ص 217ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص  -2

 كانت سوريا تمثل في تلك الفترة بالد الشام كلها، وهو يقصد تفتيتها إلى دويالت. -3
 .52به: الثورة العربية ترجمة كامل صمويل، بيروت ص انظر كتا -4
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، )1(على البقاء في جوار األتراك المسلمين الشام، وفضلوا جميعاً االنضمام إلى راية الحلفاء الكافرين
وجنى العرب من وراء هذه الجاهلية وقوع بالدهم تحت السيطرة االستعمارية األوربية، إذ تقاسمت 

بيكو وذهبت أحالم االستقالل والحرية -فرنسا وبريطانيا البلدان العربية فيما يعرف باتفاقية: سايكس
  أدراج الرياح الجاهلية القومية.

  نصارى العرب في الدعوة إلى القومية: دور

أجمع الباحثون أن الكثرة من الرعيل األول في الحركة القومية كانت من أبناء نصارى لبنان      
أمثال: بطرس البستاني وفارس الشدياق وأديب إسحاق وإبراهيم اليازجي وسليم نقاش وسليم تقال 

ر صروف وأخوه يعقوب وشبلي شميل، وقد مؤسس صحيفة األهرام القاهرية، وجورجي زيدان ونم
عرف هؤالء باتصالهم باإلرساليات التبشيرية الفرنسية واألمريكية والدوائر االستعمارية وانخراطهم في 

  )2(الماسونية.
جاء في الموسوعة العربية: "أن أول من دعا إلى القومية العربية في أواخر القرن التاسع عشر      

على أيدي بعثات التبشير في سوريا ليفصلوا الترك عن العرب، ويفرقوا بين الميالدي هم الغربيون 
المسلمين، ولم تزل الدعوة إليها في الشام والعراق ولبنان تزداد وتنموا حتى عقد لها أول مؤتمر في 

  )3(م".1910باريس عام 
نيوس عندما وقد اعترف بدور النصارى في هذا الجانب صاحب كتاب "يقظة العرب" جورج أنطو     

م حين ألف خمسة شبان من الذين 1875قال: "يرجع أول جهد منظم في حركة العرب القومية إلى سنة 
جمعية سرية، وكانوا جميعاً  -الجامعة األمريكية فيما بعد-درسوا في الكلية البروتستنتية ببيروت 

اية، وأصبحت في نهاية القرن وقال:"ولذلك انتقلت هذه اآلراء التي بذرها النصارى في البد )4(نصارى".
  )5(التاسع عشر وبداية القرن العشرين تجد تربة صالحة للنمو بين المسلمين".

وفي أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ظهرت جمعيات قومية أسسها شخصيات       
  نصرانية، منها على سبيل المثال:

  ى يد بطرس البستاني، ونصيف اليازجي.م عل1847الجمعية السورية:أسست في دمشق  -1
  م سليم البستاني، ومنيف خوري.1868الجمعية السورية:شارك في تأسيسها في بيروت  -2

                                                             
 وما بعدها. 2/106، االتجاهات الوطنية في األدب المعاصر 220-219ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص -1

وما بعدها، الموسوعة الميسرة  220، تيارات وعقائد فكرية معاصرة ص 202انظر اإلسالم والحضارة الغربية ص  -2
 .264-263، كواشف زيوف في المذاهب المعاصرة ص 404ان والمذاهب المعاصرة ص في األدي

 انظر الموسوعة العربية، مادة القومية. -3

 .149يقظة العرب ص  -4
 .168يقظة العرب ص  -5
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  م، ولها فروع في دمشق، وطرابلس وصيداً.1875الجمعية العربية السورية:ظهرت سنة  -3
  )1(م نجيب عازوري.1904جمعية رابطة الوطن العربي: أسسها في باريس  -4

كما ظهرت جمعيات قومية أخرى ساهم في تأسيس بعض منها أبناء المسلمين المتأثرين بالفكر     
القومي، ثم ظهرت أخيراً في العالم العربي: حركات قومية، تولى تأسيسها وقيادتها زعامات نصرانية: 

ين، وجورج فميشيل عفلق زعيماً للحزب العربي االشتراكي، وأنطون سعادة زعيماً للقوميين السوري
م) 1968-1880حبش زعيماً للقوميين العرب، وقسطنطين زريق زعيماً آخر، وساطع الحصري (

  )2(رائداً ومفكراً للقومية العربية.
وظلت الدعوة إلى القومية العربية محصورة في نطاق األقليات الدينية غير المسلمة، وفي عدد محدود 

تصبح تياراً شعبياً إال حين تبنى الدعوى إليها الرئيس من أبناء المسلمين المتأثرين بفكرتها، ولم 
المصري الراحل جمال عبد الناصر الذي سخَّر لها وسائل اإلعالم ومناهج التعليم واألقالم والكتاب، 

م ضربة قاضية للحركة القومية، فأصبحت تعاني القومية بعدها حالة 1967وكانت هزيمة العرب عام 
م لتوجه 1990م ثم حرب الخليج عام 1982اء غزو إسرائيل لبيروت عام من الجمود واالنحسار، ثم ج

  إليها ضربة قاضية ثانية أخيرة وحاسمة.

  أهداف تصدير الفكرة الوطنية للعالم اإلسالمي:

عندما صدر أعداء اإلسالم الفكر الوطني للعالم اإلسالمي كان يهدف إلى تحقيق عدة أهداف،      
  -لمواجهة شديدة من الحركات اإلسالمية المجاهدة. ومن أهدافه:خاصة أنَّهم تعرضوا 

1-  تحويل حركات الجهاد اإلسالمى ضد االستعمار الصليبى أو الصهيوني إلى حركات وطنية، ألن
الحركة الوطنية ال تنظر إلى العدو على أنه صليبى مستعمر أو صهيوني ذي جذور دينية في هجمته 

ه على أنه مستعمر فقط وأنه جاء الحتالل األرض فحسب، وفرق واضح فى االستعمارية، ولكن تنظر ل
درجة العداء وطريقة المجاهدة بين أن يكون العدو منظورا إليه على حقيقته، وبين أن يكون مغلفا برداء 

  االستعمار فحسب.
ن تحويل حركات الجهاد اإلسالمى إلى حركات سياسية عن طريق تحويلها إلى حركات وطنية. أل -2

العدو ال يستطيع مفاوضة الحركات اإلسالمية والتفاهم معها، إال بعد إخراج  العدو ورحيله خارج 
البالد. أما الحركات الوطنية فالتفاهم معها سهل وممكن بالوسائل السياسية، حيث يعد المستعمر بالجالء 

ل جالئه، ثم يعطى وعودا أو إعطاء الحقوق ألصحابها، ويأتى الوقت الموعود فيتذرع المستعمر لتأجي
جديدة يعتذر عنها بدورها إذا جاء دورها. والساسة الوطنيون يتظاهرون بالغضب إلرضاء الجماهير! 
لكنها سرعان ما تنطفى بعد االستماع إلى خطبة رنانة من الزعيم الوطنى يعد فيها بأنه لم يفرط فى 

                                                             
 .401الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب المعاصرة ص  -1
 .76انظر المصدر السابق، أساليب الغزو الفكري ص  -2
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الحقوق الوطنية، وهكذا يبقى  شبر من األرض، ولم يرضى بغير رحيل المستعمر والحصول على
المستعمر يجرى المفاوضات مع القادة الوطنيين، دون تنتهى إلى شيء سوى أشياء تافهة يلعب بها 

  الساسة على عقول الجماهير فيوهمونها أنها مكاسب وطنية.
تيسير عملية التغريب من خالل تحويل حركة الجهاد اإلسالمى إلى حركة وطنية سياسية، والغزو  -3

الفكري أكثر ما يحرص عليه العدو المستعمر، فحين يفقد المسلم شخصيته اإلسالمية فإنه يفقد فى 
الحقيقة نقطة ارتكازه، ومن ثم فإنَّه يتهاوى ويضيع، وحين تقوم حركة الجهاد على أساس إسالمى يكون 

وال تقاليده وال أنماط الباب موصدا تماما بين المجاهدين وعدوهم، فال يأخذون شيئا من فكره وال عقائده 
سلوكه المنافية لإلسالم. أما حين يتحول الجهاد إلى حركة وطنية سياسية فالحاجز أرق، يسمح باألخذ 
من المستعمر مع اختالق توافه معاذير األخذ، ومن ذلك ما قاله أستاذ الجيل لطفى السيدإن اإلنجليز هم 

حاربهم، بل السبيل أن نتعلم منهم، ثم نتفاهم أولياء أمورنا فى الوقت الحاضر. وليس السبيل أن ن
  )1(معهم!!".

  -تجاوزات الفكر الوطني والفكر القومي العربي:

  -يمكن إجمال تجاوزات الفكر القومي والوطني في النقاط التالية:    
ة إضفاء الصبغة التاريخية على اإلسالم، إذ تم عده مرحلة ماضية من تاريخ األمة العربية، فالقومي -1

العربية هي الفكرة الكلية الشاملة، واإلسالم جزء من القومية، أو هو تجربة من إفرازات العبقرية 
  العربية.

محاولة تضخيم تاريخ الجاهلية وتاريخ العرب قبل البعثة النبوية، واالعتداد به، وجعله في الغالب  -2
أصحاب حضارة ممتدة. مع  مصدر انتماء واعتزاز، وتصوير العرب في تاريخهم الطويل على أنهم

تحجيم دور اإلسالم من خالل التركيز على الحركات الشعوبية: كالقرامطة والزنادقة والزنج 
  والحشاشين وإخوان الصفا، إلى جانب االهتمام بنقاط الضعف والجوانب السوداء في التاريخ اإلسالمي.

، بحيث تصبح القومية أو الوطنية عقيدة إعطاء القومية أو الوطنية بوصفها انتماء، مضموناً عقائدياً -3
أو ديناً يحل محل العقائد واألديان التي من جملتها اإلسالم، بل هو المقصود من دونها. فلم تدم النزعةُ 
القومية العربية المجردة فترةً طويلة حيث بدأت تنكفيء أمام الغزو الماركسي واألحزاب والشيوعية. 

اجتماع لدعاة القومية العربية يهدف إلى تبني محتوى عقائديٍ للقومية  ففي الخمسينات عقد في بيروت
العربية كان من نتائجه اعتبار الفكر االشتراكي الماركسي المحتوى األيديولوجي للحركات القومية 
العربية عموماً، كما نجم عنه انسحاباتٌ كثيرة من إطار العمل القومي بسبب من توجهاته الماركسية، 

  )2أصبحت العروبة مركباً للفكر اليساري والحركات الشيوعية.(وهكذا 
                                                             

 .578-579مذاهب فكرية معاصرة: محمد قطب ص  -1
 العالم اإلسالمي والمكائد الدولية خالل القرن الرابع عشر الهجري: فتحي يكن. -2
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إقصاء اإلسالم بوصفه المقوم األساس للشخصية العربية، واالنتقاص من دوره في الحياة. فإن غير  -4
المسلم لن يقبل أن تكون الوطنية دينا بديالً له تمنعه من تطبيق عقيدته في مجال األحوال الشخصية 

أن المسلم لن يقبل هو اآلخر أن تكون الوطنية بديالً عن تطبيق عقيدته في المجاالت  والعبادات، كما
التعبدية والحياتية، أي أن الوطنية التي تصنع من نفسها ديناً بديالً لن تكون مقبولة ال من المسلم وال 

  غير المسلم.
نها وبين الفكر الماركسي ربط القومية والوطنية ببعض المذاهب والفلسفات الالدينية، كالربط بي -5

  )1(واالشتراكي، أو الفكر العلماني، وذلك على الصعيد السياسي والثقافي واالجتماعي.

  -نتائج الدعوة القومية في العالم اإلسالمي:

  -لقد ترك تيار الدعوة القومية آثاراً خطيرة في العالم اإلسالمي، نذكر منها ما يلي:    
دينية، وإقصاء اإلسالم وتفريغ القضية السياسية واالجتماعية بوجه عام من نشر األفكار الغربية الال -1

المحتوى اإلسالمي، وإحالل فلسفات وعقائد أخرى محل العقيدة اإلسالمية، واستبدال الرابطة الدينية 
بالقومية التي تستهدف عزل الشعوب واألمم اإلسالمية بعضها عن بعض، ومثال ذلك ظهور الجامعة 

كبديل عن الجامعة اإلسالمية التي كانت المناداة بها فكرة تراود  -تحت شعار القومية العربية-العربية 
، ومـن المعلـوم أن فكـرة إنشـاء جامعة الدول )2(دعاة اإلصـالح اإلسـالمي فـي تلـك الفتـرة

  )3(م هي من بنات أفكار وزير خارجية بريطانيا السابق "أنتوني إيدن".1945العربية سنة 
تمكين االستعمار الغربي من تحقيق أهدافه الشريرة التي تتمثل في هدم الخالفة اإلسالمية، وتفتيت  -2

الكيان السياسي اإلسالمي، والقضاء على الوحدة اإلسالمية التي كانت تخيف الغرب الكافر، والتي كانت 
:"إن الوحدة اإلسالمية تمثل سداً منيعاً تحول دون سيطرته على العالم اإلسالمي. يقول القس سيمون

تجمع آمال الشعوب السمر وتساعدهم على التملص من السيطرة األوربية" ويقول زميله غاردنز:"إن 
  )4(القوة التي تكمن في اإلسالم هي التي تخيف الغرب".

وبالفعل لم يستطع االستعمار الغربي الكافر إخضاع العالم اإلسالمي لسيطرته العسكرية وسياسته   
ارية إال بعد أن آتت الدعوة القومية ثمارها، إذ ظهرت القومية الطورانية في تركيا، والقومية االستعم

العربية في بالد العرب، والكردية في العراق، والقومية الهندية التي أدت إلى انقسام شبه القارة الهندية 
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المعاصر  انظر الصراع الذي دار بين فكرة الجامعة اإلسالمية والجامعة العربية: االتجاهات الوطنية في األدب -2
2/136-189. 

 .189انظر المصدر السابق ص  -3
 سبق أن ذكرنا مصدر هذه األقوال. -4



120  

 

ومية البنغالية كشمير، ثم أصبحت باكستان بفعل الق-باكستان -إلى عدة دول متناحرة: الهند 
  دولتين:باكستان وبنغالدش.

لقد عملت الدعوة القومية على إحياء النعرات الجاهلية القديمة التي كانت سائدة قبل اإلسالم، وإلى  -3
االهتمام بما يعرف بالحضارات القديمة، كالفارسية والفرعونية واآلشورية والفينيقية والطورانية، بل 

الوثنية القديمة وآلهتها المنقرضة بحجة أن هذه األمور من التراث والتاريخ  أدت إلى االهتمام بالديانات
  )1(القومي.

م من قبل اليهود وبدعم وتأييد استعماري 1948ومن نتائج الفكر القومي: احتالل فلسطين عام  -4
قصى أوربي وأمريكي، ثم سيطرة إسرائيل على البقية الباقية من فلسطين بما فيها القدس والمسجد األ

المبارك، ولقد ترتب على الفكر القومي العربي أن أصبحت قضية فلسطين قضية قومية تخص العرب 
  وحدهم، وإقصاء اإلسالم عنها.

  :)2(موقف اإلسالم من القومية

مـن المعلوم من دين اإلسالم بالضرورة بطالن الدعوة إلى غير اإلسالم، بطــالن التحزب   
الوالء هللا ورسوله والمؤمنين، فالدعوة إلى القومية سواء كانت عربية أم والتعصب والتجمع على غير 

طورانية أم فارسية، وغيرها من القوميات دعوة باطلة منكرة، يأباها دين اهللا عز وجل لألسباب 
  -التالية:

اثـه،  أوالً: كونها تفرق بين المسلمين، وتجعلهم أحزاباً وقوميات متنافرة كل منها يتعصب لتاريخـه وتر 
فهي تفصل المسلم العربي عن أخيه المسلم العجمي، وتفرق بين العـرب أنفسـهم ألنهـم كلهـم لـن      
يرتضوها، وإنما يرتضيها فريق منهم دون فريق، وكذا تفرق بين المسلمين: األتراك والفرس والعـرب  

عتصموا بحبـل اهللا  فيما بينهم، وبذلك تخالف مقاصد اإلسالم في التجمع واالعتصام،يقول اهللا تعالى:(وا
ــران:   ــورة آل عم ــوا) س ــاً وال تفرق ــورة    .103جميع ــوة) س ــون أخ ــا المؤمن ويقول:(إنم

،ويقول:(هو الذين أيدك بنصره وبالمؤمنين وألّف بين قلوبهم لو أنفقـت مـا فـي األرض    10الحجرات:
  .62، 61جميعاً ما ألّفت بين قلوبهم ولكن اهللا ألّف بينهم إنه عزيز حكيم) سورة األنفال:

ثانياً: إن الدعوة إلى القومية من دعاوى الجاهلية التي حاربها اإلسالم بال هوادة، إذ حارب اإلسالم كل 
دعوة تخرج عن دعوته المستمدة من مصدريه: القرآن والسنة، سواء كانت تلك الدعوة مرتبطة بلون 

عوة إلى غير اإلسالم، أو جنس وعرق، أو بلد ووطن، أو مذهب وطريقة. وال شك أن الدعوة القومية د
ومناصرة لغير الحق، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: "كل من خرج عن دعوى اإلسالم والقرآن من 
نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة، فهو من عزاء الجاهلية..."، قال تعالى:(إذ جعل الذين كفروا 
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عاة القومية يدعون إلى عصبية قومية ، وإذا كان د26في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية) سورة الفتح:
ويتفاخرون بالعروبة أو بالطورانية ونحوها من القوميات، فإن اإلسالم تبرأ من كل عصبية، 

:(ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على rقال
ا باآلباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر :(إن اهللا قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرهr، وقال )1(عصبية)

  )2(شقي، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب، وال فضل لعربي على عجمي إال بالتقوى).
وإذا كانت القومية من دعاوى الجاهلية فإن الداعي إليها يخلع ربقة الدين من عنقه، ويعرض نفسه   

بي صلى اهللا عليه وسلم قال:(وأنا آمركم إلى عذاب جهنم وبئس القرار، روى الحارث األشعري أن الن
بخمس، اهللا أمرني بهن:السمع والطاعة، والجهاد، والهجرة، والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر 
فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه إال أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثي جهنم). قيل:يا 

لى وصام وزعم أنه مسلم، فادعوا بدعوى اهللا الذي سماكم رسول اهللا وإن صلى وصام؟ قال:(وإن ص
  )3(المسلمين المؤمنين عباد اهللا".

وهذا الحديث فيه داللة قوية على أن الدعوة إلى القومية أياً كانت هي من الجاهلية التي يستحق      
  .دعاتها أن يكونوا من الخوارج ومن جثي جهنم، وإن صاموا وصلوا وزعموا أنهم مسلمون

ثالثاً: أنها تؤدي إلى مواالة الكفار والمالحدة، فالدعوة إلى القومية العربية سلِّم إلى مواالة كفار العرب 
من النصارى واليهود والدروز والشيوعيين والباطنيين وغيرهم من المالحدة والزنادقة، ألن الفكر 

وغيره من أصحاب األديان القومي العربي يقول: كل العرب أولياء بعض، ال فرق بين المسلم 
  والمعتقدات األخرى.

إن نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية تضافرت على بغض الكافرين من العرب وغيرهم،     
  ومعاداتهم وتحريم مواالتهم واتخاذهم بطانة، ومن ذلك قوله تعالى: 

عض ومن يتولهم منكم فإنه منهم (يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء ب
إن اهللا ال يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا 

، وقال:(يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة) 51دائرة) سورة المائدة:
 تجد قوماً يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا سورة الممتحنة: اآلية األولى، وقال:(ال

  .22ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم) سورة المجادلة:
رابعاً: إن الدعوة القومية تفضي بالمجتمع إلى إقصاء اإلسالم عقيدة وشريعة، ألن القوميين غيـر 

تحكيـم القـرآن وشـرع اهللا  -هـم ليسـوا بمسلميـنضـرورة كون -المسلمين لـن يرضـوا 
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تعالى، وهذا يوجب لزعماء القومية اتخاذ األحكام والقوانين الوضعية التي تخالف شرع اهللا وحكم 
القرآن الكريم حتى يستوي مجتمع القومية في تلك األحكام والقوانين (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن 

، (ومن لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون) سورة 50سورة المائدة: من اهللا حكماً لقوم يوقنون)
. ولقد صرح قادة القومية العربية، ومثلهم قادة القومية الطورانية التركية، بأنهم ال يرغبون 50المائدة:

ن العربي إنما جاء لتحرير اإلنسا -كما صرح قادته -االحتكام إلى الشريعة اإلسالمية. والفكر القومي
من الخرافات والغيبيات واألديان، ورفعوا شعار: الدين هللا والوطن للجميع، وزعموا أن األديان والتقاليد 
الموروثة عقبات يجب التخلص منها من أجل بناء مستقبل األمة، وكان كثيراً ما يتمثل دعاة القومية 

  العربية بقول الشاعر القروي:   
  ـة             وسيروا بجثماني على دين برهــمهبوني عيداً يجعــل العرب أم

  )1(سالم علـى كفـر يوحـد بيننا             وأهـالً وسـهالً بعـده بجهنـم
  وبقول شاعر آخر:

  ال تسـل عن مـلتي أو مذهبي                 أنا بـعثي اشتراكي عربـي
  وبقول الشاعر العراقي جميل الزهاوي:

  واترك                     والء الترك من قوم لئامتبصر أيها العربي 
  وواِل اإلنجليز رجال عدٍل                   وصدق في الفعال وفي الكالم

  أحب اإلنجليز وأصطفيهم                   لمرضي اإلخاء من األنام
وأخوة إيمانية  وإذا كانت هذه حال الدعوة القومية، وتلك جنايتها على اإلسالم عقيدة وشريعة  

أدركنا سر ارتباط الدعوة القومية باالستعمار الغربي الكافر وبأبناء النصارى ويهود الدونمة، وارتباطها 
  باليهودية العالمية والمحافل الماسونية التي زرعها اليهود في المنطقة.
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  المسلمة  ثالثاً: المرأة

مة اليوم تحديات عديدة وخطيرة تقتل في نفسها الطموح إلى األفضل، فهي تواجه المرأة المسل     
تحارب في دينها وقيمها بفرض أنماط من السلوك واألوضاع الغربية المتناقضة مع قيمنا اإلسالمية 
والمخالفة لشريعتنا الربانية، وذلك فيما يتعلق بشكل هذه القيم الرفيعة وجوهرها؛ فتوصم بالتطرف 

لرجعية إذا التزمت بدينها مظهراً ومخبراً، فهي متطرفة في زيها الواسع الفضفاض، والجمود وا
ومتطرفة في رفضها االختالط والتبرج الممجوج، متعصبة في دفاعها عن قضايا المسلمين، ومتزمتة 
 في حرصها على تلقين أوالدها مفاهيم اإلسالم، بينما يكون النموذج الغربي هو االعتدال المقبول الذي

  يجب على ونسائنا االلتزام به.
وما أكثر أولئك الذين يكيدون للمرأة المسلمة..وما أكثر الذين يريدون النيل منها فيدبرون لها ليل       

نهار، يريدونها سلعة تباع وتشترى، تتخبطها الشهوات وتغرق في مستنقع الرذائل.. حول تلك 
  التي تواجهها كان لنا هذا البحث. المؤامرات التي تحاك للمرأة المسلمة والتحديات

ألهمية دورها في  -ولتنفيذ األعداء لمخططاتهم في هدم كيان المجتمع اإلسالمي من خالل المرأة     
   -ساروا في عدة مسارات في آن واحد، وهي: -بناء كيان األسرة والمجتمع

  -محاور إفساد المرأة المسلمة:

ت والمنظمات األهلية النسائية العلمانية، ويستهدف التَّمويل التمويل األمريكي واألوربي للجمعيا -أ
األجنبي للجمعيات األهلية النِّسائية تسخير هذه الجمعيات لخدمة أهداف مموليها، وفي مقدمة الممولين 
مؤسسات أمريكية تتبع الحكومة األمريكية مباشرة، وتمويلها جزء من ميزانية الواليات المتحدة، 

  ونجرس األمريكي.ويتحكم فيها الك
أحد المصادر األساسية للتمويل في مصر للجمعيات  A.I.Dوتعد هيئة المعونة األمريكية         

ولكنها  A.I.Dاألهلية غير ذات التَّوجه اإلسالمي. وهناك مؤسسات أمريكية أخرى ال تندرج تحت اسم 
ت النِّسائية مؤسسة "فورد فوندشن" تتبع الحكومة األمريكية.ومن المؤسسات العالمية التي تدعم الجمعيا

وغيرها من المنظمات الدولية ذات السمعة العالمية في زعزعة بنيان العالم الثَّالث،وتهيئته لما يسمى 
بالنظام العالمي الجديد ،أو السطوة األمريكية الجديدة مثل: المعونة األسترالية ،و"سيدا "كندا ،وهي تتبع 

، و"دانيدا" الدانمرك ،و"فنيدا" فنلندا ،و"نورادا "النَّرويج ،و"سيدا" السويد  الحكومة الكندية مباشرة
،ومؤسسة "نوفيب" التَّابعة للحكومة الهولندية ،ومنظمة "فردريش إيبرت"،وهي منظمة ألمانية على عالقة 

  بالحزب الديمقراطي في ألمانيا.
وإن كانت الجمعيات األهلية النِّسائية تسعى إلى استقاللها عن حكوماتها، فهي بسعيها وراء التَّمويل      

األجنبي تقذف بنفسها في أحضان الحكومات األمريكية والكندية والسويدية والهولندية، والدانمركية، 
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الى، وإنَّما تدعمها لتسيرها وفقَ واأللمانية، ألن هذه الحكومات ال تمول هذه الجمعيات لوجه اهللا تع
  )1خطط وأهداف وضعتها هذه الحكومات مسخرة القيادات النِّسائية في هذه الجمعيات لتحقيقها.(

االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان: ومن أخطر هذه االتفاقيات، اتفاقية القضاء على جميع  -ب 
د صدرت هذه االتفاقية من الجمعية العمومية لألمم )، وقCEDAWأشكال التَّمييز ضد المرأة (سيداو

م، ووصل عدد الدول 1981سبتمبر عام  3م، وأصبحت سارية المفعول منذ 1979المتحدة في عام 
  دولة أي أكثر من ثلثي أعضاء األمم المتحدة. 139الموقعة عليها إلى 

ف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتنص هذه االتفاقية على ديباجة تشجب فيها الدول األطرا       
وتوافق على أن تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة، 
وتحقيقاً لذلك فهي تتعهد بتجسيد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها، 

رها من اإلجراءات الضرورية لحظر كافة أشكال التمييز ضد واتخاذ التدابير التَّشريعية المناسبة وغي
المرأة، واالمتناع عن االضطالع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات 
والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا االلتزام، إضافة إلى ذلك تتكون االتفاقية من عدد من البنود تتناول 

  لعامة والشخصية للنِّساء.كافة جوانب الحياة ا
هذه االتفاقية تستهدف إبطال الشرائع الدينية وإحالل محلها التشريعات الوضعية التي تنص عليها        

هذه االتفاقية، وفي مقدمة هذه التشريعات الشريعة اإلسالمية، التي وضعت التشريعات وفق ما يتناسب 
ر واألنثى في التركيب الفسيولوجي والبيولوجي وفطرة الذكر واألنثى، وكلنا يعرف اختالف الذك

الختالفهما في المهام والوظائف فهما يخضعان لقانون الزوجية الذي تخضع له جميع الكائنات في هذا 
الكون، وقد أعلنها جل شأنه (وليس الذكر كاألنثى) واهللا الذي خلقنا هو أعلم بنا من كل البشر الذين 

والتي وضعوها ليس لخير البشرية، وإنما لغايات وأهداف يسعون  وضعوا هذه األنظمة والقوانين،
لتحقيقها لزيادة الهيمنة والسيطرة، إن اهللا الذي خلقنا من صفاته العدل، ونحن الذين أسأنا تطبيق 
تشريعاته ومن ثم وقع ظلم على المرأة من جراء ذلك، ولذا فعلينا أن نراجع أنفسنا ونصحح أخطاءنا 

   تعالى.ونطبق شرع اهللا
بمثابة قانون دولي لحماية حقوق المرأة، حيث أنَّه بموجب هذه  -اآلن–إن اتفاقية (السيداو)هي        

االتفاقية تصبح الدول األطراف الموقعة عليها ملتزمة باتخاذ كافة التدابير للقضاء على التمييز بين 
ة الرجال والنِّساء سواء على مستوى الحياة العامة فيما يتعلق بممارسة جميع الحقوق المدنية والسياسي

واالقتصادية واالجتماعية والثَّقافية، وفي التَّمتع بهذه الحقوق، أو على مستوى الحياة الخاصة، وعلى 
وجه الخصوص في اإلطار األسري. وهذه االتفاقية تعتبر عمل المرأة التكسبي حقاً مكتسباً، وليس 

                                                             
حماد. لمؤتمر رابطة العالم اإلسالمي"األمة بحث الوحـدة الثقـافـية لألمـة: للكاتبة السعودية سهيلة زين العابدين  - 1

م. 24/1/2004هـ الموافـق  12/1424/ 4-2اإلسالمية في مواجهة التحديات" المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من 
  راجع شبكة المعلومات الدولية.
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األعمال التي توصف بأنَّها ضرورة استثنائية، كما أن هذه االتفاقية ال تريد استثناء المرأة من بعض 
ذات مخاطر جسدية أو أخالقية فهي تريد للمرأة أن تعمل في األعمال الليلية، وفي المحاجر والمناجم، 
وتعد منظمة العمل الدولية استثناء المرأة من هذه األعمال تخلفاً ورجعية، وآية ذلك أنه لما عرضت 

منظمة العمل الدولية هذه القوانين ألنها استثنت  الحكومة المصرية عليها قوانين عمل المرأة، رفضت
النَّساء من هذه األعمال ألنهن رفضن مزاولتها، فالنساء المصريات ال يردن تركن بيوتهن في الليل 
لحاجة أوالدهن لهن من جهة، وألن هذه األعمال قد تعرضهن لالبتزاز الجنسي من زمالئهن من جهة 

ضهن إلى كثير من المخاطر من جهة ثالثة، وهذا يبين لنا أنّه ال ثانية، وألن خروجهن في الليل يعر
ِن  (وما خَلَقَ الذَّكَر والُْأنْثَى يمكن بأية حال من األحوال مناقضة الفطرة التي فطر اهللا تعالى النَّاس عليها

  )1.(4-3سعيكُم لَشَتَّى) سورة الليل:
ل تنفيذ مخططات إخراج المرأة المسلمة من األخالق لتعليم المرأة من أج المؤتمرات العالمية -ج

 اإلسالمية، وتمردها على أحكام الشريعة الربانية.

أسطورة الجندرة: الجندرة في األصل تعني النوع أو الجنس، وهي تشير إلى األدوار االجتماعية  -د
المسئوليات والسلوكيات تتحدد من قبل مجتمع ما أو ثقافة ما على أنها األدوار و للنساء والرجال والتي

  المناسبة لكل من الرجل والمرأة في هذا المجتمع، 
  :يعني -والمستورد لنا من خالل عمالئه -مفهوم الجندرة في الغرب

الدور االجتماعي والسياسي المتماثل لكل من المرأة والرجل.وتعتبر الثقافة الغربية المادية،هي العامل  
  الجنس ومكوناته النفسية والفسيولوجية،والعضوية.األساس في ترتيب األدوار، وليس 

وقد شكلت مقررات مؤتمر بكين أساساً عملياً للسير في هذا االتجاه، وكان بمثابة إشارة واضحة      
المساواة االجتماعية بين الرجل والمرأة،  لكل الدول بحكوماتها ومنظماتها المدنية للعمل على تعزيز

يد الدور االجتماعي بشكل قاطع ألن ذلك يختلف بحكم اختالف القيم على الرغم من أنه يصعب تحد
 الدينية االجتماعية والثقافية واألخالقية.

):إن دعاة الجندرة في عالمنا 2الجندرة..مطية الشذوذ الجنسي)((يقول نزار محمد عثمان في مقاله:    
   -اإلسالمي يروجون ألفكار خـطيرة أهما:

ذكر واألنثى راجع لصنع اهللا الذي أتقن كل شيء خلقه(وَأنَّه خَلَقَ الزوجينِ أوالً: رفض أن اختالف ال
  . 46-45الذَّكَر والُْأنْثَى من نُطْفَة ِإذَا تُمنَى) سورة النجم:

  ثانياً: فرض فكرة حق اإلنسان في تغيير هويته الجنسية وأدواره المترتبة عليها. 
سي وفتح الباب إلدراج حقوق الشواذ من زواج المثليين وتكوين أسر غير ثالثاً: االعتراف بالشذوذ الجن

  نمطية، والحصول على أبناء بالتبني ضمن حقوق اإلنسان. 
                                                             

 انظر المصدر السابق. - 1

 م. 30/08/2003 - هـhttp://www.lahaonline.com(3/07/142نشره في موقع:( - 2

http://www.lahaonline.com
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رابعاً: العمل على إضعاف األسرة الشرعية التي هي لبنة بناء المجتمع السليم المترابط ومحضن التربية 
  المسلمة في عصر االنحطاط المادي. الصالحة، ومركز القوة الروحية، ومفخرة الشعوب 

خامساً: إذكاء روح العداء بين الجنسين، وكأنهما متناقضان متنافران، ويكفي لتأييد هذا االتجاه مراجعة 
أوراق المؤتمر الدولي لتحديات الدراسات النسوية في القرن الحادي والعشرين الذي نظمه مركز 

اليمن، فقد كان مما جاء فيه االعتراض على  -معة صنعاء البحوث التطبيقية والدراسات النسوية في جا
كثرة وجود اسم اإلشارة للمذكر في اللغة العربية أكثر من المؤنث وكذلك ضمائر المخاطبة للمذكر أكثر 
منها للمؤنث، ومما يدعو إلى الضحك اعتراض إحدى الباحثات في هذا المؤتمر الدولي على تصويب 

عندما قالت:ما أجمُل السماء، وأرادت التعجب، فنبهها أن النصب هو  أبي األسود الدؤلي البنته
  الصواب، علّقت الباحثة قائلة معترضة على التصويب:ألم يكن أحد قبلها قد أخطأ!! 

سادساً: التقليد األعمى لالتجاهات الجنسية الغربية المتطرفة: والتي امتدت حتى شملت الموقف من 
ان، فكما سمعنا أن جمعية الكتاب المقدس أصدرت ترجمة جديدة للكتاب الذات اإللهية في بعض األحي

المقدس تتسم بالحيادية في مخاطبة الجندر، سمعنا في مؤتمر صنعاء المشار إليه آنفاً من تقول"إن أقدم 
كتاب كرس محو األنثى وكرس سلطة الذكورية كان في التوراة، ابتداء بفكرة اهللا المذكرة" تعالى اهللا 

  ا يقولون علواً كبيراً. عم
سابعاً: رفع المسؤولية عن الشواذ جنسياً وإظهارهم بثوب الضحية التي جنى عليها المجتمع، وهذه 

التي ترى أن هناك -محاولة قديمة تتشح بثوب العلمية أحياناً وتأتزر بلباس بعض األبحاث المغرضة
أخرى، وكال القولين مردود، ذلك أنه ال أحد  أحياناً -سبباً فسيولوجياً في تركيب الدماغ يسبب الشذوذ

ينكر أن هناك عوامل مختلفة تؤثر وربما تدعو إلى الشذوذ، لكن كما يقول د. ستيفن أر.كوفي: "بين 
المؤثر واالستجابة توجد مساحة رحبة من حرية االختيار"، وهذه هي المسؤولية التي يحاسب العبد 

  ما في حالة المجنون والصبي ونحوه. بموجبها، وينتفي الحساب بانتفائها ك
المؤتمرات النسائية والتي يقصد بها هدم المجتمعات البشرية، وال سيما المجتمعات اإلسالمية.  -هـ

وبمراجعة البحوث التي ألقيت في المؤتمرات النسائية التي عقدت في بعض البالد اإلسالمية، نجدها 
م االجتماعي اإلسالمي الذي ينظر إلى المرأة من خالل جميعها تريد إخراج المرأة المسلمة من النظا

  )1فطرتها واستعداداتها وكرامتها.(
م في 15/2/1986ومن ذلك عقد المؤتمر اإلقليمي الرابع للمرأة في الخليج والجزيرة العربية في      

إحدى دول الخليج، وكان التركيز على قضية ما يسمى بتحرير المرأة، وهو استعبادها لشهوات 
  المتنكرين لدينهم وأمتهم، وأصدر بعضاً من القرارات، منها:

                                                             
 1420انظر المرأة المسلمة ومواجهة تحديات العولـمة، سهيلة زين العابدين حماد، المنهل شوال، ذو القعدة،  - 1

م.المجتمع الكويتية، عدد 2000، يونيو 1406هـ و1404،والمجتمع الكويتية، عدد 87-84م ص2000يناير، فبراير 
 هـ.1421ربيع األول،  25، في 1406
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األحوال الشخصية في ضوء التحوالت االقتصادية واالجتماعية لدول  ال بد من مراجعة قوانين -1
المنطقة، ومحاولة الدفع باتجاه دراسة قانون األحوال الشخصية العربية الموحد من خالل قانوني 

  علماني.
التأكيد على أهمية وضرورة النظر في الكتب والمناهج التربوية عند تناولها لقضية المرأة بما  -2

  )1ر النظرة المتخلفة ألدوارها في األسرة والعمل!(يضمن تغيي

  :المسلمة المرأة حياة في الغربية المظاهر من

أوالً: استرجال المرأة: ولقد جاء الوعيد الشديد لمن خالفت فطرتها، وتخلت عن أنوثتها، وتشبهت 
) 2الرجال بالنساء".(:"لعن اهللا المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من  rبالرجال، قال النبي  

  )3:"لعن اهللا المخنثين من الرجال والمترجالت من النساء".( rوقال الرسول  
وترجل المرأة ظاهرة غريبة على مجتمعنا المحافظ فما الذي غير بعض النساء حتى أصبحت ال     

أة الكافرة المسترجلة تكاد تفرق بينها وبين الرجل؟ إنها القنوات الفضائية التي تنقل لنا مظاهر حياة المر
المساوية للرجل في كل شيء، فتقوم بعض النساء بتقليدها ومحاكاتها، ومن مظاهر تشبه المسترجلة 

  -بالرجال ما يلي:
يقول:"لعن اهللا الرجل يلبس الرجال لبسة المرأة، والمرأة تلبس  rالتشبه في مالبس تماماً والنبي  -1

  طال. ) ومن تلك المالبس:البن4لبسة الرجل".(
  رفع الصوت بالكالم، ومجادلة الرجال. -2
  تقليد الرجال في المشية والحركات. -3
  التشبه بالرجال في الهيئة والشكل، مثل قص الشعر مثل شعر الرجل. -4

ثانياً: كثرة ارتكاب المرأة للجرائم:عندما توجد المرأة المسترجلة توجد المرأة التي تفعل ما يفعله الرجل 
  ذلك شرب الخمور وتعاطي المخدرات.تماماً، ومن 

ثالثاً: تدخين المرأة للسجائر والمعسل: ففي بلد محافظ على تقاليده كالسعودية يقول رئيس مجلس إدارة 
جمعية مكافحة التدخين األستاذ سليمان بن عبد الرحمن الصبي:"تبلغ نسبة المدخنات للسجائر والمعسل 

  )  5ذه إحصائية مخيفة.(% من نساء المجتمع السعودي، ولألسف ه10
                                                             

 .19ياتنا بين التغريب والعفاف:األستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر ص انظر فت - 1

 في صحيح الجامع. 5100أخرجه أحمد والترمذي وصححه األلباني برقم:  - 2

 في صحيح الجامع. 5103أخرجه الترمذي وصححه األلباني برقم:  - 3

 .في صحيح الجامع 5095أخرجه أبو داود وصححه األلباني برقم:  - 4

 .7): فهد بن عبد العزيز الشويرخ ص2- 1انظر أثر القنوات الفضائية في تغريب المرأة ( - 5
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رابعاً: رفض قوامة الزوج: قد ترتب على هذا خدش كبير في عالقة الزوج بزوجته أدى إلى حدوث 
المشاكل بينهما والنزاع والشقاق، وربما الفراق والطالق؛ "ألن المرأة بفطرتها تُحب أن تأوي إلى ركن 

  ) 1تلجأ إليه.(
الجنس اآلخر: لقد شجع التغريب األسباب والطرق والوسائل خامساً: إقامة العالقات المحرمة مع 

المفضية إلى هذه العالقات، وخاصة الزنا والعياذ باهللا تعالى، حيث زين للفتاة ضرورة إقامة تلك 
العالقات مع الشاب قبل الزواج، بدعوى أنه ال حياة زوجية سعيدة إال بحب قبلها، ومن المعلوم أن 

اة قبل الزواج، هو من ضمن األفكار الفاسدة التي وردت إلى مجتمعنا المسلمة الصداقة بين الشاب والفت
  ) 2من المجتمعات الغربية.(

سادسا: الدعوة إلى السفور واالختالط وترك المرأة لبيتها: وقد أخرجوها بدعوة أن بقاءها في منزلها 
يسة كأم فاضلة وزوجة مخلصة تعطيل لمقدراتها، وشل لقُدراتها. ولكن هدفهم أن تترك رسالتها الرئ

وربة بيت ومربية، وراعية لبيتها، وبالتالي يستفيد المجتمع كله من قيام المرأة بهذه األدوار، حيث تربي 
المجتمع، وتصنع الرجال وتحفظ النساء، وتبنى اإلنسان وتُقوم سلوكه، وتحقق استفادة المجتمع كله منه، 

   كما يزعم التغريبيات والتغريبيون.وهذا هو أعظم واجب تقوم به وأكمله. ال
من الغرب  -إن قضايا المرأة المسلمة تشكل تحدياً خطيراً ألبناء أمتها؛ إذ يستخدمها األعداء      

كسالح إستراتيجي في هجمتهم على اإلسالم والمسلمين.إن المتتبع لتاريخ  -الكافر والخوارج الجدد
اهن يجد أنَّها قد عانت من الظلم والذل والقهر أمر المعاناة في كل المرأة منذ بدء الخليقة حتى وقتنا الر

العصور والتشريعات السابقة لإلسالم، واإلسالم وحده الذي أزال عنها ذاك الظلم، وقد تمتعت المرأة 
بكامل حقوقها التي منحها إياها اإلسالم، وال سيما في العهدين النبوي والراشدي، ولكن المرأة المسلمة 

يبت بنكسة كبرى في عصور االنحطاط والتراجع الحضاري التي مرت باألمة اإلسالمية، ولعل أص
نكساتها تتفاقم نتيجة االستجابة النفسية لمخططات الغرب من مجموعة كبيرة من أصحاب الفكر 
المريض الذين يتحكمون في مناهج التعليم ووسائل اإلعالم، والمتنفذين في مجال التشريع للمرأة 

  لمسلمة ممن يتحكمون في مصير الرجال والنساء.ا

 المرأة المسلمة: أعداء

 يقول أحد المبشرين:"كأس وغانية تفعالن في تحطيم األمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع، -

  فأغرقوها في حب المادة والشهوات".
                                                             

 .24انظر مقومات السعادة الزوجية: للشيخ د. ناصر العمر ص - 1

  .45انظر وهم الحب: محمد بن عبد العزيز المسند، ص - 2
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باشوات وباكوات،  وتقول المنصرة أغا ميغليان:في صفوف كلية البنات في القاهرة بنات آباؤهن -
أن يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات تحت النفوذ األجنبي،  وليس ثمة مكان آخر يمكن

  وليس ثمة طريق إلى حصن اإلسالم أقصر مسافة من هذه المدرسة.
   نكسب المرأة ففي أي يوم مدت إلينا يدها ربحنا القضية". ويقول اليهود في بروتوكوالتهم:"علينا أن -
ويقول اليهودي د.مور بيرغر:"إن المرأة المسلمة هي أقدر فئات المجتمع اإلسالمي على جره إلى  -  

  إلى حظيرة الدين من جديد". التحلل والفساد أو
ويقول صاحب كتاب المرأة والحجاب: "إنه لم يبق حائل يحول دون هدم المجتمع اإلسالمي في  - 

  .سلمة التحويل، بل الفساد الذي عم الرجال في المشرق"المشرق إال أن يطرأ على المرأة الم
ويقول السي:"إن التربية المسيحية أو تربية الراهبات لبنات المسلمين توجد لإلسالم داخل حصنه  -

 لدوداً وخصماً قوياً ال يقوى الرجل على قهره ألن المسلمة التي تربيها يد مسيحية عدواً-األسرة-المنيع

زوجها  الرجل، ومتى تغلبت عليه أصبح من السهل عليها أن تؤثر على عقيدة تعرف كيف تتغلب على
نجحنا في غايتنا من أن  وحسه اإلسالمي وتُربي أوالدها على غير دين أبيهم، في هذه الحالة نكون قد

  .تكون المرأة المسلمة نفسها هي هادمة لإلسالم"
- المجاالت،  التأثير الغربي الذي يظهر في كل ويقول جان بوكارو في كتابه(اإلسالم في الغرب):"إن

  تحرير المرأة". ويقلب رأسا على عقب المجتمع اإلسالمي، ال يبدو في جالء مثل ما يبدو في
أحد المنصرين:"وبما أن األثر الذي تُحدثه األم في أطفالها ذكوراً وإناثاً بالغ األهمية، وبما أن  يقول -

التبشيرية يجب أن تُؤكد جانب  دفاع عن العقيدة، فإننا نعتقد أن الهيئاتالنساء هن العنصر المحافظ في ال
  التعجيل بتنصير البالد اإلسالمية". العمل بين النساء المسلمات على أنه وسيلة مهمة في

مما سبق يظهر لنا أن أعداء اإلسالم يعلمون أن المرأة أقصر طريق يؤدي إلى تدمير المجتمع        
اإلسالمي كله.ألن فساد المرأة يترتب عليه فساد النشء، والجيل المسلم، وفساد األسرة المسلمة، 

 والمجتمع من حولها. 

