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 مقدمة : 

 عذدة سذنواتمنذذ  كر اإلسالميهذا الكتاب حصيلة قراءات تخصصية في الف

وحصيلة كتابات في الموضذوعات الفكريذة والفلسذفية واألدبيذة واالجتماعيذة 

، وحصذذذيلة خبذذذرة تدريسذذذية فذذذي جامعذذذات تعذذذز وعمذذذران  عذذذدة أعذذذواممنذذذذ 

السذتفادة منذه فذي نقذد تذ  ا عذام كذل وصذنعاء ـ وبعذا الجامعذات الخاصذة ـ 

القادمذذذة ، وتذذذ  تنويذذذع  لألعذذذوامالسذذذابقة واالسذذذتفادة منهذذذا  االعذذذوام أخطذذذاء 

بحسذذذذذب المسذذذذذتجدات االجتماعيذذذذذة والسياسذذذذذية ،الموضذذذذذوعات وتغيرهذذذذذا 

مواكبة لذروح التطذور على الساحة المحلية والدولية ، واالقتصادية والثقافية 

مذن غيرهذا فذي الواقذع أكثذر حضذورا   وكانذتواالحداث التي فرضت نفسها 

بالمقولة التي وايمانا  ـ أو حتى في ساحة الدرس الفكري ـ  العربي اإلسالمي

باعتبذاره فطذره انسذانية ذات  بأن التغيّر هو الثابت الوحيذد فذي الكذون ، ترى

يذذة ، كذذان تغيذذر الموضذذوعات واسذذتبدالها بمذذا لذذه عالقذذة مباشذذرة هابعذذاد إال

وجهذذات النظذذر حيذذال بعذذا القضذذايا ،  بذذالواقع وتبعذذا  لذذذلغ تذذ  تغيذذر بعذذا

فاإلنسانية في تطورها ال تنزل في نهر الواقع المعاش مرتين بحسب المقولة 

 التي تنسب للفيلسوف اليوناني هراقليطيس .

هذو :  كذريوكان الغرض المتوخى في كل سنة دراسية من خالل الذدرس الف

ـ وكيذف يسذتخدم  ان نعل  الطالب كيف يفكر ـ ال أن نعلمه حفذ  أفكذار معينذه

عقلذذه بعيذذدا  عذذن الوصذذاية مذذن أي طذذرف كذذان ، وكيذذف يكذذّون رأيذذا  وكيذذف 

نعلمذذه واألهذذ  فيمذذا ، خذذرين يسذذتطيع الذذدفاه عنذذه ، وكيذذف يحتذذرم رأي اآل

بعد أن جعل  ـجعل منه إنسانا  حقيقيا  مضمونا  وجوهرا  نأن  الجامعي للطالب

القيمذذة اإلنسذذانية معيذذارا  ـ يذذؤمن بمنذه الواقذذع إنسذذانا  بذذالطول والعذذرض فقذذ  

جامعذذا  تذذؤدي للتعذذايش مذذع المختلذذف علذذى أرضذذيه وطنيذذة إنسذذانية ودينيذذة 

لقد تقّصدنا تبسي  الموضوعات الفكرية ـ قدر االمكان ـ وربطهذا  مشتركة . 

بالواقع المعاش ومحاولة تطبيقها في حل المشذاكل اليوميذة التذي تواجذه الكذل  

باعتبذاره  الفكذر اإلسذالميمكذان مذن واعطاء صورة واضحة تقترب قذدر اال

حصيلة تفاعل بين النص القرآني وبين العقل اإلسالمي الذي حاول التصدي 

مراحذذل تكوينذذه  مذذنللمشذذاكل المثذذارة فذذي كذذل مرحلذذة مذذر بهذذا ذلذذغ الفكذذر 

وهذذذا مذذا  لمذذادة الفكذذر اإلسذذالميلقذذد آن األوان إلعذذادة االعتبذذار ،  المختلفذذة 