  - :األعداء الذين يتربصون بها الدوائر، وهم ويتم ينفذ مخططات إفساد المرأة المسلمة مجموعة من    
 .الصليبية الحاقدة وما تمتلكه من وسائل االستعمار،واالستشراق، والتنصير والتغريب -1

 .الصهيونية الماكرة وما تمتلكه من تخطيط ماسوني، وبروتوكوالت ونوادي الروتاري -2

 ملحدة.تيارات فكرية  الشيوعية الماركسية وما تعتمد عليه من -3

 العلمانيون المستغربون من تالميذ الغرب، وما يملكون من سلطان سياسي وفكري وإعالمي. -4

  أصحاب الشهوات. -5

إن شعار تحرير المرأة من الشعارات المزيفة التي رفعتها اليهودية والصليبية ودعاة التبشير         
ار خادع يقصدون من ورائه اجتذاب واالستشراق والتغريب وعمالؤهم في ديار اإلسالم، وهو شع
  المرأة المسلمة، ثم استخدامها سالحاً في معركتهم ضد اإلسالم.
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لقد زعموا أن اإلسالم ظلم المرأة إذ لم يجعلها حرة في اختيار الزوج الذي تريد واللباس الذي       
أن المرأة نصف تريد، والعمل الذي تريد، والخروج من البيت إلى الشارع متى تشاء، وزعموا 

المجتمع، فلماذا يعطّل هذا النصف ببقائه رهين العادات والتقاليد، فتبقى محبوسة في البيت ال تخرج منه 
  وال تعمل، وال تشارك الرجال في تَحمل المسؤوليات تجاه الوطن، وتجاه تكاليف الحياة.

إلى حل، وقامت في ديار لقد صنع أعداء اإلسالم من المرأة المسلمة قضية ومشكلة تحتاج      
المسلمين "هيجة" تسمى حقوق المرأة، والمطالبة بالمساواة الكاملة بالرجل، ووجوب تحريرها، وأثاروا 
حملة من التشكيك في موضوعات تخص المرأة منها: تعدد الزوجات، والطالق، وعمل المرأة، 

  واإلرث، والدية، واالختالط، والحجاب.
م الذين انخرطوا في دعوة تحرير المرأة والمطالبة بحقوقها، هم واحد من وقد ظهر أن أبناء اإلسال  

  اثنين: 
  إما جاهل لوضع المرأة في اإلسالم وقد خدعته الشعارات الوافدة من الغرب الكافر،* 
أو شخص مأجور لقادة الغزو الفكري الغربي، وهدفه هو هدف هؤالء القادة: ابتغاء الفتنة ونشر  *

  مع، واإلساءة إلى اإلسالم واالنتقاص منه.الفساد في المجت
لقد ساوى اإلسالم بين المرأة والرجل في الكرامة والمنزلة اإلنسانية والتكاليف الشرعية والجزاء   

عليها، فماذا يريد دعاة تحرير المرأة من وراء المطالبة بالمساواة التامة بين الجنسين، إن هذا من 
ى ونواميسه في الكون، مخالف للفطرة الصحيحة ولمقتضيات العقل المستحيل المخالف لسنن اهللا تعال

والمنطق، أرأيت إلى الليل والنهار، والسالب والموجب، هل يمكن المساواة التامة بينهما من كل وجه، 
إن العاقل يدرك استحالة ذلك، فكالهما خلق ألداء غاية تختلف عن اآلخر، ولكنهما يشكِّالن سوياً دائرة 

املة فالحركة والعمل والشقاء في طلب المعاش محله النهار، والراحة والسكون في الليل. ولن واحدة متك
يستطيع أحد مهما أوتي من قوة وعلم أن يغير من نواميس الليل والنهار، فالشمس للنهار والنجوم 

الناس والنبات والكواكب لليل، ولكل غاية ووظيفة من وجوده، وكالهما يشكِّالن دائرة متكاملة في حياة 
 والحيوان. لقد صدق اهللا عز وجل القائل:(والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر واألنثى إن

  .4-1سعيكم لشتى) سورة الليل: 
إن اإلسالم بعد تقريره المساواة الكاملة في اإلنسانية، والمساواة في جميع الحقوق التي تتصل   

شترك بين الجميع، يفرق بين المرأة والرجل في بعض الحقوق والواجبات مباشرة بالكيان البشري الم
التي تكون نتيجة االختالف والفروق بينهما في أصل التكوين الجسمي والنفسي، وفي متطلبات أعباء 
الحياة ومشكالتها. والضجة الكبرى التي يثيرها أعداء اإلسالم وأعداء المرأة على حد سواء من الغرب 

الئه من نساء اللجان والمؤتمرات النسائية وبمشاركة كتاب وصحفيين وأدعياء إصالح الكافر وعم
، بل وراءها أهداف )1(وغيرهم يعلم اهللا تعالى أنها ضجة مفتعلة ليس وراءها إصالح وال صالح
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شريرة:أولها: إبعاد المرأة عن رسالتها الفطرية كزوجة وأم ومربية أجيال. وثانيهما: إخراجها إلى 
  رع لتكون سهلة التناول لطالب المتع الرخيصة، والمتهافتين على الشهوات المبذولة.الشا
     من 87وللمقلدين للغرب في دعوى المساواة نقول: في استطالع جرى أخيراً في أمريكا تبين أن %

ضد  النساء يقلن أنّه لو عادت عجلة التاريخ للوراء العتبرنا المطالبة بالمساواة مؤامرة اجتماعية
  )1الواليات المتحدة، وقاومنا اللواتي يرفعن شعاراتها.(

 مواجهة المرأة المسلمة لتحديات ومكائد األعداء:

  ولمواجهة المرأة المسلمة لمثل هذه التحديات يجب اآلتي:     
حياتها؛ أن تكون المرأة واعية لفهم دينها فهماً شامالً وتجعله منهاجاً تؤمن به وتحوله إلى واقع في  -1

  .)قُْل ِإن صالَتي ونُسكي ومحياي ومماتي ِللّه رب الْعالَمين(لقول اهللا تعالى:
أن تسعي إلى التآلف والترابط مع اآلخرين ممن يعينونها على طاعة اهللا وحسن الصلة به، وبذلك  -2

فإن ذلك يقوي الروابط ويحث  )اْ اللّه وكُونُواْ مع الصادقينيا َأيها الَّذين آمنُواْ اتَّقُو(يأمرنا اهللا عز وجل 
  على العمل من أجل صالح األفراد فتذكرهم إذا نسوا، وتعظهم إذا غفلوا وتعينهم إذ وهنوا.

التعاون مع بنات جنسها في إقامة الروابط واألندية واالتحادات النسائية التي تهتم بقضايا المرأة  -3
  مختلفة من المنظور اإلسالمي.وأنشطتها ال

الثقة بأن منهج اهللا هو أكمل النظم وأتم التشريعات التي تقوم بتنظيم حياة البشر وحاجتهم إليه  -4
لضمان سالمتهم واستقرارهم والفوز بالطاعة.إن الثقة بمنهج اهللا تحصن المرأة أمام تحديات عصرها 

  من طغيان الحياة المادية وفسادها.
دى المرأة رصيد عال من المعرفة والوعي بمكائد األعداء سواء ممن الخارج أو الداخل. أن يكون ل -5

  ورصيد من المعرفة بطرق التحدى والمجابهة.
االهتمام الدائم بتربية أوالدها وغرس القيم واألخالق اإلسالمية فيهم، وتحصينهم ضد الغزو الغربي  -6

وتعليمهم لغة القرآن وعدم االنسياق وراء المدارس الوافد عبر اإلعالم، واالهتمام بحفظ القرآن 
  التغريبية؛ ألنها وسيلة خبيثة لتغريب عقول أبنائنا. 

أن تفهم حاجة المجتمع وضروراته وأهم قضاياه ورصد مشكالته من أجل المساهمة في تنميته  -7
ارسة األشغال والنهوض بالمرأة فيه؛ فتساهم في حل مشكلة أمية المرأة، وتساعد الفتيات على مم

اليدوية والحرف المنزلية؛ ولهذا يجب تشجيع األسر المنتجة وإقامة المعارض الخيرية ومحاولة إيجاد 
مشروعات صغيرة لمساعدة ربة المنزل على توفير احتياجاتها، وعليها أيضا أن تعين الزوجات على 

الوسائل التربوية في ذلك، كما  تربية أبنائهن تربية راشدة بتقديم العون والنصيحة والوقوف على أحدث
في  rيجب عليها أن تقوم بنصح الزوجات، وحثهن على التأسي بأمهات المؤمنين وسنة رسول اهللا 

ذلك؛ فإن من أهم مشكالت الحياة الزوجية وفشلها هو جهل الزوجة والزوج لحقوق وواجبات كل منهما 
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اجبات، وهي تعتمد أساساً على العدل نحو اآلخر، وقد حدد الشارع الحكيم هذه الحقوق وتلك الو
  واإلنصاف، وفي جوهرها تقوم على المودة والرحمة.

العمل على تخريج القيادات اإلسالمية النسائية في المجال الدعوي، والخطابي واالجتماعي،  -8
  والفكري، ذات القدرة العالية في التأثير واإلدارة.

 لمة:شبهات أعداء اإلسالم حول قضايا المرأة المس

إن مزية اإلسالم الكبرى أنه نظام ومنهاج واقعي، يراعي الفطرة البشرية دائماً، وال يصادمها 
أو يحيد بها عن طبيعتها، وهو يدعو الناس لتهذيب طباعهم واالرتفاع بها، ويصل في ذلك إلى نماذج 

يضع في حسابه أن هذا  تقرب من الخياالت واألحالم، ولكنه في تهذيبه ال يدعو إلى تغيير الطبائع، وال
التغيير ممكن، أو مفيد لحياة البشرية حتى إذا أمكن، وإنما يؤمن بأن أفضل ما تستطيع البشرية أن 
تصل إليه من الخير هو ما يأتي منسجماً متوافقاً مع الفطرة بعد تهذيبها، ومع سنن اهللا تعالى المودعة 

  في موجودات الكون.
رجاالً -والمرأة على طريقته الواقعية المدركة لفطرة البشر واإلسالم يسير في مسألة الرجل   
إنه يسوي بينهما حين تكون التسوية هي منطق الفطرة الصحيح، والمتوافق مع سنن خلقتهما  -ونساء

السوية، ويفرق بينهما حين تكون التفرقة هي منطق الفطرة الصحيح والمتوافق مع سنن خلقتهما 
تسوية بينهما على غيـر هذا المنهج الواضح يكون من باب االعتداء  السوية. وما يحدثه الناس من

على منطق الفطرة وسنن الخلقة، وهو نكوس باإلنسان وهبوط به إلى مستوى األنعام التي ال تسمع وال 
  )1(تعقل.
إن الغرب الكافر خرج عن مقتضيات الفطرة والعدالة اإللهية والسنن الربانية، إذ أخرج المرأة عن   

سالتها الفطرية ومكانتها الطبيعية، وخرج عن مقتضيات الفطرة والعقل والعدالة مرة أخرى عندما أخذ ر
رجاله من المبشرين والمستشرقين والمستغربين في إثارة الشكوك والشبهات حول اإلسالم دين الفطرة 

ث، وأن يمنع تعدد والعدالة، فتحت دعوى المساواة طالبوا : بأن تتساوى المرأة مع الرجل في الميرا
الزوجات، ويقيد الطالق، ويسمح لها بمشاركة الرجل في ميادين أعماله، وباالختالط بين الجنسين في 
كل مكان، لقد أعلنوا اعتراضهم على شريعة رب العالمين الذي خلقهم ويعلم ما يصلحهم (أال يعلم من 

الشبهات والشكوك المثارة حول بعض  ، ويهمنا هنا مناقشة14خلق وهو اللطيف الخبير) سورة الملك:
  قضايا وحقوق المرأة المسلمة.
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  -قضايا مثارة من دعاة تحرير المرأة:

 -أوالً: الميراث:

إن اإلسالم عالج مسألة ميراث المرأة بشكل ال يوجد أروع منه، حيث حدد لها نصيبها في كل       
  مسألة إرثية بما فيه تحقيق العدالة.

لكن يأبى أعداء اإلسالم إالَّ أن يثيروا الشبهات واألباطيل، ومن ذلك زعمهم بأن اإلسالم ظلم       
 المرأة في الحقوق المالية التي تؤول إليها من الميراث، حيث أعطاها نصف الرجل.

  -وللرد على هذا نقول:
القتصادي لهما، ويقيم أحكامه إن اإلسالم حين يعطي الرجل أو المرأة من الميراث يالحظ المحيط ا -1

على أساس من العدالة في التوزيع، فهي مثالً تأخذ من الميراث كالرجل تماماً، كما في حالتي األم مع 
األب إذا ترك الميت معهما فرعاً وارثاً فقط، فلكل واحد منهما السدس، واألخوات واألخوة من األم 

  ردت لكل منهما السدس.يأخذ الذكر إذا انفرد تماماً كاألنثى إذا انف
إن إعطاء المرأة نصف الرجل كما هو األعم الغالب في أحكام الميراث مبني أيضاً على العدالة في  -2

توزيع األعباء والواجبات على قاعدة: "الغُرم بالغُنْم"، فالنظام اإلسالمي يلزم الرجل أعباء وواجبات 
وينفق على تأثيث بيت الزوجية، وعلى زوجته وأوالده، مالية ال يلزمها المرأة، فهو الذي يدفع المهر، 

وقد يلزم باإلنفاق على ما عدا هؤالء ممن يكونون تحت واليته، أما المرأة فهي تأخذ المهر، وتعفى من 
جميع أنواع النفقة ولـو كانت غنية. ومن هنا يمكن أن نقول: إن اإلسالم كان مع المرأة كريماً 

  اء المعيشة، وألقاها على عبء الرجل ثم أعطاها نصف ما يأخذ.متسامحاً حين طرح عنها أعب
إن ما تأخذه المرأة من ميراث أبيها يبقى مدخراً أليام النكبات، وفقد المعيل من زوج أو أخ أو  -3

قريب. بينما ما يأخذه أخوها الرجل يكون معرضاً لالستهالك في النفقة وأعباء المعيشة. حقاً إن اإلسالم 
رأة، وراعى أنوثتها، وحصنها من أن تستعمل أنوثتها لحياتها كما تفعل النساء في بالد الغرب أكرم الم

الكافر، إن اإلسالم إذا أعطاها نصف أخيها، فألن النصف سيكفيها بال زوج، ألن المنفق عليها غيرها، 
ا، والنصف وسيكون النصف خالصاً لها، وإذا تزوجت فإنها ستلتحق بمن ينفق عليها وعلى أوالده

  سيزداد مع المهر الذي ستقبضه من زوجها.
إن اإلسالم إذاً لم ينتقص إنسانية المرأة، ولم ينتقص كرامتها، أو يحط من قدرها عندما أعطاها  -4

نصف الرجل، إن القوانين التي فعلت ذلك هي القوانين البشرية التي أعطتها مثل نصيب الرجل، ثم 
اً مثل أعباء الرجل، وأخرجتها إلى الشارع كي تنفق على نفسها، وبالتالي جعلتها كلَّفتها أعباء مالية تمام

  عرضة لإلسفاف واالبتذال.
ونفهم من ذلك أن دعوى المساواة في هذا الجانب باطلة: ألنه ال مجال للمساواة بينهما في الميراث   

تكاملة، ويعالج قضايا المرأة إال بعد المساواة في األعباء والواجبات المالية. إن فلسفة اإلسالم م
مجتمعة، ففي عالجه تتحقق مصلحة الفرد واألسرة والمجتمع، والمرأة بشكل خاص، وعلى أدعياء 
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الحضارة والتمدين، وأدعياء التحديث والتنوير أن يعودوا لرشدهم، وأن يلتزموا هدى رب العالمين الذي 
  )1(خلقهم.

  -ثانياً: الدية:

لمتفرنجين والمتفرنجات حول مسألة الدية حيث قالوا: إن اإلسالم ظلم وأيضاً أثيرت الضجة من ا  
  المرأة إذ جعل ديتها إذا ما قتلت نصف دية الرجل. وللرد عليهم يقال:

إن الدية هي تعويض مالي روعيت فيه الخسارة المالية التي لحقت األسرة التي فقدت المرأة،   
  والحركة، والمرأة األصل فيها السكون والستر. فالرجل هو الذي يواجه أعباء الحياة بالسعي

إن األوالد الذين قتل أبوهم خطأ، والزوجة التي قتل زوجها خطأ، فقدوا معيلهم الـذي كان ينفق   
عليهم ويسعى في سبيل إعاشتهم، أمـا األوالد الذين قتلـت أمهم، والـزوج الذي قتلت زوجته فلم 

بقتلها ناحية معنوية، والدية ليست تقديراً للناحية المعنوية واإلنسانية في يفقدوا المعيل المنفق، إنهم فقدوا 
  .)2(القتيل، إنما هي تقدير للخسارة المادية التي تلحق األسرة بفقد المعيل المنفق

ثم إن المرأة قد تأخذ من تركة زوجها المقتول خطأ كما يأخذ الرجل من تركة زوجته المقتولة        
ألف دينار وترك وراءه ولد فزوجته ترث الثمن وهو  40ه:لو كانت دية زيد المقتول خطأ خطأ، ومثال

ألف دينار وتركت وراءها  20آالف دينار، و لو كانت دية فاطمة المقتولة خطأ(نصف الرجل) وهي  5
  آالف دينار.  5ولد فزوجها يرث الربع وهو 

  -ثالثاً: القوامة:

قَيم توكل إليه اإلدارة العامة لهذه الشركة القائمة بين الرجل إن الضرورة تقضي أن يكون هناك   
والمرأة وما ينتج عنها من أوالد، إن األسرة المؤسسة األولى في المجتمع، وكل مؤسسات المجتمع البد 
فيها من رئيس مسؤول، فلمن تكون القوامة في أهم مؤسسات المجتمع..إننا هنا أمام ثالث افتراضات، 

  ضاع، إما أن تكون القوامة لالثنين معاً، أم للمرأة وحدها، أم للرجل وحده.أو ثالثة أو
  كونها لالثنين معاً: -أ

هذا ما تأباه السنن والطبائع، وما أثبتت فشله التجارب، فوجود رئيسين للعمل الواحد وللمؤسسة   
ن:(لو كان فيهما الواحدة أدعى للفساد والتخبط واالضطراب، قال تعالى عن السماء واألرض ومن فيه

. وقال:(إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعال بعضهم على بعض) 22آلهة إال اهللا لفسدتا) سورة األنبياء:
  . فإذا كان األمر هكذا بين اآللهة المتوهمين فكيف هو بين البشر العاديين؟91سورة المؤمنون:

                                                             
، في ظالل القرآن سيد 120- 119، شبهات حول اإلسالم محمد قطب ص 35-33المرأة بين الفقه والقانون ص  -1

 .72-70، شبهات وأباطيل خصـوم اإلسالم والرد عليها محمد متولي الشعراوي ص 646-2/645قطب 
 .39-37ن ص المرأة بين الفقه والقانو -2
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زعين على السيادة، تكون عواطفهم وعلم النفس يقرر أن األطفال الذين يتربون في ظل أبوين متنا    
  .)1(مختلة، وتكثر العقد واالضطرابات النفسية في حياتهم

  كون القوامة للمرأة: -ب 
إن المرأة ذات االنفعاالت السريعة والعواطف المتأججة ال تصلح للسيادة على الرجل، إن تكوينها   

تقوم بهذا العمل الذي يتطلب غلبة الفكر النفسي والعاطفي المختلف تماماً عن الرجل ال يسمح لها أن 
على العاطفة، ويتطلب قدرة على ضبط األعصاب من االنفالت، ويتطلب تقدير النتائج والتبعات بعيداً 

  عن العواطف عند اتخاذ القرار.
لقـد أثبت الواقع:أن المرأة ال تحترم الرجل الذي تسيره ويخضع لرغباتها، إنهـا بفطرتها   

قيقة تحتقره وال تقيم له اعتباراً، إن المرأة إذا تطلّعت للسيادة في أول عهدها بالزواج لكونها األنثوية الر
فارغة البال من األوالد وتكاليف التربية وما يترتب عليها من إرهاق البدن واألعصاب، سرعان ما 

  تنصرف عنها حين تأتيها المشاغل.
الذاتي عن الرجل، ملّت هذه الحياة وعادت فاستعبدت  إن المرأة األمريكية التي نالت االستقالل     

نفسها للرجل، أصبحت هي التي تغازله وتتلطف له ليرضى، ألنها تقر تماماً بقوته بالقياس إلى 
  )2(ضعفها.

إن ما يصيب األسرة والمجتمع من تخبط وفساد، ومن تدهور وانهيار، سببه اهتزاز سلطة القوامة     
  )3(في األسرة، أو اختالط معالمها، أو شذوذها عن قاعدتها الفطرية األصيلة.

  الرجل هو صاحب القوامة والسيادة في األسرة: -ج 
بما فضل اهللا بعضهم على بعض وبما أنفقوا من يقول اهللا تعالى:(الرجال قوامون على النساء       

إن اهللا تعالى جعل القوامة في األسرة للرجل، ولكي يقوم بها على الوجه  .34أموالهم) سورة النساء:
الالئق بها، زود الرجل بمجموعة من الخصائص المناسبة لها زوده بالخشونة والصالبة، وبطء االنفعال 

لتفكير قبل الحركة واالستجابة والتروي قبل اإلقدام، وإعمال الفكر واالستجابة، واستخدام الوعي وا
وتغليبه على العاطفة. ثم كلَّفه باإلنفاق على األسرة، وهو فرع من توزيع االختصاصات يجعله بدوره 
أولى بالقوامة من المرأة التي ينفق عليها من قبل الرجل، ألن تدبير المعاش للمؤسسة األسرية ومن فيها 

  .)4(في هذه القوامة داخل
                                                             

 .121شبهات حول اإلسالم ص  -1

 .122شبهات حول اإلسالم محمد قطب ص  -2

 .2/651في ظل القرآن سيد قطب  -3

 .2/651في ظالل القرآن سيد قطب  -4



   136

وليس معنى قوامة الرجل في األسرة أن يستبد بالمرأة وبإدارة البيت، فاإلدارة الناجحة تقوم على      
المشاورة والمعاونة، كما تقوم على التفاهم الكامل والتعاطف المستمر والمعاشرة الحسنة، قال 

  )1(م خيركم ألهله).:(خيركrوقال  .229تعالى:(وعاشرهن بالمعروف) سورة البقرة:

 -رابعاً: الطالق:

لقد زعم الغرب الكافر وأدعياء التحضر في ديار المسلمين أن الطالق يخرب البيوت ويشرد   
األطفال، ويفكك األسرة، وفي إباحته وجعله بيد الرجل هضم لحقوق المرأة وانتقاص إلنسانيتها وحط 

  من كرامتها.
  وللرد على هؤالء نقول....   
  لطالق كان معروفاً قبل اإلسالم، فجاء اإلسالم فهذّبه وقضى على مساوئه.إن ا-1
كان الطالق ممنوعاً في الغرب وفق التقاليد الكنسية التي تجعل الزواج مؤبداً، ثم عادت أوربا  -2

وأمريكا فأخذتا به حالً لمشكالتها األسرية، وبلغت نسبة الطالق في أمريكا حداً كبيراً إذ يقع طالق 
م كانت 1978د بين كل ست أو أربع زيجات حسب اإلحصائيات الرسمية في الستينات، وفي سنة واح

% في ألمانيا، ونسبة الطالق بالنسبة للزيجات 30% في السويد، 60%، و 40نسبة الطالق في أمريكا 
  ) 2%.(40-نتيجة لهاث السلطة نحو الغرب -%، ونسبة الطالق في تونس85في بعض الدول الغربية

إن اإلسالم أجاز الطالق على بغضه له، ولم يندب إليه ولم يستحبه، وكونه حالل، فإن اهللا جعله  -3
رخصة شرعت للضرورة، حين تسوء العشرة، وتستحكم الخالفات بين الزوجين، وتفشل كل محاوالت 

  اإلصالح بينهما.
حدة من الزوج، ولكن إن الطالق الذي يترتب عليه انفصال المرأة عن الرجل ال يتم بكلمة وا -4

التشريع اإلسالمي يعطي فرصة وفرصة أخرى بعدها، ويجعل الطرفين يعيدان حساباتهما، ويحاوال 
، إنه 229حسم النزاعات والخالفات:(الطالق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) سورة البقرة:

  إذا عز اللقاء وعزت الحياة والعشرة كان أمراً البد منه.
الذي يقلل وقوع الطالق أو يجعله نادراً االختيار الحسن من قبل الرجل للمرأة، وبالعكس، فلو  إن -5

أن التدين الصادق وحسن الخلق كانا المعيار عند اختيار كل منهما لشريك حياته لوفَّرا على أنفسهما 
  مثل هذا العنت.

بقه عدة وسائل إصالحية وعالجية إن الطالق ال يلجأ إليه كحل للمشكالت الزوجية إال بعد أن تس -6
يجب على الرجل سلوكها، إن الطالق هو الحل األخير لحاالت يصعب في ظلها استمرار الحياة 
الزوجية، ومثله تماماً كالطبيب الذي يحافظ على سالمة الجسم ببتر عضو منه. ومن عجب أن اإلسالم 

                                                             
 رواه الترمذي. -1

 هـ 16/4/1422مجلة المجتمع  -2
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بمجموعة من القيود في وقته وكيفيته  ضيق على الرجال في إيقاع الطالق، وحدده بجملة حدود وربطه
  وعدده تضييقا لدائرته.

ليس الطالق هو السبب الوحيد في تشرد األطفال وتفكك األسرة، فقد تحدث مثل هذه األمور في  -7
  )1(أسرة مشحونة بالخالفات الزوجية.

  لماذا جعل اإلسالم الطالق بيد الرجل؟
  نّه:لقد جعل اإلسالم الطالق بيد الرجل وحده أل   
هو الذي يتحمل األعباء المالية نحو الزوجة والبيت، فهو وحده يدفع المهر ونفقات الزواج  -1

والعرس، فإذا رضي أن يتحمل الخسارة المالية والمعنوية الناشئتين عن رغبته في الطالق فله ذلك. 
يد والبيت الجديد ولو جعل الطالق بيد المرأة لربحت المهر السابق، ثم المهر الجديد والعريس الجد

  وخسر الرجل كل شيء.
الرجل حسب تكوينه الجسدي والنفسي: أضبط أعصاباً، وأكثر تروياً وتفكراً، وأكثر تقديراً للنتائج  -2

في ساعة الغضب والثورة، والمرأة شديدة الغضب وسريعة التأثر، وهي عاطفية أكثر من الرجل، ولو 
  ف أضعاف نسبته هذه األيام.جعل الطالق بيد المرأة لكانت نسبته أضعا

إذا كان بعض الرجال يسيئون استخدام حقهم في الطالق، فيخربون البيوت ويشردون األطفال  -3
فهؤالء قلة، وهم شواذ، وبالتربية اإلسالمية والتدين الصحيح، مع مراعاة حسن اختيار المرأة للزوج 

يوجد في الدنيا نظام إال وهناك مخالفون صاحب الخلق والدين يمكن القضاء على هذه الظاهرة، وال 
  )2(والنظام الصالح ال يوضع إال للكثرة الصالحة التي تلتزم به.

لماذا ال يكون الطالق بواسطة …وقد يقول المتطرفون والمتطرفات من المخدوعين بالثقافة الغربية     
  المحكمة؟ نقول لهؤالء:

ثبتت معاناتها من ذلك، وعدم جدواه أيضاً.  إن الدول التي جعلت الطالق عن طريق المحكمة  
حيث كثرت فضائح األسرار األسرية أمام المحكمة والمحامين والشهود وبعض هذه األسرار مخزية 
ألصحابها، ومن الخير لهم سترها، وأصبحت كثير من األسر مادة للسخرية واالستهزاء من قبل 

  ، لترويج أعدادها.األصدقاء والجيران وبعض الصحف التي يهمها نشر ذلك
وأما عدم جدواه، فإن المتتبع لحوادث الطالق في المحاكم في بالد الغرب يتأكد أن تدخل المحكمة   

شكلي في الموضوع، فهي في الغالب ال ترفض طلباً لمتقدم للطالق، وأبشع صورة للطالق أمام 
ع الطالق من قبل القاضي في المحاكم هو: ما فرضته بعض البالد الغربية من قوانين صارمة في إيقا

المحكمة، فإنه ال يقع إال إذا ثبت زنى الزوجة أو الزوج. وكثيراً ما يتفق الزوجان فيما بينهما على 
                                                             

. شبهات وأباطيل 200،209، الحالل والحرام في اإلسالم للقرضاوي ص 134-133شبهات حول اإلسالم ص -1
 .74خصوم اإلسالم والرد عليها للشعراوي ص 

 .130-129المرأة بين الفقه والقانون د. مصطفى السباعي ص  -2
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. وقبل سنوات وضع البوليس )1(الرمي بهذه التهمة ليفترقا، وقد يلفقان الشهادات والوقائع من أجل ذلك
مين واألطباء مهمتها مساعدة األزواج والزوجات األمريكي يده على عصابة ضخمة مكونة من المحا

على الطالق بإيجاد الزوجة أو الزوج في حالة تلبس بالزنا. ومع ذلك فإن نسبة الطالق في أمريكا في 
ارتفاع حاد مثير، وفي أمريكا مكاتب كثيرة مهمتها البحث عن األزواج الهاربين من زوجاتهم والبحث 

  )2(ن.عن الزوجات الهاربات من أزواجه

 خامساً: تعدد الزوجات:

يشن الغربيون المتعصبون من المبشرين والمستشرقين والمستعمرين حملة قاسية على اإلسالم       
والمسلمين بسبب تعدد الزوجات، ويتخذون من ذلك دليالً على اضطهاد اإلسالم للمرأة، ويزعمون أن 

ويتغافل الغرب عن األوضاع الجنسية الشاذة الرجال يستخدمون المرأة في إرضاء شهواتهم ونزواتهم، 
السائدة فيه، كما يتغافل عن األمراض الجنسية والمفاسد االجتماعية المترتبة على تلك األوضاع الشاذة. 

  -ومع ذلك نرد على مزاعمهم تجاه اإلسالم والمسلمين بما يلي:
في األمم القديمة كلها تقريباً : عند لقد كان اإلسالم مسبوقاً بتعدد الزوجات، كان التعدد موجوداً  -1

اليابانيين، والصينيين، والهنود، والبابليين، واآلشوريين، والمصريين . كما كان عند العرب الجاهليين 
  قبل البعثة النبوية.

إن الديانة اليهودية تبيح التعدد وبدون حد، وتحدثنا التوراة التي بين أيديهم أن أنبياء بني إسرائيل  -2
كانت لهم زوجات كثيرة، بلغن عند بعضهم المئات. وليس في أناجيل الديانة النصرانية ما يمنع كلهم 

التعدد، بل في رسائل بولس ما يفيد جوازه، وقد ثبت أ، بعض المسيحيين األقدمين كانوا يتزوجون أكثر 
ي إلى القرن من واحدة، بل اعترف بعض كُتَّاب المسيحية أن تعدد الزوجات باعتراف الكنيسة قد بق

السابع عشر الميالدي، بل إن اقتناء السـراري كان مباحاً فـي المسيحية على إطـالق كتعدد 
الزوجات، وقـد اضطرت المسيحية المعاصرة إلى االعتراف بالتعدد في أفريقيا السوداء لما رأت أن 

  منعه يحول دون نشاطها التنصيري في أوساط القوم الذين يعددون الزوجات.
م درس مؤتمر للشباب عقد في ميونيخ بألمانيا، موضوع زيادة النساء في الغرب 1948في سنة  -3

بسبب الحرب العالمية، وكانت النتيجة إقرار توصية من المؤتمر بإباحة تعدد الزوجات بناء على اقتراح 
  )3(قدمه بعض الدارسين من أبناء المسلمين.

اء الرجل بزوجة واحدة، وأباح له التعدد إذا استطاع العدل، إن األصل في الزواج في اإلسالم اكتف -4
والعدل غير مضمون التحقيق، قال تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع، فإن 

اإلسالم إذاً لم يأمر بالتعدد بل أباحه مع اشتراط العدل والقسط  .3خفتم أال تعدلوا فواحدة) سورة النساء:
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في النفقة والمعاملة، والذي ال يستطيع ذلك فتكفيه زوجة واحدة، والفقير الذي ال يملك  بين الزوجات
ماالً وال يستطيع اإلنفاق على الزوجات وأوالدهن ال يحبب له اإلسالم أن يتزوج واحدة فضالً من أن 

  يعدد.
االجتماعية، وغالباً ما لقد شرع اهللا تعالى التعدد مراعاة للفطرة البشرية، وحالً لكثير من المشكالت  -5

  تكون فيها المصلحة للمرأة وللرجل سوياً، وللمجتمع نفسه. ومن ذلك: 
زيادة عدد النساء عن عدد الرجال إما بسبب الحروب أو بسبب زيادة معدل مواليد اإلناث على  -أ

ة تعرض من الذكور، أو بسبب كثر 1من اإلناث و  3الذكور، فقد بلغت في فنلندا قبل سنين النسبة 
  الرجال لحوادث العمل وحوادث الطرق، أو الموت بسبب األوبئة ألنهم أقل مناعة بالطبيعة من النساء.

  إذا كانت المرأة عقيماً ال تنجب، والزوج متلهف على ولد. -ب
إذا كانت الزوجة مصابة بمرض يمنعها من االتصال الجنسي، أو مصابة بمرض يمنعها من القيام  -ج

لمنزلية، فاألفضل أن تكون لزوجها زوجة ثانية مع بقائها هي عنده تحت رعايته، ينفق عليها بواجباتها ا
  ويحسن إليها بالمعروف.

إذا كان الرجل ذا قوة جنسية جامحة بحيث ال تكفي معها زوجة واحدة، إما لكبر سنها أو لكثرة  -د
وج بأخرى أم يقضي شهوته بالحرام األيام التي ال تصلح فيها للمعاشرة الجنسية، فأيهما أفضل أن يتز
  عبر الخيانة الزوجية. إن الصبر هنا ال يصلح عالجاً لكل الرجال.

إذا وقع الرجل المتزوج في خطأ فاحش مع امرأة، وكانت المرأة ضحية هذا الخطأ الذي يهينها  -هـ 
انت عنده زوجة في سمعتها وكرامتها، أليس من األفضل أن يستر عليها وهو الجاني، فيتزوجها ولو ك

  أخرى.
إذا استحكمت الخالفات العائلية بين الزوجين واستنفدت طرق اإلصالح، ولم تعد تنفع المواعظ  -و

والنصائح، فهل من األفضل طالق المرأة، وتشتيت األوالد، أم الزواج بثانية مع بقاء األولى في 
  )1(وضعها مع أوالدها وتحت رعاية الزوج المالية والمعنوية.

  دد عند الغرب الكافر:التع

تعدد الخليعات والعشيقات، فكثر أوالد الحرام  -بال حياء-إن الغرب منع تعدد الزوجات وأباح   
الذين ملئوا الشوارع والمالجئ، وانتشرت األمراض الجنسية والمفاسد االجتماعية، وراجت المفاسد 

  الخلقية.
أحد رؤساء أمريكا: أن ستة من كل سبعة من شباب أمريكا ال يصلحون  -فيما مضى-لقد أعلن   

للجندية بسب االنحالل الخلقي، وقررت لجنة األربعة عشر األمريكية المهتمة بمراقبة حالة البالد 
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ات % من الشعب األمريكي مصابون باألمراض السرية الفتاكة (هذا قبل وجود المركب 90الخلقية أن 
  )1(الدوائية الحديثة).

إن التعدد في الغرب قائم على انبعاث الشهوة واألنانية، ال يحمل صاحبه أية مسؤولية تجاه النساء   
  اللواتي يعاشرهن الرجال، وال تجاه األوالد الذين يأتون عن طريقه، إنه تعدد ال يقتصر على عدد بعينه.

  -سادساً: العمل خارج البيت:

يستريح لخروج المرأة للعمل في غير األعمال الضرورية التي تقتضيها حاجة  إن اإلسالم ال  
المجتمع من ناحية، أو حاجة امرأة بعينها من ناحية أخرى، على أن يكون عملها مناسباً لتكوينها 
الجسدي والنفسي، مناسباً ألنوثتها وفطرتها، فلها أن تعمل في مجال: تعليم البنات، والتمريض لهن 

النساء، ومساعدة زوجها أو أبيها في الخياطة والتطريز، ونحو ذلك من األعمال التي تتناسب وتطبيب 
  وفطرتها، كإجراء المعامالت المختلفة من بيع وشراء وإجارة.

  واشترط اإلسالم لخروج المرأة المضطرة للعمل ما يلي:
  أن يكون العمل مناسباً لطبيعتها األنثوية كما سبق بيان أمثلة ذلك. -1
أن ال يكون العمل معطالً لرسالتها في البيت كأم مربية ألوالدها، وكزوجة مكلّفة باألعباء المنزلية  -2

  والواجبات الزوجية.
أن تراعي آداب الخروج التي افترضها اهللا على المرأة المسلمة: من ارتداء الحجاب الشرعي،  -3

ع وجوب غض البصر عما حرم اهللا، وتجنب واالبتعاد عن االختالط بالرجال، والخلوة باألجنبي، م
عوامل اإلثارة واإلغراء، مثل ألوان الزينة والروائح العطرية، وتليين الكالم والخضوع فيه، والمشي 

  .)2(بتكسر وتمايل، إن المرأة المسلمة عنوانها الحياء واالحتشام
ألخالقها، األعمال التي يستغل فيها الرجال أن ال تعمل المرأة في األعمال المهينة لكرامتها المفسدة  -4

أنوثتها وعفّتها، مثل: الرقص، وحالقة الرجال، والغناء والتمثيل، وسكرتيرة لرجل يستغل أنوثتها 
وجمالها وعفّتها، وعارضة أزياء تعرض جسمها ومفاتنها وأعضاءها للنظارة ونحو ذلك من األعمال 

  )3(المفسدة لألخالق، المثيرة للشهوات.
  -جة المنادين بوجوب عمل المرأة ومناقشتها:ح

يزعم دعاة التحديث والتنوير، وأدعياء تحرير المرأة: أن اشتغال المرأة يزيد في الثروة القومية         
للبالد، وأنها بالعمل خارج البيت تشارك أخاها الرجل في نهضة الوطن وتقدمه، وأنها تحقق شخصيتها 

  إهدار لطاقتها وانتقاص لكرامتها. المستقلة، وبقاؤها في البيت
  نقض هذه الحجة: ويمكن دحض هذه الحجة بما يلي:

                                                             
 .637-2/636في ظالل القرآن  -1

 .227-226المرأة المسلمة ص  -2

 .2/305فتاوى معاصرة للقرضاوي  -3



   141

إن اشتغال النساء يؤثر على الحياة االقتصادية تأثيراً سيئاً، باعتبار أن عملها فيه مزاحمة للرجال  -1
لمعاصر في ميدان نشاطهم الطبيعي، مما يؤدي إلى ازدياد نشر البطالة في صفوف الرجال، والواقع ا

في كثير من بالد المسلمين يشهد بذلك، فلقد أصبح عدد كبير من حملة الشهادة الثانوية والشهادات 
الجامعية العليا عاطلين عن العمل، يملئون الشوارع والمقاهي، ويقفون أمام المؤسسات الحكومية 

 يحملن غالباً مثل مؤهالتهم واألهلية يقرعون أبوابها طلباً للوظيفة، بينما تحتل أمكنتهم فتيات ونساء ال
  وكفاءاتهم.

وإذا ثبت أن اشتغال المرأة يؤدي إلى بطالة الرجل، فإنّه من المحتمل أن يكون هذا الرجل الذي  -2
زاحمته هو زوجها، أو أخوها، أو أبوها، أو ابنها، فأي ربح اقتصادي لألسرة، إذا كان اشتغال المرأة 

غيرهما ممن هو مكلّف باإلنفاق عليها. حسب إحصاءات مكتب يؤدي إلى بطالة زوجها أو أبوها أو 
من القوى العاملة اإلجمالية،  10.6م أي بنسبة 1991عدد العاطلين عن العمل لعام  7.3العمل العربي: 

  ومن المتوقع ازدياد هذه النسبة نتيجة لزيادة مشاركة المرأة في العمل خارج المنزل.
سبب األزمات العائلية في أمريكا، وسر كثرة الجرائم في المجتمع هو تقول الدكتورة أيبرين: إن       

أن الزوجة تركت بيتها لتضاعف دخل األسرة فزاد الدخل وانخفض مستوى األخالق، ثم تواصل قولها: 
إن التجارب أثبتت أن عودة المرأة إلى الحريم (لفظ أصله إسالمي يعني فصل الرجال عن النساء. 

م في العهد اإلسالمي العثماني) هي الطريقة الوحيدة إلنقاذ الجيل الجديد من وكان كثير االستخدا
  )1( التدهور الذي يسير فيه.

إن الدراهم التي تحصل عليها المرأة من العمل ال توازي خسارة األوالد لعطف وحنان ورعاية  -3
ت التجميل والزينة والروائح األم، ولعلَّ نسبة كبيرة من هذه الدراهم تذهب إلى المالبس الزاهية وأدوا

العطرية وغير ذلك مما نراه في واقع مجتمعاتنا، وتلك الدراهم لن تساوي ما تخسره المرأة من أنوثتها 
 وسمعتها، وربما شرفها، والقصص والحكايات في ذلك كثيرة تكاد تصم آذان العقالء والمصلحين. إن

في المنزل من نساء أوربا وأمريكا واليابان  مليون امرأة يفضلن البقاء 85% من العامالت من 87
% منها في الغرب% نقصان راتب المرأة عن 85مليون حالة طالق بسبب عمل المرأة   12وكندا، و

م 1990الرجل في الغرب مع القيام بنفس العمل. وفي استفتاء نشرته مؤسسة أبحاث السوق في عام 
ساء يرغبن العودة للبيت لتتجنب التوتر الدائم في % من الن90مليون امرأة تبين أن  2.5أجري على 

  العمل، ولعدم استطاعتهن رؤية أزواجهن وأطفالهن إال بعد العشاء. 
من عمل يؤديه أي عامل بسيط، أما أعمالها في البيت فال يستطيع  -في الغالب-إن ما تؤديه المرأة  -4

يتعرض لها المجتمع من وراء عمل المرأة  أن يقوم به غيرها، والخسائر المعنوية واالجتماعية التي
خارج البيت ال تقدر بمال، ولقد صرح عقالء الغرب ومفكروه أنهم خسروا كثيراً باشتغال المرأة، حيث 
انهار صرح األسرة، وتشرد األوالد وفسدت أخالقهم وكثرت المنازعات والخالفات الزوجية. إن النظر 
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وبمقدار ما يكسب من المال، هو رجوع باإلنسان إلى الوراء، إلى إلى كل فرد في المجتمع كآلة منتجة 
عهود الرق والعبودية والسخرة، وهذا ما ال يرضاه العقالء والمصلحون وما ال ترضاه اإلنسانية 

% من راتب المرأة العاملة خارج بيتها ينفق على المظهر 40الكريمة. ولقد أثبتت اإلحصائيات 
% من الدخل التي 70تكاليف المنزل توفرها المرأة التي تعمل في منزلها. و% من 30والمواصالت، و

  يمكن أن تحصل عليه تستطيع المرأة أن توفره إذا عملت في المنزل.
إن البنت ما دامت في المدرسة أو الجامعة فهي تتلقى العلم، وهذه ال يجوز إرهاقها بالعمل معه  -5

ما تمكث في بيت أبيها وأمها إال بمقدار ما تتهيأ إلى بيت الزوجية وإذا انتهت من الدراسة فإنها غالباً 
فهي في هذه الحالة تتلقى دروساً عملية عن ُأمها في إدارة البيت وأعماله وشؤونه، فال يجوز إرهاقها 
بالعمل خارج البيت، وأعمال المرأة في البيت سواء كانت أماً وزوجة أو بنتاً ال تقل عن أعمالها خارج 

% من األمريكيات يجدن صعوبة بالغة 80بيت مشقة وعناء، وكثيراً ما تكون أكثر مشقة وإرهاقاً. إن ال
% منهن شعرن 90في التوفيق بين مسؤولياتهن تجاه العمل ومسؤولياتهن تجاه الزوج واألوالد. و

  بمزاج عال وحالة معنوية ممتازة بعد أداء الواجب المنزلي.
مم ال تقاس دائماً بالمقياس المادي البحت، فإن في كل مجتمع فئات معطّلة إن مصالح الشعوب واأل -6

عن اإلنتاج المادي، فالجيوش وكثير من الموظفين ال يزيدون في ثروة األمة المادية، ولقد رضيت كل 
األمم بأن يتفرغ الجيش لحماية البالد، دون أن تلزمه بالعمل والكسب، ومنفعة هؤالء أغلى وأثمن من 

منفعة االقتصادية، والتفرغ لشؤون األسرة ورعاية النشء وتربيته وإعداده لبنة صالحة في المجتمع ال
.جاء في دراسة نشرتها إحدى أكبر شركات التأمين )1(ليس بأقل فائدة من تفرغ الجيش لحماية البالد

ثيرة:إن المرأة البريطانية على مليون امرأة ووقع االختيار على أم بيت متفرغة فجاءت النتائج الم
ساعة في أعمال البيت، وهي المربية والممرضة والمسؤول األول عن إدارة  19المتفرغة للبيت تعمل 

كانت المرأة  -فحسب دراسة بالتقييم المادي البعيد عن العواطف  –الشؤون المالية للبيت، إضافة لذلك 
  المتفرغة للمنزل هي أثمن شيء تمتلكه األسرة.

  -ط بين الجنسين في معاهد التعليم:سابعاً: االختال

دأب صنف من المستغربين على إشاعة التقاليد والعادات الغربية في المجتمع اإلسالمي، دون   
مراعاة آلداب اإلسالم وأخالقه وأحكامه، ودون مراعاة للفطرة البشرية التي ال يناسبها سوى االستقامة 

غربين يقلدون الغرب ويتبعون سنته، وال يراعون ما على المنهج الذي اختاره اهللا. إن هؤالء المست
  يشكو منه عقالء الغربيين الذين أدركوا سوء العاقبة التي تسير إليها حضارتهم المادية.

وتمثل المناهج الداعية إلى االختالط والسفور أهم التحديات الماثلة أمام المرأة، بينما تسعى نفوس       
بيئات أخرى ألعمال الرذيلة وترويج المخدرات وتشجيعهن ألعمال مريضة إلى استغالل النساء في 

البغاء، وبيعهن في األسواق مقابل الحصول على األموال القذرة، وتؤكد تقارير عديدة أن النشاط 
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المعادي للمرأة بأشكاله المتعددة ليس في تراجع بل في تزايد واستفحال، برغم ترديد اسطوانات 
ية، وبرغم الجهود التي تبذلها بعض الدول لتقليل تلك المخاطر والحد من المواثيق واألعراف الدول

  الظاهرة.
والمرأة الغربية تشكو اليوم من نتائج االختالط، وما جره عليها من ويالت، وعلى الرجل 

 من األمريكيات يعتقدن أن الحرية التي حصلت عليها المرأة خالل 80واألسرة والمجتمع. إن %
سنة  17-12% من الفتيات بين 16هي سبب االنحالل والعنف في الوقت الراهن.  الثالثين عاما

سنة يعانون من مشاكل ذات  17-12% من الفتيان بين 16.7يعانون من مشاكل ذات عالقة بالمخدرات
  عالقة بالمخدرات.

م: التعليم المختلط يشجع على إقامة العالقات 1999وحسب المسح القومي األمريكي في سنة  
% من 75ين األوالد والبنات، إضافة إلى عدم تركيزهم بسبب توجه االهتمام للجنس اآلخر، وب

% من الحوامل في المدارس التي تطبق الفصل بين 5المراهقات الحوامل من المدارس المختلطة، وفقط 
  .-وهللا الحمد -الجنسين،  بينما النتيجة صفر % في المدارس اإلسالمية

صيتنا المستقلة المتميزة، لنا شخصيتنا التي تكونها عقيدتنا اإلسالمية ونحن المسلمين لنا شخ
الربانية، لنا قيمنا وأخالقنا التي يجب أن نستمدها من ديننا الحنيف، ومطلوب منا أال نجاري اآلخرين 
وأال نسير على مناهجهم التي ابتدعوها حسب أهوائهم وآرائهم بعيداً عن الدين الحق والعقيدة 

  )1(ية.الربان
ولمعرفة موقف الشرع اإلسالمي من االختالط الذي يطالب به البعض في مدارسنا وجامعاتنا البد     

على قواعد وأسس  rأوالً من معرفة وضع المرأة في المجتمع اإلسالمي الذي أسسه رسول اهللا 
  ربانية.
كانت تحضر صالة العيد، فالمرأة المسلمة كانت تشهد الجمعة والجماعة في المسجد النبوي، و       

أن تتخذ الصف األخير خلف صف الرجال، وكان الصبيان في  rولكنها كانت مأمورة من رسول اهللا 
الفتنة عند باب المسجد أمر بأن يكون للنساء  rوسط الصفوف بين الرجال والنساء، ولما خاف النبي 

  اب يعرف إلى يومنا هذا بباب النساء.وصار الب )2(باب خاص فقال:(لو أنكم جعلتم هذا الباب للنساء)
ثم طلبن منه أن يخصص  rوكانت النساء تحضرن درس العلم والوعظ مع الرجال في مسجده       

وأيضاً كانت تشارك في  )3(لهن يوماً يأتين فيه فيعلمهن الرسول عليه الصالة والسالم مما علمه اهللا.
الجهاد في سبيل اهللا، وكانت طبيعة عملها فيه يناسب فطرتها كأنثى، كالتمريض واإلسعاف وسقاية 

  المجاهدين والطهي ورعاية الجرحى وغزل الشَّعر.
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واللواتي جاهدن بالسيف والخنجر قالئل من النساء ذكرهن أهل السير والتاريخ في صورة مشرقة   
  شام أمثال:أم عمارة نسيبة بنت كعب، وأم سلَيم.كلها حياء واحت

وإذا كانت المرأة المسلمة قد شاركت الرجال في ميادين العبادة والعلم والجهاد فما هي اآلداب التي   
فرضت عليها من اهللا تعالى؟ إن هذه اآلداب فرائض في حق كل امرأة مسلمة، ال يجوز لمن تؤمن باهللا 

إحداها، وإال فإنها تكون عاصية هللا ورسوله، تجلب على نفسها سخط اهللا واليوم اآلخر أن تتخلى عن 
  -وعذابه، وهذه اآلداب الفرائض هي:

غض البصر:أي ال تنظر إلى عورة، وال تنظر بشهوة، وأال تطيل النظر في غير حاجة، وهذا  -1
فروجهم) سورة فرض يشاركها فيه الرجل، قال تعالى:(قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 

، وقال:(وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وال يبدين زِينَتَهن ِإلَّا ما 30النور:
  .31ظَهر منها) سورة النور:

ارتداء الجلباب الساتر لكل جسمها ما عدا الوجه والكفين عند أكثر الفقهاء والساتر لكل جسمها بما  -2
بعضهم، قال تعالى:(يا أيها النبي قل ألزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين فيه الوجه والكفين عند 

   .59عليهن من جالبيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فال يؤذين) سورة األحزاب: 
عدم الخلوة بالرجل األجنبي، ولو كان رجالً يعلمها القرآن الكريم، قال عليه الصالة والسالم: (ما  -3

  .)1(الشيطان ثالثهما)خال رجل بامرأة إال وكان 
تجنب عوامل اإلثارة واإلغراء مثل الروائح العطرية وألوان الزينة، وتليين الكالم والخضوع فيه،  -4

  .)2(والمشي بتكسر وتمايل، بل يجب عليها الحياء واالحتشام
اآلداب تصبح  إذاً كلُّ مشاركة من النساء للرجال في ميادين العلم ومعاهد التعليم دون مراعاة لتلك     

  مشاركة آثمة يحرمها الشرع اإلسالمي الحنيف.
ونقول بصراحة لدعاة االختالط في المدارس والجامعات في عصرنا هذا، هل يمكن مراعاة تلك      

الفرائض اآلداب في االختالط الذي ترغبونه، أم أنتم في نفس الوقت دعاة التبرج والسفور وخروج 
ط ودون مراعاة ألحكام الشرع، إنكـم تريـدون اختالطاً على الطريقة المرأة من بيتها بال ضواب

الغربيـة، مقلدون وكفى، وبدعـوة التمـدن والتحضـر واالنفتاح، ثم هل قرأتم آالف الصفحات التي 
كتبت في مفاسد االختالط وسيئاته، وال تقولوا: في العالم اإلسالمي جامعات فيها اختالط بين الطالب 

  )3(والطالبات.
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نقول:اسألوا العقالء في تلك الجامعات واسألوهم عن مفاسده وسيئاته، تعرفوا على ويالته،بل اسألوا     
الفتيات المسلمات اللواتي زاد عددهن وارتفع صوتهن يطالبن بااللتزام بآداب اإلسالم وأخالقه والبعد 

  عن مواطن الفتنة ومواقع الشبهات.
ضرورة اجتماعية وقومية، وضرورة حضارية، وأن التربية السليمة  قد يقول دعاة االختالط:إنه    

  تجعل الجنسين يترفعان عن العالقة الجنسية اآلثمة، وتبقى العالقة زمالة وصداقة.
وهذه االدعاءات الكاذبة يفضحها واقع المجتمع الذي تسوده المفاسد األخالقية والرذائل االجتماعية،    

  ع اإلسالمي، ويضع لها الضوابط واألحكام.ثم إن الضرورة يقدرها الشر
أما الضرورة المدعاة دون التزام ضوابط وقيود الشرع، فإنها بغاية السوء مفسدة، أما الزعم         

بأنه ضرورة حضارية، فيرد عليه بقولنا:نحن مسلمون، وحضارتنا تنبع من أخالقنا وقيمنا اإلسالمية، 
، )1(بمنهج اهللا تعالى الذي ارتضاه للبشرية(إن الدين عند اهللا اإلسالم)وترتكز على أساس من االلتزام 

  )2((ومن يبتغ غير اإلسالم ديناً فلن يقبل منه وهو في اآلخرة من الخاسرين).
وليس مطلوباً منا أن نترك أحكام إسالمنا، وأن نترك حضارتنا اإلسالمية الخالدة، وننتقل بفكرنا        

  ى حضارات اآلخرين نقلدهم في مفاسدها وانحدارها إلى الهاوية.وأخالقنا وسلوكنا إل
) جامعة وكلية متوسطة 107( -م1977حسب إحصائية -إن أمريكا ربة الحضارة الحديثة بها         

) جامعة وكلية للطالب. فهل تناست أمريكا التي 28) جامعة وكلية للبنات، و(79غير مختلطة، منها (
ومية واالجتماعية والحضاريـة والتربويـة واالقتصاديـة؟! أم تريدون تقلدونها الضرورات الق

الشـهوات والمتـع الرخيصـة، وابتــذال المرأة وتحطيم أخالق الرجل بدعوة ضرورة االختالط 
  )3(والحاجة إليه.

إن كثيراً من األمريكيين أدركوا أن االختالط يشغل الفتيات عن الجد والنشاط العلمي بالمالبس  
ولقد أصدر الرئيس األمريكي  ) 4(والزينة وما إلى ذلك، مما ال يفكرن فيه عندما ال يوجد معهن فتيان.

جورج بوش االبن أمراً بتشجيع العودة إلى تطبيق سياسة الفصل بين الجنسين في المدارس الثانوية 
واإلعدادية، لمساعدة التالميذ في التفرغ للدراسة وتحصيل نتائج أفضل، وأكّد مسؤول كبير في البيت 

  مويالً يفوق المدارس المختلطة. األبيض أن المدارس التي تطبق سياسة الفصل ستمنح ت
 -باختالف أصولهن االجتماعية -بكاليفورنيا  Miggs Collegeولقد قامت طالبات الـ

بإضراب لرفض االختالط، وربحن القضية، وقامت مجموعة من البريطانيات بجامعة أكسفورد 
نتائج في التحصيل العلمي بمظاهرة خوفاً من السماح باالختالط في الكلية. وفي بريطانيا نفسها أفضل ال

                                                             
 .19سورة آل عمران:  -1

 .85سورة آل عمران:  -2

 .23انظر: أيتها الفتاة المسلمة منير محمد الغضبان ص  -3

 .93مكانك تحمدي ص  -4



   146

كانت في المدارس الدينية التي تفصل الطالب عن الطالبات، وأفضل النتائج في فرنسا في المدارس 
  غير المختلطة.
  خالصة القول:

مما ال حاجة -في أيامنا هذه -إن االختالط بين الجنسين في المدارس والجامعات ومعاهد التعليم       
ن والفساد وحدوث المنكرات. لذا فإن الشرع اإلسالمي يمنعه ويحرمه محافظة إليه ووجوده مبعث الفت

  على األخالق والقيم، وصيانة لألعراض وحفاظاً على كرامة الفتاة وعفتها.

  ثامناً: الحجاب:

لقد تعرض حجاب المرأة المسلمة إلى كثير من الطعن والدس الرخيص من قبل الغرب الكافر.   
مكائد من قبل الغرب الكافر وأعوانه في العالم اإلسالمي. تقول المبشرة الغربية كما تعرض لكثير من ال

آنا مليجان: "إننا نريد صياغة المرأة المسلمة على النمط الغربي الذي تختفي فيه كلمة الحرام والحياء 
  ".والفضيلة.. وليس هناك طريق لهدم اإلسالم أقصر مسافة من خروج المرأة المسلمة سافرة متبرجة

ويقول جالدستون رئيس وزراء إنجلترا السابق: "لن يستقيم حال الشرق اإلسالمي ما لم يرفع   
  الحجاب عن وجه المرأة، ويغطى به القرآن".

ويقول اليهودي األمريكي مورو بيرجر:"إن المرأة المسلمة المتعلمة هي أبعد أفراد المجتمع عن   
  )1(ر المجتمع كله بعيداً عن الدين".تعاليم الدين، وأقدر أفراد المجتمع على ج

واليوم تقف معظم الدول الغربية موقف العداء من حجاب المرأة المسلمة، فتصدر القرارات     
  والقوانين لمنع المرأة المسلمة من إرتداء الحجاب، وتعتبره شكال من أشكال التمييز الديني.

ألن الغربيين يعتبرون المرأة بكل ما  ومن البديهي أن يكون هذا هو موقف الغرب من الحجاب  
فيها متعة وجنس، ولوحة فنية، وليست عرضاً يجب أن يصان أو يحفظ، لذا فإن السفور والتبرج 

  والعري، والموضات الفاضحة هو شغلهم الشاغل.
وإذا كان موقف الغرب من الحجاب ليس غريباً، فإن من الغريب جداً أن نجد كتَّاباً وصحفيين   

يقفون من حجاب المرأة المسلمة نفس موقف الغرب الكافر، فيمنعون  -يدعون اإلسالم-ونساء رجاالً 
المرأة المحجبة من دخول الجامعات والمستشفيات، كما يمنعن من العمل في مؤسسات الدولة، ويتهكم 

تبعيتهم إعالم تلك الدول من الحجاب ويطلقون عليه وعلى من ترتديه االوصاف التي تدل على كفرهم و
  للغرب الكافر في هجومه على الحجاب الذي شرعه اهللا تعالى سترة للمرأة المسلمة.

ومن يقرأ ما يكتبه دعاة التنوير والتحديث وتحرير المرأة في ديار المسلمين، ومن يستمع إلى   
على  أقوالهم عبر اإلذاعة والتلفاز وندواتهم ومؤتمراتهم فإنه ال يكاد يجد فرقاً بين هجوم الغرب

  الحجاب وهجوم هؤالء التائهين.
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  :)1(فهم يقولون مثالً
  إن الحجاب تزمت ورجعية وعودة إلى الوراء، وال يناسب حضارة القرن العشرين. -
  إن الحجاب يمثل االنتماء إلى الجماعات واألحزاب الدينية المتطرفة. -
  إن الحجاب يعيق المرأة عن الحركة والعمل والتعليم. -
  يسبب لصاحبته الخجل وسخرية الناس منها. إن الحجاب -
إن الصالة، والصوم، وطهارة القلب، وسالمة النية، وحسن التربية تغني عن الحجاب، وأن اإليمان  -

  باهللا وحب اهللا ورسوله هو قمة التدين، والدين يسر ال عسر فيه.
  ليه.إن التبرج أمر عادي ال يلفت النظر، وبالتربية السليمة يتعود الناس ع -

   -ومن أقوال بعض الساذجات من النساء المتبرجات:
إنِّي سأحتجب عندما أقتنع به أوالً، أو إن زوجي يدفعني للتبرج ونزع الحجاب، أو إني سأحتجب  -

عندما أكبر، أو إن الحجاب يسبب لي الصداع، وال أطيقه بسبب حرارة الجو المرتفعة في فصل 
  الصيف.

  -ومن مكائدهم:
  حجبة بالرجعية والتأخر والتزمت، وعدم مواكبة عصر الحرية والتمدين.وصفهم المت -
  تمجيد السافرات المتبرجات عبر وسائل التعليم واإلعالم. -
  قيام الشباب المنحل أخالقياً بمالحقة المتحجبات، وإيذائهن بالكلمة البذيئة. -
  وصف الفتيات المحجبات بالتستر وراء الدين. -
خلقية بهدف تنفير المجتمع من الحجاب الالفواسق الحجاب مع ارتكاب الفواحش ارتداء النساء ال -

  والمحجبات.
على خلع الحجاب في المدارس والجامعات  -في بعض البلدان اإلسالمية-إجبار الفتيات المسلمات  -

والوزارات وسائر المؤسسات، وفي بعض البلدان اإلسالمية يمنع توظيف الفتاة المحجبة، بل 
  طون انتماءها للمنظمات واألحزاب العلمانية الالدينية.ويشتر

  مهالً يا دعاة التحرير...

ماذا تقصدون بتحرير المرأة بعد أن أكرمها اإلسالم بنتاً وأماً وزوجة وأختاً؟ وأعطاها من الحقوق   
  ما لم يعطها أي نظام آخر.

لتصبح متعة للمارة  -رعيزيها الش-إنكم تريدون تحريرها من بيتها، وتحريرها من حجابها   
والنظارة في الشوارع واألسواق، وأماكن العمل، لتصبح مادة لإلغراء بالفاحشة والدعوة إليها، تثير 
العواطف وتحرك بجسمها العاري الغرائز الجنسية. لقد أصبحت المرأة في بالد الغرب الكافر وفي 

..فهي متعة لمشاهدي األفالم السينمائية، متعة وسلعة. -بفعل العدوى الغربية-كثير من بالد اإلسالم 
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وقراء الصحف والمجالت، وهواة الصورة العارية، حيث تحتل المرأة وقصصها الغرامية، وجسدها 
العاري، وأنوثتها المبتذلة، ومغامراتها الغرامية، وأخطاؤها الخلقية مكان الصدارة في هذه األفالم 

وهي متعة لمنظمي مسابقات ملكات الجمال التي تتكشف فيها والمجالت والصور االستغاللية التجارية، 
الفتيات، باديات الصدور والظهور وناهدات الثدي واألرداف، وهي سلعة لطالب البغاء الرسمي 
والسري، وألصحاب المتاجر ومعارض األزياء، وصناعي الدعايات واإلعالنات التجارية، وهي سلعة 

  )1(لكتاب أدب الفراش وشعراء الحداثة.
إن الخوارج من دعاة تحرير المرأة: يريدون منها أن تتحرر من األخالق التي تقوم عليها   

المجتمعات القوية، وأن تكون حرباً على مبادئ األخالق التي جاءت بها الشريعة اإلسالمية، فال تتحلى 
  المرأة بحياء، وال تتأدب مع كبير، وال تتقبل نصح ولي، وال تتقيد بدين أو عرف.

ويعنون بالتحرير: تحرير المرأة من عقيدتها...تحريرها من المبادئ اإلسالمية التي تدعو المرأة   
المسلمة إلى االلتزام بها والعمل بموجبها، فتثور على الحجاب، وتثور على نظام تعدد الزوجات، وتثور 

، تثور على التقاليد على أحكام اإلرث الشرعية، وتثور على مبدأ القوامة التي أوالها اإلسالم للرجل
  )2(واألعراف...يريدونها أن تخلع رقبة اإلسالم من عنقها، وتنسلخ من العقيدة الربانية.

لقد حقق هؤالء الخوارج الجدد هدف الصليبي الحاقد القس (زويمر) الذي أشار إليه في مؤتمر   
طوا إذا رأوا نتيجة تبشيري عقد في ديار المسلمين. قال القس زويمر:"ينبغي للمبشرين أن ال يقن

تبشيرهم للمسلمين ضعيفة، إذ من المحقق أن المسلمين قد نما في قلوبهم الميل الشديد إلى علوم 
  )3(األوربيين وتحرير المرأة".

 رابعاً:العولمة

  المقدمة
لقد كثر الحديث عن العولمة في السنوات العشر األخيرة من القرن العشرين بعد سقوط االتحاد       

السوفيتي، فتناولتها بالحديث األوساط الجامعية واإلعالمية والتيارات الفكرية والسياسية المختلفة، 
ت أعداد الندوات وأصبحت حديث االجتماعيين والفالسفة األوربيين وعلماء البيئة والطبيعة وكثر

والمؤتمرات والمحاضرات التي تحمل عناوينها "العولمة" أو النظام العالمي الجديد أو المتغيرات الدولية 
  الجديدة أو الكونية.

ولقد صدرت كثير من المؤلفات باللغات األوربية والعربية التي تتناول هذه الظاهرة، لدرجة أن      
المرء يكاد يحار في كيفية دراسة هذه الظاهرة واإللمام بموضوعها، خاصة أن كل كاتب أو متحدث 

  سياسي أو اإلعالمي.يتناولها بالدراسة والتحليل من جانب معين مثل الجانب االقتصادي أو الثقافي أو ال
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ومعظم األفكار واألطروحات الغربية التي تتناول دراسة ظاهرة العولمة تقوم على ما طرحه     
)، 1الكاتب األمريكي الياباني األصل "فرانسيس فوكاياما" في كتابه (نهاية التاريخ واإلنسان األخير)(

ري تتحدد بانتصار النظام الرأسمالي والتي يزعم فيه أننا وصلنا إلى نقطة حاسمة في التاريخ البش
الليبرالي والديمقراطية الغربية على سائر النظم المنافسة لهما، وأن العالم قد أدرك بعد فترة حماقة 
طويلة أن الرأسمالية هي أفضل أنواع النظم االقتصادية، وأن الليبرالية الغربية هي أسلوب الحياة 

المتحدة األمريكية وامتدادها االقتصادي القيمي (النظام الرأسمالي الوحيد الصالح للبشرية، وأن الواليات 
  ).2المادي) أوربا يمثالن الدورة النهائية للتاريخ، وأن اإلنسان الغربي هو اإلنسان الكامل األخير(

ومن هنا وجدت الفلسفة اإلعالمية الغربية في أفكار وأطروحات (فوكوياما) مادة تسوغ بها       
  ).3غرب الرعناء تجاه العالم المعاصر(سياسات ال

 تعريف العولمة:

  العولمة لغة: 

العولمة على وزن فوعلة، وهذه الكلمة بهذه الصيغة الصرفية لم ترد في كالم العرب، والحاجة     
المعاصرة قد تفرض استعمالها، وهي تدل على تحويل الشيء إلى وضعية أخرى، ومعناها: وضع 

م، وأصبحت الكلمة دارجة على ألسنة الكتاب والمفكرين في أنحاء الوطن الشيء على مستوى العال
  ).4العربي(

" الفرنسية، بمعنى جعل الشيء على مستوى عالمي، Mondialisationوالعولمة ترجمة لكلمة "    
اإلنجليزية التي ظهرت أوالً في  ”Globalisation“والكلمة الفرنسية المذكورة إنما هي ترجمة 

  المتحدة األمريكية، بمعنى تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل الكل.الواليات 
ومن خالل المعنى اللغوي يمكننا أن نقول بأن العولمة إذا صدرت من بلد أو جماعة فإنها تعني: تعميم 

  ).5نمط من األنماط التي تخص ذلك البلد أو تلك الجماعة، وجعله يشمل الجميع أي العالم كله(
                                                             

صدر هذا الكتاب بعد انهيار الشيوعية وسقوط االتحاد السوفيتي، وقد صدر مترجماً إلى اللغة العربية عن مركز  -1
 م بإشراف مطاوع صفدي. 1993اإلنماء القومي، بيروت 

، االسالم والغرب والديمقراطية 5سلسلة اقرأ ص  -م 1998دار المعارف، القاهرة  -انظر العولمة، د. جالل أمين- 2
م، 1997 -هـ1417الطبعة  -دمشق -لبنان، دار الفكر - دار الفكر المعاصر -جودت سعيد وعبد الوهاب علواني -

. عدنان عباس علي، مراجعة وتقديم أ.د. رمزي . فخ العولمة،هانس بيترمارتين ، هارالد شومان ترجمة د186ص 
 . 8-7الكويت، ص  -المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب  -عالم المعرفة  -زكي
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 -اليوم-من حيث اللغة كلمة غريبة على اللغة العربية ويقصد منها عند االستعمالالعولمة إذاً   
  تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل العالم كله.

  العولمة اصطالحاً: 

إن كلمة العولمة جديدة، وهي مصطلح حديث لم يدخل بعد في القواميس السياسية واالقتصادية.    
لقد ظهرت  -بكسر العين-أي الكون، وليس إلى العلم  -بفتح العين-لم والكلمة "العولمة" نسبة إلى العا

العولمة أوالً كمصطلح في مجال التجارة والمال واالقتصاد، ثم أخذ يجري الحديث عنها بوصفها نظاماً 
أو نسقاُ أو حالة ذات أبعاد متعددة، تتجاوز دائرة االقتصـاد، فتشـمل إلى جانب ذلك المبادالت 

  ).1السياسة والفكر والتربية واالجتماع واأليديولوجيا(واالتصال و
وقد أطلق عليها بعض الكتاب والمفكرين "النظام العالمي الجديد" وربما يوحي هذا اإلطالق بأن      

اللفظة ذات مضامين سياسية بحتة، ولكن في الحقيقة تشمل مضامين سياسية واقتصادية وثقافية 
آخر تشمل مضامين تتعلق بكل جوانب الحياة اإلنسانية. يقول الرئيس )، بمعنى 2واجتماعية وتربوية(

كلينتون: "ليست العولمة مجرد قضية اقتصادية بل يجب النظر إلى أهمية مسائل البيئة والتربية 
  )3والصحة".(

ولقد كثرت التعاريف التي توضح معنى العولمة، نذكر هنا بعضاً منها، ثم اذكر التعريف  الذي     
  نّه يعبر عن المعنى الحقيقي لظاهرة العولمة.أرى أ

  ومن هذه التعريفات:
"نظام عالمي جديد يقوم على العقل اإللكتروني، والثورة المعلوماتية القائمة على المعلومات  -1

واإلبداع التقني غير المحدود، دون اعتبار لألنظمة والحضارات والثقافات والقيم، والحدود الجغرافية 
  )4القائمة في العالم.(والسياسية 

"إنها حرية حركة السلع والخدمات واأليدي العاملة ورأس المال والمعلومات عبر الحدود الوطنية  -2
  )5واإلقليمية".(

العولمة هي: العملية التي يتم بمقتضاها إلغاء الحواجز بين الدول والشعوب، والتي تنتقل فيها  -3
ى حالة االقتراب والتوحد، ومن حالة الصراع إلى حالة التوافق، المجتمعات من حالة الفرقة والتجزئة إل
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ومن حالة التباين والتمايز إلى حالة التجانس والتماثل، وهنا يتشكل وعي عالمي وقيم موحدة تقوم على 
  ).1مواثيق إنسانية عامة"(

الكافر وأساسها والمواثيق اإلنسانية الواردة في هذا التعريف هي المواثيق التي يصنعها الغرب   
نظرة علمانية مادية للوجود لتحقيق مصالحه الخاصة، ثم تصدر للعالم على أنها مواثيق إنسانية لصالح 
البشرية، وال بأس أن تصدر بها القرارات الدولية من هيئة األمم المتحدة باعتبارها مؤسسة حامية 

  للحقوق اإلنسانية.
الغربي، وتعاظم آليات فرضه سياسياً واقتصادياً وإعالمياً "هي تعاظم شيوع نمط الحياة االستهالكي  -4

وعسكرياً، بعد التداعيات العالمية التي نجمت عن انهيار االتحاد السوفيتي وسقوط المعسكر الشرقي" أو 
هي محاولة لفرض الفلسفة البراجماتية النفعية المادية العلمانية، وما يتصل بها من قيم وقوانين ومبادئ 

  ).2لى سكان العالم أجمع(وتصورات ع
هي العمل على تعميم نمط حضاري يخص بلداً بعينه هو الواليات المتحدة األمريكية بالذات على  -5

بلدان العالم أجمع" وهي أيضاً أيديولوجياً تعبر بصورة مباشرة عن إرادة الهيمنة على العالم 
  ).3وأمركته(

وسائلها وتأثيراتها في واقع المجتمعات والشعوب وبعد دراسة متأنية لظاهرة العولمة وأهدافها و  
                            -يمكن أن تعرف العولمة بما يلي:

العولمة هي الحالة التي تتم فيها عملية تغيير األنماط والنظم االقتصادية، والثقافية          
نية، والقومية والوطنية في إطار واالجتماعية، ومجموعة القيم والعادات السائدة، وإزالة الفوارق الدي

تدويل النظام الرأسمالي الحديث وفق الرؤية األمريكية المهيمنة، والتي تزعم أنها سيدة الكون وحامية 
  النظام العالمي الجديد.

  نشأة العولمة:

  -اختلف الباحثون في التأريخ لنشأة العولمة على قولين:
يرى هؤالء الباحثون أن ظاهرة العولمة قديمة، عمرها خمسة قرون، ترجع إلى القرن  الرأي األول:

الخامس عشر أي إلى زمن النهضة األوربية الحديثة. حيث التقدم العلمي في مجال االتصال والتجارة، 
م، ويدل على ذلك: أن العناصر األساسية في فكرة العولمة وهي: ازدياد العالقات المتبادلة بين األم

سواء المتمثلة في تبادل السلع والخدمات، أو في انتقال رؤوس األموال، أو في انتشار المعلومات 
واألفكار، أو في تأثر أمة بقيم وعادات غيرها من األمم يعرفها العالم من ذلك التاريخ .                            

                                                             
، وهو بحث ألقي في المؤتمر العلمي 3د. أحمد مجدي حجازي: العولمة وآليات التهميش في الثقافة العربية ص -1

 م.1998ن العولمة والخصوصية) المنعقد بجامعة فيالدلفيا في األردن في مايو الرابع (الثقافة العربية في القرن القادم بي
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  لعولمة في السنوات الثالثين األخيرة منها:ولكن يقال: ثمة أمور مهمة جديدة طرأت على ظاهرة ا      
اكتساح تيار العولمة مناطق مهمة في العالم كانت معزولة، ومن هذه المناطق الدول األوربية  -

  الشرقية والصين.
الزيادة الكبيرة في تنوع السلع والخدمات التي يجري تبادلها بين األمم والشعوب، وتنوع مجاالت  -

  ليها رؤوس األموال.االستثمار التي تتجه إ
  سيطرة تبادل المعلومات واألفكار على العالقات الدولية. -
  التي تتفاعل مع العالم الخارجي. -في دخل كل دولة-ارتفاع نسبة السكان  -
النشاط المتزايد والفعال للشركات المتعددة الجنسيات في مجال تبادل السلع وانتقال رأس المال  -

تخاذها العالم كله مسرحاً لعملياتها في اإلنتاج والتسويق، وما تبع ذلك من هدم والمعلومات واألفكار، وا
الحواجز الجمركية وإلغاء نظام التخطيط وإعادة توزيع الدخل، والنظر في دعم السـلع والخدمات 

  )1الضرورية للسكان، وتخفيض اإلنفاق على الجيوش والجانب العسكري.(
لعولمة ظاهرة جديدة، فما هي إال امتداد للنظام الرأسمالي الغربي بل الرأي الثاني: يرى فريق آخر أن ا

هي المرحلة األخيرة من تطور النظام الرأسمالي العلماني المادي النفعي، وقد برزت في المنتصف 
الثاني من القرن العشرين نتيجة أحداث سياسية واقتصادية معينة منها: انتهاء الحرب الباردة بين 

م ثم سقوط االتحاد السوفيتي سياسياً واقتصادياً 1961يتي والواليات المتحدة األمريكية عام االتحاد السوف
م، وما أعقبه من انفراد الواليات المتحدة األمريكية بالتربع على عرش الصدارة في العالم 1991عام 

قتصادية الفاعلة من المعاصر وانفرادها بقيادته السياسية واالقتصادية والعسكرية، ومنها: بروز القوة اال
قبل المجموعات المالية والصناعية الحرة عبرة شركات ومؤسسات اقتصادية متعددة الجنسيات، 

  )2مدعومة بصورة قوية وملحوظة من دولها.(
يرى توماس فيردمان الصحافي األمريكي الذي يكتب في "نيويورك تايمز":(إن العولمة الحالية هي     

ولة األولى التي بدأت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بحكم التوسع مجرد جولة جديدة بعد الج
الهائل في الرحالت البحرية باستخدام طاقة البخار والتي أدت إلى اتساع حجم التجارة الدولية بشكل لم 

  )3يسبق له مثيل).(
 -ة األمريكيةوهي الواليات المتحد-أقول: وإن كانت هـذه العولمة تسـتهدف هيمنة دولة واحدة   

على دول العالم أجمع فإن هذه الصورة من العولمة لم تكن لتظهر فجأة دون بدايات أو مقدمات مهدت 
لها بصورة فاعلة ومخطط لها من القوى الرأسمالية ذات النزعة االستعمارية. ومن ذلك إنشاء منظمة 

نشاء والتعمير، وصندوق النقد األمم المتحدة وما تبعها من مؤسسات مالية دولية: البنك الدولي لإل
الدولي، ثم اتفاقية الجات "االتفاقية العامة على الرسوم الجمركية والتجارة" التي تعود في تاريخها إلى 
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م حيث اجتمعت ثالث وعشرون دولة صناعية في جنيف للنظر في تحرير التجارة وفتح 1947سنة 
م، وبلغ عدد الدول الموقعة 1948منذ أول يناير األبواب بين هذه الدول، وبدأت سريان هذه االتفاقية 

  م مائة وسبع عشرة دولة.1993عليها سنة 
ثم معاهدة "ماستريخت" التي ضمت خمسة عشر بلداً صناعياً، وظهور المناطق التجارية الحرة،   

السوفيتي واالتحادات الجمركية، ثم األحداث السياسية التي تتمثل بانتهاء الحرب الباردة، ثم قيام الرئيس 
م باإلعالن عن إصالح النظام 1985عام  -وبدعم أمريكي ملحوظ  -ميخائيل غورباتشوف-األسبق 

ويكا" وقد كان هذا اإلعالن بمثابة اإلعالن عن سقوط ريستراالقتصادي الشيوعي الذي سمي وقتها "الب
م، 1989ئط برلين عام الشيوعية وانهيار االتحاد السوفيتي سياسياً واقتصادياً، وما تاله من سقوط حا

م، وما أسفرت عنه من تثبيت القواعد األمريكية 1991واتحاد األلمانيتين، ثم حرب الخليج الثانية عام 
العسكرية في منطقة الخليج العربي. كل هذه األحداث ساهمت إلى حد بعيد في تربع الواليات المتحدة 

ح "النظام العالمي الجديد" و"اآلحادية القطبية األمريكية على عرش النفوذ العالمي، وبالتالي برز مصطل
  والعولمة".

م، 1995وظهر أول نظام تجاري دولي ملزم لألقطار المنضوية تحت لوائه في شهر نيسان سنة   
بمدينة مراكش المغربية وهي امتداد  - W.T. O -حيث أعلن عن إنشاء المنظمة العالمية للتجارة 

ثل أحد أركان النظام االقتصادي العالمي الجديد، وتختص بأعمال إدارة التفاقية الجات. وهذه المنظمة تم
ومراقبة وتصحيح أداء العالقات التجارية، وستكون عامل مساعد للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 

في شباط عام -لتنفيذ وإقرار النظام االقتصادي العالمي الجديد. وأخيراً تم دعم صرح العولمة بالتوقيع 
على أول اتفاق دولي يتعلق بتحرير المبادالت الخدمية المتطورة،  -م بمدينة جنيف بسويسرا1997

  ).1وخاصة فيما عرف "بالتكنولوجيا المعلوماتية" أو ثورة االتصاالت(
ومما ساعد على سرعة انتشار ظاهرة العولمة انضمام كثير من دول شرق أوربا إلى الحلف   

الحلف نفسه، وانضمام كثير من الدول العربية إلى المنظمة العالمية  األطلسي، وانفتاح دول أخرى على
ثم المؤتمرات االقتصادية المتالحقة التي تنظر لهذه  -وبقية الدول تتفاوض لالنضمام-)، 2للتجارة(

العولمة كأمر حتمي ال مفر منه، وإظهار مزاياها االقتصادية والتنموية ومن أشهرها "منتدى دافوس 
ثم المشروعات االقتصادية اإلسرائيلية التي تستهدف عولمة الشرق األوسط لصالح االقتصادي" 

المشروع الصهيوني الذي يتمثل في دولة إسرائيل الكبرى، التي تسعى لتحقيقه اقتصادياً وثقافياً عبر 
ة مع دول بوابات اتفاقيات السالم التي تعقدها منفردة مع الدول العربية، واالتفاقيات االقتصادية الثنائي

المنطقة وعبر بوابات التطبيع التي تهيأ لها بكل قوة الواليات المتحدة األمريكية وحلفاؤها في المنطقة 
                                                             

 .19انظر العولمة، محمد سعيد أبو زعرور، ص  - 1
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ومن ورائه القوى -العربية، وقد أضفى ذلك كله بعداً استراتيجياً جديداً على دعم الدور األمريكي 
  نظام العالمي الجديد.لقيادة ال -الصهيونية المتحكمة في السياسة والقيادة األمريكية

 أهداف العولمة وآثارها:

لقد روج دعاة العولمة في الغرب وعمالؤهم في المنطقة العربية مجموعة من المقوالت لصالح   
العولمة، ومن ذلك: أن العولمة تبشر باالزدهار االقتصادي والتنمية والرفاهية لكل األمم والعيش الرغيد 

لتقنية الحديثة وتسهيل الحصول على المعلومات واألفكار عبر االستفادة للناس كلهم، واالنتعاش ونشر ا
من الثورة المعلوماتية الحديثة، وإيجاد فرص لالنطالق لألسواق الخارجية، وتدفق االستثمارات األجنبية 

  التي تتمتع بكفاءة عالية وبالتالي ينتعش االقتصاد الوطني والقومي.
والمفكرون أن تلك المقوالت ما هي إال شعارات استهالكية ولكن سرعان ما اكتشف الباحثون   

جوفاء. لقد أدركت الدول الفقيرة والنامية أن طغيان العولمة واحتكارات الشركات الدولية إنما يزيدها 
فقراً وخضوعاً للسياسات الرأسمالية الغربية فأخذت تستنفر جهودها للدفاع عن حقوقها في مواجهة هذه 

ذر مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا من العولمة في المجال االقتصادي وقال: "إن العولمة، فلقد ح
  )1منظمة التجارة العالمية تسمح للدول الغنية بابتالع الدول الفقيرة".(

  -واألهداف الحقيقية للعولمة يمكن تلخيصها فيما يلي:    

 أوالً: األهداف واآلثار االقتصادية:

ويل النظام االقتصادي الرأسمالي، حيث تم توحيد الكثير من أسواق ترتبط عملية العولمة بتد  
اإلنتاج واالستهالك، وتم التدخل األمريكي في األوضاع االقتصادية للدول، وخاصة دول العالم الثالث، 
عبر المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تمارس اإلمالءات االقتصادية 

رة لمصالح الشعوب، وبالتالي تحقق العولمة ألصحابها عدة أهدف كبيرة في المجال االقتصادي المغاي
  -هي:

السيطرة على رؤوس المال العربية واستثماراتها في الغرب، فالعالم العربي الذي تتفاقم ديونه  -1
وروبا وحدها ) ألف دوالر في الدقيقة الواحدة هو نفسه الذي تبلغ حجم استثماراته في أ50بمقدار(

م فنتيجة عدم االستقرار 1986) ملياراً عام 670م، بعد أن كانت (1995) مليار دوالر عام 465(
السياسي واالقتصادي والتبعية النفسية للغرب تصب هذه األموال هناك لتدار حسب المنظومة 

  )2الغربية.(
                                                             

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام مؤتمر لوزراء خارجية دول منظمة المؤتمر اإلسالمي الذي انعقد في كوالمبور في  -1
 م .2000السابع والعشرين من يونيو 
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ة وقوة الدولة الوطنية في الهيمنة األمريكية على اقتصاديات العالم من خالل القضاء على سلط -2
المجال االقتصادي بحيث تصبح الدولة تحت رحمة صندوق النقد الدولي حين تستجدي منه المعونة 
والمساعدة عبر بوابة القروض ذات الشروط المجحفة، وخاضعة لسيطرة االحتكارات والشركات 

اذج الواضحة للدول التي )، ولعل تركيا والمكسيك من النم1األمريكية الكبرى على اقتصاد الدول(
) إن الدول العربية ـ كإحدى المناطق 2عصف بها تيار العولمة لصالح المستثمرين األمريكيين.(

) مليار دوالر، وتتفاقم ديونها بما 250م: (1995المستهدفة بالعولمة ـ بلغت ديونها الخارجية عام 
لما ارتفعت وتيرة الديون كلما ترسخت ) ألف دوالر في الدقيقة الواحدة، وال شك أنّه ك50مقداره (

التبعية ووجدت الذريعة للتدخل، وبسبب هذه الديون ـ التي بدأت بتشجيع من الغرب عن طريق البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي اللذين يعمالن على إغراق الدول المستهدفة بالديون ـ أصبح اقتصاد 

لغة مالحقة خدمة الديون وفوائدها المتراكمة، فهي في معظم هذه الدول متخبطاً، يستطيع وبصعوبة با
) مع العلم أن أمريكا التي توصف 3الحقيقة وسيلة لبسط النفوذ على البالد تماماً كما كانت في الماضي.(

بأنها أغنى وأقوى بلد في العالم هي أيضاً أكبر بلد مدين في العالم، وكما يقول مؤلفا كتاب (اإلفالس 
) تريلون دوالر في 4ار القادم ألمريكا): "من الجدير بالذكر أن ديون أمريكا بلغت (م ـ االنهي1995
) مليار دوالر، أي أكثر من المبلغ الذي تنفقه البالد على 300م، أما الفوائد فقد بلغت (1992العام 

  )      4قطاعات التعليم والعدل واإلسكان والبيئة مجتمعة".(
الغنية في الدول الغربية والقوى المتحالفة معها في الدول األخـرى تحقيق مصالح المجموعات  -3

علـى حسـاب شـعوب العالـم، ومما يدل على ذلك فشل تجربة "النمور اآلسيوية" ومنها إندونيسيا 
وماليـزيا، حيث لم تسـتطع تحقيـق المصالح االقتصـادية المطلـوبـة لشـعوبها، إذ عملت 

أحد رموز -على إحداث هذا الفشل، وقام أحد المستثمرين األجانب  الشركات المتعددة الجنسيات
الملياردير "جورج سورس" باللعب في البورصة مما أدى إلى ضرب التجـارة التنمويـة  -العولمة

)، يقول الدكتور مجدي قرقر: "إن الشركات المتعددة الجنسيات أدى تطورها وتضخمها 5وإحباطهـا(
ياً، وتعدد أنشطتها في كل المجاالت: االستثمار واإلنتاج والنقل والتوزيع إلى تعميق العولمة اقتصاد

والمضاربة، ووصل األمر إلى أنها قد صارت تؤثر في القرار السياسي والبعد الثقافي والمعرفي، وفي 
ظل العولمة استطاعت هذه الشركات االستفادة من فروق األسعار، من نسبة الضرائب، من مستوى 
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يز اإلنتاج في المكان األرخص وبعد ذلك ينقل اإلنتاج إلى المكان الذي يكون فيه مستوى األجور لترك
  )1األسعار أعلى ويتم تسويقه هناك".(

من -أفريقية وآسيوية-م عقد في القاهرة مؤتمر ضم الدول الخمسة عشر19/6/2000في يوم   
و لصالح فئة قليلة تزيدها غنى فوق أكد المتحدثون فيه أن االقتصاد العالمي الجديد ه -الدول النامية

  غناها، على حساب الدول الكثيرة الفقيرة، وهو يدفع الدول النامية إلى مقبرة الفقر.
  -وترتب على هذا الهدف ما يلي من النتائج:    

ملياردير في العالم يمتلكون  358تركيز الثروة المالية في يد قلة من الناس أو قلة من الدول، فـ  -أ
% من 85% من دول العالم تستحوذ على 20ضاهي ما يملكه أكثر من نصف سكان العالم، و ثروة ت

% من المدخرات 85% من التجارة العالمية، ويمتلك سكانها 84الناتج العالمي اإلجمالي، وعلى 
  العالمية.