، نحذاول مذن خاللهذا ان نعذّرف  هذامعينذة في نحاوله من خالل قراءاتسوف 

بآليذذات العقذذل اإلسذذالمي وكيذذف يفكذذر التفكيذذر المنطقذذي السذذلي  الذذذي الطالذذب 

يؤدي به إلذى نتذائج محمذودة مذن خذالل تعريفذات الفكذر اإلسذالمي  المختلفذة 

ومعرفذذة مقوماتذذه وخصائصذذه ومراحذذل تكّونذذه وتتبذذع التفكيذذر فذذي القذذرآن 

لتذذي يقذع فيهذذا الفذرد والمجتمذذع والتذي نهذذى عنهذذا موضذحين اآلفذذات الفكريذة ا
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القرآن وحذر منها وسوف نحاول أن نتعذّرف علذى مفهذوم الهويذة مذن خذالل 

ات المجتمعذ العديذد مذنفتقذده تمعرفتنا لآلخر المخالف بغرض التعايش الذي 

الذذذي أدخذذل تقريبذذا  حسذذبي أن مذذا يزميّذذز هذذذا المؤلذذف أنذذه الوحيذذد و اإلسذذالمية

ن مواضذذيع الفكذذر اإلسذذالمي نظذذرا  ألهميتذذه والحاجذذة موضذذوه اآلخذذر ضذذم

 .الملحة للتعايش مع المختلف في المجتمعات العربية واإلسالمية 

وتناول الكتاب موضوه مذن أهذ  موضذوعات الفكذر اإلسذالمي وهذو الثابذت 

جمعذت فذي داخلهذا الشذريعة اإلسذالمية الغذراء والمتغيّر في ذلغ الفكذر، ألن 

واحذذدة مذذن مظذذاهر اإلعجذذاز التشذذريعي الذذذي ال  تلذذغوبذذين الثبذذات والتغيّذذر 

اإلسذالم ف ،ألنهذا ربانيذة مذوحى بهذا مذن عنذد    لها فق يمكن أن يتوافر إال 

منهذذا بتغيّذذر  والمتغيذذرالبذذاقي مذذن أحكامذذه بذذين الثابذذت  ظهذذورهيذذوازن منذذذ 

مجذذرد يتحذذول الثابذذت إلذذى ف، بحيذذال ال يطغذذى أحذذدهما علذذى اآلخذذر، ناالزمذذ

 . غير محمود العواقب ر إلى انفالتتغيّ ميتحول الو أفكار جامدة

وجذذوه االسذذتعمار المتعذذددة : مذذن االستشذذراق إلذذى  بعذذد ذلذذغ نتعذذّرف علذذى

محاولين تتبع األساليب االستعمارية للغزو الفكذري للعقذل اإلسذالمي  العولمة

 شذذكال  باعتبارهذذا العولمذذة بمذذن خذذالل االستشذذراق مذذرورا  بالتبشذذير وانتهذذاء  

أشكال االستعمار الغربي وتهدف إلى اسذتعمار العقذول واألفكذار من  ا  مطور

والوعي للشعوب ـ بدال  من استعمار األرض الذي ل  يعد مجديا  بالنسبة لها ـ 

وبالتذذالي يسذذهل السذذيطرة علذذى تلذذغ الشذذعوب ونهذذب مقذذدراتها وهذذي مطيعذذة 

لثقافذذة العولمذذة  ومذذن خذذالل تلذذغ الثقافذذة تذذ   التذذرويج مذذن خذذالل  وراضذذية

ترويج لما يعرف بالحرب الناعمذة التذي سذنحاول االقتذراب منهذا لمعرفتهذا ال

بشكِل واسذع وكيذف تذ  اسذتخدامها فذي العذدوان علذى الذيمن وسذوف نتعذّرف 

كذذلغ علذى أسذذباب نجذاح النهضذة اليابانيذذة مذن اجذل معرفذذة السذبب الحقيقذذي 

لقذذد حاولنذذا فذذي هذذذا الجهذذد المتواضذذع .إلخفذذاق النهضذذة العربيذذة المنشذذودة 