الواليات المتحدة -سيطرة الشركات العمالقة عملياً على االقتصاد العالمي، إن خمس دول  -ب
شركة من أصل مائتي شركة من  172تتوزع فيما بينها  -األمريكية واليابان وفرنسا وألمانيا وبريطانيا

  )2الشركات العالمية العمالقة.(
تعميق التفاوت في توزيع الدخل والثروة بين الناس بل بين المواطنين في الدولة الواحدة، واختزال  -ج

الحياة البراجماتية االستهالكية للقوى الرأسمالية والسياسة طاقات شعوب العالم إلى طاقة دفع لماكينة 
  )3الغربية المسيطرة.(

استئثار قلة من سكان الدولة الواحدة بالقسم األكبر من الدخل الوطني والثروة المحلية في الوقت  -د
تصرفون الذي يعيش أغلبية السكان حياة القلة والشقاء، ويوضح ذلك أن عشرين بالمائة من الفرنسيين ي

فيما يقرب من سبعين بالمئة من الثروة الوطنية، وعشرين بالمائة من الفرنسيين ال ينالون من الدخل 
  )4الوطني سوى نسبة ستة بالمائة.(

النمو المطرد للبطالة، وانخفاض األجور وما يرتبط بها من تقليص في قدرة المستهلكين واتساع  -هـ
) مليون شخص يعانون 800على حقائق خطيرة، ففي العالم ( دائرة المحرومين، وقد دلت اإلحصائيات

شركة من أكبر الشركات  500من البطالة وهذا الرقم في ازدياد، وفي السنوات العشرة األخيرة عملت 
كل سنة، على الرغم من ارتفاع أرباح هذه  -في المتوسط-العالمية على تسريح أربعمائة ألف عامل

ذه الشركات منحت للمساهمين فيها مبلغ خمسة مليون دوالر لكل الشركات بصورة هائلة فإحدى ه
  )1) والشركات األمريكية تسرح مليونين من العمال.(5منهم.(
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بهدف تعطيل التنمية  -وخاصة النامية-فرض السياسات االقتصادية والزراعية على دول العالم  -و
الغربية، وتسليم إرادتها السياسية للقوى الحاكمة االقتصادية، وإبقائها سوقاً استهالكية رائجة للمنتوجات 

%، وارتفعت معدالت 100م بأكثر من 98في أمريكا. ففي بعض الدول انخفضت معدالت النمو عام 
). 2البطالة بنسبة خطيرة أدت إلى حدوث مشكالت اجتماعية عديدة من أهمها زيادة نسبة الفقر واألمية(

تصاد ومفاهيم السوق من العناصر األساسية في العولمة فإن التنمية يقول ساكيكو فوكيربار:"ما دام االق
  )3البشرية لن تأخذ حظها الذي تستحق من هذه العولمة".(

إضعاف قوة موارد الثروة المالية العربية المتمثلة في النفط حيث تم إضعاف أهميته كسلعة حينما  -ز
من تخفيض  -أسوة بتجارة المعلومات-ية تم استثناؤه من السلع التي تخضع لحرية التجارة الدول

الضرائب والقيود الجمركية المفروضة عليه من الدول المستهلكة، فما زالت هذه الدول وعلى رأسها 
الواليات المتحدة األمريكية ترفض اعتبار النفط والمشتقات البتروكيماوية من السلع التي يجب تحريرها 

التي تفرضها الدول المستهلكة، وبذلك تجني هذه الدول من القيود الجمركية والضرائب الباهضة 
األرباح الهائلة من وراء ذلك، وهي تعادل ثالثة أمثال العائدات إلى الدول المنتجة في الوقت الحاضر، 
بل أصدر الكونجرس األمريكي تشريعاً يقضي بفرض العقوبات على دول في منظمة "أوبيك" إذا 

  )4ثبيتها.(شاركت في رفع أسعار النفط أو ت
ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الدول اإلسالمية، نتيجة إلغاء هذه الدول الدعم المالي الذي كانت  -ح

تقدمه للسلع الغذائية، وبسبب االحتكار والمنافسة غير المتكافئة من الدول الكبرى، وبسبب قيود الجودة 
ارية والصناعية الدولية، وهي شروط ال تقدر وشروط المواصفات العالمية التي تفرضها االتفاقيات التج

) ويترتب على ذلك أن تبقى األسواق اإلسالمية سوقاً مفتوحاً 5الدول اإلسالمية النامية على الوفاء بها.(
رائجاً أمام المنتجات والبضائع األوربية واألمريكية، وأن تقوض المصانع والمؤسسات الوطنية 

  )6واالقتصاد الوطني.(

  هداف واآلثار السياسية:ثانياً: األ

فرض السيطرة السياسية الغربية على األنظمة الحاكمة والشعوب التابعة لها، والتحكم في مركز  -1
القرار السياسي وصناعته في دول العالم لخدمة المصالح األمريكية والقوى الصهيونية المتحكمة في 

ها الوطنية والقومية، وثقافتها ومعتقداتها السياسة األمريكية نفسها، على حساب مصالح الشعوب وثروات
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). يقول جون بوتنغ رئيس المدراء التنفيذيين السابق في بنك بنسلفانيا "في العولمة نحن نقرر 1الدينية(
  ).2من الذي سيعيش ونحن نقرر من الذي سيموت"(

غييبها الكامل كقوى إضعاف فاعلية المنظمات والتجمعات السياسية اإلقليمية والدولية، والعمل على ت -2
مؤثرة في الساحة العالمية واإلقليمية، ومن ذلك: منظمة الدول األمريكية ومنظمة الوحدة األفريقية 
والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، والمتابع لنشاطات هذه المنظمات يالحظ أنها ال تستطيع 

ألحداث الجارية مثل قضايا: البوسنة اتخاذ أي موقف تجاه القضايا السياسية المعاصرة وتجاه ا
  )3والهرسك، وألبان كوسوفو، والشيشان.(

منقوصة السيادة، حتى تبقى هذه الدول ضعيفة وتابعة للهيمنة  -خاصة-إبقاء الدول اإلسالمية  -3
  السياسية الغربية.

في نفوس إضعاف سلطة الدول الوطنية، أو إلغاء دورها وتقليل فاعليتها، وقتل روح االنتماء  -4
أبنائها، فالعولمة نظام يقفز على الدولة والوطن واألمة، واستبدال ذلك باإلنسانية، إنها نظام يفتح الحدود 

)، ويزيل الحواجز التي تقف حائالً دون الثقافة 4أمام الشبكات اإلعالمية والشركات المتعددة الجنسيات(
وحدة األمة، وإثارة النعرات الطائفية، وإثارة الرأسمالية المادية والغزو الفكري الذي يستهدف تفتيت 

  الحروب والفتن داخل الدولة الواحدة كما في السودان.
خاصة -إضعاف دور األحزاب السياسية في التأثير في الحياة السياسية في كثير من دول العالم  -5

هلية تمارس دوراً في الوقت التي بدأت فيه المنظمات غير الحكومية والجمعيات األ -الدول اإلسالمية
  )5متزايداً في الحياة السياسية.(

بعثرة الشعوب المسلمة وتفرقها، والقضاء على مقومات الوحدة والتضامن اإلسالمي، وتفريغ  -6
المنظمات والتجمعات اإلسالمية من مضامينها الحقيقية حتى تبقى عاجزة عن تحقيق آمال وأماني 

  المخططات االستعمارية الغربية.المسلمين، ولتصبح أداة طيعة في خدمة 

  ثالثاً: األهداف واآلثار الثقافية:

لعل من أخطر أهداف العولمة ما يعرف بالعولمة الثقافية فهي تتجاوز الحدود التي أقامتها الشعوب   
لتحمي كيان وجودها، وما له من خصائص تاريخية وقومية وسياسية ودينية، ولتحمي ثرواتها الطبيعية 

                                                             
 .36العولمة، محمد سعيد أبو زعرور ص  -1

دراسة حول البعد التاريخي والمعاصر لمفهوم العولمة، غازي الصوراني، إصدار منتدى الفكر الديمقراطي  -2
 .80، ص 2000الفلسطيني، 

، فبراير 180" لجمال قنان في مجلة المستقبل العربي، العدد انظر مقال:"نظام عالمي أم سيطرة استعمارية جديدة -3
 م.1994

 . 158- 157، الوطنية في عالم بال هوية ، ص  148- 147، 145العرب والعولمة، ص  -4

 .80- 79ص  - مرجع سابق  -الوطنية في عالم بال هوية  -5
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راثها الفكري الثقافي، حتى تضمن لنفسها البقاء واالستمرار والقدرة على التنمية ومن ثم والبشرية وت
  الحصول على دور مؤثر في المجتمع الدولي.

يقول بلقيزر:"العولمة كما يدعي روادها هي انتقال من مرحلة الثقافة الوطنية إلى ثقافة عليا جديدة   
دوان رمزي على سائر الثقافات األخرى، وهي اختراق "عالمية"، وهي في حقيقتها اغتصاب ثقافي وع

  )1تقني يستخدم وسائل النقل واالتصال لهدر سيادة الثقافات األخرى للشعوب، وفرض الثقافة الغربية".(
ودعا دافايد روشكويف (أستاذ العالقات الدولية بجامعة كولومبيا والمسئول السابق في حكومة   

يات المتحدة إلى استغالل الثورة المعلوماتية الكونية للترويج للثقافة الرئيس األمريكي كلينتون) الوال
والقيم األمريكية على حساب الثقافات األخرى، ألن األمريكان أكثر األمم عدالً وتسامحاً وهم النموذج 

  )2األفضل للمستقبل، واألقدر على قيادة العالم.(
إن المهمة األساسية ألمريكا توحيد الكرة :"-توازن الغد-ويقول شتراوس هوب في كتابه        

األرضية تحت قيادتها، واستمرار هيمنة الثقافة الغربية، وهذه المهمة التي ال بد من إنجازها بسرعة في 
  )3مواجهة نمور آسيا وأي قوى أخرى ال تنتمي للحضارة الغربية".(

  إذاً من األهداف الثقافية للعولمة:         
  .النظام الغربي الرأسمالي النفعي البرجماتيالترويج لفلسفة  •
  .فرض الثقافة الغربية الوافدة وجعلها في محل الصدارة  •
الهيمنة في العالم وقهر الهوية الثقافية لألمم والشعوب األخرى، على أن تظل الثقافات األخرى  •

األخالقية يجب أن محدودة في نطاق السلوك الفردي ال تتعداه، فالدساتير والنظم والقوانين والقيم 
تستمد من الفلسفة المادية النفعية، ومن ثقافة الرجل األبيض العلمانية، المناهضة للعقائد والشرائع 

  )4السماوية.(
إن عمالء الغرب في العالم اإلسالمي الذين يروجون العولمة يحاولون جادين تعميم الفلسفة المادية   

المي جزءاً من المنظومة العلمانية العالمية التي تتميز والفكر الغربي العلماني ليصبح العالم اإلس
بخصائص معينة وتظهر بثقافة واحدة، تتجاوز الفكر اإلسالمي بكل أبعاده الثقافية والسياسية 

  واالجتماعية واالقتصادية والخلقية.
  -ومن آثار العولمة في الهوية الثقافية:

التي استخدمت كأداة قوية فاعلة في  -د ثقافة االستهالكألن العولمة تمج-شيوع الثقافة االستهالكية  -1
إطالق شهوات االستهالك إلى أقصى عنان ومن ثم تشويه التقاليد واألعراف السائدة في العالم 

  اإلسالمي.
                                                             

 . 38م، ص 1999،  11انظر مجلة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، عدد  -1

 .14-13اإلسالم والعولمة، ص  -2

 .5ص  -مرجع سابق-نقالً عن دراسة حول البعد التاريخي المعاصر لمفهوم العولمة  -3

 .11-10، العولمة وآليات التهميش في الثقافة الغربية ص 96-95اإلسالم والعولمة، ص  -4
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تغريب اإلنسان المسلم وعزله عن قضاياه وهمومه اإلسالمية، وإدخال الضعف لديه والتشكيك في  -2
  )1ة وهويته الثقافية.(جميع قناعته الديني

إشاعة ما يسمى بأدب الجنس، وثقافة العنف التي من شأنها تنشئة أجيال كاملة تؤمن بالعنف  -3
) وما يترتَّب على ذلك من انتشار الرذيلة والجريمة والعنف 2كأسلوب للحياة وكظاهرة عادية وطبيعية.(

توافه األمور وبما يعود عليه بالضرر في المجتمعات اإلسالمية، وقتل أوقات الشباب بتضييعها في 
البالغ في دينه وأخالقه وسلوكه وحركته في الحياة، وتساهم في هذا الجانب شبكات االتصال الحديثة 
والقنوات الفضائية وبرامج اإلعالنات والدعايات للسلع الغربية وهي مصحوبة بالثقافة الجنسية الغربية 

اإلنسانية، ولقد أثبتت الدراسات الحديثة خطورة القنوات الفضائية التي تخدش الحياء والمروءة والكرامة 
على النظام التعليمي والحياة الثقافية والعالقات  -بما تبثه من أفالم ومسلسالت جنسية فاضحة-

  )3االجتماعية ونمط الحياة االقتصادية في العالم اإلسالمي.(
ة األمريكية حيث سيطرت الثقافة األمريكية الشعبية انتشار نوعية مميزة من الثقافة المادية والمعنوي -4

على أذواق البشر فأصبحت موسيقى وغناء مايكل جاكسون وتليفزيون رامبو وسينما داالس هي اآلليات 
والنماذج السائدة في مختلف أنحاء العالم وأصبحت اللغة اإلنجليزية ذات اللكنة األمريكية هي اللغة 

  )4السائدة.(
ياء والمطاعم والمأكوالت والمنتوجات األمريكية في كثير من الدول اإلسالمية، ألن هذه انتشار األز -5

السلع تحمل في طياتها ثقافة مغايرة تسحق ثقافات األمم المستوردة لها، وظهور اللغة اإلنجليزية على 
  واجهات المحالت والشركات، وعلى اللعب والهدايا، وعلى مالبس األطفال والشباب.

) تحتوي على 5ت أن األزياء األوربية واألمريكية قد كتبت عليها عبارات باللغة اإلنجليزية(لقد ثب  
ألفاظ وجمل جنسية مثيرة للشهوات ومحركة للغرائز الجنسية، وأيضاً ال دينية تمس المشاعر 

ية في والمقدسات واألخالق اإلسالمية وتروج للثقافة الغربية التي تقوم على اإلباحية والحرية الفوضو
  )6مجال العالقات بين الرجل والمرأة.(

                                                             
 .150الوطنية في عالم بال هوية ص - 1

إلى  100مجلة الفكر العربي المعاصر العدد –في مواجهة المتغيرات الدولية الراهنة انظر مبحث الثقافة العربية -2
 .150، 85-84، الوطنية في عالم بال هوية ص36م، مسعود ظاهر ص1993، بيروت 101

 .128- 126العولمة، د. جالل أمين ص  -3
 م.1998، مارس 229العدد  - بيروت-مركز دراسات الوحدة العربية  - انظر مجلة المستقبل العربي -4

: Sow -: خذنيtake me -:قبلنيkiss meومن تلك الكلمات والعبارات المكتوبة على مالبس األطفال والشباب:  -5
 صهيوني. :Zion -: ابن الزناAdulery -: عاهرprostitute -: أنا يهوديI'm Jewish -خنزير

 .137-136اإلسالم والعولمة ص  -6
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  رابعاً: األهداف واآلثار الدينية:

العولمة آتية من الغرب الصليبي الكافر الذي يعتمد األنظمة والمفاهيـم العلمانية الالدينية. ولقد   
حذرنا اهللا تعالى من اليهود والنصارى فقال عز وجل: (ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حتى 

، وقال: (وال يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا) 120تبع ملتهم) سورة البقرة:ت
  .217سورة البقرة:

يقول الدكتور جالل أمين: "وهناك من يكره العولمة ال لسبب اقتصادي، بل لسبب ديني. فالعولمة    
وآمنت بالعلمانية التي ال تختلف كثيراً آتية من مراكز دينها غير ديننا، بل هي قد تنكرت لألديان كلها، 

في نظر هؤالء عن الكفر، ومن ثم ففتح األبواب أمام العولمة هو فتح األبواب أمام الكفر، والغزو هنا 
في األساس ليس غزواً اقتصادياً، بل غزو من جانب فلسفة للحياة معادية للدين، والهوية الثقافية المهددة 

) فمن 1مة وعقيدتها، وحماية الهوية معناها في األساس الدفاع عن الدين".(هنا هي في األساس دين األ
  -أهداف العولمة الدينية:

التشكيك في المعتقدات الدينية وطمس المقدسات لدى الشعوب المسلمة لصالح الفكر المادي الالديني  -1
  الغربي، أو إحالل الفلسفة المادية الغربية محل العقيدة اإلسالمية.

بعاد اإلسالم وإقصاؤه عن الحكم والتشريع، وعن التربية واألخالق، وإفساح المجال للنظم است -2
  )2والقوانين والقيم الغربية المستمدة من الفلسفة المادية والعلمانية البرجماتية.(

قيم  تحويل المناسبات الدينية إلى مناسبات استهالكية، وذلك بتفريغها من القيم والغايات اإليمانية إلى -3
السوق االستهالكية، فعلى سبيل المثال: استطاع التقدم العلمي والتقني الحديث أن يحول شهر رمضان 

  )3وعيد الفطر خاصة من مناسبة دينية إلى مناسبة استهالكية.( -(شهر الصوم والعبادة والقرآن)-
المية من القوى ومن آثار العولمة في هذا الجانب: التحدي الخطير الذي تواجهه الشريعة اإلس  

المحلية العلمانية التي تتلقى الحماية الدولية المعنوية والمادية باسم الحرية والديمقراطية وحقوق 
اإلنسان، ولقد انتشرت الجمعيات األهلية المدعومة غربياً، التي تقوم بمحاربة الهوية الثقافية اإلسالمية 

وخاصة فيما يتعلق بالعالقة بين المرأة -مية وإثارة الشبه والشكوك حول النظم والتشريعات اإلسال
وتطالب بعضها جهاراً نهاراً الحكومات والمجالس البرلمانية إصدار  -والرجل وقضايا المرأة المسلمة

  القوانين وفق مواثيق األمم المتحدة المتعلقة بحقوق اإلنسان بعيداً عن النظم والتشريعات اإلسالمية.
                                                             

 .46العولمة، ص  -1

 .96م والعولمة ص اإلسال -2

إن من ينظر إلى أسواق المسلمين في رمضان ال يملك إال أن يقر بأن المخططات المعادية قد نجحت في تحقيق  -3
 ذلك.
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  جتماعية والخلقية:خامساً: األهداف واآلثار اال

تكريس النزعة األنانية لدى الفرد، وتعميق مفهوم الحرية الشخصية في العالقة االجتماعية، وفي   
عالقة الرجل بالمرأة، وهذا بدوره يؤدي إلى التساهل مع الميول والرغبات الجنسـية، وتمرد اإلنسان 

بالمرأة. وهذا بدوره يؤدي إلى انتشار على النظم واألحكام الشرعية التي تنظم وتضبط عالقة الرجل 
  اإلباحية والرذائل والتحلل الخلقي وخدش الحياء والكرامة والفطرة اإلنسانية.

إن ثقافة العولمة ثقافة مادية بحتة ال مجال فيها للروحانيات أو العواطف النبيلة، أو المشاعر   
عاطف والتكافل واالهتمام بمصالح وحقوق اإلنسانية، إنها تهمل العالقات االجتماعية القائمة على الت

اآلخرين ومشاعرهم. فهي تشكل عالماً يجعل من الشح والبخل فضيلة ويشجع على الجشع واالنتهازية 
  )1والوصول إلى األهداف بأي وسيلة دون أدنى التفات إلى القيم الشريفة السائدة في المجتمع.(

نسية اآلثمة بين الرجل والمرأة، بل بين الرجل إن العولمة تجيز الشذوذ الجنسي والعالقات الج  
والرجل. ولبيان هذا الجانب الخطير المدمر للحياة االجتماعية في العالم اإلسالمي تراجع وثيقة مؤتمر 

م وأذكر هنا بعض 1994األمم المتحدة عن السكان والتنمية الذي عقد في القاهرة في شهر سبتمبر عام 
  -ة:التي ركزت عليها هذه الوثيق

الفرد هو األسـاس ومصالحـه ورغباتـه هـي المعيـار، ال الديـن وال األمة، وال العائلة، وال  -
  التقاليد، وال العرف. ومن حق الفرد التخلص من القيود التي تفرض من جانب تلك الجهات.

 تتحدث عن ممارسة الجنس دون أن تفترض وجود زواج، وعن ممارسة الجنس بين المراهقين دون -
أن تستهجنه، والمهم في نظر الوثيقة أال تؤدي هذه الممارسة إلى الوقوع في األمراض، والواجب 
توعية المراهقين وتقديم النصائح المتعلقة بممارسة الجنس ومنع الحمل، وتوفير منتهى السرية لهم، 

  واحترام حقهم في االحتفاظ بنشاطهم الجنسي سراً عن الجميع.
  إلى زيادة معدل المواليد. -في نظرها-اج المبكر ألنه يؤدي تستهجن الوثيقة الزو -
اإلجهاض: ال تدين الوثيقة اإلجهاض حتى ولو لم يكن ثمة خطر على صحة األم، المهم أن يكون  -

  اإلجهاض آمناً ال يهدد حياة األم.
ت في نطاق دون أن تميز بين ما إذا كانت هذه األمومة قد حدث-استهجنت الوثيقة األمومة المبكرة  -

ألنها في نظرها تزيد من معدالت النمو ، وتقيد المرأة من العمل  -الزواج الشرعي أم خارجه
  والمساهمة في اإلنتاج.

استخدمت الوثيقة لفظ "قرينين" بدالً من زوجين، فلفظ قرينين أكثر حياداً، ألنه ال يفترض وجود رباط  -
  والعالقات الجنسية دون زواج أمراً جائزاً ومقبوالً.قانوني معين. وهذا الحياد يجعل الشذوذ الجنسي 

المساواة بين المرأة والرجل: تدعو الوثيقة إلى المساواة التامة بين الطرفين، وحثت المرأة على إلغاء  -
الفوارق الطبيعية بينها وبين الرجل، ومن ذلك: اشتراك الرجل في األعمال المنزلية ورعاية األطفال 
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ن النظر إلى اختالف الظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية بين الرجال أسوة بالنساء، دو
  )1والنساء.(

ومن آثار العولمة في الجانب االجتماعي زيادة معدالت نسبة الجريمة ليس في الدول النامية       
يتر مارتين، وحدها، بل في كل الدول األوربية الغنية، وقد أكد هذا األمر الكاتبان األلمانيان (هانس ب

وهارالدشومان) حيث قاال: "ينتفع مرتكبو الجرائم متعدية الجنسيات أيضاً من إلغاء القيود القانونية 
المفروضة على االقتصاد، فعلى مستوى كل البلدان الصناعية تتحدث دوائر الشرطة والقضاء عن 

أشار إلى هذه الحقيقة بعين  طفرة بينة في نمو الجريمة المنظمة، وكان أحد موظفي الشرطة الدولية قد
العقل، حينما راح يقول: "إن ما هو في مصلحة التجارة الحرة، هو في مصلحة مرتكبي الجرائم 

) ويضيفان:"إن النتائج المترتبة تثير الرعب بال شك، ففي منظور الخبراء أضحت اليوم 2أيضاً".(
إنه يحقق أرباحاَ تبلغ خمسمائة مليار دوالر الجريمة المنظمة عالمياً، أكثر القطاعات االقتصادية نمواً، 

  )3في العام".(
ومن آثار العولمة في الجانب االجتماعي أيضاً زيادة معدالت الفقر والبطالة وتوهين العالقات       

االجتماعية بين األفراد، والظلم االجتماعي الذي يصيب األسر الفقيرة نتيجة تقليص الدولة للدعم 
سر، ولقد أصدرت األمم المتحدة أخيراً تقريراً يفيد بأن قوى العولمة رغم إتاحتها االجتماعي لهذه األ

فرص لم يحلم بها لمنفعة بعض الشعوب وبعض الدول إال أنها قد أسهمت في الوقت نفسه في كثير من 
 دول العالم في رفع معدالت الفقر والظلم والقلق على فرص العمل وإضعاف المؤسسات التي تقدم الدعم

 )4االجتماعي للفقراء، كما أسهمت في تفتت القيم والعادات السائدة منذ زمن بعيد.(

  -وسائل العولمة:

لقد لجأت القوى الرأسمالية الغربية وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية إلى الوسائل التالية   
  من أجل تحقيق األهداف المنشودة من وراء العولمة.

نظمات االقتصادية والتجارية التي تمرر من خاللها السياسات واإلمالءات إنشاء التكتالت والم -1
دولة" (االتفاقية العامة للتجارة والتعرفة  117لصالح العولمة، ومن ذلك اتفاقية "الجات " أعضاؤها 

الجمركية)، وتكتل "النافتا" المكون من كندا وأمريكا والمكسيك والسوق األوربية المشتركة، و"إيباك" 
                                                             

 .122-121والعولمة ص ، اإلسالم 138-133انظر العولمة ، د. جالل أمين ص  -1

 .367فخ العولمة ص  -2

م إلى 1990، فمن األمثلة:ارتفاع حجم المبيعات في السوق العالمية للهيروين في عام 370المصدر نفسه: ص -3
عشرين ضعفاً من خالل العشرين سنة الماضية، وارتفعت المتاجرة بالكوكايين إلى خمسين ضعفاً. انظر المصدر 

 .368-367السابق، ص 

 .36م ص 1998نيسان  11، 108انظر مجلة المشاهد السياسي عدد  -4
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مكون من دول "النافتا" واستراليا ونيوزلندة واليابان وإندونيسيا وماليزيا، ومنظمة التجارة العالمية التي ال
  )1تنتمي إليها كثير من دول العالم.(

صندوق النقد -استخدام الشرعية الدولية الزائفة وعبر استغالل األمم المتحدة ومؤسساتها المالية  -2
في فرض وتنفيذ اإلمالءات والقرارات السياسية واالقتصادية  -ء والتعميرالدولي والبنك الدولي لإلنشا

  )2التي تضر بالدول والشعوب وتحقق المصالح العليا ألمريكا وحلفائها.(
تقديم الدعم االقتصادي والمعنوي لألنظمة والحكومات المعادية لإلسالم، وفرض سياسة الحصار  -3

إلرادة األمريكية، أو األنظمة التي تسعى إلى اتخاذ اإلسالم والتجويع على األنظمة المتمردة على ا
طبقاً  -من خالل األمم المتحدة-منهجاً وشريعة للحياة. واستخدم العقوبات الدولية التي تفرضها أمريكا

  لمعاييرها الخاصة التي تحقق أهداف العولمة.
مة، كاتفاقية منع انتشار األسلحة تقييد الحكومات في العالم اإلسالمي باالتفاقيات المجحفة الظال -4

  النووية والكيماوية في الوقت الذي يسمح فيه لليهود ومن على شاكلتهم بامتالك تلك األسلحة وتطويرها.
تسخير القوى العلمانية الداخلية من الكتاب ورجال اإلعالم والتربية لصالح العولمة واالستفادة مـن   -5

الفكري. وقد كشف أحمد جبيلي رئيس حـزب "الشـعب الـديمقراطي"    جهود المستشرقين وقادة الغزو 
لصحيفة "المصريون"، أن خبيرة أمريكية يهودية أسند إليها مهمة إعادة النظر في مناهج التربية الدينيـة  
اإلسالمية، المقررة على الطالب بالمدارس الحكومية المصرية، وهي ضمن مجموعـة مـن الخبـراء    

في مشروع "الخطة اإلستراتيجية لتطوير التعليم في مصر"، وهو المشروع الذي  األمريكيين المشاركين
أسندته وزارة التربية والتعليم إلى مركز التطوير األمريكي، التابع لهيئة المعونة األمريكية الذي يعمـل  

 )3(به نحو ستمائة خبير أمريكي يعملون في مجال تطوير التعليم المصري.

المعبر عن آمال األمة وتطلعاتها في الحرية واالستقالل وعدم التبعية  كتم الصوت اإلسالمي -6
  للسيطرة الغربية.

                                                             
لقد فصل الحديث عن المنظمات والتكتالت االقتصادية العالمية د. حسين شحاته في كتابه "النظام االقتصادي العالمي  -1

 م.1998واتفاقية الجات" دار البشير للثقافة والعلوم، طنطا 

، من المالحظ أن العولمة ترتكز 42العولمة، محمد سعيد أبو زعرور، ص ،150انظر اإلسالم والعولمة، ص  -2
  -اقتصادياً على ثالث ركائز هي:

  (أ) النظام النقدي العالمي ويشرف عليه صندوق النقد الدولي.
  (ب) النظام االستثماري العالمي بإشراف البنك الدولي.

العالمية والتي تعمل بالتنسيق مع الشركات الكبرى العابرة  (ج) النظام التجاري العالمي بإشراف وإدارة منظمة التجارة
 للقوميات.

وقد نشر الخبر في بعض الصحف المصرية، ومعظم المواقع اإلعالمية على شبكة المعلومات الدولية تحت  - 3
 .يهودية تنقح المناهج اإلسالمية بمصر)عنوان:(
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اإلكثار من المنظمات والجمعيات والمؤسسات الخدماتية األهلية ذات األهداف الالدينية ودعمها  -7
  مالياً ومعنوياً.

ياء والمأكوالت والمنتوجات إحالل الثقافة الغربية من خالل نشر اللغة اإلنجليزية من خالل األز -8
الغربية وإقامة المطاعم األمريكية (ماكدونالد) وإقامة شركات إنتاج المواد الغذائية األمريكية ومن 

  أمثلتها شركة (كوكا كوال) للمشروبات الغازية.
 استخدام وسائل الدعاية واإلعالم وشبكات االتصال الحديثة كاألقمار الصناعية والقنوات الفضائية -9

  )1(وشاشات الحاسوب إلحداث التغيرات المطلوبة لعولمة العالم.
التوسع في قبول الطالب األجانب في الجامعات والمعاهد الغربية، ففي أمريكا وحدها أكثر من  -10

عشرين ألف جامعة ومعهد مهمتها القيام بالبرامج الثقافية التي ترسخ لديهم الثقافة الغربية وتستخدمهم 
  ة.وسائل للعولم

استخدام ما يسمى بالديمقراطية وحقوق اإلنسان واعتبارات الحياة المعاصرة ومواثيق األمم  -11
  المتحـدة في محاربة منظومة القيم واألخالق والتشريعات السائدة في المجتمعات اإلسالمية.

ستخدامها المؤتمرات االقتصادية ومؤتمرات التنمية والسكان التي تعقد في كافة دول العالم، وا -12
  للترويج لثقافة وفكرة العولمة.

تنظيم المهرجانات الفنية الغنائية والموسيقية واللقاءات الشبابية التي تشترك فيها فرق ووفود من  -13
  كل أنحاء العالم.

سياسة السوق وفتح المجال أمام الشركات األمريكية والشركات الكبرى متعددة الجنسيات للقيام  -14
المباشر في دول العالم واالعتماد على خوصصة الشركات والمؤسسات االقتصادية  باالستثمار غير

والخدماتية الوطنية والحكومية، أي نزع ملكية الوطن واألمة والدولة لها ونقلها للخواص من الداخل 
والخارج إلضعاف سلطة الدولة والتخفيف من حضورها لصالح ظاهرة العولمة، ومن ثم إحداث هزات 

ي أسواق العالم، وفتح األسواق المحلية أمام السلع ورؤوس األموال والمعلومات الوافدة، وهدم مالية ف
األسوار الجمركية والقيود أمام التجارة الدولية، وعدم إعطاء الدعم لبعض السلع بحجة أن ذلك يضر 

دورها في  التنمية، وتسريح الجيوش أو الحد من أعدادها وخوصصة القطاع العام، وتخلي الدولة عن
  )2إدارة اقتصادها وحمايته وفق رؤيتها ومصالحها الخاصة.(

استغالل المرأة عبر دعوات لتحقيق المساواة بينها وبين الرجل، وسن قوانين عالمية بحجة حماية  -15
حقوق المرأة. وتتمثل أبرز معطيات العولمة في تعبئة المرأة لمصارعة الرجل وجعله نداً وخصماً تريد 

عليه، مما دفعها إلى التنكر ألنوثتها وخصوصيتها في مؤهالتها وقدراتها جرياً وراء هذه  أن تفوز
الندية، فعقدت اتفاقية (نيروبي) و(مؤتمر بكين) وغيره من المؤتمرات والندوات الرامية إلى إثبات 

                                                             
 .42بو زعرور، ص ، العولمة، محمد سعيد أ98-97اإلسالم والعولمة، ص  - 1

، الوطنية في عالم بال 49، 45-44، العولمة، محمد سعيد أبو زعرور ص 28-27العولمة، د. جالل أمين ص  -2
 .14مصدر سابق، ص  -، العولمة وآليات التهميش في الثقافة العربية 74ص  -مرجع سابق -تحديات العولمة -هوية 
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الله الشواذ مساواتها الكاملة ومماثلتها للرجل سواء بسواء، كما أدخلت مفهوم (الجندر) ليتسرب من خ
والمنحرفون أخالقياً ليأخذوا مكاناً متكافئاً في المجتمع بجوار األسوياء بحيث يمكنهم االستمرار في 
انتهاكهم لحرمات األبرياء والشرفاء دون أن يضرب على أيديهم، وعملت على نشر الزنا وإشاعته بين 

  -:الناس الذي ظهر من خالل
ساعات اليوم الواحد في المجلة والجريدة والتلفزيون والفضائيات تأجيج الغرائز الجنسية على مدار  -1

والنوادي وفي السوق والعمل. فعرضت األجساد بثمن بخس، وبه أصبحت العالقة الجنسية حقاً من 
  حقوق األفراد ال األزواج.

خ التجهيل بأخطار إشاعة الزنا في المجتمعات وحرمته في كل األديان، وهو ما أشار إليه الشي -2
حيث يقول:"حتى وصل األمر إلى حد أصبح يتفاخر الناس  )1((عولمة الزنا).:جاسم المطوع في مقالته

فيه بارتكاب الفاحشة على المستوى الشخصي واإلعالمي بعدما كانت هذه الجريمة يتستر من يفكر 
ملحوظ؛ بفعلها. وظهر أثر هذه الظاهرة واضحاً على رابطة األسرة وعلى العالقة الزوجية بشكل 

فكثرت الخيانات الزوجية من الطرفين فانهارت األسر وتشرد األطفال وضاعوا وضاعت حقوقهم 
 ."وتأثرت نفسيتهم

إن للعولمة وسائلها في نشر (مشروع الزنا) بين الشعوب دور كبير، فالفضائيات تعمل بالليل      
ل الزنا وأنواعه قنوات والنهار على إشاعة مفهوم الزنا والتفنن في عرضه، حتى أصبح ألشكا

متخصصة، فاألولى في الشذوذ والثانية في العالقات النسائية (السحاق)، والثالثة في الجنس مع 
األطفال، والرابعة مع الحيوان وهكذا..، وأثَّر ذلك على شبابنا وبناتنا حتى جاءت النتيجة الخطيرة 

م، عن وضع الجنس في 29/6/2002–26 والتي عرضت في مؤتمر في بريطانيا عقد في الفترة  من
% 70العالم العربي واإلسالمي، وذكر في المؤتمر أن دولة عربية فقدت البنات فيها عذريتهن بنسبة 

  % فكيف بالشباب الذين مارسوا الفاحشة فيها؟!50ودولة أخرى نسبة الفقد فيها 

بإشاعة الخيانة الزوجية  -من خالل المسلسالت واألفالم-وقامت كثير من المحطات التلفزيونية    
والعالقات الغرامية المشبوهة، بين الزوجة والعشيق أو بين المتزوج والفتاة العزباء، باإلضافة إلى 
القصص والروايات األدبية التي تنسج الحب والغرام بين الجنسين فتؤجج المشاعر وخاصة بين 

رية على خشبة المسرح ويمارس المراهقين، بل في الغرب مسرحيات جنسية تخرج الفتاة فيها عا
الجنس عالنية أثناء تقديم المسرحية ويمجد اإلعالم بطلة المسرحية! ومن ناحبة أخرى نرى األفالم 
العربية فقد انتشرت فيها موجة الداعرات العربيات بعدما كان االنتشار سائداً للداعرات األجنبيات، 

  وهذه مصيبة كبيرة.
الرجل والمرأة، ويتمثل ذلك في:التعليم المختلط، وفي األسواق والمقاهي  وقد تم تسهيل اللقاء بين    

ومكاتب العمل المختلفة، وفي إدخال المرأة في كل ميدان من ميادين العمل، ال لتزاحم الرجل بل لتبقي 
                                                             

 .47م، العدد 2002أكتوبر  66مجلة ولدي ص الشيخ جاسم المطوع، مقالة في :عولمة الزنا -1
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قريبة منه وفي متناول يده. وفي توظيف اإلعالم لعولمة جسد المرأة المتمثل في: دور الفن واألزياء، 
في سوق ملكات الجمال التي تنظم سنوياً وتكريم الممثلين، وجعلهم قدوة بارزة، وتسليط األضواء على و

  )1(الحياة الجنسية للعاملين في هذه المجاالت.
                                                             

 - ه1427األســرة المسلمة في زمـن العـولمة: الدكتورة فاطمة عمر نصيف، دار األندلس الطبعة األولى  -1
  .15-13م ص 2006
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 ****************** غير مطلوبمن وراء العولمة؟

لقد لعبت الصهيونية دورها في الواليات المتحدة األمريكية، واستطاع اليهود في مطلع القرن  -1
أن يسيطروا على القرار السياسي في تلك الدولة، وأصبح الزعماء السياسيون  -وال يزالون-العشرين

هم لقدرتها على نشر الفضائح واإلشاعات يخشون سلطان الصهيونية التي تستطيع إسقاطهم عن كراسي
عبر دور الدعاية واإلعالن ووسائل اإلعالم التي يسيطر عليها اليهود ولذا فإن كل من يفكر في 
الوصول إلى البيت األبيض يجب عليه أن يسترضي اليهود ويخضع البتزازاتهم، وينحني صاغراً أمام 

أهم الوسائل التي تستخدمها الواليات المتحدة في  الصهيونية، وإذا كانت مؤسسات األمم المتحدة من
العولمة، فأنا نجد اليهود قد استطاعوا السيطرة على األمم المتحدة منذ إنشائها، وتغلغلوا إلى معظم 
مؤسساتها ودوائرها ومكاتبها المختلفة، يقول الكاتب األمريكي دوجالس ويد:(إن رؤساء أمريكا ومن 

)، بل وصل بعض 1لصهيونية كما لو كانوا ينحنون أمام ضريح له قداسته)(يعملون معهم ينحنون أمام ا
  )2اليهود إلى رئاسة الواليات المتحدة األمريكية.(

لقد استطاع اليهود أن يسيطروا على معظم المؤسسات االقتصادية، فمن شركات البترول إلى   
ه المختلفة وأسسوا دور السينما الشركات الصناعية والبنوك والبورصة، وسيطروا على اإلعالم ووسائل

وصناعة األفالم وتولوا أماكن الصدارة في مجلس الشيوخ والنواب، وعملوا كمستشارين للرؤساء 
األمريكيين في الشؤون المالية والسياسية واألمنية ولقد مكن لهم بعض الرؤساء األمريكان اليهود أصالً 

د ومواردها، والوصول إلى الوظائف العامة في من السيطرة على اقتصاديات البال -روزفلت-أمثال 
وزارات الدفاع والخارجية واالقتصاد والمخابرات، بل تمكن بعض اليهود من الوصول إلى رئاسة 

  الواليات المتحدة األمريكية.
واليوم يسيطر اليهود على القرار السياسي واالقتصادي والمالي والشؤون األمنية في الواليات   

كية، وكما هو معلوم فإن سبعة أعضاء يتبوءون أعلى مراكز الصدارة في البيت األبيض المتحدة األمري
  ويرسمون السياسة الداخلية والخارجية ألمريكا.

لقد استطاع اليهود أن يتغلغلوا في عقلية الشعب األمريكي وأن يغزوه في عقيدته الدينية، حيت  -2
وضعوا التفسيرات والشروحات الدينية للعهد القديم، استغلوا المجامع الكنسية والمؤتمرات الدينية، و

وتمكنوا من أن يجعلوا الرأي العام األمريكي ينطلق من المرتكزات الصهيونية في السياسة والفكر 
  والدين.

إن اليهودية العالمية لها نفوذ واضح في كثير من الدول األوربية خاصة في بريطانيا وفرنسا  -3
ي هذه الدول على كثير من المؤسسات االقتصادية كالبنوك والشركات وألمانيا، فهم يسيطرون ف

                                                             
 .142م، ص 1985وثيقة الصهيونية، جورجي كنعان، دار اقرأ، الطبعة الثالثة  - 1

 أمثال روزفلت وترومان وآيزنهاور. - 2
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الصناعية والتجارية والمناجم وأسهم شركات البترول، وامتلكوا كثيراً من الصحف الكبرى التي تسير 
  الرأي العام بل وتصنعه لصالح السياسة الصهيونية العامة في الشرق األوسط.

غلغل اليهود والماسونيون إلى دوائرها ومكاتبها المختلفة وبالتالي ولما أنشئت هيئة األمم المتحدة ت -4
استغاللها لتحقيق أهدافهم الشريرة في السيطرة على العالم، ومن ذلك: مكتب السكرتارية لهيئة األمم 
المتحدة الذي هو أهم شعبة فيها، ومراكز االستعالمات، وشعبة األقسام الداخلية، ومؤسسة التغذية 

ومؤسسة التعليم والثقافة والفن "اليونسكو"، وبنك اإلعمار الدولي، وصندوق النقد الدولي، والزراعة، 
  )1ومؤسسة الصحة العالمية، ومؤسسة الالجئين الدولية، ومؤسسة التجارة الدولية.(

ومن خالل دراسة الوثائق اليهودية يتبين للقارئ دور اليهودية العالمية في صناعة األحداث أو في  -5
اللها لصالح مخططاتهم التي تستهدف السيطرة على العالم كله من خالل تأسيس جمهورية استغ

إقامة دولة  -التي أسسها ويديرها اليهود-ديمقراطية عالمية. إذا أن من أهداف الحركة الماسونية 
عالمية ال دينية، وقد نص على ذلك الهدف المؤتمر الماسوني العالمي المنعقد في باريس سنة 

  )2م.(1900
وتحدثت بروتوكوالت حكماء صهيون عن المخطط اليهودي لحكم العالم من خالل الحكومة  -6

اليهودية العالمية، وللوصول لهذا الهدف ال بد من استغالل النشاط االقتصادي والصناعي والتجاري، 
الصناعة، وإتاحة الحرية لرأس المال لكي يصل إلى مرحلة سيادة االحتكار في كل مجاالت التجارة و

وتخريب االقتصاد للحكومات والشعوب األخرى عن طريق المضاربة والقروض وزيادة األسعار للسلع 
  األساسية الضرورية ولصناعة الرأي العام لصالح اليهود ال بد من السيطرة على وسائل اإلعالم.

بروتوكوالت حكماء ومن المعلوم أن اليهود وضعوا مخططاتهم للسيطرة على العالم فيما يسمى (       
صهيون)، ومن يدرس هذه البروتوكوالت يستطيع أن يعقد وبكل سهولة مقارنة دقيقة بين ما تضمنته 
هذه البروتوكوالت وما يسود العالم من أوضاع سياسية واقتصادية اآلن، فكل وسائل العولمة التي سبق 

ركزت عليها في الوصول إلى  ذكرها قد نصت عليها البروتوكوالت األربع والعشرون. وأكثر وسيلة
حكم العالم وجعله خاضعاً لحكومة واحدة: النشاط االقتصادي والتحكم في حركة التجارة العالمية، 

  )3(وإيجاد أزمات اقتصادية عالمية، والسيطرة على مقدرات األمم ومواردها المالية.
العولمة، وأنه ضمن خطة يهودية ومن الوثائق اليهودية القديمة التي تكشف عن حقيقة مشروع  -7

) اليهودية. جاء فيها: "وبفضل قرية السالم 4هدفها الهيمنة على العالم، ما نشرته جمعية "القبااله".(

                                                             
م، ص 1990 -هـ1410الطبعة األولى -أسرار الماسونية الجنرال جواد رفعت آتلخان، الزهراء لإلعالم العربي -1

 ، وذكر في هذا الكتاب أسماء اليهود ووظائفهم داخل مؤسسات هيئة األمم المتحدة.61-71

 .4أسرار الماسونية، مصدر سابق، ص  - 2
الثاني والعشرون من كتاب بروتوكوالت حكماء  -الحادي والعشرون -العشرون- ظر البروتوكوالت:الرابعان -3

 صهيون ترجمة محمد خليفة التونسي أو ترجمة أحمد عبد الغفور العطار أو ترجمة علي الجوهري 

 القباالة:كتاب مقدس عند اليهود. - 4
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العامة التي جعلناها بمنزلة الصالة اليومية لإلنسانية جمعاء لكثرة ما تحدثت عنها إذاعتنا، سوف نحطم 
لى تذكير الناس باألهوال المرتقبة من الحروب لنرهبهم، أعصاب البشرية برمتها، وسنركز جهدنا ع

ونجعلهم يلتمسون تجنبها مهما كان الثمن، عندها سنخرج عليهم بفكرة الدولة العالمية الواحدة، بحجة 
أنها الوسيلة الفريدة للحيلولة دون قيام الحرب، بينما سيكون هدفنا الحقيقي منها التمهيد إلزالة الفوارق 

لدينية لتنصرف الشعوب المعادية لنا عن مراقبتنا، والتحري عن خفايا مناهجنا، ومن ثم العنصرية وا
إضعاف النزعات القومية والوطنية بين أفرادها، وإليهامها بنبل مقاصد دعوتنا سنروج لفكرة التعاون 
االقتصادي بين الدول بحجة السعي لرفع مستوى الشعوب المختلفة، وسنشجع الدول الرأسمالية 

لخاضعة لنا على منح القروض للدول األخرى، وإلغفالها عن مراقبتنا سنبادر إلى اإلسهام بقسم من ا
هذه القروض، ومن المؤكد أن الدول الكبرى ستلبي دعوتنا لتظهر بمظهر المحبة للخير واإلنسانية ومن 

هذا فتكون في على الدول التي ستتلقى منها القروض وإن صح زعمها  -بزعمها-جهة ثانية لتسيطر 
الواقع قد أخضعت تلك الدول لمشيئتنا بصورة غير مباشرة، باعتبارها هي نفسها خاضعة لنا، وبهذه 
الطريقة سنوزع ما تبقى من الثروات في حوزة الشعوب األخرى دون أي أمل في تحقيق الغاية 

  )1االقتصادية المرجوة من هذا التوزيع على العالم".(

  "إسرائيل" ومشروع الشرق أوسطية:دولة الكيان الصهيوني

لم تنصاع إسرائيل إلى تيار العولمة الذي اكتسح دول العالم اإلسالمي، فما زالت دولة الكيان   
الصهيوني كدولة تتدخل في االقتصاد والمجتمع، وتتمسك بقوتها العسكرية وتعمل على تنميتها، 

في عملية التسلح وترفض بشدة التوقيع على  وزيادتها عدداً وعتاداً، وترفض بشدة وقف أي نشاط وتقدم
اتفاقيات منع السالح النووي واألسلحة الكيماوية، وهي ال تتلقى التوجيهات من صندوق النقد الدولي 
ومن البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، كشأن كثير من دول العالم، ويخضع القطاع الخاص في مجالي 

العتبارات التي تمليها مصالح الدولة العليا وال تسمح االقتصاد والصناعة ونحوهما باستمرار ل
  بتجاوزها.

وتطرح إسرائيل تصورها الخاص فيما يعرف بمشروع (الشرق أوسطية) وتروج له، وتحاول   
فرضه على دول الشرق األوسط المحيطة بها. وإذا كانت هذه العولمة تعني انتهاء عصر األيديولوجيا 

على اآلخر وعدم التمسك بالوالء للوطن أو األمة، فإن إسرائيل تتمسك (الدين والعقيدة) واالنفتاح 
بأيديولوجيتها وترفض االنفتاح على اآلخر والتفاعل معه، بل تريد من اآلخر االنفتاح عليها لتعمل هي 
على التأثير فيه وفق مصالحها ومخططاتها االستراتيجية المستقبلية. وتتمسك بالوالء التقليدي للوطن 

ئيل) واألمة (اليهود شعب اهللا المختار) وتمارس الحروب باستمرار إلثبات سطوتها وفرض (إسرا
  )2هيمنتها في المنطقة وتتلقى الدعم المادي والسياسي من القوى االستعمارية الغربية.(

                                                             
 .447-437دمشق ص  -ر القلم، بيروت مكائد يهودية، عبد الرحمن حسن الميداني، دا - 1

 .51- 50، العولمة، محمد سعيد أبو زعرور ص 30-29العولمة، د. جالل أمين ص  - 2
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إن إسرائيل تسعى جادة لجعل الشرق األوسط لحسابها الخاص، ولقد طرح شمعون بيرز رئيس       
سرائيلي السابق مشروع الشرق األوسطية، وهو مشروع للعولمة يستند إلى فكرة أن اإلنسان الوزراء اإل

العربي إنسان اقتصادي مستهلك وأيدي عاملة، وأن اإلنسان اإلسرائيلي إنسان اقتصادي مفكر ومنتج. 
ءات ولقد صرح شمعون بيرز بأفكاره في عولمة المنطقة لحساب إسرائيل في كثير من الندوات واللقا

اإلقليمية والدولية، ففي لقائه مع المثقفين المصريين قال بيرز:"إن الشعب اليهودي يريد فقط أن يشتري 
ويبيع ويستهلك وينتج، وعظمة إسرائيل تكمن في عظمة أسواقها". فالسوق في نظر بيرز هو المعيار 

اً أن إسرائيل تتفوق على )، ولما كان معلوم1األساسي وهو المكان الذي نتبادل فيه السلع واألفكار(
جيرانها في استخدام التقنية الجدية في اإلنتاج فمعنى ذلك أن بيرز يريد من األسواق العربية أن تصبح 
أسواقاً استهالكية للسلع والمنتوجات اإلسرائيلية وما يصاحبها من ثقافة وفكر صهيوني يريد أن يتسلل 

  دارهم.من خاللها إلى حصون وقالع المسلمين في عقر 
وأفكار الشرق األوسط  الجديد ليست وليدة أفكار جديدة لبيرز وليست نشأتها مرتبطة بعقد اتفاقيات   

م ثم باتفاقية أوسلو مع منظمة 1979السالم مع إسرائيل التي بدأت بمعاهدة كامب ديفيد مع مصر سنة 
ى اليهود منذ أكثر من التحرير واتفاقية وادي عربة مع األردن، بل نشأت فكرة الشرق األوسط لد

ثالثين سنة من خالل دراسات علمية جادة قام بها الخبراء اإلسرائيليون في المجاالت العسكرية 
  -واالقتصادية والعلمية ومن أهمها:

  أوالً: الدراسات المستقبلية:
م وتتضمن 1970م: أصدرتها رابطة السالم في تل أبيب سنة 2000دراسة الشرق األوسط عام  -1

مجموعة من األكاديميين والمفكرين اإلسرائيليين للحياة في منطقة الشرق األوسط في نهاية تصور 
القرن انطالقاً من فرضية إحالل السالم االقتصادي في المنطقة، ويترتب على ذلك: إزالة العوائق 

من خالل والحدود بين إسرائيل والدول العربية، وحرية انتقال السلع والخدمات وعناصر اإلنتاج سواء 
سوق مشتركة للشرق األوسط، أم سوق مشتركة لدول البحر المتوسط تضم إسرائيل والدول العربية 
والدول األوربية المطلة على البحر المتوسط على أن تستحوذ إسرائيل على النصيب األكبر في إدارة 

كنولوجي وفي هذه السوق، وأن تكون قلب المنطقة ومركز إدارتها وأساس تطورها االقتصادي والت
  مجال البحوث العلمية، واقترحت الدراسة إقامة المجمعات الصناعية بين إسرائيل ودول الجوار العربي.

م تناولت األوضاع االقتصادية في إسرائيل 1972دراسة لمعهد "هورفينز للسالم" نشرت عام  -2
  لمستقبلية.والعالم العربي في السبعينات، وذكرت فرضيات لقوة إسرائيل االقتصادية ا

م بعنوان عندما "يأتي السالم . . االحتماالت 1978دراسة أعدها معهد "فان لير" في القدس عام  -3
والمخاطر" شارك في إعدادها مجموعة مختارة من الباحثين والكتاب في إسرائيل من أصحاب الخبرات 

  مية.في مجال الدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية والثقافية والعل

                                                             
 .88اإلسالم والعولمة، محمد المبروك ص  - 1
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  ثانياً: الدراسات التخطيطية:
مع تزايد احتماالت السالم في المنطقة وبخاصة منذ زيارة الرئيس المصري الراحل أنور السادات   

انشغلت مراكز األبحاث اإلسرائيلية في الوزارات بإعداد عشرات الدراسات التخطيطية حول عالقة 
  -إسرائيل بالوطن العربي. منها:

ارة المالية وهي تطوير لبحوث "افرايم ديبرت" المستشار للوزارة التي كان أعدها دراسة أعدتها وز -1
  م.1970سنة 

  دراسة من بنك إسرائيل بتطوير أبحاث "عيزر سيفر" التي أعدها من قبل. -2
  مشروعات ودراسات أعدتها وزارات الصناعة والسياحة والتجارة والطاقة والزراعة. -3
ز األبحاث العلمية ومن أشهرها مشروع بحث التعاون االقتصادي في مشروعات الجامعات ومراك -4

  الشرق األوسط الذي أعدته جامعة تل أبيب.
  -وأهم المشروعات التي نالت أهمية خاصة:

مشروع مركز اإلرصاد التكنولوجي المتفرع عن دائرة االقتصاد بجامعة تل أبيب الذي بدأ العمل  -1
  ت الطاقة والمواصالت والصناعة والمياه بالشرق األوسط.م وهو يتناول مجاال1981به في عام

مشروع التعاون االقتصادي في الشرق األوسط الذي يعرف بـ "مشروع مارشال الخاص بشمعون  -2
). وقد بدأت فكرة المشروع تظهر للوجود بعد اتفاقية كامب ديفيد من قبل سياسيين ورجال 1بيرز"(

ادلها في عدد من االجتماعات في أمريكا وفرنسا أعمال وأصحاب رؤوس أموال، وجرى تب
  )2وإسرائيل.(

 أهداف المخطط اإلسرائيلي:

لقد فصلت إسرائيل وبرعاية أوربية أمريكية خاصة مشروع الشرق أوسطي الجديد لخدمة      
األهداف اإلسرائيلية ولتحقيق األطماع اليهودية في المنطقة حيث يحقق المشروع اإلسرائيلي فرصة 

وإلغاء الهيمنة على اقتصاديات دول الشرق األوسط والتحكم في مواردها النفطية والمالية والمائية، 
فكرة التكامل االقتصادي العربي، وغزو المنطقة ثقافياً، والقضاء على مقوماتهـا العقائديـة واألخالقية 

  -). ويقوم هذا المشروع على دعامتين اثنتين:3واالجتماعية(

                                                             
م اعتماد مشروع مارشال للشرف األوسط على 1986اقترح شمعون بيرز خالل زيارته لإلمارات المتحدة في أبريل  -1

م طرح بيرز تصوراته حول الشرق 1992مشروع مارشال ألوربا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، وفي سنة غرار 
م في كتاب له بعنوان (الشرق 1993األوسط أمام المعهد القومي لدراسات الشرق األوسط في القاهرة ثم نشر أفكاره سنة 

 .8،11- 7األوسط الجديد)، انظر لمشروع الشرق أوسطي، ص
انظر هذه الدراسات والمشروعات في كتاب "االستراتيجية اإلسرائيلية لتطبيع العالقات مع البالد العربية: محسن  -2

 .42- 29م، ص 1988عوض، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة األولى 

 .46انظر المشروع الشرق أوسطي، ص  - 3
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األولى: االنفتاح االقتصادي الكامل على العالم عامة وعلى دول منطقة الشرق األوسط خاصة شاملة 
عربية وغير العربية وإسرائيل ضمن العولمة القائمة على نظام سوق التجارة الدولية الحرة الدول ال

  والمتعددة األطراف.
الثاني: التعاون اإلقليمي المتعدد األطراف، الذي يستند إلى االنفتاح الكامل بين دول المنطقة تجارياً، 

بديل من تجمع إقليمي عربي، تشغل فيه  ويستهدف إسرائيلياً وأمريكياً إقامة تجمع إقليمي شرق أوسطي
إسرائيل مركزاً متفوقاً ومتميزاً اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، وتقوم فيه بدور القوة اإلقليمية المهيمنة 

  ).1والعظمى(
لقد نشر شمعون بيرز رئيس وزراء إسرائيل األسبق مخطط الشرق أوسطي في كتابه الذي أصدره     
  -الشرق األوسط الجديد" وأهم أفكار بيرز هي:م تحت عنوان "1993عام 

استخدام االقتصاد في غزو دول الشرق األوسط بدل الدبابة "الخبز مقابل الدبابة". وتقوم نظرية  -1
بيرس على مقولة: إن االقتصاد هو مفتاح السياسة، وأن من يسيطر على مشاريع االقتصاد في بلد ما 

  تي يراها مناسبة.يستطيع في النهاية إمالء السياسة ال
إن إسرائيل ستقوم بدور المركز والقائد والقوة األساسية لتحويل النظام اإلقليمي الجديد إلى قوة  -2

  عظمى على غرار االتحاد األوروبي وبالتعاون والتنسيق معه.
م التعاون اإلسرائيلي العربي فالعرب يملكون المال والنفط واأليدي العاملة وإسرائيل تملك العل -3

  والعقل.
وهذا كله يحقق إلسرائيل أن تصبح القوة االقتصادية األولى في المنطقة، وبالتالي تحقق حلمها بأن   

تكون الدولة العظمى اقتصاديا بدل إسرائيل الكبرى جغرافياً، ولقد صرح بهذا الهدف شيمون بيرز 
الكبرى اعتماداً على عدد حرفـياً عندما قال: (إن إسرائيل تواجه خياراً حاداً أن تكون إسرائيل 

الفلسطينيين الذين تحكمهم أو أن تكون إسرائيل الكبرى اعتماداً على حجم السوق التي تحت تصرفها). 
ويعتبر بيرز أن الشرق أوسط الجديد هو الذي يحل مشاكل المنطقة ويقضي عليها، يقول: "أنا أقول أنه 

  ).2ط جديد"(لن يكون هناك أي حل دائم إذا لم يصبح هناك شرق أوس

 -وسائل تحقيق المخطط اليهودي:

التعاون األمني، ونزع السالح المؤثر وفرض مناطق أمنية وإقامة أجهزة اإلنذار المبكر داخل  -1
الدول العربية وخاصة الدول المجاورة، وتقييد تطوير القدرات الدفاعية العربية، وتقليل النفقات 

  القدرات النووية.العسكرية، وإحباط أي جهود لتنمية 
  تطبيع العالقات الدبلوماسية والسياسية بين إسرائيل والدول العربية. -2

                                                             
 .13- 12انظر المصدر السابق، ص  - 1

 م.1998 - هـ 1418روع الشرق أوسطي، م فتحي شهاب الدين، دار البشير، القاهرة انظر المش - 2
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االتفاقيات االقتصادية الثنائية، وفتح األسواق للمنتوجات اإلسرائيلية ذات الجودة والمواصفات  -3
  القياسية العالمية.

تجاري والطرق البرية والموانئ إقامة المشاريع اإلقليمية المشتركة في المجالين الصناعي وال -4
  البحرية والمطارات.

استثمار مزيد من األموال اإلسرائيلية في دول المنطقة من خالل إقامة المصانع والمؤسسات  -5
االقتصادية وشراء العقارات وأسهم شركات القطاع الخاص الناجحة، ومن ذلك قيام مركز بيرس للسالم 

لسطينية وهي من كبرى شركات القطاع الخاص الفلسطيني على بشراء أسهم في شركة االتصاالت الف
  ).1اإلطالق(

  -تغيير المناهج الثقافية في الدول العربية لتحقيق األهداف التالية: -6
  طمس روح العداء والكراهية تجاه اليهود. -أ

  مودة اليهود ومحبتهم ومواالتهم. -ب
سطين والقبول باألساس العقائدي الصهيوني اإلقرار بوجود اليهود وحقهم التاريخي في أرض فل -ج

  لدولة إسرائيل.
إقامة اللقاءات الشبابية بين الشباب اليهودي وغيرهم من الشباب العربي، يقول نحميا ستراسلر (أحد  -7

أبرز المعلقين االقتصاديين اليهود): إن أكثر من سبعين في المائة من األموال التي يجمعها مركز بيرس 
 -استطاع بيرس أن يجمع ثالثمائة مليون دوالر من هذه الدول-دول المانحة واليابان للسالم من ال

لصالح مشاريع في األراضي الفلسطينية من أجل تعزيز فرص السالم بين الشعبين اليهودي والفلسطيني 
ي وإنعاش االقتصاد الفلسطيني تصرف على برامج اللقاءات الشبابية وآليات التطبيع الثقافي والسياس

  )2واالجتماعي، ومن ذلك إقامة المخيمات الصيفية في المنتجعات األوربية واألمريكية.(
السماح بتدفق األفكار واألدبيات اإلسرائيلية داخل العالم العربي، وإيجاد عالقات إنسانية وطبيعية  -8

  وتلقائية بين اليهود وشعوب المنطقة.
طقة العربية بمشاركة إسرائيل، وكلها تروج ألفكار عقد المؤتمرات االقتصادية الدولية في المن -9

  -إسرائيل في عولمة الشرق األوسط اقتصادياً ومن ذلك:
  ).3م(1/11/1994 - 30/10/94القمة االقتصادية األولى في المغرب من  -أ

  م.31/10/1995 - 29/10/95القمة االقتصادية الثانية في عمان من  -ب

                                                             
 . 6هـ، ص 1421ربيع األول  27، 162عدد  - الفلسطينية  -انظر جريدة الرسالة  -1

 انظر المصدر السابق. -2

ي الدولي في دافوس إن الذي نظم هذا المؤتمر مجلس العالقات الخارجية األمريكي في نيويورك والمنتدى االقتصاد -3
بسويسرا، ومن المعلوم أن المخابرات األمريكية هي تقف وراء مجلس العالقات الخارجية األمريكي وهي التي أنشأت 

م، واشـتركت في اإلعـداد للمؤتمـر مجموعـة من المؤسـسات اإلسـرائيلية 1950المنتدى الدولي في دافوس سنة 
 . 33-32لشرق أوسطي، أ. فتحي شهاب الدين ص واألوربية واألمريكية. انظر المشروع ا
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  م.14/11/1996 - 12/11/96القاهرة من  القمة االقتصادية الثالثة في -ج
م. وقد عرضت في 18/11/1997 - 16/11/97القمة االقتصادية الرابعة في الدوحة بقطر من  -د

هذه المؤتمرات عشرات المشاريع االقتصادية والصناعية التي تصب في مصلحة إسرائيل بالدرجة 
  األولى.

تجاهات موالية للسياسة األمريكية الداعمة للمشروع استخدام المعونات األمريكية بربطها بتنمية ا -10
  اإلسرائيلي وتعزيز أهدافها لدى الجهات المتلقية للمعونة.

إيجاد مجال للتواصل مع بعض التيارات السياسية والفكرية، وتجلى ذلك في حركات السالم  -11
لصحافة وإقامة المعارض الفلسطينية والمصرية، الزيارات المتبادلة التي يقوم بها رجال اإلعالم وا

الفنية بالتبادل. وزيارة البرلمانيين بالتبادل، ومشاركة المؤسسات العلمية واألدبية والعلماء اليهود في 
  المؤتمرات العلمية وزيارتهم للمؤسسات التربوية واألكاديمية.

ل مع موارنة لبنان التحالف مع األقليات الدينية والعرقية في المنطقة، كالعالقة المميزة إلسرائي -12
وكالتحالف الوثيق مع النصارى في جنوب السودان ومساعدتهم عسكرياً في حربهم ضد الحكومة 

  السودانية.
محاربة الحركات والجماعات اإلسالمية المجاهدة وتجفيف منابع ومصادر الصحوة اإلسالمية  -13

  -التي تحمل روح العداء إلسرائيل عبر مشاريع عدة منها:
  عالقات جوار ولقاءات متعددة مع جامعة األزهر. إقامة -أ

  إجراء حوار ديني وثقافي على المستوى الشعبي، عبر لقاءات مؤتمرات ألتباع األديان الثالثة. -ب
إقامة اللقاءات الثقافية والترويحية بين الشباب، إلجراء عمليات غسيل دماغ لصالح الوجود اليهودي  -ج

شويه الفكر اإلسالمي الرافض لوجود دولة لليهود في قلب العالم وإثارة العداء ضد أعدائها وت
  اإلسالمي.

التخويف المستمر من الجماعات اإلسالمية والتأكيد على دورها في عرقلة السالم والتطبيع والتنمية  -د
  االقتصادية.

والقمع المواجهة المباشرة لهذه الحركات بالقتل واالعتقال والمطاردة والمحاكمات الظالمة  -هـ
المنهجي المنظم المستمر ألبنائها، وإسكات الصوت اإلسالمي في الجامعات والنقابات واالتحادات 

  المهنية والطالبية.
  تشويه الجهاد اإلسالمي، واعتباره إرهاباً وتخريباً وأعمال عنف، والتقليل من فاعليته في المواجهة. -و
  )1لمحاصرة الجهاد اإلسالمي وتطويقه ومنعه.(االستفادة من التعاون األمني المشترك  -ز
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  الباب الثالث

  الحركات الهدامة والمذاهب السياسية واإللحادية

  الفصل األول

 الماسونية

  الماسونية لغة:

  ) فري ماسون، أي البنّاءFree-Masonryأصل التسمية باللغة اإلنجليزية (  
، أي البنّاء الصادق، وقد ترجمت الكلمتان إلى ) فرانك ماسون(Franc-Maconالحر، وباللغة الفرنسية 

اللغة العربية بكلمة: الماسونية أو الفرماسونية أو الفرمسون كما تلفظ في بالد الشام، أو الفرمصون كما 
  تلفظ في العراق.

فالماسونية لغة إذاً: البناءون األحرار أو البِنَاء الحر. والبناءون األحرار هم الذين بنوا هيكل    
  )1(يمانسل

  الماسونية اصطالحاً:

هي منظمة يهودية إرهابية مغلقة غامضة محكمة التنظيم تهدف إلى سيطرة اليهود على العالم عن   
واألخالق، وإشاعة اإللحاد واإلباحية والفساد، واستخدام  -غير اليهودي-طريق تقويض األديان

  )2(األسرار وتنفيذ ما يطلب منهم.الشخصيات المرموقة في العالم، يوثقهم عهد متين بحفظ 
وعرفها: جواد رفعت آتلخان بقوله:"الماسونية: هي االسم الجديد للشريعة اليهودية المقنعة.   

، وأنها التفعت بماضٍ مظلم، وتدثرت بضباب قاتم من األكاذيب )3(ورموزها وتقاليدها يهودية (قباال)
 نصوصوالتوراة المحرفة من الوضوح الستنادها إلى  واألراجيف الخانقة، وأن ارتباطها مع اليهودية

التوراة المحرفة لتعظيم مثلها األعلى المتمثل في األستاذ حيرام..".وحيرام هو عريف البنائين في بناء 
  )4(هيكل سليمان في القدس.

                                                             
 .20د. سيف الدين البستاني ص  - حقيقة الماسونية وأهدافها- انظر أوقفوا هذا السرطان  -1
 449والمذاهب المعاصرة، إصدار الندوة العالمية للشباب اإلسالمي ص الموسوعة الميسرة في األديان  -2

 القباال: كتاب مقدس عند اليهود وهو مزيج من الفلسفة والسحر والشعوذة، متعارف عليه قديماً عندهم. -3

 .27أسرار الماسونية ص  -4
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 نشأة الماسونية:

وارها ومراحلها، نظراً لما أضفاه اليهود على الماسونية من أسرار وطالسم وغموض في جميع أد  
فإن المؤرخين قد اختلفت آراؤهم وتباينت أقوالهم في أصل الماسونية وبدء نشأتها واالسم األساسي لها، 
ولقد ذهب الباحث المؤرخ محمد عبد اهللا عنان إلى أن الماسونية من أقدم الجمعيات السرية الهدامة التي 

  )1(غامضاً مجهوالً. مازالت قائمة حتى عصرنا الحاضر، وأن منشأها ما زال
ولعّل أقرب اآلراء واألقوال إلى الحقيقة ما ذهب إليه بعض الباحثين في الماسونية: من أن مؤسس   

م، وهو يهودي مغالي 44–37الماسونية هو والي الرومان على فلسطين، هيرودوس الثاني من عام 
وأن غيرهم من األمم والشعوب يرى أن اليهود شعب اهللا المختار هم وحدهم الذين يستحقون الحياة، 

  يجب أن تكون مسخرة ومستعبدة لليهود.
وكان اسم هذه المنظمة في زمن هيرودوس الثاني "القوة الخفية"، وقد ساعده في تأسيسها اثنان من   

العاملين في بالطه، وهما حيروم آبيود وموآب الوى، وكان هدفها: القضاء على المسيحية عبر التنكيل 
  تيالهم وتشريدهم، ومنع دينهم من االنتشار، ومن ثم إرجاع العالم إلى اليهودية.بالنصارى واغ

وقد كون هؤالء الثالثة منظمة أو جمعية سرية، ضمت في اجتماعها األول تسعة أشخاص عقدوا   
الذي أطلق عليه -م في أحد أبنية قصر هيرودوس 44السري في العاشر من أغسطس عام  هماجتماع

وقد تسمى مكان االجتماع باسم هيكل سليمان تخليداً لهيكل سليمان الذي تنبأ المسيح  -يهوداسم ملك ال
عليه السالم بتقويضه وهدمه. وأقسم األعضاء التسعة يميناً مغلظاً وهم يضعون أيديهم على التوراة، 

لحاق ملخصه: المحافظة على أسرار جمعيتهم وعدم إطالع اآلخرين على أعمالها ونشاطها، وعدم إ
الضرر بأي من أعضائها، وإتباع مبادئها وتنفيذ قراراتها بكل دقة وأمانة، وأن من يخون هذا اليمين 

  يستحق الموت بأي طريقة يختارها باقي أعضاء الجمعية.
أسست الجمعية أول محفل لها في القدس سمي بـ "محفل أورشليم" واختاروا دهليزاً لعقد   

  اجتماعاتهم السرية فيه.
استمرت جمعية القوة الخفية في نشاطها ضد النصارى والنصرانية قتالً وتعذيباً واضطهاداً   

م نتيجة مرض شديد 44وترويجاً لإلشاعات حولهم وحولها، إلى أن مات هيرودس في أواخر عام 
أصيب به، وكان آخر كلماته ألتباعه قبل موته: "حافظوا على السر واظبوا على العمل، اشتغلوا وال 

  ملوا...".ت

                                                             
الماسونية منشئة إسرائيل: د. محمد ، 98 -88انظر تاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة: عبد اهللا عنان ص  -1

حقيقة الماسونية وأهدافها: د. سيف الدين البستاني -علي الزعبي، تبديد الظالم: عوض الخوري، أوقفوا هذا السرطان 
، الموسوعة الميسرة 55 -28وما بعدها، المذاهب المعاصرة وموقف اإلسالم منها: د. عبد الرحمن عميرة ص  35ص 

، حقيقة الماسونية: د. محمد علي الزعبي، الماسونية: أحمد عبد الغفور 450- 449هب المعاصرة ص في األديان والمذا
 عطار، الماسونية ذلك العالم المجهول: د. صابر طعيمة.
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تولى حيروم آبيود زعامة الجمعية بعد موت مؤسسها، وأول عمل اتجه إليه هو إضافة اسم جديد   
إلى اسم "هيكل أورشليم" هو "كوكب الشرق األعظم" بغرض إيهام الناس بأن النور الحقيقي لهدايتهم هو 

ب الوى"، وظل في هذا هذا الكوكب أي كوكب القوة الخفية..وبعد موت حيروم خلفه في الزعامة "موآ
  م.55المنصب إلى أن هلك عام 

تلك هي البداية األولى في نشأة الحركة الماسونية، وهناك مرحلة أخرى حديثة لظهورها، وخاصة   
  في أوربا.

م 1770ذهب كثير من الباحثين الراصدين لتاريخ الماسونية وأنشطتها ومخططاتها إلى أن سنة   
  الحركة.هي البداية الثانية لهذه 

وقالوا في ذلك: إن آدم وآيزهاويت، مسيحي ألماني، عمل أستاذاً لعلم الالهوت في جامعة "أنفولد   
شتات" األلمانية، ارتد وألحد، قد اتصل به بعض الماسونيين، وطلبوا منه إعادة تأسيس الحركة 

إللحاد وفرضه الماسونية على أسس حديثة، ووضع خطة جديدة للسيطرة على العالم عن طريق نشر ا
  على البشرية جميعاً.

م أنهى آدم وايزهاويت مشروع الخطة الحديثة للماسونية، ووضع أول محفل 1776في عام        
  ماسوني في هذه الفترة، وهو "المحفل النوراني" نسبة إلى الشيطان الذي يقدسونه.

  خطة آدم وايزهاويت:

  الرجل على ما يلي:تقوم الخطة الماسونية الحديثة التي وضعها هذا   
  ، وتدمير الحكومات الشرعية.-المسيحية واإلسالم-تقويض األديان -1
إلى معسكرات تتصارع فيما بينها بشكل دائم، ثم مدها  -األمم غير اليهودية-تقسيم الجويم  -2

  بالسالح، وإحداث المنازعات والخصومات بينها، ليحدث التقاتل والتصادم العسكري.
اع والشقاق داخل البلد الواحد، ليتصارع األفراد، ولتتصارع الجماعات واألحزاب، بث سموم النز-3

  حتى تتقوض الدعائم الدينية واألخالقية والمادية في البلد.
ثم ليتحقق الهدف المنشود: وهو تقويض المبادئ الدينية واألخالقية والفكرية، والتمهيد إلشاعة  -4

لوطنية الشرعية، وتسلم الماسون أو من على شاكلتهم الحكم اإللحاد واإلباحية وسقوط الحكومات ا
والسلطة بعد ذلك، وفعالً: سقطت الحكومات الشرعية في فرنسا وإنجلترا، وسقطت دولة القياصرة في 

  )1(روسيا. وظهرت الحكومات التي تتبنى األفكار والفلسفات المناقضة للدين والقيم واألخالق الدينية.
  -تعتمد عليها الخطة في تحقيق أهدافها:ومن الوسائل التي 

استعمال الرشوة بالمال والجنس أو الشذوذ األخالقي، وخاصة مع األشخاص الذين يشغلون مراكز  -1
  حساسة في المجال السياسي واالقتصادي والعلمي.

                                                             
 .24انظر أحجار على رقعة الشطرنج ص  -1
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  توجيه الشخص الضحية إلى العمل لتحقيق األهداف والمصالح الماسونية اإللحادية. -2
  )1(على وسائل الدعاية واإلعالم، وخاصة الصحافة الوسيلة الفعالة في تلك الفترة. السيطرة -3

لقد استطاع آدم وايزهاويت أن يخدع ألفي رجل من كبار الساسة واالقتصاديين والصناعيين   
وأساتذة الجامعات وغيرهم من رجال الفكر والعلم. وبهؤالء المخدوعين أسس المحفل الرئيسي المسمى 

  الشرق األكبر". بمحفل "
م تم اختيار الزعيم اإليطالي "مازيني" خلفاً 1834م توفي وايزهاويت..وفي عام 1830وفي سنة       

  لوايزهاويت، وقد استطاع أن يعيد األمور إلى نصابها بعد موت ذلك الشيطان.

  مخطط "بايك" الماسوني العالمي:

فه الجنرال األمريكي "ألبرت بايك" الذي م ضم المحفل الماسوني العالمي إلى صفو1840وفي سنة   
سرح من الجيش األمريكي، وقد استطاعت الماسونية استغالله من أجل أن يصب جام غضبه وحقده 
على الشعوب من خالل الماسونية، وفي منزل بمدينة ليتل روك بأمريكا اعتكف الجنرال بايك من سنة 

مسترشداً بمخططات الزعيم الماسوني  م، ثم خرج بمخطط ماسوني جديد وضعه1871 - 1859
  السابق وايزهاويت.

  -بدأ بايك بعمل اآلتي:
  إعادة تنظيم المحافل الماسونية. -1
تأسيس ثالثة مجالس مركزية عليا، مقر األول بلدة "شارلستون" بأمريكا، والثاني في روما، والثالث -2

  في برلين.
راف المجالس العليا الخاضعة بدورها للمحفل عهد إلى "مازيني" تأسيس عشرين مجلساً تحت إش -3

األعلى، يختص كل مجلس بمنطقة معينة بحيث تغطي كل المناطق الهامة في العالم كله. وإحاطة 
أعمال ونشاط ورجال الماسونية بستار من التكتم الشديد، لدرجة أن كثيراً من األعضاء المغرر بهم ال 

ويجهلون ما يدور في المحافل الماسونية التابعة لهذه يشعرون بما يدور في محفل الشرق األكبر، 
  المجالس، وقد صرح بهذا األمر "مازيني" نفسه في رسالته لمساعدة اليهودي "برايد نشتاين".

  ويقوم المخطط الذي أعده بايك بتنفيذ ما يلي:
  ية.الصهيون-الفاشية -تبني الحركات التخريبية الهدامة العالمية الثالثة: الشيوعية  -1
  -اإلعداد لحروب عالمية ثالث: -2

األولى: تطيح الحكم القيصري في روسيا، وجعل روسيا العقل المركزي والمنطلق الفكري للحركة 
  الشيوعية اإللحادية.

                                                             
 .12-10انظر المصدر السابق ص  -1
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الثانية: تؤمن اجتياح الشيوعية العالمية لنصف العالم مما يمهد للمرحلة التالية: وهي إقامة دولة إسرائيل 
  المسلمة.على أرض فلسطين 

الثالثة: وتتصدى فيها الصهيونية السياسية للزعماء المسلمين في العالم اإلسالمي وتحارب اإلسالم الدين 
الخصم األقوى للحركة الماسونية، وبالتالي السيطرة على العالم اإلسالمي، والقضاء على العقيدة 

  .)1(اإلسالمية

 أهداف الماسونية:

  من خالل دراسة نشأة الماسونية، ومعرفة المخططات الماسونية التي وضعها   
كل من وايزهاويت والجنرال بايك، واالطالع على أقوال كبار الماسون وقراراتهم التي صدرت عن 

  -المحافل الماسونية العالمية،تبين أن الماسونية تسعى إلى تحقيق األهداف التالية:

  :أوالً: األهداف القريبة

العمل في الخفاء من أجل االستيالء على العالم عن طريق تطعيم أكبر قدر من الكتل البشرية بالفكر  -1
 الماسوني.

 إخضاع األحزاب السياسية الكبرى في العالم لسيادتها وجعلها خادمة لتحقيق أطماعها. -2

 اإلسالمية. محاربة الجمعيات والمؤسسات والحركات الوطنية المخلصة ومحاربة الحركات -3

 تقويض الحكومات الشرعية وإلغاء أنظمة الحكم الوطنية ومحاولة إخضاعها والسيطرة عليها. -4

إشاعة اإلباحية الجنسية واالنحالل والفساد الخلقي واالجتماعي، وترويج األفكار والفلسفات المادية  -5
 )2(اإللحادية.

  ثانياً: األهداف البعيدة:

على أنقاض المسجد  -معبد الرب-ة في فلسطين وإعادة بناء هيكل سليمان إقامة المملكة اليهودي -1
. جاء في إحدى الوثائق الماسونية: "والهدف المقدس الذي تعمل الماسونية على تحقيقه هو )3(األقصى

إعادة هيكل سليمان، وهو أكثر من مجرد رمز بل هو حقيقة مؤكدة ستبرز دون ريب إلى عالم الوجود 
 )4(العرب في فلسطين..". عندما يستأصل

                                                             
 .18-17ار على رقعة الشطرنج ص ، أحج26-25انظر الدنيا لعبة إسرائيل، وليم كار ص  -1

 .41-40أسرار الماسونية الجنرال جواد رفعت آتلخان ص  -2
، الماسونية 147حقيقة الماسونية وأهدافها، للبستاني ص -، أوقفوا هذا السرطان35هيكل سليمان يوسف الحاج ص  -3

 .74والماسونيون في الوطن العربية، حسين عمر حمادة ص 

 .55حركات السرية وأخطرها ص الماسونية أقدم ال -4
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صيانة الدولة الالدينية العلمانية،ومن ثم السعي إلى تأسيس جمهورية الدينية ال تعرف اهللا تعالى،  -2
  )1(ديموقراطية، عالمية، خفية، تسيطر على الكرة األرضية كلها.

 وسائل الماسونية في تحقيق أهدافها:

ا، وهي دائما تطور وتجدد وسائلها باستمرار، سلكت الماسونية عدة سبل ووسائل لتحقيق أهدافه  
  -ومن وسائلها:

  إباحة الجنس، واستخدام المرأة كوسيلة للسيطرة. -1
  إحياء الدعوات الجاهلية والنعرات الطائفية العنصرية، وبث األفكار المسمومة. -2
الفكر والرأي استعمال الرشوة بالمال والجنس مع أصحاب الجاه والمناصب السياسية، وقادة  -3

  المرموقين في بلدانهم إلسقاطهم في حبائل الماسونية، ومن ثم استخدامهم لخدمة الماسونية.
 لوالء للوطنتجرد الداخلين في الماسونية من الفضائل واألخالق والروابط الدينية، والتجرد من ا -4

  فالوالء يجب أن يكون خالصاً للماسونية نفسها.
ياسية والحكم والفكر واألدب البارزين في بلدانهم، ومن أصحاب النفوذ السيطرة على رجال الس -5

والتأثير في المجتمعات، والعدد األكبر منهم من أصحاب القرار، ثم استخدام هؤالء صاغرين لتنفيذ 
مع عدد من القادة العرب  الماسونية أيضا والصهيونية. وهذا األسلوب تستعمله  المخططات الماسونية

اعديهم. وتحول القيادات المستهدفة إلى أدوات تخدم الحركة الماسونية، وبذلك تطمئن المتطاء مس
الماسونية إلى أن أهداف الصهيونية وأهداف (إسرائيل) ستبقى نبراسا يهتدي به القادة في مجمل 

على البقاء ضمن دائرة المصالح  سياساتهم. وهذا بالتأكيد ما يفسر إصرار عديد من الزعماء العرب
اليهودية. ويسمح للزعيم العربي أن يصرح أحيانا ضد (إسرائيل)، وأن يعبر عن انزعاجه من أجل أن 
يبقي على بعض المصداقية لدى شعبه، لكن ليس من المسموح أن يتمادى بحيث يؤذي ربيبة 

 )2(.اليهودية(إسرائيل)

صال، وتقنيات الحاسوب السيطرة على أجهزة الدعاية والصحافة والنشر واإلعالم، ووسائل االت-6
  وشبكة المعلومات الدولية(اإلنترنت) واستخدامها في تحقيق األهداف الماسونية.

بث األخبار الكاذبة واإلشاعات واألباطيل، والتركيز عليها لتصبح كأنها حقائق، من أجل طمس  -7
  الحقائق أمام الجماهير.

  وتوهين العالقات الزوجية والروابط األسرية. توفير سبل اإلباحية والرذيلة بين الشباب والشابات، -8
  الدعوة إلى تحديد النسل، والعقم االختياري بين المسلمين. -9

                                                             
 .42– 41انظر أسرار الماسونية  1

انظر مقال الماسونية تغزو فلسطين: د. عبدالستار قاسم ، وقد تم نشره في كثير من المواقع على شبكة المعلومات  -2
 الدولية.



  182

السيطرة على المنظمات والمؤسسات الدولية، كمؤسسات منظمة األمم المتحدة التي أصبح  -10
  معظمها تحت رئاسة يهودي ماسوني.

  النساء في كل بلدان العالم.السيطرة على منظمات الشباب واتحادات  -11
  )1(اعتماد السرية والكتمان الشديدين، واعتبارهما من أهم وظائف الماسونية وواجبات الماسوني. -12

 طقوس قبول األعضاء الجدد في الماسونية:

تحرص الماسونية على اختيار المنتسبين إليها من ذوي المكانة االمرموقة في مجتمعاتهم وأصحاب       
وذ المالي أو السياسي أو اإلجتماعي أو العلمي، أو أية مكانة يمكن أن تستغل نفوذها في مجتمعاتهم، النف

وال يهمها انتساب من ليس لهم مكانة، وال يمكن استغاللها، ولذلك تحرص كلَّ الحرص على ضم 
ل رابط  الزعماء والملوك والرؤساء وكبار موظفي الدولة ونحوهم. ويشترطون عليه التجرد من ك

 .ديني أو أخالقي أو وطني، وأن يجعل والءه خالصاً للماسونية

ويتم قبول العضو الجديد في جو مرعب مخيف وغريب، حيث يتم اقتياد العضو إلى           
الرئيس وهو معصوب العينين، وما أن يؤدي يمين حفظ السر ويفتح عينيه، يفاجأ بسيوف مسلولة حول 

العهد القديم، ومن حوله غرفة شبه مظلمة، فيها جماجم بشرية وأدوات هندسية عنقه، وبين يديه كتاب 
والشخص الذي يتم تعميده تتم تجريده   مصنوعة من خشب، وذلك لبث المهابة في نفس العضو الجديد.

من مالبسه، ويربط بحبل في رقبته، ويجثو على أربع، ويساق إلى رئيس المحفل، وهو مسحوب من 
لرئيس على رقبته بالسيف، قائال له، بأنه مقبول في الحركة، وأن رقبته ستقطع هكذا إذا عنقه، ليلوح ا

بعد ذلك في الفاحشة، ويتم تصويره في  -سواء كان رجال أم إمرأة-ويتم إسقاط الشخص باح بأسرارها،
يد واضعا هذه الحالة حتى ال يقوى مستقبال على ترك الحركة أو البوح بأسرارها. ثم يقسم العضو الجد

أقسم بمهندس الكون األعظم أالَّ أفشي أسرار الماسونية وال "يده على كتاب العهد القديم، القسم التالي:
أقسم بمهندس  عالماتها وأقوالها وال تعاليمها وعاداتها، وأن أصونها مكتومة في صدري إلى األبد،

 بالكالم وال بالحروف، وأال أكتب شيئا الكون األعظم أال أخون عهد الجمعية وأسرارها، ال باإلشارة وال
أن تحرق شفتاي  -إن حنثت في قسمي-من ذلك، وال أنشره بالطبع أو بالحفر أو بالتصوير، وأرضى 

بحديد ملتهب، وأن تقطع يداي ويحز عنقي، وتعلق جثتي في محفل ماسوني ليراها طالب آخر ليتعظ 
   )2( يبقى أثر من جنايتي".بها، ثم تحرق جثتي ويذر رمادها في الهواء، لئال

  شعار الماسونية:

من شعارات الماسونية: الحرية واإلخاء والمساواة، وبهذا الشعار يخدعون المغفلين من الناس، فهم      
يقصدون بالحرية: حرية الكفر واالعتقاد كما يشاء الشخص، وحرية أن يتصرف كما يشاء دون التزام 

                                                             
 .452 – 450انظر الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب المعاصرة ص  -1

 دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع. الدكتور محمد علي الزعبي،  :ئة ملك إسرائيلالماسونية منش -2
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إسقاط عقيدة الوالء والبراء الدينية، فالكل إخوة في اإلنسانية  بدين أو خلق، ويقصدون من اإلخاء:
بغض النظر عن المعتقدات والدين، ويقصدون بالمساواة:المساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء، 
والمساواة بين الناس بعيدا عن المباديء الدينية والتشريعات اإلسالمية، فالكل أبناء إبراهيم عليه السالم. 

نية تطلب من المنتسبين إليها أن يترك دينه: وعبارتهم التي يرددونها ويطالبون أباعهم فالماسو
  تطبيقها(اخلع عقيدتك على الباب كما تخلع نعليك).

 :رموز الماسونية

المثلث، والفرجار، :اعتمدت الماسونية عدد من الرموز واألشكال التنظيمية، ومن رموزها     
، وهى رموز وطقوس تساعد 7، 5، 3والنجمة السداسية، واألرقام والمسطرة، والمقص، والرافعة، 

 من كثيرا وأدواته البناء صناعة من اتخذت الماسونية وقد كما تزعم الماسونية.  على اكتشاف النور
 الفرجار: األعظم األستاذ وعالمة. للماسونية العام الرمز هما والزاوية الفرجارف ورموزها، شعاراتها
 المنبه وعالمة البناء، ميزان: األعظم األول المنبه وعالمة. مثلث داخل المشعة العين وصورة والقوس
 مهندس:باسم وتعالى سبحانه اهللا إلى ويشار ،الفرجار: األعظم المهندس وعالمة الشاقول، خيط: األعظم
  .االعظم الكون

 درجات الماسونية:

طوائف وفرق، ولكل منها: مراتبها ودرجاتها الماسونية العالمية تقسم إلى ثالث درجات أو ثالث   
وطقوسها وتعاليمها، وقد أفاض البحث فيها الماسوني السابق يوسف الحاج في كتابه "هيكل سليمان، أو 

  )1(الوطن القومي لليهود".
  وهذه الدرجات أو الفرق هي:  

  األولى: الماسونية العامة أو الماسونية الرمزية:
غار، والمقصود بهم المبتدئون من الماسونيين، وهي ذات ثالث وثالثين وتسمى بالعمي الص      

درجة، وسميت هذه الفرقة بالرمزية الستخدامهم الرموز في جميع الطقوس، كما سميت بالعامة ألنها 
وتكثر الرموز في جميع درجاتها، وال يرتقي  .مفتوحة للجميع على اختالف الشعوب والديانات

أعضاؤها هذه الدرجات إال بعد امتحانات مختلفة، وهي منتشرة في األقطار العربية، وقسم من البالد 
األوربية واألمريكية، وأعضاؤها يشكلون السواد األعظم من الحركة الماسونية ويتحدثون بالرموز 

وكثير من زعماء الدول  تماعاتهم مراتب وقالئد وأوسمة خاصة.والطالسم واأللفاظ السرية، ولهم في اج
  العربية بل ودول العالم أعضاء ضمن هذه الدرجة.