االبتعذذاد عذذن التعقيذذد مذذن خذذالل عذذدم اسذذتخدام المصذذطلحات الغيذذر مفهومذذه 

والكتابة للناشذةة وطذالب الجامعذة ولذيس ألهذل الذذكر والتخصذص آملذين أن 

وفي االخير نقول : ان كل جهِد انسذاني  .يحقق المقرر الهدف المطلوب منه 

بيسذاني ـ بحك  انه كذلغ ـ معرض للنّقص ، وكما قال القاضي عبد الذرحي  ال

وهو يعتذر إلى العماد األصفهاني عن كالم اسذتدركه عليذه:إ إنذي رأيذت انذه 

يّذر هذذا لكذان أحسذن ،  ال يكتب انسان كتابا  في يومه اال قذال فذي غذده : لذو غ 

ولو ِزيد كذا لكان يستحسن ، ولو ق ّدم هذا لكان أفضل ، ولذو تزذرك هذذا لكذان 

اسذتيالء الذنقِص علذى جملذة اجمل ، وهذذا مذن اعظذ  الِعبذر وهذو دليذل علذى 
بك  نحمذذد   ونثنذي عليذذه علذى كذذل حذال كمذذا قذال سذذبحانه : البشذر إ  بكذذغا را انا را ذبححا }سز

ذا ياِصذفزونا  مَّ ِة عا ذلِينا  وسذالمالحِعزَّ سا رح لاذى الحمز ذالاِمينا لالصذافات عا بك الحعا ِ را َّ َِ ذدز  مح الححا ـذ 181وا

182. 
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 وخصائصهالفكر اإلسالمي 

 

 : خلدمما يشبه ال

قذذديما   والمفكذذرين أخذذذ موضذذوه الفكذذر مسذذاحة  واسذذعة  مذذن جهذذود العلمذذاء

وحديثا ، والتّراث اإلسالمي غزير  بذآراء العلمذاء وتصذّوراته  وأفكذاره  فذي 

علذوم للتذراث اإلسذالمي هذذا جليّذا  فذي كتذب   القذار شتى المجذاالت، ويجذد 

ـ فذي كتذب الفقذه  يذةالتفسير، ومصنّفات علوم الحديال، واآلراء الفقهالقرآن و

وعلذذ  أصذذول الفقذذه ـ  وفذذي كتذذب علذذ  الكذذالم وأصذذول الذذدين وحتذذى الكتذذب 

 كالثقافة الهندية والفارسية واليونانية . المنقولة من الثقافات المختلفة 

 فوقفذوا علذى أصذول ، اهتّ  المسلمون بتتبّع الحركة الفكرية عبر التاريخوقد 

ئصه، وعقدوا المقارنات بين الفكر وبيّنوا ضوابطه، وكشفوا عن خصا الفكر

اإلسذذالمي والفكذذر اإلنسذذاني العذذالمي، وذلذذغ بهذذدف بيذذان الصذذورة األصذذيلة 

للفكر اإلسالمي والحالة التي يجذدر البنذاء عليهذا، خاصذة  فذي ظذّل مذا يشذهده 

العذذذال  مذذذن تجاذبذذذات فكريذذذةظ وحضذذذاريةظ تظهذذذر فذذذي المصذذذنّفات الحديثذذذة، 

ينذذذادي المختّصذذذون ، و فكذذذر وتميّذذذزهالذلذذذغ والمحذذذاورات المعاصذذذرة حذذذول 