  الثانية: الماسونية الملوكية:
                                                             

، الماسونية أقٌدم 37، الماسونية ذلك العالم المجهول عبد الحليم إلياس الخوري ص 36 -34انظر الصفحات  -1
 .98– 94،97-92، 67، أوقفوا هذا السرطان ص 81-  80الحركات السرية وأخطرها ص 
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وتعرف بالعقد الملوكي، وهي بتعاليمها ودرجاتها وغاياتها تقدس ما ورد في التوراة، وتحترم   
اليهودية في فلسطين، وإعـادة بناء هيكل سـليمان بعد هدم  الدين اليهودي، وتعمل على تجديد المملكة

المسجد األقصى، وترتبـط الماسونية الملوكيـة بالماسونية الرمزية ارتباطاً خفيـاً، ال يعلمه سوى 
الراسخون في تاريخ الماسونيات الثالث، وال يدخل في الماسونية الملوكية إال من كان ملحداً، قد تنَّكر 

وأمته، وجرد والءه لصالح اليهودية. وأعضاؤها قليلون في األقطار العربية، وأكثرهم من لدينه ووطنه 
  م.1948اليهود في فلسطين المحتلة عام 

  الثالثة: الماسونية الكونية:
أعضاؤها من اليهود فقط، وعددهم قليلون جداً، انحدروا من الماسونية الملوكية من اليهود   

مانية، ووظيفتهم استخدام الفرقتين السابقتين، إلنشاء الدولة اليهودية العالمية المتحررين من الساللة الرو
من خالل إشاعة الفوضى والفتن والحروب، وسلطان أعضائها فوق األباطرة والملوك والرؤساء ألنَّهم 
يتحكمون فيهم، وزعماء الصهيونية العالمية هم من الماسونية الكونية، وقد وردت شهادات ماسونية 

 ؤكد كون أعضاء هذه الفرقة من اليهود فقط.ت

  -عالقة الماسونية باليهودية:

الحركة الماسونية يهودية في نشأتها، وحقيقتها، وفي مصادرها الفكرية واصطالحاتها وتعاليمها،       
ودرجاتها، وأسرارها، يهودية في أهدافها وغاياتها ومعتقداتها. ولقد أجمع الباحثون الراصدون للحركة 

. ومن هؤالء بعض العرب الذين انضموا إليها، ثم خرجوا منها، )1( الماسونية على يهودية هذه الحركة
لما تكشّفت لهم أهدافها وحقيقتها اليهودية، وقد كتبوا في ذلك محذرين منها: أمثال: محمد علي الزعبي، 

  )2(ويوسف الحاج.
"الماسونية آلة صيد بيد اليهود، يصرعون بها  يقول الماسوني السابق الدكتور محمد علي الزعبي:      

  )3(كبار الساسة، ويخدعون األمم الغافلة والشعوب الجاهلة..".
  وهذه بعض الشواهد على يهودية الماسونية:

                                                             
وما بعدها، أوقفوا هذا السرطان: د. سيف الدين  74أسرار الماسونية الجنرال جواد رفعت آتلخان ص انظر  -1

وما بعدها، الماسونية والماسونيون في  20وما بعدها، الماسونية أقدم الحركات السرية وأخطرها ص  46البستاني ص 
رية والحركات الهدامة محمد عبد اهللا عنان وما بعدها، تاريخ الجمعيات الس 55الوطن العربي حسين عمر حمادة ص 

 .93ص 
األول في كتابيه: حقيقة الماسونية، الماسونية منشئة ملك إسرائيل، والثاني في كتابه: هيكل سليمان أو الوطن القومي  -2

 اليهودي.

 انظر كتابه حقيقة الماسونية. -3
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يقول هرتزل أحد حكماء صهيون:"إن المحافل الماسونية المنتشرة في كل أنحاء العالم تعمل في      
وإن النصارى المنحطين ليساعدوننا على استقاللنا وإن وكالءنا من غير  –كقناع ألغراضنا  –غفلة 

  اليهود ليحققوا لنا كثيراً من السعادة".
من العدد الخامس للصحيفة اليهودية "الفارينا إسرائيليت" الصادرة في عام  74جاء في الصفحة  -1

أعمق معتقداتها األساسية، إنها م ما يلي: "إن روح الحركة الماسونية هي الروح اليهودية في 1861
أفكارها ولغتها، وتسير في الغالب على نفس تنظيمها، وأن اآلمال التي تنير طريق الماسونية وتسند 
حركتها هي نفس اآلمال التي تساعد وتنير طريق إسرائيل، وتتويج نضالها سيكون عند الظفر بذلك 

  )1(مزه وقلبه النابض".الذي ستكون أورشليم ر -معبد سليمان-المعبد الرائع 
م: "يجب أن يكون كل محفل رمزاً 1906وقالت دائرة معارف الماسونية الصادرة في فيالديفيا سنة -2

لهيكل اليهود، وهو بالفعل كذلك، وأن يكون كل أستاذ على كرسيه ممثالً لملك اليهود، وكل ماسوني 
  )2(تجسيداً للعالم اليهودي".

، )3(بعد أن يؤدي يمين حفظ السر وهو يضع يده على كتاب العهد القديم إن العضو الجديد يتم قبوله-3
  وهو الكتاب المقدس لدى اليهود كما هو معلوم.

إن العهد القديم، والتلمود، والنشرات والكتب التي صنفها أحبار اليهود وقادة الحركة الماسونية من -4
  اليهود هي مصادر الفكر الماسوني.

كماء صهيون ما يؤكد يهودية الحركة الماسونية، وأنها أسست لتحقيق جاء في برتوكوالت ح -5
األهداف اليهودية. ومن ذلك: ما جاء في البروتوكول الرابع:"من ذا الذي يستطيع أن يخلع قوة خفية 
عن عرشها؛ وأية قوة ظاهرة هي تلك التي تتصدى لهذه القوة الخفية؟ إن هذه بالتحديد هي مهمة قوتنا 

لتحقيق  -غير اليهود-لمحافل الماسونية المنبثة في أنحاء العالم تعمل لخدمتنا، مستغلة الجويم نحن. إن ا
مآربنا، وال يعرف الجويم عن حقيقتها شيئاً بما في ذلك تواجدها الذي نجعله متنقالً سرياً في الغالب 

  .)4(األعم ليظل سراً غامضاً"
ات السرية الموجودة في العالم اآلن معروفة لنا، وجاء في البرتوكول الخامس عشر: "والجمعي      

تخدمنا، وهي قد خدمتنا، فإنا سنقوم بحلها وسنقوم بنفي وتشتيت أعضائهـا في كل أنحاء الدنيـا.. 
وبهذه الطريقة نفسـها سنتعامل مع أعضاء الجمعيات الماسـونية الموجودة، والتي تمارس نشاطها 

.وإلى أن يحين قيام دولتنا سنتصرف بطريقة مخالفة تماماً لطريقة  لصالحنا بين شـعوب الجويم..
تصرفنا قبل قيامها: سننشئ ونضاعف عدد المحافل الماسونية بدعوى التحرر والخير في كل أقطار 
العالم، وسنجذب إليها كل أولئك الذين يجوز أن يصبحوا متفوقين في النشاط االجتماعي المتصل 

                                                             
 .22–21الماسونية أقدم الحركات السرية وأخطرها ص  -1
 على رقعة الشطرنج وليام كار ترجمة سعيد جزائري. أحجار -2

 .43انظر الماسونية أقدم الحركات السرية وأخطرها ص  -3

 .52برتوكوالت حكماء صهيون ترجمة ودراسة وتقديم علي الجوهري ص  -4
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يتهافتون على الوقوع في شباك محافلنا الماسونية بسبب شغفهم بحب بالجماهير... إن الجويم 
االستطالع، أو جرياً وراء األمل.. ومن الطبيعي أننا نحن اليهود الذين يجب أن نقود أنشطة المحافل 

  )1(الماسونية ألننا نعرف معنى القيادة وألننا نعرف ما إذا كان علينا أن نقود.
: "إن اللغة الفنية والرموز 503، الصفحة 5م الجزء 1903دية طبعة ذكرت دائرة المعارف اليهو -6

والطقوس التي تمارسها الماسونية األوربية ممتلئة بالمثل واالصطالحات اليهودية، ففي "سكوتلندا" تجد 
التواريخ الموضوعة على المراسالت والوثائق الرسمية كلها بحسب تقويم العصر، واألشهر اليهودية، 

  .)2(بجدية العبرية"وتستعمل األ
هذا، وقد ذكر صاحب كتاب: "الماسونية أقدم الحركات السرية وأخطرها" أمثلة للرموز      

 )3(والمصطلحات واألشكال والرسومات والطقوس اليهودية المستعملة في المحافل الماسونية.

م:"إن 3/8/1866صرح الدكتور الحاخام اليهودي إسحاق وايز في كتابه "إسرائيليو أمريكا"  -7
الماسونية مؤسسة يهودية، فتاريخها ودرجاتها وأهدافها ورموزها السرية ومصطلحاتها يهودية من أولها 

  )4(إلى آخرها".
 66لقد صرحت المجالت الماسونية بعالقة اليهود بالحركة الماسونية، ومنها مجلة أكاسيا عدد  -8

، كما اعترفت بهذه الحقيقة 1921صادر سنة ال 61م، ومجلة تريينال جويف عدد 1908الصادرة سنة 
  )5(الجمعيات الماسونية األمريكية واألوربية.

  الماسونية والدين:

لقد أعلنت الحركة الماسونية عداءها السافر لألديان، وقامت بترويج اإللحاد والعقائد الكفرية،       
ن المالحدة أمثال ماركس ونيتشه وفرويد والفلسفات واألفكار المادية الالدينية، وتبنت الفالسفة والمفكري

  وإميل دور كايم ونحوهم.
وكشفت جميع المؤلفات والنشرات والوثائق التي كتبت عن الماسونية، سواء التي كتبها أصحابها      

أم التي كتبها خصومها عن حقيقة موقفها من األديان، ما عدا الدين اليهودي فقط، ألنها وجدت لتثبيت 
  )6(ده وسيطرته على العالم بعد القضاء على األديان األخرى.دعائمه وتمجي

  ونذكر هنا أمثلة فقط من أقوالهم التي تكشف عداءهم للدين:

                                                             
 .98، 97برتوكوالت حكماء صهيون ترجمة ودراسة وتقديم علي الجوهري ص  -1

 .50، الماسونية أقدم الحركات السرية وأخطرها ص 60الغفور عطار ص الماسونية أحمد عبد  -2

 .49–43انظر الصفحات -3
 .49نفس المصدر ص  -4

 .81–79انظر أسرار الماسونية ص  -5

 .55، 52انظر الماسونية أقدم الحركات السرية وأخطرها ص  -6
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م في مدينة لييج التي تعتبر أحد المراكز الماسونية، 1865في مؤتمر الطالب الذي انعقد في سنة  -
مانيا وأسبانيا وروسيا وإنجلترا وفرنسا أعلن الماسوني المشهور الفارج أمام الطالب الوافدين من أل

قائالً: يجب ان يتغلب اإلنسان على اإلله، وأن يعلن الحرب عليه، وأن يخرق السموات ويمزقها 
  كاألوراق.

إن اإللحاد من عناوين المفاخر، وليعش أولئك األبطال الذين يناضلون في الصفوف األولى وهم    
  )1(منهمكون في إصالح الدنيا.

: "سوف نقوي حرية الضمير في األفراد 198م ص 1922ثائق المحفل الماسوني األكبر سنة ومن و-
بكل ما أوتينا من طاقة، وسوف نعلنها حرباً شعواء على العدو الحقيقي للبشرية، الذي هو الدين. وهكذا 

  سوف ننتصر على العقائد الباطلة وعلى أنصارها".
م:"ويجب أال ننسى أننا نحن الماسونيين أعداء 1911سنة وجاء في وثائق مؤتمر بلغراد الماسوني  -

  )2(لألديان، وعلينا أال نألوا جهداً في القضاء على مظاهرها".
وقالوا:إن ذخر البشرية الذي ال يقدر بثمن هو عدم االعتراف بأي حقيقة مقدسة، وإن الحقائق تنبثق  -

الحقيقة، وإن جمال اإللحاد هو في هذا، وإن من نظرة اإلنسان ذاته، فعليه البد من المحافظة على هذه 
  هذا لهو أساس اإللحاد".

:"إننا ال نكتفي باالنتصار على 102م ص1900جاء في وثائق المؤتمر الماسوني العالمي سنة  -
  المتدينين ومعابدهم، إنما غايتنا األساسية هي إبادتهم من الوجود".

: "إن النضال ضد األديان ال يبلغ 860ص 1903وجاء في مجلة أكاسيا الماسونية الصادرة سنة  -
نهايته إال بعد فصل الدين عن الدولة. وقالوا: ستحل الماسونية محل األديان وإن محافلها ستقوم مقام 

  )3(المعابد".
:"ال يعنينا كفر الملحد أو ثواب 49ص 17جاء في مجلة المشرق األكبر التركية الماسونية عدد  -

والنار، وإذا وجد من يحاول العمل في ساحة الدين فتركه وشأنه مع اهللا..وإذا  المتدين، أو وصف الجنة
  )4(أصر على رأيه نرجو منه أن يتركنا وأال يدخلنا بينه وبين اهللا".

يقول األستاذ كولفين في محفل منفيس بلندن:"إننا إذا سمحنا ليهودي أو مسلم، أو لكاثوليكي، أو  -
هياكل الماسونية، فإنما ذلك يتم بشرط أن الداخل يتجرد من أضاليله لبروتستانتي بالدخول في أحد 
  )5(السابقة ويجحد خرافاته الدينية".

                                                             
 .45المصدر السابق ص  -1

 .46أسرار الماسونية  -2

 .47المصدر السابق  -3
 .47المصدر السابق ص  -4

، الماسونية ذلك العالم المجهول: د. صابر طعيمة 36السر المصون في شريعة الفرمسون: لألب لويس شيخوص  -5
 .309-308ص 
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قد دام عشرين  -السيد المسيح-م: "إن انتصار الجليلي1901 -مقدم الشرق األعظم-وقال دلس  -
د سقوط األنبياء جيالً، وها هو يسقط بمساعينا، هذا اإلله الكاذب، ونحن الماسون: يسرنا أن نشاه

  .)1(الكذبة، فإن الماسونية قد أنشئت كي تناصب الحرب كل األديان، بل كل الخرافات"

  اإلله عند الماسونيين: 

إذا كانت الماسونية والماسونيين قد اتفقوا على اإللحاد والكفر باهللا رب العالمين، ووضعوا      
فإن المحافل والهياكل الماسونية تختلف في حقيقة  المخططات موضع التنفيذ للقضاء على العقائد الدينية،

  اإلله الذي تدعو إلى اإليمان به.
فبعض المحافل الماسونية تسمى اإلله "ادويزام" وهو ازيريس إله المصريين القدماء، وميترا إله  -1

  الفرس، وبافوس إله الرومان، أو هو أحد اآللهة التي كان يعبدها الوثنيون القدماء.
المحافل الماسونية تعتبر أن اإلله هو الطبيعة، وذهب الجنرال بايك شيطان الماسونية وبعض  -2

وصاحب مخططها اإلجرامي، إلى أن اهللا والشيطان إلهان متساويان، الشيطان إله النور والخير، واهللا 
  إله الظالم والشر، والشيطان مازال يكافح ضد اهللا.

ن اإلله هو اإلنسان نفسه، وأن اإلنسانية يجب أن تتخذ غاية وذهبت بعض المحافل الماسونية إلى أ -3
  )2(من دون اهللا، والنفس اإلنسانية هي المعبود الذي يجب أن تتخذه الماسونية.

يقول الزعيم الماسوني برودون:"ليست الماسونية سوى نكران جوهر الدين، وإن قال الماسون     
  )3(ة أو جعلوا اإلنسان واهللا كشيء واحد".بوجود إله أرادوا به الطبيعة وقواها المادي

 الماسونية والمرأة:

لقد اتخذت الماسونية المرأة كسالح في معركتها ضد األخالق والقيم والفضائل، وكوسيلة للقضاء       
  على نفوذ الدين وسيطرته على الرجال.

  : "يجب علينا أن نكسب1899قال أصحاب مؤتمر بولونيا الماسوني عام        
المرأة، فأي يوم مدت إلينـا يدها فزنا بالمـرام، وتبـدد جيش المنتصرين للديـن"، وقال الماسوني 

م: "تأكدوا تماماً أننا لسنا منتصرين على الدين إال يوم تشاركنا المرأة، فتمشي في 1879"بوكه" سنة 
ل المرأة رسوالً م:"البد أن نجع1900صفوفنا". وقال الرئيس بوفرييه في المجمع الماسوني عام 

  )4(لمبادئنا، ونخلِّصها من نفوذ الدين".

                                                             
 .108أوقفوا هذا السرطان ص  -1

رمسون، ، السر المصون في شيعة الف49، الماسونية: أحمد عبد الغفور عطار ص 46انظر أسرار الماسونية ص  -2
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إن الماسونية تريد من المرأة عفتها وشرفها، تريد من المرأة أن تنغمس في مستنقع الرذائل   
الجنسية، لتفسد الرجل، ولتقضي على الروابط األسرية واالجتماعية، لتروج االنحالل واإلباحية، لتذهب 

يها األمم في نهضتها، ليسهل لليهودية العالمية السيطرة على البشرية المنهوكة األخالق التي تعتمد عل
  القوى.
في التضحية باألخالق والشرف والعرض في سبيل تحقيق  -الماسونيون-لقد نجح اليهود وأتباعهم   

، أغراضهم الشيطانية، ولقد كانت المحافل الماسونية ومازالت مخوراً ترتكب فيه المنكرات والفواحش
وفي داخل الغرف السوداء يتم القضاء على عفة المرأة وإغواء الفتيات الممتنعات العفيفات عن طريق 

  الرجال الذين طرحوا الدين واألخالق والشرف جانباً.
يقول الزعيم الماسوني "دور فويل": "ليس الزنا بإثم في شريعة الطبيعة، ولو بقي البشر على   

، ويقول "راغون" في كتابه:"رسوم إدخال النساء )1(لهن مشتركات بينهم"سذاجة طبيعتهم لكانت النساء ك
: "العفة المطلقة مرذولة عند الماسونيين والماسونيات ألنها ضد ميل 28-22إلى الماسونية" ص

  )2(الطبيعة، ومن ثم تبطل كونها فضيلة".
عن آثار الماسونية في حياة المرأة وأخالقها فقالت:"لقد أصيبت  )3(وقد صرحت السيدة جانيت  

بخسارة جسيمة ال تعوض، خسرت هناءها وسعادتها الزمنية  -وهي غير عالمة-المرأة من الماسونية 
واألبدية، خسرت آدابها وحياتها، وبهذه الخسارة خسر الكـون نظامـه االجتماعـي والعائلـي 

والنسلي. أجل لقـد فرحـت المرأة بهذا التساهل، ولكن نتيجة فرحها كان واألدبـي والديني والصحي 
شقاء وبكاء، أال ليت التساهل أدى إلى بكاء المرأة لوحدها، هيهات ذلك فأنه قد أبكى معها الكون 

  )4(بأسره".

  منظمات ماسونية جديدة:

عية لتقوم بنفس النشاطات لقد أنشأت الماسونية عدداً من المنظمات واألندية الشبابية واالجتما  
الماسونية تحت عناوين جديدة أخرى، ومن بين هذه المنظمات واألندية: الروتاري، والليونز، 
والكيداني، واالكستشانج، والمائدة المستديرة، والقلم، وبناي برث (أبناء العهد)، وهي كلها تعمل بنفس 

ليب التي يتم من خاللها ترويج األفكار الطريقة ولنفس الغرض مع تعديل بسيط، وذلك إلكثار األسا

                                                             
 .125أوقفوا هذا السرطان ص  -1

 .126المصدر السابق ص  -2

نشر تاريخ الماسونية مع عوض الخوري في  السيدة جانيت هي زوجة جوناس أحد البرازيليين الذي ساعد على -3
 كتاب: تبديد الظالم.

، الماسونية أقدم الحركات 128، نقالً عن أوقفوا هذا السرطان للبستاني ص 373تبديد الظالم لعوض الخوري ص  -4
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اإللحادية واجتذاب المؤيدين واألنصار. وتوجد بين هذه النوادي زيارات متبادلة، وخطوات تنسيقية، 
  لتحقيق األهداف الماسونية.

وتعتبر نوادي الروتاري والليونز من أوسعها انتشاراً في البالد اإلسالمية، حيث تعمل تحت الفتات     
الخيري االجتماعي، فتقوم بتقديم الخدمات للمواطنين المحتاجين، وتساعد المكفوفين، وتعد  العمل

المسابقات الترفيهية، وتنمي روح الصداقة بين األفراد بعيداً عن الروابط العقائدية، وتدعو إلى الحرية 
دخول العقائديين واإلخاء والمساواة. ولكي تستمر في خداع وتضليل مؤيديها وأنصارها وروادها تمنع 

وذوي الغيرة الوطنية الصادقة من االلتحاق بها. وهناك غموض شديد يكتنف أسرارهم ومواردهم 
  )1(ووسائلهم. ومن شعاراتهم التي يرفعونها: الدين هللا والوطن للجميع.

  انتشار الماسونية ونفوذها:

جد في كل العالم تقريباً، ولها في الماسونية من أقوى المنظمات السرية انتشاراً ونفوذاً، فمحافلها تو  
معظم الدول العربية مراكز ومحافل، يكون رئيس المحفل الفخري أو الفعلي في الغالب الزعيم أو 
الرئيس للدولة، وقد استقطبت المحافل الماسونية في البالد العربية الشخصيات السياسية واألدبية 

مكانة والتأثير في المجتمع، ولقد أصبح هؤالء والصحفية واالجتماعية والعسكرية البارزة، ذات ال
كالدمى في يد الماسونية ينفذون سياساتها وتعليماتها خوفاً على أنفسهم وعلى كراسيهم، وقد استطاع 
الباحث حسين عمر حمادة أن يكشف عن معلومات خطيرة، وجوانب مجهولة عن الماسونية في الدول 

مصدراً رئيسياً ودقيقاً لتاريخ ) 2(ماسونيون في الوطن العربي"العربية، ويعتبر كتابه: "الماسونية وال
  الماسونية في العالم العربي.

يتلقون التعليمات واألوامر من المحفل  -كغيرهم من ماسونيي العالم-والماسونيون العرب   
ما  267م ص 1889الماسوني األعظم اليهودي، فقد جاء في محضر المحافل الماسونية المنعقد عام 

لي: "في وسع الماسوني أن يكون مواطناً على أن يكون ماسونياً وقبل كل شيء، وفي وسعه بعد ذلك ي
أن يكون موظفاً أو نائباً أو عيناً أو رئيس جمهورية، وعليه أن يستلهم األفكار الماسونية، ومهما علت 

 )3(انته".ال من مك -الكوني-مكانته االجتماعية فإنه يستوحي مذهبه من المحفل الماسوني 

أن تسيطر على معظم وسائل اإلعالم ودور  -وخاصة اليهود-واستطاعت الماسونية عبر رجالها   
النشر والصحافة في العالم، وأن تسيطر على معظم الجمعيات والمنظمات الدولية، ومنظمات الشباب 

  والمنظمات النسائية، لتضمن سير العالم كما تريد وتشتهي.

                                                             
ا، الماسونية ذلك العالم ، وما بعده431وما بعدها، 241الموسوعة الميسرة لألديان والمذاهب المعاصرة ص  -1

 .383المجهول د. صابر طعيمة ص 

 صفحة، تولت طباعته ونشره دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا. 330الكتاب في -2

 .37-36أسرار الماسونية ص  -3
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ى هيئة األمم المتحدة ومعظم المؤسسات والمنظمات التابعة لها، مثل: عل -مثالً-فهي تسيطر   
مكتب السكرتارية لهيئة األمم المتحدة، ومراكز االستعالمات فيهـا، وشعبـة األقسام الداخلية للهيئة، 
ومؤسسة التغذيـة والزراعـة، واليونسـكو "مؤسسـة التعليم والثقافة والفن"، وبنك اإلعمار الدولي، 

  .)1(ق النقد الدولي، ومؤسسة الالجئين الدولية، ومؤسسة الصحة الدولية، ومؤسسة التجارة العامةوصندو
ولكي تستمر آلة الصيد اليهودية (الماسونية) في أعمالها الشيطانية، ومخططاتها اإلجرامية، أنشأت   

والمؤسسات التي عصابات إرهابية مهمتها تنفيذ العمليات اإلجرامية للتخلص من األشخاص والجماعات 
تقف في طريقها، لقد َأردوا سيف الدين البستاني قتيالً بعد أن ترك كتاباً يكشف عن خطورة الحركة 
الماسونية، وأطلقوا الرصاص على الدكتور محمد علي الزعبي صاحب كتاب "حقيقة الماسونية" 

  .)2(دامةوالرجل كان ماسونياً ثم تركها بعد أن تكشفت له حقيقتها كحركة خطيرة ه
  وماذا بعد؟؟

ألست أخي القارئ تشاركنا الرأي الذي ذهب إليه الجنرال جواد رفعت آتلخان، عندما قال: إن      
، أليست هي الجرثومة الخبيثة )3(كلمة الماسونية هي الالدينية والالوطنية واليهودية...هي الكفر البواح

ئنان هذا العالم كما ذهب إلى ذلك صاحب كتاب: القاتلة التي يجب استئصالها حتى يسود الهدوء واالطم
  .)4("الماسونية أقدم الحركات السرية وأخطرها"

  فتوى العلماء علماء المسلمين في الماسونية

إليك أخي المسلم فتوى العلماء الذين يمثلون العالم اإلسالمي في الماسونية والمنتسبين إليها، كما      
، وقد جاء فيه ما يلي:"نظر المجمع الفقهي في )5(انعقد بمكة المكرمة ورد في قرار المجمع الفقهي الذي

م في قضية 15/7/1978هـ الموافق 1398دورته األولى المنعقدة بمكة المكرمة في العاشر من شعبان 
الماسونية والمنتسبين إليها وحكم الشريعة اإلسالمية في ذلك. وقد قام أعضاء المجمع بدراسة وافية عن 

ظمة الخطيرة، وطالع ما كتب عنها من قديم وجديد، وما نشر من وثائقها نفسها فيما كتبه هذه المن
  ونشره أعضاؤها وبعض أقطابها، من مؤلفات، ومن مقاالت، في المجالت التي تنطق باسمها.

  -وقد تبين للمجمع بصورة ال تقبل الريب من مجموع ما اطلع عليه من كتابات ونصوص ما يلي: 
ونية منظمة سرية تخفي تنظيمها تارة وتعلنه تارة بحسب ظروف الزمان والمكان، ولكن إن الماس -1

مبادئها الحقيقية التي تقوم عليها، هي سرية في جميع األحوال، محجوب علمها حتى على أعضائها إال 
  خواص الخواص الذي يصلون بالتجارب العديدة إلى مراتب عليا فيها.

                                                             
 .160-156، أوقفوا هذا السرطان ص 73-61انظر أسرار الماسونية ص  1

 .5والماسونيون في الوطن العربي ص انظر الماسونية  -2
 .89انظر كتابه: أسرار الماسونية ص  -3

 .86انظر ص  -4

 .443–441الماسونية ذلك العالم المجهول د. صابر طعيمة ص  -5
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بعضهم ببعض في جميع بقاع األرض على أساس ظاهري للتمويه على إنها تبني صلة أعضائها  -2
المغفلين وهو اإلخاء اإلنساني المزعوم بين جميع الداخلين في تنظيمها دون تمييز بين مختلف العقائد 

  والنحل والمذاهب.
 إنها تجذب األشخاص إليها ممن يهمها ضمهم إلى تنظيمها بطريق اإلغراء بالمنفعة الشخصية على -3

أساس أن كل أخٍ ماسوني مجند في عون كل أخٍ ماسوني آخر في أي بقعة من بقاع األرض، يعينه في 
حاجاته وأهدافه ومشكالته، ويؤيده في األهداف إذا كان من ذوي الطموح السياسي، ويعينه إذا وقع في 

وإن كانت تستر ذلك مأزق من المآزق أياً كان على أساس معاونته في الحق والباطل ظالماً أو مظلوماً، 
ظاهرياً بأنها تعينه على الحق ال الباطل. وهذا أعظم إغراء تصطاد به الناس من مختلف المراكز 

  االجتماعية وتأخذ منهم اشتراكات مالية ذات بال.
إن الدخول فيها يقوم على أساس احتفال بانتساب عضو جديد تحت مراسم وأشكال رمزية إرهابية -4

  الف تعليماتها واألوامر التي تصدر إليه بطريق التسلسل في الرتبة.إلرهاب العضو إذا خ
إن األعضاء المغفلين يتركون أحراراً في ممارسة عباداتهم الدينية، وتستفيد من توجيههم وتكليفهم  -5

في الحدود التي يصلحون لها ويبقون في مراتب دنيا، أما المالحدة أو المستعدون لإللحاد فترتقي 
تدريجياً في ضوء التجارب واالمتحانات المتكررة للعضو على حسب استعدادهم لخدمة مراتبهم 

  مخططاتها ومبادئها الخطيرة.
إنّضها ذات أهداف سياسية ولها في معظم االنقالبات السياسية والعسكرية والتغيرات الخطيرة ضلع  -6

  وأصابع ظاهرة أو خفية.
  جذور، ويهودية اإلدارة العليا العالميةأنها في أصلها وأساس تنظيمها يهودية ال -7

  السرية، وصهيونية النشاط.
إنها في أهدافها الحقيقية السرية ضد األديان جميعاً لتهديمها بصورة عامة وتهديم اإلسالم في نفوس  -8

  أبنائه بصورة خاصة.
جتماعية أو العلمية إنها تحرص على اختيار المنتسبين إليها من ذوي المكانة المالية والسياسية أو اال -9

أو أية مكانة يمكن أن تستغل نفوذاً ألصحابها في مجتمعاتهم، وال يهمها انتساب من ليس لهم مكانة 
يمكن استغاللها ولذلك، تحرص كل الحرص على ضم الملوك والرؤساء والوزراء وكبار موظفي 

  الدولة ونحوهم.
لألنظار لكي تستطيع ممارسة نشاطاتها تحت  إنها ذات فروع تأخذ أسماء أخرى تمويهاً، وتحويالً -10

مختلف األسماء، إذا لقيت مقاومة السم الماسونية في محيط ما،وتلك الفروع المستورة بأسماء مختلفة 
من أبرزها: منظمة األسود، والروتاري، والليونز، إلى غير ذلك من المبادئ والنشاطات الخبيثة التي 

  إلسالم وتناقضه مناقضة كلية.تتنافى تنافياً كلياً مع قواعد ا
وقد تبين للمجمع بصورة واضحة العالقة الوثيقة للماسونية باليهودية الصهيونية العالمية، وبذلك    

استطاعت أن تسيطر على نشاطات كثير من المسئولين في البالد العربية وغيرها في موضوع قضية 
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لقضية المصيرية العظمى لمصلحة اليهود فلسطين. وتحول بينهم وبين كثير من واجباتهم في هذه ا
والصهيونية العالمية..لذلك ولكثير من المعلومات األخرى التفصيلية عن نشاط الماسونية، وخطورتها 
العظمى، وتلبيساتها الخبيثة، وأهدافها الماكرة يقرر المجمع الفقهي اعتبار الماسونية من أخطر 

وأن من ينتسب إليها على علم بحقيقتها وأهدافها فهو كافر المنظمات الهدامة على اإلسالم والمسلمين، 
  باإلسالم، مجانب ألهله".
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  الفصل الثاني

 المبحث الثاني

  سقوط الحضارة الغربية

 -عوامل انهيار الحضارات واألمم:

منذ البدء حملت الحضارة الغربية جرثومة فنائها، وحكمت على الساعين في دربها أن يعانوا حالة      
النكوص والتردي، ففي طريق اللهاث عبر التسارع العلمي، والحريات الالمحدودة، تم التخلي عن 

ا وتبنت قيما منحطة، مناهج االخالق، فال معايير أخالقية، وال آداب إجتماعية، وقد تخلت عن القيم العلي
بل انها سعت الى أن تصبح هذه القيم المتدنية البديل الوحيد عن القيم العليا، حتى نادى الفيلسوف 
اليكسيس كارليل بقلب الفكر الحضاري الغربي والتخلي عنه:"إن احدا اليطيق االخالق اليوم، فقد نبذ 

أننا ال نكاد نشاهد افرادا يتبعون مثال اخالقية  االنسان المعاصر كل النظم االخالقية في سبيل شهواته إذ
عليا في سلوكهم في هذه المدنية العصرية"، فتخلي الحضارة الغربية عن القيم االخالقية أوقع كل 
االنظمة الحياتية والعلمية والتنظيرية في فخ الفوضى وتبني القيم المنحطة، وبالتالي فقد ضعف الوازع 

ير العقالني حتى أنتكست الكنيسة المسيحية، وخضعت للحركات المتطرفة الديني وتردت مستويات لتفك
  .من امثال الحركة الصهيونية

إن سقوط الحضارات وانهيارها وهالك األمم وذهابها له أسبابه وعوامله المنسجمة مع سنن اهللا      
تعالى ونواميسه، والهالك نوعان، األول: هالك األخذ واالستئصال، وقد توقف وانتهى ببعثة رسولنا 

، والثاني: 107ياء: محمد صلى اهللا عليه وسلم، قال تعالى: "وما أرسلناك إال رحمة للعالمين" سورة األنب
هالك الهزيمة واالنهيار والضياع، وهذا النوع سنة باقية على األمم حتى قيام الساعة. ومن خالل 
دراسة تاريخ األمم السابقة التي ذهبت إلى غير رجعة، وباستقراء آيات القرآن الكريم يتبين أن هالك 

 -:األمم وسقوط الحضارات يرجع في الجملة إلى األسباب التالية

الكفر باهللا تعالى ورسله: قال تعالى: "كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات اهللا فأخذهم  -1
. وبعد أن أخبر اهللا تعالى عن إهالك قوم سبأ قال عز 52اهللا بذنوبهم إن اهللا قوي شديد العقاب" األنفال: 

  .17وجل: "ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إال الكفور" سبأ: 
التكذيب لهدى الرسل: قال تعالى: "ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً فقلنا  -2

اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم 
قرونا بين ذلك كثيراً" الفرقان: للناس آية واعتدنا للظالمين عذاباً أليماً وعاداً وثموداً وأصحاب الرس و
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. وقال تعالى: "قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في األرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين" 35-38
  .137آل عمران: 

. وقال تعالى: "فكأين من 13الظلم: قال تعالى: "ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا.." يونس:  -3
 .45الحج: قرية أهلكناها وهي ظالمة.." 

الفساد في األرض: قال تعالى: "ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون ومأله فظلموا بها  -4
  .103فانظر كيف كان عاقبة المفسدين" األعراف: 

االستكبار في األرض: قال تعالى عن فرعون وجنوده: "واستكبر هو وجنوده في األرض بغير  -5
ون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين" الحق وظنوا أنهم إلينا ال يرجع

  .40-39القصص: 
انتشار الرذائل وفساد األخالق: قال تعالى عن هالك قوم لوط: "ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة  -6

مسرفون"..ثم  ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم
  .84-80بين اهللا تعالى هالكهم فقال:"وأمطرنا عليهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة المجرمين" األعراف:

استفحال الذنوب والمعاصي والفسق: قال تعالى:"ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في  -7
نهار تجري من تحتهم فأهلكناهم األرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدراراً وجعلنا األ

. وقال تعالى: "أولم يسيروا في األرض فينظروا كيف 6بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين" األنعام: 
كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وأثاراً في األرض فأخذهم اهللا بذنوبهم وما كان لهم 

ى في هالك قوم ثمود: "فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها وال . وقال تعال21من اهللا من واق" غافر:
. وقال تعالى:"وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق 15-14يخاف عقباها" الشمس:

. وقال تعالى:"وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا" 167عليها القول فدمرناهم تدميراً" اإلسراء:
 .33يونس:

رد على أوامر اهللا تعالى واالستهزاء بها وعدم القيام بواجب النعمة والفضل اإللهي: قال التم -8 
تعالى:"وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نكراً فذاقت 

به فتحنا عليهم . وقال تعالى: "فلما نسوا ما ذكروا 9-8وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا" الطالق:
أبواب كل شئ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا 

  .45-44والحمد هللا رب العالمين". األنعام: 
وبتطبيق عوامل االنهيار والهالك لألمم السابقة على الحضارة المادية الشيوعية والحضارة        

تضح لنا بجالء أنّه قد أحاطت بهاتين الحضارتين كّل العوامل السابقة من كل الغربية المعاصرة ي
جانب، من الكفر والتكذيب والتمرد على شرائع اهللا تعالى وهدى رسله، واستفحلت فيها الذنوب 
والمعاصي واآلثام، وانغمست في مستنقعات الشهوات والرذائل، وبلغت من القوة المادية شأناً 

ت الحضارة الشيوعية قد سقطت وهوت نظرية وتطبيقا ودولة عظمى، فإن الحضارة عظيماً،وإذا كان
الغربية الرأسمالية  تنتظر أيضا الهاوية والهالك والسقوط.. تنتظر أن تجري فيها سنن اهللا تعالى التي 
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ألحزاب: جرت في األمم البائدة قال تعالى:(سنة اهللا في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة اهللا تبديالً) ا
، وعندها لن ينفع العلم وال التقدم المادي أصحابها كما لم ينفع السابقين الهالكين قال تعالى:(أفلم 62

يسيروا في األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثاراً في 
فرحوا بما عندهم من العلم وحاق  األرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات

. وقال تعالى:(أولم يسيروا في األرض فينظروا كيف كان عاقبة 83بهم ما كانوا به يستهزئون)غافر:
الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا األرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم 

  )1(.9مون) سورة الروم:بالبينات فما كان اهللا ليظلمهم لكن كانوا أنفسهم يظل

  مراحل الحضارات:

يرى "اشبنجلر" في كتابه "سقوط الحضارة" أن الحضارة كاإلنسان تنمو حتى تشيخن أو كالفصول    
مرحله : األربعة تنتهي بخريف أو شتاء، بينما ذهب مالك بن نبي إلى أن كل حضارة تمر بثالث مراح

ثم مرحلة ثالثة: تهيج فيها الغرائز فتسقط  لة األولى،روحية نشطة، تعقبها مرحله عقلية تفلسف المرح
الحضارة. ويرى "توينبي" أن سقوط الحضارة وانحاللها يرافقة عادة فساد كبير يدب في روح أهلها، 
وتغير جذري يطرأ على سلوكهم ومشاعرهم بل حياتهم كلها، حيث يحلَّ مكان الصفات الجيدة، والقوى 

دور النمو الحضارييحل مكان ذلك ثنائية من النزعات والمواقف القيمة  المبدعة التي كانت لديهم، في
  المتناقضة.

يقول األستاذ الباحث عمر عبيد حسنة:"ولقد ذهب علماء الحضارات، كثمرة الستقرائهم التاريخ      
   -البشري، وصفحات السقوط والنهوض، إلى أن الحضارة، أية حضارة، تمر بمراحل ثالث، هي:

ألولى: هي مرحلة الفكرة، مرحلة اإليمان بالهدف، الذي يمأل على اإلنسان نفسه، ويشكل له المرحلة ا
هاجساً دائماً، وقلقاً سوياً، ويدفعه للعطاء غير المتناهي،و التضحية في سبيل ذلك، بكل شيء، بما يمكن 

ليه، ويقبل على أن يعتبر أن من أهم سمات هذه المرحلة: بروز إنسان الواجب، الذي ال يرى إال ما ع
فعله بوازع داخلي، بإيمان، واحتساب، دون أن يخامر عقله، ماله من حقوق، هو إنسان واجب، إنسان 
إنتاج، وليس إنسان حق فقط، إنسان استهالك،وقد يكون من المفيد هنا، أن نذكّر بحديث الرسول اهللا 

ى السقوط، وحدد معادلتها، صلى اهللا عليه وسلم، الذي وصف مرحلة الوهن الحضاري، واإلشراف عل
إنسان -):(ظهور إنسان الغريزة2عندما سئل عن الوهن، الذي يصيب األمة قال:"حب الدنيا "(

 االستهالك)، (وكراهية الموت ) (غياب إنسان اإليمان، واإلنتاج واالحتساب).

المرحلة الحضارية الثانية: هي مرحلة العقل، وضمور اإليمان، وفتور الحماس، نسبياً، مرحلة التوازن، 
بين العمل واألجر، بين الحق والواجب، بين اإلنتاج واالستهالك، بين الدنيا واآلخرة، دورة ضبط 
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سقوط، إذا لم النسب، حلول العدل، محل اإلحسان،وهنا تصل الحضارة إلى قمتها، وتبدأ مرحلة ال
  تستدرك ما يتسرب لها من أمراض.

المرحلة الثالثة: أو مرحلة ما قبل السقوط النهائي، هي مرحلة غياب اإليمان وبروز الشهوة، والغريزة، 
وانكسار الموازين االجتماعية،واستباحة كل شيء وبكل األساليب وعندها تسقط الحضارة، وتموت 

  )1األمة، ويتم االستبدال".(
وإذا كنّا نقول اليوم بسقوط وهالك الحضارة الرأسمالية الغربية فلسنا من الحالمين بأن ذلك كائناً       

إنّما نقول فقط إنّها مقضي عليها بالسقوط حسب سنة اهللا تعالى  -إال أن يشاء اهللا شيئاً–في الغد القريب 
بطؤه فأمر متعلق بمشيئة اهللا تعالى لما تشتمل عليه من عوامل السقوط واالنهيار..وأما سرعة االنهيار و

  )2(وإرادته.
لقد تسلّم الرجل الغربي قيادة البشرية بعد أن خاض معركة قاسية ضد الكنيسة ودينها ورجالها،        

أسفرت عن تنحية الدين جانباً، وعزله عن شئون الحياة كلها، بل والسخرية منه والكفر باهللا رب 
  العالمين.

ذلك إفالس الحضارة الغربية وإشقائها ألهلها ألنها:أرادت أن تطير بجناح واحد، هو وكان من نتائج     
الجناح المادي، وأنّا لها ذلك، يقول برناردشو: "كنت أعرف دائماً أن الحضارة تحتاج إلى دين، وأن 

نتمي):إن حياتها أو موتها يتوقفان على ذلك". ويقول الكاتب اإلنجليزي " كولن ولسون" في كتابه (الال م
الحضارة المعاصرة حضارة ذات تطور ميكانيكي عال استمر ثالثة قرون يصاحبه فراغ كبير ال 

  )3(تعرف الحضارة كيف تنفقه.
ل   قد بدأت مظاهر االنهيار للحضارة الغربية تظهر في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إال أنها أخذت  

ة فيما يتعلق بجرائم القتل واالغتصاب، وانتشار خالل العشرين عاما األخيرة منحى خطيرا، خاص
اإلدمان واالنحالل األخالقي واألسري مما يهدد كيانات دول كبرى مثل الواليات المتحدة، وبريطانيا، 
وفرنسا، وسويسرا، وإيطاليا، وغيرها من الدول األخرى بالسقوط، وذلك بفعل انهيار األسرة التي هي 

%، 50ووصلت نسبة الوالدة خارج إطار الزواج في بعض هذه البلدان  .االلبنة األساسية للمجتمع فيه
كما أصبحت بعض الدول مثل سويسرا ترعى المدمنين وتوفر لهم المخدرات، وكان من الطبيعي أن 

  يقود االنهيار األخالقي إلى االنهيار السياسي واالقتصادي لهذه المجتمعات.