اصذذحاب بضذذرورة أنح يخذذوض غمذذار الحذذديال عذذن أصذذالة الفكذذر اإلسذذالمي 

مذن المذؤهّلين والقذادرين  االختصذا  ـ أهذل الذذكر بحسذب اللفذ  القرآنذي ـ 

على النّظر في المستجّدات والنّذوازل، وأنح يكذون لذديه  القذدرة علذى التمييذز 

  .الفكرية المعاصرة بين الغال والّسمين في االتجاهات

رسالته، بهو الفكر المرتب  بالدين اإلسالمي والذي نعينه : الفكر اإلسالمي و

وبكل ما انتجه العقل المسل  من أفكار منذ مذوت وبمصادره التشريعيّة كافّة، 

النبي ـ صلى   عليه وعلى آله ـ وحتذى اليذوم ويسذتظل ذلذغ الفكذر  بذالنص 

ويحمذذذل ر يذذذة اإلسذذذالم، عليذذذه فذذذي تأسيسذذذه  الذذذديني فذذذي تفريعاتذذذه ويرتكذذذز

ـ الموافقذة لذه  وتصوره في شتى مجاالت الحياة، فهو يتخذ من القرآن والسنة

مر الفكر اإلسالمي بعذدة مراحذل قد وشتى مصادر التشريع مرجعيَّة له، و ـ 

 عبذذر تذذاريخ الذذدعوة الطويذذل إلذذى يومنذذا هذذذا، وتميذذز عذذن غيذذره مذذن األفكذذار

 . تب عليه نتائج إيجابية أيضا  وترّ ، اإلنسانية الوضعية

 تعريف الفكر : 

الفكر مصطلح  نسمعه كثيرا  في حياتنا المعاشة ، وباستقراء معناه في معاج  

اللغة نجد أنّه يذدّل علذى إعمذال العقحذلا فذي مقذّدماتظ معلومذةظ، وترتيبهذا بشذكلظ 

 إلذذى كشذذف مجهذذول، وهذذذا هذذو جذذوهر تعريذذف الفكذذر الذذذي يعنذذي : هيزوصذذل

أو إعمذال الفكذِر فذي  مالز العقل في المعلذوم للوصذول إلذى معرفذة مجهذولظ إِع

فّكذر فذي األمذر : أعمذل عقلذه فيذه ورتذب يقذال : مشكلِة للتوصذل إلذى حلّهذا و
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التفّكر التأمل ويقال : رجلز فكير : أي ، وبعا ما يعل  ليصل إلى ما ال يعل  

رك ، ويسذذتعمل وقذذال بعذا اللغويذذون : الفكذذر مقلذوب عذذن الفذذ كثيذر التفكيذذر

 . (1)الفكر في المعاني وهو فرك األمور وبحثها للوصول إلى حقيقتها 

 بأنّه: إمعان النظر والتأمل في األشذياء الحسذيّة أيضا   يمكن أن نعّرف الفكرو

الذدول أسذباب سذقوط ـ كوالمعنويّذة  ـذ كخسذوف القمذر وصذدأ الحديذد مذثال  ـ 

اب التذي كانذت وراء بذروز األسذبمن أجل الوصذول إلذى ـ واإلمبراطوريات 

ويغلب أن يزطلق على عمليّة إمعان النظذر اسذ  الظواهر الحسية والمعنوية إ 

 . (2)إ )التّفكر( وعلى نتاج هذه العملية اس  )الفكر(

والفكذذرة عذذن شذذيء هذذي الصذذورة الذهنيّذذة المتشذذّكلة عنذذه داخذذل العقذذل، و  

 تدبُّر األاشياء والتأّمل األفكار هي: اآلراء التي تتكون في عقل اإلنسان نتيجة

فيهذذا، وإعمذذال العقذذل وصذذياغتها علذذى شذذكل نصذذو ظ معبذذر عنهذذا  والتفّكذذر

سبق يعني إّن الفكر هو إعمال المذرء لقدراتذه العقليذة فذي  ابواسطة اللغة  وم

محصوله الثقافي؛ بهدف إيجاد بدائل ألمرظ ما، أو حلٍّ لمشكالت موجودة فذي 

األشياء، وتحديد القدر المشترك بينها، ويمكن الواقع، أو كشفظ للعالقات بين 

االستنتاج بأّن الفكر ليس مصذطلحا  رديفذا  لألحكذام والمبذاد ، وال بذديال  عذن 

الثقافة أو العل ، وإنّما هو نشاط  عقلذي  يزجذري صذورا  ذهنيذة  لمسذائل محيطذةظ 

، كمذذذا يهذذذدف  إلذذذى أخذذذذ العبذذذرة مذذذن أحذذذداث الماضذذذي مذذذن أحذذذداثظ وأشذذذياءظ

 توسيع اآلفاق في النظرة إلى المستقبل. و ة منها في الحاضر واالستفاد

 معنى الفكر اإلسالمي :

الفكذذر مذذن أهذذ  الخصذذائص والمميذذزات التذذي تميّذذز اإلنسذذان عذذن بذذاقي  يعذذد

المخلوقات وتجعل له السيادة عليها وتسخّرها لصالحه باعتباره خليفة   في 

 حذديثا   التذي ظهذرتمذن المصذطلحات  مصذطلح الفكذر اإلسذالمي ارضه ، و

ـ صذلى   عليذه وعلذى آلذه وهو يعني كل ما أنتج فكر المسلمين منذ بعثة الرسول 

في المعارف الكونية العامة المتصذلة بذاَ والعذال  واإلنسذان  ـ  إلى اليوموسل  

وهو يعبذر عذن اجتهذادات العقذل اإلنسذاني لتفسذير تلذغ المعذارف العامذة فذي 

 . (3)عقيدة وشريعة وسلوكا   إطار المباد  اإلسالمية ،

ويعّرف  البعا الفكر اإلسالمي  بأنذه إ النتذاج العقلذي الناشذ  فذي المجتمذع 

اإلسذذالمي فذذي ظذذل القذذرآن والسذذنة وسذذيرة السذذلف الصذذالح إ  ويحذذاول أن 

يوضح مفهومه قائال  : بأن الفكر اإلسالمي هو المحاوالت العقلية من علمذاء 

فذذي مصذذادره األصذذلية مذذن القذذرآن والسذذنة المسذذلمين لفهذذ  اإلسذذالم وشذذرحه 

 الصحيحة من خالل التالي : 

ـ إما تفقها  واستنباطا  ألحكاِم دينية عن صلة اإلنسان بخالقذه فذي العبذادة أو 1 

أحذذداث جذذرت لذذ  تعذذرف صذذلته بأخيذذه اإلنسذذان فذذي المعذذامالت أو لمعالجذذة 
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لصذحابة أو بذاتها في تاريخ الجماعة اإلسالمية على عهد رسول   وعهذد ا

تبريذذرا  لتصذذرفات خاصذذة صذذورت وتمذذت أو تصذذور تحذذت تذذأثير عذذوارض 

 أخرى .

ـ وإمذذا توفيقذذا  بذذين مبذذاد  الذذدين وتعاليمذذه مذذن جانذذب وبذذين أفكذذار اجنبيذذة  2

دخلت الجماعة اإلسالمية من جانب آخر بعد أن قزبلت تلذغ األفكذار كمصذدر 

 آخر للتوجيه  .

التذي وردت فيذه ، أو ردا  لعقائذد أخذرى ـ أو دفاعذا  عذن العقائذد اإلسذالمية  3

مناوئة لها حاولت أن تحتل منزلة في الحياة اإلسالمية العامة لسبب أو آلخر 

 .( 4)يدعو إلعمال الفكر للمحافظة على الطابع اإلسالمي 

ويرى بعا الدارسين للفكر اإلسالمي أن التعريذف المناسذب لذه هذو إ كذل  

الفكريذذة التذذي تلتذذزم باإلسذذالم مصذذدرا   االجتهذذادات واالنتاجذذات واإلبذذداعات

 . (5)ومرجعا  أساسيا  لها إ 

عنذذدما : إسذذالميا  فكذذرا   الفكذذر يكذذون وبنذذاء  علذذى مذذا سذذبق  يمكذذن القذذول بذذأن 