                                                             
إصدار  -السادس واألربعون-ب األمةفي مقدمته لكتاب المستقبل لإلسالم:الدكتور أحمد علي اإلمام، في سلسة كت -1

 مركز البحوث والدراسات بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر.
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  -رة الغربية:أقوال بعض هؤالء المفكرين في سقوط الحضا

ولقد تحدث كثير من مفكري الغرب عن بوادر انهيار الحضارة الغربية وسقوطها، وننقل هنا       
  -أقوال بعض هؤالء المفكرين:

يقول الفيلسوف اإلنجليزي "برتراندرسل": "لقد انتهى العصر الذي يسود فيه الرجل األبيض، وبقاء  -
قوانين الطبيعة، وأعتقد أن الرجل األبيض لن يلقى أياماً رضية تلك السيادة إلى األبد ليس قانوناً من 

  .)1(كتلك التي لقيها خالل أربعة قرون"
ويقول الدكتور ألكسيس كاريل في كتابه: "اإلنسان ذلك المجهول": "إن الحضارة العصرية تجد نفسها  -

يقية، إذ إنها تولّدت من في موقف صعب، ألنها ال تالئمنا، فقد أنشئت دون أية معرفة بطبيعتنا الحق
خياالت االكتشافات العلمية، وشهوات الناس، وأوهامهم، ونظرياتهم، ورغباتهم، وعلى الرغم من أنها 

  أنشئت لمجهوداتنا، إال أنها غير صالحة بالنسبة لحجمنا وشكلنا".
الس وتحدث "جون فوستر داالس" وزير خارجية أمريكا األسبق في كتابه "حرب أم سالم" عن إف -

الحضارة الغربية، وسبب ذلك: نقص اإليمان الصحيح القوي، وهو النقص الذي ال يعوضه السياسيون 
  )2(مهما بلغت قدرتهم، أو الدبلوماسيون مهما كانت فطنتهم، أو العلماء مهما كثُرت اختراعاتهم.

ن اإلنسان المنتمي ويقول المفكر ليبولد فلم دانز في كتابه:"اإلنسان والضمير المأسوي الممزق": "إ -
إلى عصرنا هذا ال يؤمن بشيء، وال يفكر، أو أنه لم يفكر بعد، ولكنه يعلم كثيراً، إن نهاية المسيحية 
تشمل أيضاً نهاية األيدلوجيات األخرى كالماركسية، التي تجتاز من أجل ذلك أزمة عميقة، وإن هذه 

  األزمة ليست أبداً عالمة حياة بل عالمة موت".
لمفكر الموني: "إن الجنس البشري بكامله يمشي بخطى حثيثة إلى الهالك، إنه في النزاع ويقول ا -

األخير، كذلك اإلنسان الجريح المسكين الذي ال يرجى له شفاء. فكثرة األخطاء في حضارتنا تجرها 
  )3(إلى الغرق".

شبه بالوحش الذي ويقول ماكنيل: "إن الحضارة الغربية في الطور األخير من أطوار حياتها، األ -
بلغت شراسته النهاية في انتهاكه كل ما هو معنوي، وبلغ اعتداؤه على تراث السلف وعلى كل مقدس 

قمته ثم أغاص مخالبه في أمعائه فانتزعها، وأخذ يمزقها، ويلوكها  -يقصد الدين واألخالق-ومحرم 
  )4(بين فكيه بمنتهى الغيظ والتشفي".

انهيار الحضارة الغربية هو بعدها عن الدين الحق الذي ارتضاه اهللا تعالى  إذاً السبب األكبر في      
للناس: (إن الدين عند اهللا اإلسالم)، ومن ثم اإلعراض عن منهج اهللا تعالى عمالً وتطبيقاً في واقع 
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لعلم الحياة، واالستكبار عن عبادة اهللا عز وجل، وعبادة آلهة أخرى من دونه تعالى، كعبادة المادة، أو ا
  ومخترعاته، أو عبادة اإلنسان لنفسه، أو عبادة التقدم والعقل والطبيعة.

ظهر في أمريكا كتاب بعنوان:"يوم أن اعترفت أمريكا بالحقيقة" وهذا الكتاب هو دراسة قامت على  -
إحصاءات، واستبيانات، وأرقام من واقع المجتمع األمريكي، ويتضمن هذا الكتاب نتائج مفزعة، مخيفة 
بالنسبة لألمريكيين، يقول عن هذا الكتاب "إلكس هلي" مؤلف كتاب آخر:"كتاب مفزع عندما أنهيت 

أم أركض للتالل وأختبئ؟ إنه يعرض  -أي التي فيه -قراءته؛ لم أعرف ماذا أفعل، هل أصدع بالحقائق
األحاديث لنا حقائق عن أنفسنا لم نشاهدها في أية دراسة، أو في استطالعات الرأي، وال حتى في 

  الشخصية ". وقالت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" عن الكتاب كلمة واحدة: " نتائج مفزعة".
: "إن المفكرين الغربيين )1(يقول سعد جمعة رئيس وزراء األردن األسبق في كتابه "اهللا أو الدمار" -

ب الضياع الوجداني يعتقدون أن سب -باستثناء قلة ضئيلة من الملحدة الماديين-على اختالف نزعاتهم 
والعقم الروحي اللذين أصبحا طابع الحضارة الغربية المعاصرة التي أوشكت إلى االندثار والدمار هو 
غياب الدين، وأن الحل الوحيد إلنقاذ تلك الحضارة هو الحل الديني، وينقل عن بعض هؤالء المفكرين 

الذي يقول:"إن حضارتنا تنتحر لغياب  أقوالهم في ذلك، ومن هؤالء: رئيس أكاديمية نيويورك السابق
الوازع الديني، وسوف يجيء يوم قريب، يتحول فيه النظام إلى فوضى، وينعدم التوازن وضبط النفس، 
ويتفشى الشر في كل مكان، ويبدو أن األمور لن تستقر إال بالعودة إلى اهللا". ومن هؤالء: "جوليا غرين" 

هرة هذا الجيل هي االنحالل والتفسخ، وأن ال شيء ينقذ الفيلسوف اإلنجليزي الذي يقول:"إن ظا
الحضارة الغربية إال االنعتاق والتغلب على نوازع الجسد بالتأمل الروحي واالرتداد إلى الدين، الذي 

  يستطيع وحده أن يحل في النفس البشرية السكينة واألمل محل القلق والتمرد".
-ب انهيار الحضارة األوربية المعاصرة أنها حضارة منبتة ويرى األستاذ سيد قطب أن من أسبا       
عن اهللا تعالى، ومنبتة عن منهجه للحياة، وأنها لم تستطع أن تعط اإلنسان التفسير الواحد  -منقطعة

الصحيح لحقيقة هذا الكون وعالقته بخالقه عز وجل، ولغاية وجوده اإلنساني ووسائل بلوغها 
  بين الدين والحياة، وبين عالم المادة والروح، وبين العلم والدين.المشروعة، لقد حصل فصام نكد 

ويضيف إلى ذلك سبباً آخر:إنِّه الخواء الروحي الذي ينخر في روح الحضارة الغربية، ففي ظل       
هذا الخواء تختـنق روح اإلنسان، وتهدر قيمته، وتنحدر خصائصه، بينما تتكدس األشياء وتعلو قيمتها، 

كل قيمة لإلنسان.. إنه الخواء الذي يهدد هذه الحضارة بالنكسة واالنحدار، على الرغم من  وتطغى على
. ويكفي أن نعلم أن في أمريكا أكثر من )2(ضخامة اإلنتاج المادي والفتوح العلمية، والتقدم الصناعي

  ) مذهب وطائفة دينية كلها تبث روح اليأس واإلحباط في نفوس أتباعها.600ستمائة (
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إن الخواء الروحي جعل البشرية تعاني من الشقاء والتمزق الداخلي، والتوتر العصبي والفزع،       
ومن ثم محاوالت الهروب من الحياة إلى الكحول والمخدرات وأخيراً إلى االنتحار الذي أصبح موضة 

حياة تتأرجح من لدى كثيرين من ضحايا الخواء الروحي والفراغ العقائدي. يقول آرثر شوينهار: "إن ال
اليمين إلى اليسار، من األلم إلى الملل، وليستغث هذا الغرب المسكين إلهه إذا شاء. إنه سيظل فريسة 

: "إن القلق )2(. ويقول الدكتور ألكسيس في كتابه "اإلنسان ذلك المجهول")1(مصيره، فالقدر ال يرحم"
مهم السياسية واالقتصادية واالجتماعية، والهموم التي يعاني منها سكان المدن العصرية تتولد عن نظ

  فإن البيئة التي أوجدها العلم لإلنسان ال تالئمه، ألنها أنشئت دون اعتبار ذات اإلنسان".
ويقول "آرثر ميللر" متحدثاً عن أمريكا الحديثة: "إن مشكلة انحراف الشباب ال تنتمي فقط للمدن        

مشكلة الرأسمالية فحسب، بل االشتراكية أيضاً...إنني أعتقد أن الكبرى بل إلى الريف أيضاً، إنها ليست 
هي نتاج التكنولوجيا التي دمرت اإلنسان كقيمة من  -في وضعها الراهن-المشكلة 

  )3(ذاته...وباختصار:لقد اندثرت الروح وتالشت".
ال تستطيع  يقول الرئيس األمريكي السابق "ولسون" قبل وفاته بأسابيع قليلة:"إن حضارتنا       

االستمرار في البقاء من الناحية المادية، إال إذا استردت روحانيتها...هذا هو التحدي النهائي لكنائسنا 
إن تحذير الرئيس  )4(ومنظماتنا السياسية، وللرأسماليين عندنا، ولكل فرد يخاف اهللا، أو يحب بلده".

ها شيء من الدين الحق، فكل ما لديها مجموعة ولسن لن يفيد أمريكا شيئاً، فالكنائس النصرانية ليس لدي
  من الخرافات واألساطير التي أفسد بها بولس النصرانية، إنه دين ال يصلح الفرد وال الحياة اإلنسانية.

وإذا كانت أمريكا هي ربة الحضارة الغربية وسيدتها، فلننظر في حياة القوم هناك، ولنالحظ        
ع األمريكي،إنّه شقاء ينذر بقرب وقوع كارثة السقوط، التي نرجو أن الشقاء الذي وصل إليه المجتم

  تكون قريبة، وأن غداً لناظره قريب.وإليك نماذج من مظاهر الشقاء في الحياة األمريكية.
 * ففي أمريكا ربة النظام العالمي الجديد:

وجيه جارودي في كتابه " أمريكا تعاني أمريكا انحطاطاً ثقافياً: يقول المفكر الفرنسي الكبير المسلم ر - 
المتحدة  م:"إن انحطاط الثقافة في الواليات1999طليعة االنحطاط " والذي صدرت طبعته األولى عام 

حياة المجتمع األمريكي كما  ينبع من تاريخ ذاتها وتكوينها،ألن الثقافة هناك لم تلعب أي دور منظم في
ثقافاتهم وأديانهم وأوطانهم وأصولهم لم يربط  كا باختالفهو الحال في أوروبا ، وذلك أن سكان أمري

):وقد اكتشف (توكفيل) الحقيقة وكان 48المال، ويقول ص ( بينهم رابط سوى البحث عن عمل وكسب
في كتابه اإلسالمي عن هذه الدولة  1840للواليات المتحدة منذ عام  أول محلل ومراقب ثاقب البصيرة

ال:(لم أعرف شعباً مثل هذا الشعب استولى فيه حب المال على قلوب وليدة حين ق وكانت ال تزال
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الشعب على  البشر،إنّه شعب من شراذم المضاربين والمقامرين)، واليوم نستطيع أن نعثر في تاريخ هذا
  أسس انحطاط ثقافته)".

ن من جامعة وأما بالنسبة لتعليم: فالنظام األمريكي يعتبر في الحضيض، فقد أظهر تقرير المتخصصي -
% من الشباب األمريكي الذين يدرسون في كليات اعترفوا بعدم قدرتهم على القراءة  40كولومبيا أن 

مليون شاب أمريكي أمي (حسب تقرير صادر في جلو بال ايكوتومي  23جيد، وهناك  على نحو
1990.(   

األمراض  حسب اإلحصائيات القديمة أربعة أشخاص من كل ألف شخص نزالء في مستشفيات -
  العقلية، وفي مدينة هوليود أكبر نسبة من عدد األطباء النفسانيين في العالم.

يقول د. ألكسيس كارل: "في بعض واليات أمريكا يزيد عدد المجانين الذي يوجدون في المصحات  -
على عدد المرضى الموجودين في جميع المستشفيات األخرى. وكالجنون، فإن االضطرابات العصبية، 

عف القوى العقلية آخذ في االزدياد، وهي أكثر العناصر نشاطاً في جلب التعاسة لألفراد، وتحطيم وض
  .)1(األسر..إن الفساد العقلي أكثر خطورة على الحضارة من األمراض المعدية"

م: أن واحداً من كل خمسة أمريكي يعاني من االنهيار العصبي أو 1978حسب التقرير الصحي لسنة  -
، وأن 1994% من األمريكيين قد عانوا خلالً عقلياً حسب إحصائية عام  48حافته، وأن هو على 

م. وعلى الرغم من أن 1993عشرة بالمائة منهم قد عانوا من مشكالت الكبت النفسي خالل عام 
ومراكز البحث في العالم ، فإن النظام الصحي  الواليات المتحدة تتمتع بأفضل العيادات والمستشفيات

األطفال تتمركز هذه الدولة في المرتبة الثانية والعشرين على  ه يعد كارثة حقيقية، ففي وفياتنفس
الصعيد العالمي، وحصة الصحة من النفقات العامة تٍُعد األقل بين الدول منظمة التعاون والتنمية 

  .OCDEالمعروفة باسم االقتصادية
الجرائم الخطيرة أسرع أربع عشرة مرة  م وقعت خمسة ماليين جريمة، ثم ازدادت1965في سنة  -

  %). 13% مقابل  187من الزيادة السكانية (
 25ثانية، وجريمة قتل كل ساعة، وجريمة اغتصاب للعرض كل  12في أمريكا: تحدث جريمة كل  -

للمؤلفين األمريكيين:جيمس  كتاب: يوم أن اعترفت أمريكا بالحقيقة جاء في -مع أن الجنس مباح-دقيقة 
مليوناً من النساء في الواليات المتحدة كُن  19:أظهرت إحدى اإلحصائيات أن رسون، وبيتر كيمبات 

% من العامالت في 70وفي استفتاء قامت به جامعة (كورنل) تبين أن  .ضحايا لعمليات االغتصاب!!
 35كا) أن . وتقدر (جمعية مناهضة اغتصاب النساء في أمريالخدمة المدنية قد اعتُدي عليهن جنسيا

% من الطالبات تعرضن لمضايقات جنسية مختلفة خالل 70حالة تلتزم الصمت مقابل حالة يبلغ عنها. و
 من الالتي تعرضن لمضايقة لم يبلغن الشرطة.90فترة الدراسة في الجامعة، مع أن %  
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صحية، مليون طفل مشرد في ظروف غير  12وفي أمريكا:مليون طفل يولدون سنويا من السفاح، و -
  ومليون حالة إجهاض سنويا.

  وفي أمريكا تحدث جريمة سرقة كل خمس دقائق، وسرقة سيارة كل دقيقة.  -
أربع ساعات واغتصاب كل  يقع حادث قتل كل –حسب إحصاءات الشرطة–وفي نيويورك وحدها  -

ضمن مدن  تتبوأ سوى المكانة العاشرة ثالثة ساعات، واعتداء كل ثالثين ساعة، مع أن نيويورك ال
ألف جريمة قتل في سجل  21تم إحصاء  1998الواليات المتحدة بالنسبة النتشار الجرائم، ففي عام 

ألف أمريكي  50م قتل ما يقرب 1991م وحتى عام 1979الواليات المتحدة األمريكية، ومنذ العام 
بعون ألفا بين وأر عاما، 14أعمارهم أقّل من تسعة عشر عاما منهم تسعة آالف أعمارهم أقّل من 

  خمسة عشر وتسعة عشر عاماً.
هي نتائج  هناك أكثر من مليون أمريكي في السجون، وأكثر من ثالثة ماليين تحت المراقبة، هذه -

بمنطق "حرب  –"كما كتب "هوبز" في كتابه " فجر الرأسمالية  –اقتصاد سوق مفترس بال هوادة يحكم
   الكل ضد الكل "وهو منطق ونظام الحرب.

م: فإن عدد الشباب المسجلين كمدمنين للهروين في مدينة نيويورك 1963وحسب إحصائية سنة  -
ألف شاب، وعدد غير المدمنين يزيد على مائة ألف، وفي كلية "هنتر" بنيويورك أكثر  23وحدها تجاوز 

 -م1978حسب إحصائية -من نصف الطالب يتعاطون الحشيش. الذين يتعاطون المخدرات في أمريكا 
حجم التجارة الداخلية للمخدرات في  -م1991حسب إحصائية -% من الشعب األمريكي. وقدرت  49

مليار دوالر سنوياً  30تنفق  -م1992منذ سنة -مليار دوالر سنوياً، مع العلم بأن الدولة  190أمريكا 
  )1( في محاربة هذه التجارة.

دي:"نجد اليوم إن الركيزتين األساسيتين، يقول المفكر الفرنسي الكبير المسلم روجيه جارو      
السوق هما: المخدرات والسالح، حيث يتساوى حجم المخدرات ماليا مع  واألكثر صالبة وقوة في توسع

حجم تجارة السيارات والصلب داخل الواليات المتحدة األمريكية، كما ويتزايد االستهالك يوميا مع 
اإلقصاء..وأصبحت الغاية الوحيدة الستهالك المخدرات هي للحياة وتفشي البطالة،و افتقاد أي معنى

 )2اإلحساس بسعادة التسوق في السوبر ماركت التي تسمح بها".(

جاء في كتاب:(يوم أن اعترفت أمريكا بالحقيقة) للمؤلفين األمريكيين:جيمس بات رسون، وبيتر كيم  -
من الفتيات األمريكيات يفقدن بكارتهن  :"األنموذج المثالي للطفولة انتهى. نسبة مروعة21ما يلي: ص 

% من النساء الالتي شملتهن هذه الدراسة اعترفن لنا بأنّهن قد اغتصبن 20قبل سن الثالثة عشرة. نسبة 
% من األمريكيين اعترفوا بأنهم قد تعرضوا العتداءات جنسية شرسة وقاسية. 42من قبل أصدقائهن، 

لديهم تصورات و أحالم وتخيالت ذات  -رجال ونساء  -يينمن األمريك 5إلى  1:إن ما نسبته 22ص
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عالقة بالشذوذ الجنسي"، ونفس الصفحة:يقول األمريكيون واألمريكيات:على الرغم من أننا ال زلنا 
نتزاوج، إال أننا فقدنا الثقة في الزواج نفس الصفحة:"هناك انحالل وتدهور فيما يتعلق باالهتمام باألسرة 

: 70% من نساء أمريكا كن أبكاراً ليلة زواجهن. والباقي ؟! في ص 29: 65 وطاعة الوالدين. ص
% من الفتيات 61: 75. وفي ص 3إلى  1من األمريكيات تخون زوجها بينما الرجال  4إلى  1نسبة 

  سنة قلن بأنهن فقدن عذريتهم قبل بلوغهن السادسة عشرة".  24و 18الذين تتراوح أعمارهن بين 
: حوادث االنتحار المسجلة رسميا هي ثالث مائة ألف حالة سنويا 106ذكور ص وفي الكتاب الم -

 وهذا الرقم أقل من الرقم الحقيقي لحوادث االنتحار.  

في نيويورك مليون ومائتا ألف شاذ جنسياً، وفي جامعة لوس أنجلوس بوالية "كاليفورنيا" بلغت نسبة  -
 652في أن تعلم أنه يوجد في أمريكا أكثر من %، ويك84الشاذين جنسياً من الطالب والطالبات 

  %  نسبة المرأة األمريكية العاملة في قطاع الدعارة95 – 85مستشفى لألمراض الجنسية. و
م، 1940نشرت دائرة المعارف البريطانية معلومات عن األمراض الجنسية المنتشرة في أمريكا سنة  -

% مصاب  40% مصاب بالسيالن، 60ي، % من الشباب األمريكي مصاب بالزهر90فذكرت: أن 
  بالبرود الجنسي.

% من الشباب األمريكي غير  85ر7م صرح الرئيس األمريكي جون كندي أن 1962في عام  -
  صالحين للخدمة العسكرية، ألن الشهوات التي غرقوا فيها أفسدت لياقتهم الطبية والنفسية.

في أمريكا، وإن مهنة الدعارة تأتي في  إن نصف مليون اتصال جنسي مدفوع األجر يتم يومياً -
% من  85المرتبة الثانية في المهن التي تتمنّاها الفتاة األمريكية. وحسب إحصائية رسمية أمريكية فإن 

  )1(عاماً يحلمن بأن يصبحن عامالت في الدعارة والعهر. 21-14الفتيات األمريكيات أعمارهن ما بين 
ألحد الشباب األمريكي وعمره في الحادية والعشرين تزوج لقد نشرت الصحف األمريكية صورة  -

  )2(جدته وعمرها سبع وسبعون سنة، وتم عقد النكاح في الكنيسة في قرية قرب لوس أنجلوس.
يقول القس األمريكي "د. جيري فالويل" في كتابه" (اسمعي يا أمريكا): "لدينا إحصاءات مرعبة عن  -

هاض وجنوح الناشئة، والفوضى الجنسية، وتعاطي المخدرات، حوادث الطالق وتدمير األسرة واإلج
  )3(وجرائم القتل، إنني أشاهد حطام اإلنسان، واألرواح المهدودة بأكداس تفوق اإلحصائيات".

ومن مظاهر انحطاط القيم والمواقف والمعايير ال يتقنها إالّ الرؤساء األمريكيون، ما ذكره الفيلسوف  -
ا طليعة االنحطاط" إال إنّه مثال يؤكد انحطاط أمريكا شعبا وحكومة، فلقد جارودي في كتابه "أمريك

م وعلى 4/1/2002يوم الجمعة  أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت " اإلسرائيلية في عددها الصادر
صفحتها األخيرة صورة للرئيس األمريكي السابق كلينتون، وهو واقف وأمامه يقف منتصبا كلبه 

وينتصب كلينتون في شبه زاوية قائمة،  على رجليه الخلفيتين، –ساً قبلها بأيام الذي مات ده –الشخصي
                                                             

 كما سقط االتحاد السوفيتي: ممدوح الزوبي،  صفحات متعددة في الكتاب. ط أمريكا؟هل ستسق -1

 .33-30اإلسالم ومستقبل البشرية ص  -2

 .284التمكين لألمة اإلسالمية ص  3



  204

حيث يقبل الرئيس كلبه قبلة حارة بل إن الرئيس كلينتون قد أسمى كلبه باسم "بادي"ولقد اختار هذا 
 الكلب بعد بضعة أشهر من موت م فاقتنى هذا1997االسم ليخلد اسم عمه "بادي" الذي مات مطلع العام 

عمه وسماه باسمه تخليداً لذكراه بدل تسمية أحد األحفاد تخليدا لذكرى األجداد، نعم إنّه االنحطاط في 
كلب باسمه، إالّ أن العجب يزول إذا كان هذا يحصل في أمريكا  أجلى معانيه أن يحترم العم بأن يسمى

م 9/1/2002ها يوم وبعدها فقط بخمسة أيام نشرت صحيفة " هآرتس " في عدد طليعة االنحطاط.
وهو يحمل كلبيه، أما الكلب "بارني" فيحمله على يده ويضمه إلى  –خليفة كلينتون –بوش صورة الرئيس

  صدره وأما الكلب "سبوت " فيجره بحبل بيده؟؟.
إن كل التقارير االخيرة الصادرة عن مراكز البحوث االستراتيجية تؤكد بداية االنهيار، فعندما       

م وتسبب بخسائر كبيرة سارعت دول 2005/آب/28ار(كاترينا) السواحل االمريكية في ضرب اعص
مليار دوالر امريكي) للواليات المتحدة لمساعدتها في تحمل  100خليجية وبالذات الكويت بدفع (

  )1(الكارثة.
وفي خطوة ذات رؤى مستقبلية قال الرئيس الروسي (ديمتري مدفيديف) على هامش مشاورات    
سية المانية بحضور (المستشارة انغيال ميركيل) في (سان بطرسبورغ):"إن عهد هيمنة اقتصاد واحد رو

وعملة واحدة قد ولى"، في اشارة الى االنهيار االقتصادي االمريكي وانهيار الدوالر كعملة قياسية. 
يء تعدد االقطاب واضاف:"علينا العمل معا اليجاد نظام اقتصادي مالي جديد أكثر عدال يقوم على مباد

  وسيادة القانون واالخذ بمبدا المصالح المتبادلة".
الشك ان الكثير من المسؤولين االوربيين سيضطرون الى مراجعة حساباتهم بعد الهرولة باالتجاه       

االمريكي التي قادها (بلير) ومن بعده (بروان) في بريطانيا، ثم (ميركيل) في المانيا، و(ساركوزي) في 
ا، فاألنظمة االوربية في حيرة بالغة، وكذلك كل اتباع المنهج االمريكي في اسبانيا وايطاليا فرنس

واستراليا، فكل الذين خاضوا حروبا لصالح امريكا سيسقطون اقتصاديا، وكل الذين ارتبطوا بمنهج 
ظام البيت االبيض سيتساقطون كاوراق الخريف، وقبل نهاية هذا الخريف االمريكي سيكون هناك ن

دولي جديد غير النظام العالمي الذي دعت اليه قيادات اليمين المتطرف، فالعولمة في طريقها للسقوط  
  قبل أن تضع القدم االخرى لتحقيق خطوة واحدة.

                                                             
والغريب إنَّه بدل ان تستثمر الدول العربية بداية االنهيار االقتصادي االمريكي وتعمل على الحيلولة دون نهوض  -1

الواليات المتحدة والمحافظة على بقائها متعثرة وتعيش اقتصادا مهزوزا، وأن تستفيد من تدمير هذا االقتصاد، نجدها 
تسرع للمساعدة، وهذه هي الكارثة بحد ذاتها، وهذه الدول تتحمل اآلن نتائج االثنين الدامي، فاالستثمارات العربية في 

مليارات وهي اآلن تعيش حالة الهبوط االنتكاسي، فاالسهم انخفظت الى االسواق االمريكية واالوربية تقدر ببضعة 
غرفة االنعاش وفي االعم االغلب فانها ال تنجو من كارثة   الحضيض واسواق المال العربية هي االخرى قد دخلت

 الخسارة.
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وبالتاكيد لن يجد البيت االبيض من يحمل نعشه الى القبر، فتوني بلير يعمل مجرد موظف في       
قيمة سياسية له وبراون سيغادر اللعبة قريباوميركيل لم تكلف نفسهاعناء  الخارجية االسرائيلية وهو ال

  مؤاساة البيت االبيض، والقبر يفغر فاه على االخر، فوداعا اميركا وال لقاء.
تلك هي حضارة أمريكا التي قربت من األفول، الحضارة التي يعيش اإلنسان في ظلها وهو      

ن أن الحيوان يعيش حياة يغمرها السرور والفرح، كما أشار إلى محروم من السعادة والهناء، على حي
هذه الحقيقة "برتراندرسل"، وصدق اهللا تعالى إذ يقول:(ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً) 

  .124سورة طه:
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  الفصل الثاني

  المستقبل لإلسالم

  تمهيد:

وط الحضارة": "إن للحضارة دورات فلكية، تغرب هنا، لتشرق هناك، يقول شبنجلر في كتابه "سق       
وإن حضارة جديدة أوشكت على الشروق في أروع صورة هي حضارة اإلسالم، الذي يملك أقوى قوة 

  )1(روحانية عالمية نقية".
المنحرف، ويقول الروائي الروسي "سولجستين":"إن الطريقة الوحيدة نحو تصحيح المسار المادي        

لإلنسان الغربي المعاصر، هو عودة اإلنسان إلى اإليمان بقوة مهيمنة على مصير اإلنسان، وهي التي 
تحدد له قيمه ومسؤولياته األخالقية واالجتماعية، وكذلك اإليمان بوجود قيم أخالقية عالية، وموضوعية 

  ال تحدها حدود". شاملة لكل البشر، وهي تعلو على كل اعتبارات الحرية الفردية التي
ويقول المفكر الفرنسي "ديباسكييه" مرشحاً اإلسالم لقيادة البشرية، وإنقاذها من التردي والسقوط:     

"إن الغرب لم يعرف اإلسالم أبداً، فمنذ ظهور اإلسالم اتخذ الغرب موقفاً عدائياً منه، ولم يكف عن 
وقد ترتب على هذا التشويه أن في العقلية الغربية االفتراء عليه والتنديد به، لكي يجد مبررات لقتاله، 

  مقوالت فظة عن اإلسالم".
ويضيف: "وال شك أن اإلسالم هو الوحدانية التي يحتاج إليها العالم المعاصر، ليتخلص من      

  )2(متاهات الحضارة المادية المعاصرة التي البد إن استمرت أن تنتهي بتدمير اإلنسان".
ق األمريكي "سارتون": ليس ثمة ما يمنع أن تقود شعوب العالم اإلسالمي العالم مرة ويقول المستشر    

  )3(أخرى في المستقبل القريب أو البعيد، كما قادته في العصور الوسطى.
ويقول الكاتب اإلنجليزي هيلير بيلوك:"ال يساورني أدنى شك في أن الحضارة التي ترتبط أجزاؤها     

برباط متين، وتتماسك أطرافها تماسكًا قويا، وتحمل في طياتها عقيدة مثل اإلسالم، ال ينتظرها مستقبل 
  باهر فحسب؛ بل ستكون أيضا خطرا على أعدائها".

"سيعيد التاريخ نفسه مبتدًئا من الشرق، عودا على بدء، من المنطقة التي قامت ويقول باول شتمز:     
فيها القوة العالمية اإلسالمية في الصدر األول لإلسالم، وستظهر هذه القوة التي تكمن في تماسك 
اإلسالم ووحدته العسكرية وستُثبت هذه القوة وجودها، إذا ما أدرك المسلمون كيفية استخراجها 

                                                             
 .39-38اإلسالم ومستقبل البشرية ص  -1

 .53-52المصدر السابق ص  -2

 .84اإلسالمي بين األصالة والتجديد: د. محمد عبد المنعم خفاجي ص انظر الفكر  -3
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تفادة منها وستقلب موازين القوى؛ ألنها قائمة على أسس ال تتوافر في غيرها من تيارات القوى واالس
  )1(العالمية".

تلك هي صرخات عقالء الغرب الذين وضعوا أيديهم على العالج الشافي والدواء الناجح للبشرية       
ة الربانية التي تنقذ البشرية مما هي وأدوائها، إنهم ينادون العالم اإلسالمي كي يتقدم حامالً معه الشريع

فيه، وتجرها إلى السعادة والطمأنينة. وهي صرخات نقدمها لمن سرى في نفوسهم اليأس القاتل عن 
مستقبل اإلسالم، والذين صاروا حين يسمعون الحديث عن هذا المستقبل تفتر ثغورهم عن ابتسامات 

  صفراء أقرب إلى السخرية.
، وقال: (فإما يأتينكم 101تصم باهللا فقد هدي إلى صراط مستقيم) آل عمران:قال تعالى:(ومن يع     

، وقال: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 123مني هدى فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى) طه:
  .3نعمتي ورضيت لكم اإلسالم ديناً) المائدة:

ا الدين، فقد استقوه من كتاب اهللا تعالى وسنة وأما المسلمون الصادقون فإن إيمانهم بالمستقبل لهذ      

، ففيهما عشرات النصوص التي تقول : إن اإلسالم قادم، وهو المنتصر دائماً وأبداً (هو الذي rرسوله 

   9، الصف: 33أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون) التوبة: 

      المبشرات باتصار اإلسالم:

ونذكر هنا بعض المبشرات النصية في الكتاب والسنة والفطرة، ثم نعرض لبعض المبشرات      
  الواقعية في واقع الحياة:

  :)2(المبحث األول: المبشرات النصية في الكتاب والسنة

  أوالً: المبشرات القرآنية:

  -والنحل، ومن ذلك:مبشرات غلبة الدين وظهوره على ما عداه من األديان والمذاهب واألفكار  -1
قوله تعالى:(يريدون أن يطفئوا نور اهللا بأفواههم ويأبى اهللا إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو  -

، 33-32الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون) التوبة: 
  .28كله وكفى باهللا شهيداً) الفتح: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 

                                                             
م، 1997- هـ 1418األردن، الطبعة:-نحو ثقافة إسالمية أصيلة: د.عمر سليمان األشقر، دار النفائس،عمان انظر -1

 . 185ص 
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  208

وزمن خلفائه، ومن جاء بعدهم فترة طويلة  rإن وعد اهللا تعالى بنصرة اإلسالم قد تحقق زمن رسوله  
من الزمان، وكان هو األظهر واألغلب. وسوف يتحقق ألنه وعد اهللا القائم وفق سننه التي ال تتبدل وال 

أن ينهضوا لحمل راية الدين والمضي بها اقتداء بسيرة النبي  تتحول، وما على المسلمين الصادقين إال
r.لخطواته المباركة واقتفاء ،  
قوله تعالى:(ألم تر كيف ضرب اهللا مثالً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء  -

خبيثـة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب اهللا األمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثـل كلمـة 
  .25-24كشجـرة خبيثـة اجتثت من فوق األرض ما لها من قرار)إبراهيم: 

إن الكلمة الطيبة التي تتمثل في دين اهللا تعالى ومنهجه هي كالشجرة الطيبة، ثابتة سامقة مستقرة      
 مثمرة، وإن خيل للبعض أنها معرضة للخطر الماحق في بعض األحيان وستظل سامقة متعالية، قاهرة

للشر والظلم والطغيان الذي يتمثل في األديان الباطلة واألفكار الضالة والمذاهب الفاسدة التي هي 
كالشجرة الخبيثة، وإن يخيل للبعض أنها متعالية، إنها قد تهيج وتتعالى، ولكنها في جذورها ضعيفة غير 

ي كالشجرة الطيبة أصلها ثابت متماسكة، ليس لها قرار وال بقاء، والبقاء والثبات للكلمة الطيبة التي ه
  وفرعها ممتد إلى السماء، حيث حفظ اهللا وعنايته الدائمة.

  مبشرات وعده تعالى بالنصر للمسلمين وبالتمكين لدينهم..ومن ذلك: -2
قوله تعالى:(أذن للذين يقاتَلون بأنهم ظلموا وإن اهللا على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم  -

قولوا ربنا اهللا ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات بغير حق إال أن ي
  .40-39ومساجد يذكر فيها اسم اهللا كثيراً ولينصرن اهللا من ينصره إن اهللا لقوي عزيز) الحج: 

قوله تعالى:(ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون)  -
  .171صافات: ال

يقول سيد قطب في ظالله حول هذه اآلية الكريمة:"والوعد قائم، وكلمة اهللا قائمة...وكل المحاوالت       
التي بذلت لمحو العقائد اإللهية التي جاء بها الرسل وتغليب أية فكرة أو فلسفة أخرى قد باءت بالفشل. 

اهللا لعباده المرسلين، إنهم لهم باءت بالفشل حتى في األرض التي نبعت منها، وحقت كلمة 
  المنصورون، وإن جنده لهم الغالبون.

هذه بصفة عامة، وهي ظاهرة ملحوظة، في جميع بقاع األرض، في جميع العصور، وهي كذلك      
متحققة في كل دعوة هللا، يخلص فيها الجند، ويتجرد لها الدعاة. إنها غالبة منصورة مهما وضعت في 

امت في طريقها العراقيل، ومهما رصد لها الباطل من قوى الحديد والنار، وقوى سبيلها العوائق، وق
الدعاية واالفتراء وقوى الحرب والمقاومة، وإن هي إال معارك تختلف نتائجها. ثم تنتهي إلى الوعد 
الذي وعده اهللا لرسله، والذي ال يخلف، ولو قامت قوى األرض كلها في طريقه.الوعد بالنصر والغلبة 

  )1(لتمكين".وا
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- ا اسضِ كَمي الَْأرف مفَنَّهتَخْلسلَي اتاِلحلُوا الصمعو نْكُمنُوا مآم ينالَّذ اللَّه دعقوله تعالى:( و ينتَخْلَفَ الَّذ
نم ملَنَّهدبلَيو مى لَهتَضي ارالَّذ مينَهد ملَه كِّنَنملَيو هِملقَب نبِي  م شْرِكُوني ال يونَندبعناً يَأم هِمفخَو دعب

. إن وعد اهللا تعالى لعباده باالستخالف في 55شَيئاً ومن كَفَر بعد ذَِلك فَُأولَِئك هم الْفَاسقُون) النور:
ن في األرض، هو األرض سيتحقق، فهو ال يخلف الميعاد، ووعده لدينه بالظهور والغلبة ومن ثم التمكي

  من الحقائق الكبرى المستقرة في قلب كل مؤمن.
اإلخبار بضعف كيد الكفار وضالل سعيهم في النيل من اإلسالم، وفشل كيدهم في الصد عنه  -3

  والتآمر عليه. ومن ذلك:
حسرة ثم قوله تعالى:(إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل اهللا فسينفقونها ثم تكون عليهم  -

. يقول اإلمام ابن كثير: "فقد أخبر تعالى أن 36يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون) األنفال: 
الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن إتباع طريق الحق، فسيفعلون ذلك، ثم تذهب أموالهم، ثم تكون عليهم 

وظهور كلمتهم على كلمة الحق، واهللا حسرة أي ندامة، حيث لم تجد شيئاً، ألنهم أرادوا إطفاء نور اهللا 
  )1(متم نوره ولو كره الكافرون، وناصر دينه، ومعلن كلمته، ومظهر دينه على كل دين..".

إن  .17-15قوله تعالـى: (إنهـم يكيـدون كيداً وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويداً) الطارق:  -
كما أن فيها تهوين من أمر ما يصنع الكفار من حرب  اآليات الكريمة فيها تثبيت للمؤمنين وتطمين لهم،

لإلسالم والمسلمين، ونهاية المعركة محسومة لهذا الدين، ألن اهللا تعالى ال يقوى أحد على مواجهته، أو 
  .18النيل من دينه (ذلكم وأن اهللا موهن كيد الكافرين) األنفال: 

 ثانياً: المبشرات النبوية:

  -إلسالم وإذالل الكافرين:المبشرات العامة بنصر ا -1
:(بشر هذه األمة بالسناء والنصر  rروى أبي بن كعب رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا  -

  )2(والتمكين).
يقول: "ليبلغن هذا األمر ما بلغ الليل  rروى تميم الداري رضي اهللا عنه قال: سمعت رسول اهللا  -

أدخله اهللا هذا الدين، بعز عزيز، أو بذل ذليل، عزاً يعز والنهار، وال يترك اهللا بيت مدر وال وبر إال 
  )3(اهللا به اإلسالم، وذالً يذل اهللا به الكفر".

:(إن اهللا زوى لي األرض، فرأيت مشارقها rروى ثوبان رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا  -
  )1( يض).ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها وأعطيت الكنزين األحمر واألب

                                                             
 .2/307تفسير القرآن العظيم ابن كثير  -1

، وقال حديث صحيح ووافقه 4/311، والحاكم 2501، وابن حبان في صحيحه رقم 5/134رواه أحمد في المسند  -2
 الذهبي، وأقره المنذري.

وقال رجاله  6/14بمعناه وصححه، ووافقه الذهبي، والطبراني في المجمع  4/430، والحاكم 4/103رواه أحمد  -3
 .1/7، واأللباني في سلسلة األحاديث الصحيحة 1632، 1631رجال الصحيح، وابن حبان في صحيحه رقم 
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: (واهللا ليتمن اهللا هذا األمر حتى يسير rعن خباب بن األرت رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا  -
  )2(الراكب من صنعاء إلى حضرموت ال يخاف إال اهللا والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون).

فيكم المال ويفيض،  :(ال تقوم الساعة حتى يكثرrعن أبو هريرة رضي اهللا عنه قال:قال رسول اهللا  -
  )3(وحتى يخرج الرجل بزكاة ماله، فال يجد أحداً يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً).

  المبشرات بقيام الخالفة الراشدة في فلسطين: -2
-  وُل اللَّهسعن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه:قَاَل رrا شَاءم يكُمةُ فوالنُّب تَكُون ):  ثُم تَكُون َأن اللَّه

َأن اللَّه ا شَاءم فَتَكُون ةواجِ النُّبنْهلَى ملَافَةٌ عخ تَكُون ا ثُمهفَعري َأن ا ِإذَا شَاءهفَعرا ِإذَا يهفَعري ثُم تَكُون 
ن ما شَاء اللَّه َأن يكُون ثُم يرفَعها ِإذَا شَاء َأن يرفَعها ثُم شَاء اللَّه َأن يرفَعها ثُم تَكُون ملْكًا عاضا فَيكُو

ون خلَافَةً علَى منْهاجِ تَكُون ملْكًا جبرِيةً فَتَكُون ما شَاء اللَّه َأن تَكُون ثُم يرفَعها ِإذَا شَاء َأن يرفَعها ثُم تَكُ
 ةوالنُّب.(َكَتس ثُم )4(  

وضع يده على رأس أبى حوالة األزدى وقال:"يا بن حوالة إذا رأيت الخالفة قد  rوقد ثبت أن النبي  -
نزلت األرض المقدسة فقد دنت الزالزل، والباليا واألمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من 

   )5(يدي هذه من رأسك".
  ار المسلمين عليهم: المبشرات بقتال اليهود وانتص -3

قال:(ال تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون  rعن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا       
اليهود، فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر يا 

  )6(نه من شجر اليهود).مسلم يا عبد اهللا هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله إال الغرقد، فإ
أذكر أن باحثَين أمريكيين زاراني في بيتي، طالبين فهم الحديث في ضوء الواقع المعاصر، ولقد        

أخبراني بأن اليهود يؤمنون بصحة مضمون الحديث، وهم يعملون جادين على تأخير هذا اليوم، 
  ويزرعون شجر الغرقد استعداداً لذلك.

                                                                                                                                                                                                    
الفتن، باب ما  ، في2177في الفتن، باب هالك هذه األمة بعضهم ببعض، والترمذي رقم  2889رواه مسلم رقم  -1

 .284، 5/278، في الفتن، باب ذكر الفتن ودالئلها، وأحمد 4252ثالثاً في أمته، وأبو داود رقم  rجاء في سؤال النبي 

 رواه البخاري. -2

في الزكاة، باب الترغيب في الصدقة، وفي اإليمان، وباب بيان الزمن الذي ال يقبل فيه  157رواه مسلم رقم  -3
، 2/703في الفتن، باب ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل..، ورواه أحمد  2922، 2912اإليمان، ورقم 

 .4/477، والحاكم في المستدرك 417

رجاله ثقات، وصححه  6/188، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 438، وأبو داود الطيالسي رقم 4/273رواه أحمد -4
 .9/1-8لباني في سلسلة األحاديث الصحيحة العراقي بقوله: هذا حديث صحيح، وأخرجه األ

 .7838)، وصححه الحاكم واأللباني في صحيح الجامع 5/288رواه أحمد بسنده ( -5

) في الفتن، باب ال تقوم الساعة حتى 2922في الجهاد، باب قتال اليهود، ومسلم ( 6/75)، 2926رواه البخاري ( -6
 الميت من البالء.يمر الرجل بقبر الرجل، فيتمنى أن يكون مكان 
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اإلسالم أن االستعالء اليهودي اليوم هو استعالء مؤقت، وتمكين اهللا تعالى اليهود في  وليعلم أبناء      
بين  rاألرض لن يدوم، إن وعد اهللا تعالى سيتحقق، وأن المعركة الفاصلة التي أخبر عنها الرسول 

ن الناس) آل المسلمين واليهود ستنهي الفترة االستثنائية التي مكِّن فيها اليهود (بحبل من اهللا وحبل م
، وسيعود اليهود إلى وضعهم الطبيعي الذي كتبه اهللا تعالى عليهم: (وضربت عليهم الذلة 112عمران: 

والمسكنة وباءوا بغضب من اهللا ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات اهللا ويقتلون النبيين بغر الحق ذلك بما 
  .61عصوا وكانوا يعتدون) البقرة: 

  المنصورة في الشام عامة، وفي فلسطين خاصة: المبشرات بوجود الطائفة -4
هناك أحاديث كثيرة صحيحة في فضائل الشام، وهي تبين أن هذه األرض المباركة سيكون لها        

دور في تاريخ البشرية وقيادتها، وأنها ستكون الحصن الحصين الذي يأوي إليه المسلمون عند اشتداد 
  -المحنة ونزول الفتنة. ومن ذلك:

قال: "ال تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب  rأبي هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا  عن -
دمشق وما حوله، وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، ال يضرهم من خذلهم، ظاهرين على الحق إلى 

  )1(أن تقوم الساعة".
فقال: ثم إني سئمت الخيل وألقيت  r   وعن جبير بن نفير أن سلمة بن نفيل أخبرهم أنه أتى النبي -

:"اآلن جاء القتال، ال تزال طائفة من  rالسالح، ووضعت الحرب أوزارها، قلت: ال قتال فقال النبي 
أمتي ظاهرين على الناس، يرفع اهللا قلوب أقوام فيقاتلونهم، ويرزقهم اهللا منهم حتى يأتي أمر اهللا عز 

ن الشام، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم وجل وهم على ذلك، أال إن عقر دار المؤمني
  )2القيامة".(

: (سيصير األمر إلى أن تكونوا جنوداً rعن عبد اهللا بن حوالة رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا  -
مجندة:جند بالشام، وجند بالعراق، فقلت خر لي يا رسول اهللا إن أدركت ذلك، فقال: عليك بالشام، فإنها 

 من أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده، فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم، واسقوا من غُدركم، فإن خيرة اهللا
  )3(اهللا توكل لي بالشام وأهله).