يزعِمذذل المسذذل ز فكذذره فذذي  و يكذذون المفّكذذر مؤمنذذا  باإلسذذالم ومقتنعذذا  بمبادئذذه

 والمصادر، غ تلن نتاجه الفكري مؤسسا على المصادر اإلسالميّة، ويكوّ 

اإلسذالميّة، ولكنذه يسذتند  المسل  فكره في المصذادر غيذرالمفكر عندما يزعِمل 

، يكذون  في تقييمه وأحكامذه ومواقفذه إلذى أساسذيات اإلسذالم عقيذدة وشذريعة

فهذ  المستشذرقين علذى  يمكذن أن نطلذق وعليذه الفكره فكرا  إسالميا  أيضذا  ، 

وكذذلغ ال   أحكذامه ، فكذرا  إسذالميا  الدارسين لإلسذالم، وال اسذتنباطاته ، وال

يعتبذذذر فكذذذر المسذذذلمين المتذذذأثرين بأصذذذول الفلسذذذفات غيذذذر اإلسذذذالميّة فكذذذرا  

 .( 6)بناء  على ما سبق ذكره  إسالميا  
 لقد كان الفكر اإلسالمي في عصور ازدهار الحضارة اإلسالمية منفتحا  

ورها علذذى الفكذذر اإلنسذذاني ، متفذذاعال  مذذع الحضذذارات األخذذرى فذذي عصذذ

المختلفذذة ـ خصوصذذا  حضذذارات اإلغريذذق والفذذرس والهنذذد ـ مقتبسذذا  عنهذذا 

ومهذبا  لها بما يناسب العقيدة اإلسالمية ولذذلغ كذان قذادرا  علذى حفذ  هويتذه 

 اإلسالمية التي تميّزه عن الشعوب األخرى من خالل أصالة المنهج وقوامة 

الغذزو المغذولي الفكرة حتى في احلغ الظروف التي تعذّرض لهذا فذي فتذرات 

والصذذليبي أو االسذذتعمار الغربذذي وقذذد اسذذتطاعت االمذذة اإلسذذالمية أن تبنذذي 

حضذذارة إنسذذانية عالميذذة عظيمذذة بفكرهذذا الحذذر وبعلمائهذذا األفذذذاذ وفالسذذفتها 

وفقهائها ومتكليميها في مختلف المجاالت وكانت من أكثر حضارات العال  ـ 

في نشاطاتها اإلنسانية المختلفة في عصرها ـ رشدا  واستنارة وعدالة واتزانا  

تشبثا  بثوابتهذا وقيمهذا اإلسذالمية وتكيفذا  مذع مسذتجدات العصذور التذي مذرت 

فيهذذا واسذذتطاعت أن تنيذذر للبشذذرية دروبهذذا المظلمذذة فذذي العصذذور الوسذذطى 
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أخذذت مذن ووكانت بحق اإلساس المتين التي قامذت عليذه النهضذة االوربيذة 

 ر الذي ساعدها على النهوض .علمها و تعاليمها وفلسفتها الكثي

 خصائص الفكر اإلسالمّي :

يتميّز الفكر اإلسالمي عن غيره من المدارس الفكريذة األخذرى، ومنشذأ هذذا 

لذذه أصذذوال  تأسذذس عليهذذا ولذذه مقومذذات ودعذذائ  قذذام وارتكذذز عليهذذا  التّميّذذز أنّ 

واألصول التي قام عليهذا الفكذر اإلسذالمي هذي محاولتذه فهذ  القذرآن والسذنة 

صذذحيحة ـ التذذي ال تعذذارض صذذحيح المنقذذول والمعقذذول ـ وبقيذذة مصذذادر ال

التشريع التذي أعتمذدها فقهذاء اإلسذالم فذي مدارسذه  المختلفذة ، أمذا مقومذات 

ذلغ الفكر فهي العقيدة التوحيدية اإلسالمية وكذلغ األخالق القرآنية ـ التي ال 

ت بذه ـ  كذل نجد لها مثيال  في كل زمان ومكان وفي كل مذا دعذت اليذه وأمذر

ذلغ بنى األمة اإلسالمية على أساس متين وأظهر ذلذغ البنذاء فذي أبهذى حلذة 

 ارتباطذذه الوثيذذق الفكذذر اإلسذذالمي عذذن غيذذره هذذو بذذه والشذذيء الذذذي تميّذذز 

وهذذذا  وبكذل تعليماتذه تعقذال  وتذدبرا  وفهمذا وسذلوكا  بذالقرآن الكذري  والمباشذر 

آن باعتبذاره نصذا  لغويذا  يمكذن فذالقر  االرتباط هو سبب قّوته وعنوان تميّزه،

أن  نصفه بأنذه إ يمثذل فذي تذاريخ الثقافذة العربيذة نصذا  محوريذا  .ولذيس مذن 

قبيل التبسي  أن نصف الحضذارة العربيذة االسذالمية بأنهذا حضذارة الذنص ، 

بمعنذذى أنهذذا حضذذارة انبنذذت أسسذذها وقامذذت علومهذذا وثقافتهذذا علذذى أسذذاس ال 

 . (7) يمكن تجاهل مركز النص فيه إ

الربذذاط بذذين السذذماء واألرض ، بذذين الخذذالق والمخلذذوق وهذذو ّن الذذّدين هذذو إ

الوضذذع اإللهذذي الذذذي يقذذود ذوي العقذذول السذذليمة إلذذى االختيذذار المحمذذود فذذي 

و يمكذذن القذذول بثقذذة تامذذة أن الذذنص القرآنذذي هذذو  شذذؤون الذذدنيا واآلخذذرة،

 المصذذدر الذذرئيس للفكذذر العربذذي اإلسذذالمي ـ ويطلذذق عليذذه الذذبعا تسذذمية

خذالل محاولذة فهذ  وتأويذل آياتذه المختلفذة ـ  الفلسفة العربية اإلسالمية ـ ومن

و كونذت وهويتهذا عن   واإلنسان والعال  ـ  استمدت  تلغ الفلسذفة ماهيتهذا 

شخصذذيتها المسذذتقلة التذذي ميزتهذذا عذذن الفلسذذفات السذذابقة ، فجميذذع مذذن أهذذت  

ى القذذرآن وبذذلغ شذذغلت بذالتفكير الفلسذفي فذذي االسذالم قذد حذذاول أن يسذتند إلذ

واخذذ الذنص  ـتجريبيذا  كذان أم نظريذا  ـ حقائقذه كذل نذواحي الفكذر اإلسذالمي 

 هفكذرة إمذا بحقذائق مؤيذدة لمذهبذه أو بحقذائق تخالفذصذاحب القرآني يمذد كذل 

فذي كذل األفكذار والقضذايا والمشذكالت التذي ولكنه كان دائما  مركذز الذدائرة  

أو أو كذل فرقذة  ـ ن ، كذل مفكذر أو فقيذه ناقشذها المفكذرين والفالسذفة المسذلمي

ترجع اليه ألخذ ما يؤيد وجهة نظره ودحا وجهات النظذر جماعة فكرية ـ 

 .المخالفة 
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 إجمال خصائص الفكر اإلسالمي بالتالي : ويمكن 

 :المنهج والغاية وبشرية التطبيق والوسيلة ـ  ربانية 2

المكتوب في القرآن لوحي ا ألنفالفكر اإلسالمي ربانّي في غاياته ومناهجه، 

قذال    وكل قضاياه  تجد لها سذندا  فيذه وكمذا  ،ذلغ الفكر مصدرالكري  هو 

.) سزونا رز نحتز ح تادح ا كز بِما لكمزونا الحِكتاابا وا نحتز ح تزعا ا كز بَّانِيكينا بِما لاِكنح كزونزوا را  تعالى: )وا