:(بينا أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب rما رواه أبو الدرداء رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا  -
بعته بصري، فعمد به إلى الشام، أال وإن اإليمان احتمل من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب به، فأت

  )4(حين تقع الفتن بالشام).

                                                             
 .64، 30/63رواه أبو يعلى، قال الهيثمي رجاله ثقات، انظر مجمع الزوائد  -1

، وقال إسناد شامي حسن، 1916، ورواه األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة رقم 4/104رواه أحمد في المسند  -2
 رجاله كله موثقون. 

 نى الشام، وإسناده صحيح.، في الجهاد، باب في سك2483رواه أبو داود رقم  -3

، وقال: رواه البزار ورجاله رجال 7/292، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 199-5/198رواه أحمد في المسند  -4
 الصحيح غير محمد بن عامر األنطاكي وهو ثقة، وقال الحافظ ابن حجر: سنده صحيح.
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:"وقد دّل الكتاب -بعد أن ذكر أحاديث فضل الشام وبيت المقدس-يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية        
إن والسنة وما روى عن األنبياء المتقدمين عليهم السالم، مع ما علم بالحس والعقل وكشوفات العارفين 

الخلق واألمر ابتدآ من مكة أم القرى، فهي أم الخلق، وفيها إبتدئت الرسالة المحمدية التي طبق نورها 
األرض، وهى جعلها اهللا قياما للناس إليها، يصلون ويحجون، ويقوم بها ما شاء اهللا، من مصالح دينهم 

الدالئل المذكورة على أن ملك  ودنياهم، فكان اإلسالم في الزمان األول ظهوره بالحجاز أعظم، ودلّت
النبوة بالشام، والحشر إليها فإلى بيت المقدس وما حوله يعود الخلق واألمر، وهناك يحشر الخلق 

مكة أفضل من بيت المقدس، فأول األمة خير  واإلسالم في آخر الزمان يكون أظهر بالشام، وكما أن
لشام، كما أسرى بالنبي من المسجد الحرام إلى من آخرها، وكما أنّه في آخر الزمان يعود األمر إلى 

المسجد األقصى، فخيار أهل األرض في آخر الزمان ألزمهم مهاجر إبراهيم عليه السالم وهو 
  )1بالشام".(

  المبشرات بفتح روما عاصمة الكاثوليكية: -4
عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد اهللا بن عمرو بن العاص، وسئل أي المدينتين تفتح أوالً القسطنطينية  -

أو رومية؟ فدعا عبد اهللا بصندوق له حلق، قال فأخرج منه كتابا قال: فقال عبد اهللا: بينما نحن حول 
ينية أو رومية ؟ فقال رسول :أي المدينتين تفتح أوالً أقسطنط rنكتب، إذ سئل رسول اهللا  rرسول اهللا 

هـ 857ومن المعلوم أن القسطنطينية فتحت عام  )2(:(مدينة هرقل تفتح أوالً. يعني قسطنطينية). rاهللا 
عاصمة إيطاليا، وعاصمة النصرانية  -قريباً بإذن اهللا-على يد القائد المسلم محمد الفاتح، وستفتح روما 

  الكاثوليكية.
 طبيعة الدين الموافقة للفطرة البشرية، ولسنن اهللا تعالى في الكون: المبحث الثاني: المبشرات من

يقول اهللا عز وجل:(فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت اهللا التي فطر الناس عليها ال تبديل لخلق اهللا       
  .30ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون) سورة الروم: 

رة النفس البشرية وطبيعة هذا الدين، فكالهما من صنع اهللا تعالى، لقد ربطت اآلية الكريمة بين فط    
وكالهما موافق لسنن اهللا تعالى في هذا الوجود، وكالهما متناسق مع اآلخر في طبيعته واتجاهه، 
والفطرة ثابتة، والدين ثابت، وإذا انحرفت النفوس البشرية عن الفطرة، فال يردها إال هذا الدين 

فطرة البشر وفطرة الوجود. والدين هو ُأنزل ليحكم اإلنسان ويصرفه إلى الحق،  المتناسق معها،
  )3(ويقومه من االنحراف وال سعادة للبشرية إال إذا عادت فطرتها لتتناسق مع الدين الحق.

                                                             
 .446-4/445مجموع الفتاوى  -1
، وعبد الغني 153/2، 47، وابن أبي شيبة في المصنف 1/126والدارمي في سننه  ،2/167رواه أحمد في المسند  -2

 وقال:حديث حسن اإلسناد. 30/1، 2المقدسي في كتاب العلم 

 .5/2767انظر في ظالل القرآن: سيد قطب  -3
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إن المستقبل لهذا الدين ألنه منهج حياة للبشرية، يشتمل على كل المقومات المنظمة لشتى جوانب      
ألن عنصر القوة كامن في طبيعته، وكامن في  -وهو أعزل-اة البشرية، ولقد كافح اإلسالم الحي

بساطته ووضوحه وشموله، ومالئمته للفطرة البشرية، وتلبيته لحاجاتها الحقيقية، وأعداؤه يحاربونه 
ذي ال شك فيه ألجل ذلك، وألنه يقف عائقاً أمامهم عن تحقيق أهدافهم االستعمارية االستغاللية، ولكن، ال

  .)1(أنه سينتصر كما انتصر في السابق، وسيكون المستقبل لهذا الدين
فمن طبيعة المنهج الذي يرسمه اإلسالم، ومن حاجة البشرية إلى هذا المنهج نستمد نحن المسلمين    

ي قيادة يقيننا الذي ال يتزعزع في أن المستقبل لإلسالم، وأن له دوراً كبيراً في هذه األرض، دوراً ف
البشرية، خاصة بعد أن أثبت الواقع البشري إفالس كل النظم والمذاهب في مناهجها وتشريعاتها 

  )2(وعقائدها، إن اإلسالم مدعو ألداء دوره في المستقبل القريب، أراد أعداؤه أم لم يريدوا.
ن الضربات يقول سيد قطب: "وال يجوز أن يتطرق إلى قلوبنا الشك، بسبب ما نراه حولنا، م     

الوحشية التي تُكال لطالئع البعث اإلسالمي في كل مكان، وال بسبب ما نراه كذلك من ضخامة األسس 
التي تقوم عليها الحضارة المادية، إن الذي يفصل في األمر ليس هو ضخامة الباطل، وليس هو قوة 

  ى الصمود للضربات.الضربات التي تُكال لإلسالم، إنما الذي يفصل في األمر هو قوة الحق، ومد
إننا لسنا وحدنا، إن رصيد الفطرة معنا، فطرة الكون وفطرة اإلنسان، وهو رصيد هائل ضخم،     

أضخم من كل ما يطرأ على الفطرة من أثقال الحضارة، ومتى تعارضت الفطرة مع الحضارة، فالبد 
  )3.(أن يكتب النصر للفطرة، قصر الصراع أم طال"

وم في حاجة إلى من يغنيها عن جهالة الشيوعية، وهي في حاجة إلى من يريحها إن البشرية الي      
من طغيان الرأسمالية، فكالهما نظام غير طبيعي، ومعاند للفطرة البشرية، وإنما يتطرق الفساد إلى 
المجتمع عندما تسير أموره على غير نواميس الكون وسنن الفطرة. إن النظام اإلسالمي هو البديل، 

قبل له، ألن تنظيماته االجتماعية هي تنظيمات القوى الفطرية، وألن تشريعاته تلبي دوافع والمست
  الغريزة، واتجاهات الميول الفطرية.
  المبحث الثالث: المبشرات الواقعية:

يقول الشهيد سيد قطب:"لقد صمد اإلسالم في حياته المديدة، لما هو أعنف وأقسى من هذه        
وهو مجرد من -لتي توجه اليوم إلى طالئع البعث اإلسالمي في كل مكان. وكافح الضربات الوحشية، ا

وانتصر، وبقى، وأبقى على شخصية الجماعات واألوطان، التي كان  -كل قوة غير قوته الذاتية
يحميها، وهو مجرد من السالح! إن اإلسالم هو الذي حمى الوطن اٍإلسالمي في الشرق من هجمات 

من هجمات الصليبيين على السواء..ولو انتصر الصليبيون في الشرق كما انتصروا التتار؛ كما حماه 
                                                             

 .5انظر المستقبل لهذا الدين ص  -1

 .93-92المصدر السابق  -2

 .94المصدر السابق ص  -3



  214

في األندلس قديماً، أو كما انتصر الصهيونيون في فلسطين حديثاً، ما بقيت قومية عربية، وال جنس 
عربي، وال وطن عربي..واألندلس قديماً وفلسطين حديثاً كالهما شاهد على أنه حين يطرد اإلسالم من 

، فإنه ال تبقى فيها لغة وال قومية، بعد اقتالع الجذر األصيل! والمماليك الذين حموا هذه البقعة أرض
من التتار، لم يكونوا من جنس العرب إنما كانوا من جنس التتار! ولكنهم صمدوا في وجه بني جنسهم 

مية، وبقيادة روحية المهاجمين، حمية لإلسالم، ألنهم كانوا مسلمين! صمدوا بإيحاء من العقيدة اإلسال
  إسالمية من اإلمام المسلم ابن تيمية الذي قاد التعبئة الروحية، وقاتل في مقدمة الصفوف!

ولقد حمى صالح الدين هذه البقعة من اندثار العروبة منها، والعرب، واللغة العربية، وهو كردي       
من غارة الصليبيين. وكان اإلسالم في ال عربي، ولكنه حفظ لها عروبتها ولغتها حين حفظ لها إسالمها 

ضميره هو الذين كافح الصليبيين، كما كان اإلسالم في ضمير الظاهر بيبرس، والمظفر قطز، والملك 
  الناصر..هو الذي كافح التتار المتبربرين!

واإلسالم هو الذي كافح في الجزائر مئة وخمسين عاماً. وهو الذي استبقى أرومة العروبة فيها.       
في –حتى بعد أن تحطمت مقوماتها الممثلة في اللغة والثقافة، حينما اعتبرت فرنسا اللغة العربية 

كافح الغزاة، ويستعلي في الضمير، ي -وحده-لغة أجنبية محظوراً تعليمها! هنالك قام اإلسالم -الجزائر
بقيت روح المقاومة في الجزائر،  -وحده-عليهم، وال يحنى رأسه لهم ألنهم أعداؤه الصليبيون! وبهذا 

حتى أزكتها من جديد الحركة اإلسالمية التي قام بها عبد الحميد بن باديس، فأضاءت شعلتها من 
لون، يعرفها الفرنسيون والصليبيون جيداً جديد..وهذه الحقيقة التي حاول أن يطمسها المغفلون والمضلِّ

ألنهم صليبيون! إنهم على يقين أن اإلسالم باستعالء روحه على أعدائه، هو الذي يقف في طريقهم. 
  ومن ثم يعلنونها حرباً على المسلمين..ال على العرب!

ة وزواياها واإلسالم هو الذي كافح في برقة وطرابلس ضد الغزو الطلياني..وفي أربطة السنوسي    
نمت بذرة المقاومة، ومنها انبثق جهاد عمر المختار الباسل النبيل..وأول انتفاضة في مراكش، كانت 

م وأرادوا به رد 1931منبثقة من الروح اإلسالمي. وكان الظهير البربري الذي سنه الفرنسيون سنة 
شرارة التي ألهبت كفاح مراكش قبائل البربر هناك إلى الوثنية، وفصلهم عن الشريعة اإلسالمية..هو ال

  ضد الفرنسيين.
ألن عنصر القوة: كامن في طبيعته، كامن في بساطته ووضوحه -وهو أعزل-لقد كافح اٍإلسالم    

وشموله، ومالءمته للفطرة البشرية، وتلبيته لحاجاتها الحقيقية. كامن في االستعالء عن العبودية للعباد 
ض التلقي إال منه، ورفض الخضوع إال له من دون العالمين...وكامن بالعبودية هللا رب العباد؛ وفي رف

كذلك في االستعالء بأهله على المالبسات العارضة كالوقوع تحت سلطان المتسلطين، فهذا السلطان 
يظل خارج نطاق الضمير مهما اشتدت وطأته..ومن ثم ال تقع الهزيمة الروحية طالما عمر اإلسالم 

قعت الهزيمة الظاهرية في بعض األحايين..ومن أجل هذه الخصائص في القلب والضمير، وإن و
اإلسالم يحاربه أعداؤه هذه الحرب المنكرة؛ ألنّه يقف لهم في الطريق، يعوقهم عن أهدافهم االستعمارية 

  االستغاللية، كما يعوقهم عن الطغيان والتأله في األرض كما يريدون! 
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ليه حمالت القمع اإلبادة، كما يطلقون عليه حمالت التشويه ومن أجل هذه الخصائص يطلقون ع      
والخداع والتضليل!  ومن أجل هذا يريدون أن يستبدلوا به قيماً أخرى، وتصورات أخرى، ال تمت 
بسبب إلى هذا المناضل العنيد؛ لتستريح الصهيونية العالمية، والصليبية العالمية، واالستعمار العالمي 

  يد!من هذا المناضل العن
إن خصائص اإلسالم الذاتية هي التي تحنق عليه أعداءه الطامعين في أسالب الوطن       

على الرغم من  -اإلسالمي..هذه هي حقيقة المعركة؛ وهذا هو دافعها األصيل..ولكن الذي ال شك فيه 
  هو أن المستقبل لهذا الدين. -ذلك كله
ومن حاجة البشرية إلى هذا المنهج نستمد نحن يقيننا فمن طبيعة المنهج الذي يرسمه هذا الدين؛       

أراد -الذي ال يتزعزع، في أن المستقبل لهذا الدين. وأن له دوراً في هذه األرض هو مدعو ألدائه 
أن يؤديه، -كما ال يملك منهج آخر -وأن دوره هذا المرتقب ال تملك عقيدة أخرى -أعداؤه أم لم يريدوا

ملك كذلك أن تستغني طويالً عنه. وال حاجة بنا إلى المضي في توكيد هذه وأن البشرية بجملتها ال ت
  ) 1الحقيقة على هذا النحو".(

  :)2(اإلسالمية الحركات: أوالً

نشأت الحركات اإلسالمية في ظروف صعبة، لقد ولدت في قلب الصراع، وفي وسط الهجوم       
كسة كفيلة بالقضاء عليها وطمس معالمها، لكن الماكر على العالم اإلسالمي، وكانت هذه الظروف المعا

أن تتغلب على كثير من الصعوبات، وأن تواجه كثيراً من  -بعون اهللا تعالى-استطاعت هذه الحركات 
  التحديات، بإيمان ووعي، أثبتت حيوية هذا الدين وقدرته على المقاومة واالنتصار.

):"والشيء الواضح أن من بين 179يقول برنارد لويس في كتابه:(الغرب والشرق األوسط ص       
جميع الحركات الكبرى التي هزت الشرق األوسط في آخر قرن ونصف كانت الحركات اإلسالمية 

لشيوعية وحدها أصيلة في تمثيلها لمطامح أهل هذه المنطقة، فالليبرالية والفاشية والوطنية والقومية وا
واالشتراكية كلها أوربية األصل، مهما أقلمها وعدلها أتباعها في الشرق األوسط. والمنظمات اإلسالمية 
هي الوحيدة التي تنبع من تراب المنطقة، وتعبر عن مشاعر الكتل الجماهيرية المسحوقة. وبالرغم من 

كلمتها األخيرة". ويقول الخبير أن كل الحركات اإلسالمية قد هزمت حتى اآلن غير أنها لم تقل بعد 
األمريكي في الشؤون اإلسالمية والشرق األوسط الدكتور"جون اسبوسيتو":"إن الصحوة اإلسالمية أو 
األصولية اإلسالمية حقيقة تعيش معنا وسوف تستمر بقوة في صياغتها لسياسة الشرق األوسط في 

  )3(المستقبل القريب".
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لقد انتشرت الحركات اإلسالمية في مختلف بلدان العالم اإلسالمي، وأصبح لها أتباع وأنصار في        
شوكة في أعين المبشرين والمستعمرين وتالميذهم  -وما زالت-بعض دول أوربا وأمريكا، وكانت 

  وأعوانهم من أبناء المسلمين.
  أهداف الحركات اإلسالمية:

إلى استئناف الحياة اإلسالمية وإقامة مجتمع إسالمي  -بوجه عام-مية تهدف الحركات اإلسال       
نظيف، مجتمع تطبق فيه أحكام اإلسالم وتشريعاته، وتسوده مفاهيم العقيدة اإلسالمية في الكون والحياة 

هو واإلنسان، مجتمع يدين أفراده بالوالء هللا ولرسوله وللمؤمنين، يرددون قول اهللا تعالى: (ذلك بأن اهللا 
  .30الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن اهللا هو العلي الكبير) سورة لقمان:

  وسائل الحركات اإلسالمية:

تلجأ الحركات اإلسالمية في سبيل تحقيق أهدافها إلى كل الوسائل الموافقة للشرع اإلسالمي، ومن       
الصحف، والمحاضرات والندوات، ذلك:التدريس والخطابة والتعليم، والكتب والمطبوعات والرسائل و

والعمل االجتماعي، باإلضافة إلى التنظيم والتجميع باختيار األشخاص الملتزمين دينياً وخلقيا ثم سلكهم 
  في تجمع حركي منظم تحت قيادة مؤمنة واعية.

ا ومن الوسائل التي لجأت إليها كثير من الحركات اإلسالمية في نشر فكرتها والتبشير بأهدافه      
العمل السياسي ضمن أحزاب مشروعة، تقتحم بأفرادها المجالس النيابية والبلدية، ودخول النقابات 
المهنية والمؤسسات والجمعيات الشبابية والرياضية واالجتماعية، والعمل من خاللها لخدمة المشروع 

  اإلسالمي.
  المبادئ التي أظهرتها الحركات اإلسالمية:

سالمية عدة مبادئ ومفاهيم بشكل جديد، وذلك من خالل مؤلفات مفكريها أظهرت الحركات اإل       
  وقادتها، ونوجزها فيما يأتي:

  أوالً: التصور اإلسالمي للكون واإلنسان والحياة:
وهو بحث اعتقادي، يتناول خصائص التصور اإلسالمي وطبيعته ومقوماته، ومصدره األصيل:        

فهم السلف الصالح لهما، وقد عرضت الحركات اإلسالمية هذا التصور القرآن الكريم والسنة النبوية، و
بأسلوب العقيدة نفسها، بعيداً عن األسلوب الفلسفي الذي يقتل العقيدة في النفوس، ويطفئ إشعاعها في 

  القلوب.
إن اهللا عز وجل خلق اإلنسان ألداء مهمة عظيمة، وهي خالفته في األرض، وفق المنهج الرباني، وكل 

في الكون مسخر لإلنسان، ومعين له على أداء هذه المهمة. وأن اإلنسانية لن تصل إلى الحياة ما 
  الكريمة إال إذا رجعت إلى ربها عز وجل، وإلى المنهج القرآني عمالً وتطبيقاً في واقع الحياة.

  ثانياً: الجاهلية واإلسالم:
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أطلقت الحركة اإلسالمية لفظ الجاهلية على  بناءاً على التصور اإلسالمي للكون واإلنسان والحياة،     
كل مجتمع يرفض االهتداء بمنهج اهللا تعالى، ويأبى االحتكام إلى الشريعة اإلسالمية، وليست الجاهلية 
فترة زمنية مضت ولن تعود كما يظن الطيبون السذج من المسلمين، إنها مقابل اإلسالم أو مقابل حكم 

. وليست الجاهلية 54غون ومن أحسن من اهللا حكماً لقوم يوقنون) المائدة: اهللا تعالى: (أفحكم الجاهلية يب
مقابل العلم أو الحضارة، إنها حالة نفسية ترفض االهتداء بهدي اهللا، أو وضع تنظيمي يرفض الحكم بما 

  أنزل اهللا.
ل هو أول ولعل األستاذ أبا األعلى المودودي مؤسس الجماعة اإلسالمية بباكستان وأميرها األو      

على المجتمعات الحديثة الشاردة عن دين اهللا،  -وهو مصطلح قرآني-من أطلق مصطلح الجاهلية 
  وذلك في رسالته "اإلسالم والجاهلية".

  ثالثاً: شمول اإلسالم للحياة كلها:
لقد أكدت الحركات اإلسالمية في أهدافها وكتاباتها، أن اإلسالم يشمل بتشريعاته وأنظمته كل       

وانب الحياة، السياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية واألخالقية، إنه دين ودولة، مصحف ج
  وسيف، جهاد وصالة ونسك، اقتصاد وعدالة اجتماعية.

يقول اإلمام حسن البنا:"من ظن أن اإلسالم ال يعرض للسياسة، أو أن السياسة ليست من مباحثه      
  إلسالم.فقد ظلم نفسه، وظلم علمه بهذا ا

  رابعاً: الجهاد اإلسالمي:
لقد أكدت الحركات اإلسالمية أن الجهاد الشرعي واجب في مقاومة االستعمار بكافة أشكاله، ولقد      

مارسته فعالً في واقع الحياة المعاصرة، مارسته ضد االستعمار اإلنجليزي في مصر والسودان، 
م، وفي سنوات االنتفاضة وما بعدها على 1967م و 1948ومارسته ضد االستعمار اليهودي عام 

أرض فلسطين، وجاهدت االستعمار الشيوعي ألفغانستان، وكل أتباعها وأبنائها يتشوقون لالستشهاد 
  على أرض فلسطين المباركة، وجاهدت االستعماريين الياباني والهولندي في إندونيسيا.

   خامساً: البعث اإلسالمي:

ية فضل البعث اإلسالمي، وظهور ما يعرف بالصحوة اإلسالمية في كثير لقد كان للحركات اإلسالم    
من دول العالم ن إذ لم تكن حركات إقليمية أو وطنية، بل كانت حركات شعبية عالمية تستهدف 
استئناف الحياة اإلسالمية، وعودة الخالفة الراشدة، فحركة اإلخوان المسلمين تجاوزت حدود مصر التي 

والسودان، والعراق، والجزائر، وتونس،  زتها إلى سوريا، واألردن وفلسطيننشأت فيها، وتجاو
وأفغانستان، وسيالن، وسيرالنكا.وحركة ماش ومي (مجلس شورى المسلمين) تجاوزت حدود إندونيسيا 
إلى الفليبين وماليزيا، وفطاني. وحركة الجماعة اإلسالمية تجاوزت حدود باكستان والهند، إلى كشمير، 

  تان، وسيريالنكا وسيالن.وأفغانس
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  :)1(أهم هذه الحركات
  أوال: حركة اإلخوان المسلمين:

م األستاذ حسن البنا، وتكونت أول هيئة تأسيسية للحركة عام 1928أسسها في مصر عام        
بدأت الحركة في اإلسماعيلية ثم انتقلت إلى القاهرة، ومنها إلى معظم مدن  م من مائة عضو.1941

وانتقلت الحركة إلى األقطار العربية، ولها وجود قوي في األردن، حيث تأسست سنة وقرى مصر، 
م، وسوريا، وفلسطين، ولبنان، والعراق، واليمن، والسودان وغيرها. وأتباعها يوجدون في معظم 1945

  أنحاء العالم.
ن البنا، من أهم شخصياتها المصرية: سيد قطب، وحسن الهضيبي المرشد الثاني لها بعد حس      

وعمر التلمساني المرشد الثالث، ومصطفى مشهور، والدكتور علي جريشة، والدكتور يوسف 
القرضاوي. ومن أهم شخصياتها خارج مصر: الشيخ محمد محمود الصـواف مؤسس حركة اإلخوان 

هـ) مؤسس الحركة في سوريا، والعالم الجليل 1384-1334في العراق، والدكتور مصطفى السباعي (
  الفتاح أبو غدة، وسعيد حوى.عبد 

  ثانيا: حركة الجماعة اإلسالمية:
م 1941أسس هذه الحركة في شبه القارة الهندية الباكستانية األستاذ أبو األعلى المودودي عام       

زمن االحتالل البريطاني. ولقد ترك المودودي مئات الكتب والرسائل في مختلف الفكر اإلسالمي 
اإلسالمية، وله تفسير للقرآن الكريم معروف باسم "ترجمان القرآن"، وكتاب في ومجاالت الحياة 

  مجلدات حول سيرة النبي صلى اهللا عليه وسلم.
م بعد إعفاء المودودي 1972وأهم شخصياتها: األستاذ ميان طفيل محمد الذي تولى إمارتها سنة         

تخب أميراً لها بعد ميان طفيل محمد عام من اإلمارة للجماعة لمرضه، وقاضي حسين أحمد الذي ان
م، وأمين أحسن اإلصالحي وهو من كبار العلماء الباكستانيين، واألستاذ عبد الغفور أحمد تولى 1987

م، واألستاذ خورشيد أحمد وهو مفكر إسالمي مشهور، 1978وزارة الصناعات والمواد المعدنية عام 
  ب في مختلف مجاالت الفكر اإلسالمي.واألستاذ أسعد الجيالني صاحب الثمانين كتا

وأما أهم شخصياتها خارج باكستان: أبو الليث اإلصالحي الندوي، أول أمير للجماعة في الهند، والشيخ 
محمد يوسف، وأبو الكالم محمد يوسف، أول أمير للجماعة في بنغالدش، وعباس علي خان أميرها 

  الحالي.
  -ثالثا: االتجاه اإلسالمي في تركيا:

لقد أسس اإلسالميون حزباً إسالمياً خاصاً بهم يعملون من خالله إلقامة دين اهللا في األرض       
واستئناف الحياة اإلسالمية، ولكن الحكومة العلمانية في تركيا، تقوم بحل الحزب اإلسالمي،مما يجعل 

                                                             
والمذاهب المعاصرة، لمزيد من المعلومات عن الحركات اإلسالمية يرجع إلى: الموسوعة الميسرة في األديان  -1
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ذا يبقى حال العمل اإلسالميين يؤسسون حزباً آخر جديداً ، فتعمد الحكومة إلى حلّه من جديد، وهك
م، ولما تم حل حزب 1972اإلسالمي في تركيا.. فحزب السالمة الوطني أسسه نجم الدين أربكان عام 

السالمة واعتقال أربكان مع ثالث وثالثين من قادة الحزب، عاود أربكان وأصحابه إلى العمل من جديد 
حابه حزب الفضيلة، وهذا أيضاً تم من خالل حزب جديد سمي بـ "حزب الرفاه" ولما تم حله أسس أص

  حلّه. فأسس بعدها حزب العدالة.
والحزب اإلسالمي يعمل على إعادة بناء الحياة وصياغتها من جديد على أساس مبادئ اإلسالم،      

وقد اختار الطريق السياسي وسيلة لتحقيق أفكاره على أرض الواقع، واضعاً كل طاقاته أمام التيار 
سيطر على تركيا بعد زوال الخالفة العثمانية، والنظام العلماني تحميه األحزاب العلمانية العلماني الذي 

  وقادة الجيش التركي، ويتلقى الدعم والمساندة من أمريكا والماسونية العالمية.
م مما 1996ولقد استطاع حزب الرفاه بقيادة أربكان الحصول على أعلى األصوات في انتخابات        

الوصول إلى رئاسة الوزارة التركية، واستطاع أن يحقق عدة إنجازات اقتصادية وغيرها، مما أهله من 
دفع حماة العلمانية إلى حبك المؤامرات من أجل إسقاط الحكومة التي يقودها حزب الرفاه، وبالفعل نجح 

د نفذت المؤامرة العلمانيون بالتعاون مع الدوائر الماسونية اليهودية من إسقاط نجم الدين أربكان، وق
الثانية من أجل حلِّ الحزب وتجميد نشاطه اإلسالمي. ثم أسس أنصاره حزب الفضيلة الذي خاض 

  م.1999االنتخابات 
ولقد لخصت صحيفة "لوس أنجلس تايمز" األمريكية موقف الغرب من نجم الدين أربكان فقالت:      

وساط السياسة التركية، وفي كواليس السفارات "إن احتمال نجاح أربكان يحدث قشعريرة وشكوكاً في األ
الغربية في أنقرة، ألن أربكان يقف ضد أي تسوية في قبرص، وهو ضد السوق األوربية المشتركة، 
ويريد تحويل اتجاه تركيا عن الغرب، والعودة بها من جديد إلى تراثها اإلسالمي والشرقي، وهو غير 

ة، ويطالب أن تصحح األخطاء الكثيرة التي ارتكبتها بحق األمريكي-عابئ بتوتر العالقات التركية 
  تركيا".
وأخيراّ استطاع حزب العدالة الحصول على أعلى األصوات في آخر انتخابات حدثت في تركيا        

  مما أهله من الوصول إلى رئاسة الدولة ورئاسة الوزارة التركية. 

  ثانياً: الصحوة اإلسالمية:

واقعية في أن المستقبل لإلسالم:الصحوة اإلسالمية المباركة التي يشهدها العالم من المبشرات ال       
اإلسالمي اليوم، حيث أصبحت الرغبة في اإلسالم تياراً ذاتياً عند الشباب وغيرهم من فئات المجتمع، 

  .)1(طالقوهذا التيار ال يتعلق بحركة أو جماعة إسالمية معينة، بل ال يتعلق أحيانا بأي جماعة على اإل

                                                             
 .536، واقعنا المعاصر له أيضاً ص 242انظر رؤية إسالمية ألحوال العالم المعاصر: محمد قطب ص  -1



  220

وظاهرة الصحوة اإلسالمية القائمة اليوم من المبشرات بأن المستقبل لإلسالم، وهي حدث         
تاريخي له داللته الواقعية، فهي تجئ من جهة بعد الجهد الكبير الذي بذلته القوى الصليبية والصهيونية 

ها وسلخها منه، وتجئ من على مدى ما يقرب من قرنين من الزمان لزحزحة األمة المسلمة عن دين
جهة أخرى والبشرية في أحد منعطفاتها التاريخية، وقد بدأت تيأس من حضاراتها المادية الجافة، 

  )1( وبدأت تتطلع إلى المخلص والمنقذ الجديد.
إن الصحوة اإلسالمية هي أبرز خطوط الحاضر، وهي كذلك فيما نتوقع أبرز خطوط المستقبل،         

س من باب إلقاء الكالم على عواهنة، وال من باب تصديق األماني، وال من باب إعطاء وهذا القول لي
الحركات اإلسالمية القائمة أكثر من حجمها الحقيقي، إنما نقول ذلك: تبعاً للسنن الربانية، ووعد اهللا 

افرين تعالى لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ووعيد للك
  )2(المتمردين المستكبرين على عبادته بالهالك وسوء المصير.

والصحوة اإلسالمية بمظاهرها وتياراتها الظاهرة والخفية ليست عارضة أو طارئة، كما أنها       
ليست رد فعل لظروف معينة، أو أوضاع اجتماعية، أو نكسة عسكرية، ليست رد فعل لظروف معينة، 

رسالة األمة اإلسالمية جاءت من العمق التاريخي وامتدت إلى الجذور األصيلة بل هي امتداد طبيعي ل
لعقيدتها، إنها استمرار التواصل الحضاري اإلسالمي من خالل الطائفة القائمة على الدين، الظاهرة 
على الحق رغم وجود العقبات والتحديات والمؤامرات التي تحاول زحزحتها عن إسالمها العظيم يقول 

هللا عليه وسلم: (ال تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ال يضرهم من خالفهم حتى يأتي صلى ا
      )3(أمر اهللا).

ومن روافد الصحوة اإلسالمية: فشل النظم المستوردة في حل مشكالت الناس وقضاياهم، وفشل     
اآلمال واألماني.. وماذا الزعماء العلمانيين وسياساتهم في تحقيق ما كانت تعلقه عليهم الشعوب من 

فعلت النظم المستوردة، وماذا فعل الزعماء العلمانيون إال المزيد من تمزق الدول اإلسالمية وتفتيت 
العالم اإلسالمي، وتراكم الديون الربوية المتفاقمة، وظهور طبقة األغنياء والمترفين والمفسدين في 

لفواحش والمنكرات، واقتطاع القدس وما حولها من األرض، وانهيار األخالق وتدهور القيم واستفحال ا
قلب العالم اإلسالمي، واستمرار العدوان الوحشي على المسلمين في الفليبين، والحبشة، والصومال، 
وأرتيريا، والبوسنة والهرسك، وكوسوفو والشيشان. ماذا فعلت النظم المستوردة والزعماء العلمانيون 

م أو من خالل وجودهم. وحين ييأس الناس من هذه النظم وقد جرت هذه المصائب على أيديه
  )4(والزعامات، فأين يتجهون؟ إنه رافد للصحوة اإلسالمية ال يمكن وقفه.
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  أبرز مظاهر الصحوة اإلسالمية:

  -وتتجلى أبرز المظاهر فيما يلي:
علمين، وغيرهم انتشار الدعوة اإلسالمية في صفوف المثقفين من األطباء والمهندسين والمحامين والم -

  من أصحاب الثقافات الحديثة، ومن طالب الجامعة في شتى التخصصات.
عودة كثير من الشباب إلى اإلسالم رغم محاوالت األحزاب العلمانية واإللحادية التي بذلت لصرفهم  -

 عن ذلك، حتى أصبحت كثير من هذه األحزاب تعاني من الكساد في ترويج أفكارها، وقلة أعداد الشباب
الذين يطرقون أبوابها، وأصبحت أفكارها مثاراً للسخرية واالستهزاء. بل تحول كثير من الشباب من 
األحزاب القومية والشيوعية إلى الحركة اإلسالمية، كما هو مشاهد اليوم في الجزء المحتل من فلسطين 

  م.1948عام 
والجهر بهذا االعتزاز في المنتديات  اعتزاز الشباب المسلم بدينه، وبالفكر اإلسالمي الذي يؤمن به، -

  والتجمعات، وتجمع هؤالء الشباب حول شعار "اإلسالم هو الحل".
  أن أشرطة القرآن الكريم والندوات والخطب اإلسالمية أصبحت من الظواهر االجتماعية. -
تخابات ومن مظاهر الصحوة اإلسالمية الفوز الكبير الذي يحققه أصحاب االتجاه اإلسالمي في االن -

التشريعية في فلسطين، والفوز الذي تحرزه النقابات المهنية والمنظمات الطالبية ومجالس الطلبة في 
المعاهد والجامعات في كثير من ديار اإلسالم، رغم الوسائل األمنية واإلجراءات القمعية التي تتخذها 

  األنظمة الحاكمة اتجاه رجاالت الدعوة اإلسالمية وشبابها.
م أن كثيراً من المساجد في مدن يافا 1948اهر الصحوة اإلسالمية في فلسطين المحتلة سنة ومن مظ -

وعكا وحيفا والناصرة واللد والطير والطيبة وغيرها، عادت لتأخذ دورها الطبيعي في تربية الشباب 
بالشباب وإعدادهم، بعد أن كان بعض هذه المساجد مهجوراً ال يصلي فيه أحد، لقد أصبحت اليوم تمتلئ 

م بثت وكالة رويتر تحليالً عن الشباب المسلم في فلسطين 1981الفلسطيني المسلم. في شهر فبراير 
م جاء فيه:"إن الصحوة اإلسالمية التي انتشرت بين سكان األراضي المحتلة في 1948المحتلة عام 

لغ إلى تزايد أعداد فلسطين تثير قلق سلطات االحتالل اإلسرائيلي، وأن هـذه السلطات تنظر بقلق با
المترددين على المساجد، وخاصة الشباب الذين أصبحوا ينادون عالنية بضرورة العودة إلى أصول 

  )1(الدين واإلسالم".
  الحياة اإلسالمية، والمظاهر الدينية في مناسبات األفراح واألحزان. -
التي تتعامل بالحالل،  تحري الحالل والحرام في المأكل والمشرب، وتوظيف المال في المؤسسات -

  والتحري في التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية.
أصبح الكتاب اإلسالمي أكثر الكتب رواجاً في األسواق، مع كساد كتب األدب الرخيص، والقصص  -

  الخليعة.
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لقد أصبحت مكة المكرمة تزدحم بالشباب المسلم القادمين من أنحاء العالم اإلسالمي لقضاء منسك  -
  العمرة، وخاصة في شهر رمضان المبارك، وفي أوقات العطل الرسمية.

م 1971إلى الحجاب الشرعي، ففي جامعة القاهرة سنة  -وخاصة الفتيات -عودة كثير من النساء  -
كانت طالبة واحدة فقط ترتدي الحجاب الشرعي من بين أكثر من مائة ألف طالبة، وأما اليوم فإن أعداد 

تتجاوز العشرين ألف فتاة، باإلضافة إلى اآلالف اللواتي يرتدين النقاب، ومثل هذه اللواتي يرتدينه 
  األعداد في كثير من الجامعات المصرية والسودانية والفلسطينية وغيرها.

ومن مظاهر الصحوة اإلسالمية توبة عدد كبير من الممثالت والمغنيات وعودتهن إلى اإلسالم  -
  واعتزازهن بذلك.

الصحوة اإلسالمية أن الشباب المسلم الذي يدرس في أوربا وأمريكا عادوا إلى اإلسالم  ومن مظاهر -
فهماً وعمالً ودعوة، ولم تؤثر فيهم الثقافة الغربية الالدينية، وأصبح اتحاد الطلبة المسلمين في أمريكا 

  .م بثالثة عشر طالبا1965ًيتشكل من عشرات اآلالف من هؤالء الشباب، مع أنه بدأ سنة 
ومن مظاهر ذلك انتشار اإلسالم في أوربا وأمريكا، ويشهد له الماليين من المسلمين الجدد في تلك  -

  )1(البالد، وتحويل عشرات من الكنائس إلى مساجد بعد أن يتم شراؤها من أهلها.
أصبح الفكر اإلسالمي، والصوت اإلسالمي، والشخصية اإلسالمية حديث المنتديات الفكرية  -

ولقد خصص الكونجرس األمريكي جلسات متعددة يحضرها الخبراء  )2(ة في العالم اإلسالمي.والصحاف
والمتخصصون بشؤون اإلسالم والمسلمين لدراسة الصحوة اإلسالمية وآثارها في العالم اإلسالمي، 

  )3(وآثارها على المصالح األمريكية فيه.
اسية في العالم اإلسالمي، فعملوا على لقد أثّرت الصحوة اإلسالمية على أصحاب المناصب السي -

خصص لنفسه  )4(استرضاء شعوبهم من خالل ارتدائهم ثياب اإلسالم، فالرئيس الراحل أنور السادات
اسم "الرئيس المؤمن"، وكانت وسائل اإلعالم تغطي أداءه للصالة في المساجد، وزادت البرامج الدينية 
في وسائل اإلعالم المصرية، وبنيت المساجد، وزادت المحاضرات الدينية في المدارس والمساجد، 

ـ "بسم اهللا"، ويختمها بآية ولعب السادات على النغمة اإلسالمية في خطبه العامة، حيث كان يفتحها ب
م، حيث حاول صب الحرب في قالب 1973من القرآن الكريم، واستخدم السادات اإلسالم في حرب 
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إسالمي، مستخدماً الشعارات اإلسالمية، ومعتبراً إياها حرباً مقدسة، ومن ذلك: تسميتها بمعركة 
  )1(رمضان، والتسمية عند قراءة البيانات العسكرية.

  الم يدركون خطورة الصحوة:أعداء اإلس

لقد أدرك أعداء اإلسالم خطورة تنامي الصحوة اإلسالمية على أنظمتهم الجاهلية واستعبادهم          
للشعوب المسلمة وعلى وجود ربيبتهم دويلة إسرائيل في ديار اإلسالم، وعلى مصالحهم المتعلقة بوجود 

ترك لوقف مسيرة اإلسالم، وللقضاء على الصحوة عمالئهم في العالم اإلسالمي، فتعاونوا في جهد مش
اإلسالمية ومظاهرها مسترشدين بالروح العدائية الصليبية واليهودية لإلسالم والمسلمين. فصرخ قادة 
الغرب واليهود بأعلى أصواتهم: "دمروا اإلسالم وأبيدوا أهله". ولقد جاء هذا المعنى على لسان كثير 

  من هؤالء القادة.
ل "روبرت كابالند" الخبير األمريكي في شئون العالم الثالث: "في هذا الجزء من العالم سيكون يقو      

اإلسالم بسبب تأييده المطلق للمقهورين والمظلومين أكثر جاذبية، فهذا الدين المطرد االنتشار على 
  )2(المستوى العالمي هو الديانة الوحيدة المستعدة للمنازلة والكفاح".

اللورد "كامبل" أحد أعضاء مجلس اللوردات البريطاني في تقرير له يقول: "إن هناك شعباً كتب        
واحداً يقطن ما بين الخليج إلى المحيط لغته واحدة ودينه واحد، وقبلته واحدة، وثقافته واحدة وآماله 

داً إذا استيقظ مشتركة وأرضه متصلة وهو اليوم في قبضة أيدينا، ولكنه بدأ يتململ، فماذا يحدث لنا غ
  )3(العمالق".

ويقول "البرمشادور":"إن هذا المسلم الذكي الشجاع قد ترك لنا حيث حل آثار علمه وفنه ومجده        
وفخاره، وإن هذا المسلم الذي نام نوماً عميقاً مئات السنين وأخذ ينادي: ها أنذا لم أمت، إني أعود 

لبشر تسيره العواصم الكبرى". ثم يقول: "ومن يدري؟ قد يعود للحياة، ال ألكون أداة طيعة، أو ثقالً من ا
اليوم الذي تصبح فيه بالدنا مهددة بالمسلمين، فيهبطون من السماء لغزو العالم مرة ثانية في الوقت 
المناسب، والزمن الموقوت، لست أدعي النبوة،ولكن األمارات الدالة على هذه االحتماالت كثيرة ال 

  )4(صواريخ على وقف تيارها".تقوى الذرة وال ال
ويقول المستشرق جب:"إن أخطر ما في هذا الدين إنه يبعث فجأة دون أسباب ظاهرة، ودون أن        

  )5(تستطيع أن تتنبأ بالمكان الذي يمكن أن ينبعث منه".
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عالم ويقول المؤرخ الفرنسي "ياباسكبيه":"إن اإلسالم هو المنقذ الوحيد الذي يحتاج إليه ال        
المعاصر ليتخلص من متاهات الحضارة المادية المعاصرة، والتي ال بد إن استمرت أن تنتهي بتدمير 

   )1(اإلنسان".
، )2(يقول ابن غوريون رئيس وزراء إسرائيل األسبق:"نحن ال نخشى االشتراكيات، وال الثوريات        

المارد الذي نام طويالً، وبدأ يتململ من وال الديمقراطيات في المنطقة، نحن فقط نخشى اإلسالم، هذا 
 -حسب الطريقة اليهودية-جديد". ويقول اليهودي الماكر شمعون بيرز: "إنّه ال يمكن أن يتحقق السالم 

  في المنطقة ما دام اإلسالم شاهراً سيفه، ولن نطمئن على مستقبلنا حتى يغمد اإلسالم سيفه إلى األبد". 
الرئيس السابق لجهاز الموساد:"إن أخطر ما يمكن أن تتوقعه إسرائيل من ويقول افرايم هليلفي        

العرب أن يتوحد الدين مع التوجهات القومية، أن ما نعيشه حالياً يمكن أن يكون نكتة لما قد نعيشه في 
أن المستقبل في حال تواصل المد اإلسالمي المقاتل في مواجهة الدولة العبرية. إن هذا هو الذي يتوجب 

  )3(يقلقنا بشكل كثير، ولألسف أننا ال نحرك ساكناً في سبيل قطع الطريق على تعاظم هذا الخطر".
م، 1978ويقول المعلق الصهيوني لراديو العدو إسرائيل الذي أذيع مساء الخامس من أيلول         

جاء فيه:"إن على اليهود وأصدقائهم أن يدركوا أن الخطر الحقيقي الذي تواجهه إسرائيل هو خطر عودة 
كل جهدهم إلبقاء  الروح اإلسالمية إلى االستيقاظ من جديد، وأن على المحبين إلسرائيل أن يبذلوا

الروح اإلسالمية خامدة، ألنها إذا اشتعلت من جديد، فلن تكون إسرائيل وحدها في خطر، ولكن 
  )4(الحضارة الغربية كلها ستكون في خطر".

ويقول موشيه أرنس وزير الحرب اليهودي األسبق:"إن ما ينجزه المتدينون المسلمون في مواجهتنا     
العرب والمسلمين لالندفاع نحو الحرب المقدسة ضد إسرائيل. إن على دولة  سيدفع مئات الماليين من

إسرائيل أال تسمح ألصحاب الدعوات الدينية بالنجاح في هذه المعركة، هذا يعني تهاوي قدرة الردع 
اإلسرائيلية في مواجهة العرب والمسلمين، فبعد ذلك سيتجرأ علينا الجميع، عندها سنتحول إلى 

   )5(م دول العالم".أضحوكة أما
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