وال يصذدر عنذه ، ال ولذلغ كل فكر ال  ينطلق من فهمه لمراد   في القرآن 

 .سالميا  ولو كان منتجه مسلما  إيمكن أن نسميه فكرا  

 الوضوح:  ـ  0

و يمتذذاز الفكذذر فذذي اإلسذذالم بوضذذوح المحتذذوى واألهذذداف والوسذذائل، وهذذو 

يسذذير فذذي طريذذق مذذوازظ للفطذذرة التذذي فطذذر   النذذاس عليهذذا، ومنسذذج   مذذع 

خالفذذة   فذذي أرضذذه عذذن المهّمذذة التذذي انتذذدب   اإلنسذذان لتحقيقهذذا، وهذذي 

لِفاكز ح فِذذذي طريذذذق  ذذذتاخح ياسح عمذذذارة األرض بذذذالحّق والعذذذدل، قذذذال   تعذذذالى: )وا

.) لزونا ما يحفا تاعح ِض فايانظزرا كا  األارح

فالفكر اإلسالمي من مهامه أن يوضح للمسلمين المهمة التي بعال   الرسل 

  رض .من أجلها وهي توحيده وعبادته وحدة وتحقيق الخالفة في األ

 ـ الشمول:  3

ويسذذتوعب كذذّل القضذذايا  الماديذذة فذذي الذذدنيايتنذذاول كذذّل شذذؤون الحيذذاة  هنّذذأل

أفذرادا   ـ الروحية ومسائل اآلخرة، ويوّجذه خطابذه الفكذري إلذى كذّل الشذعوب

،  وال يقف عند زمنظ دون آخذرظ وال يتقوقذع فذي مكذانظ دون سذواه ـ وجماعات

تذه وعناصذره المختلفذة والقائهذا علذى داحإ يذؤمن بتكامذل و اإلسذالمي فالفكر

 . (8)الهدف األساسي للفكر وهويته : شخصية الفرد وبناء المجتمع إ 

إذا أراد المسل  أن يتزوج يجد أّن هناك أحكامذا  للخطبذة،  والمثال على ذلغ:  

ث  أحكاما  للزواج وإذا حملت زوجته يجد أّن هناك أحكاما  للجنين، ثّ  أحكامذا  

هناك أحكذام للحضذانة والرضذاه، وهنذاك تفصذيل ألحكذام تربيذة للمولود، ث  

وفذذذي حالذذذة اخذذذتالف   األوالد، وتفصذذذيل ألحكذذذام النفقذذذات، وأحكذذذام األسذذذرة

الزوجين هناك أحكام للقضاء، فإذا رغبا في االنفصال فهناك أحكام للطذالق، 

فإذا مات أحدهما فهناك أحكام للجنائز، ثذ  هنذاك تفصذيل للميذراث ... وهكذذا 

  .المقصودفهذا هو الشمول  ، ى درجة أنغ ال تصل إلى طريق مسدودإل

 : واالعتدال ـ التوازن والتوّسط 4 

وتنبذذع هذذذه الميذذزة مذذن كذذون المسذذل  يزحّكذذ  أفكذذاره وتصذذّوراته الذهنيذذة مذذن 

لحناذاكز ح   :وسطية رسالة اإلسالم واعتداله، قال   عذّز وجذلّ  عا لِغا جا ذذا كا قذال ) وا

ساط ا ة  وا فيذه فذي  وال تفذري  فذي جوانذب  (، فالفكر اإلسالمي ال إفذراط فيذهأزمَّ

وأشذواق  الماديذة الدنيويذة ، بذل موازنذة  بذين متطلّبذات الجسذدجوانب أخذرى 
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وفضذذاءات العقذذل، كمذذا يحفذذ  هذذذا التذذوازن فذذي نظرتذذه األخرويذذة الذذروح 

حقذذذوق و وواجباتذذذه  الفذذذردحقذذذوق للحقذذذوق والواجبذذذات، وكذذذذلغ فذذذي مجذذذال 

، ويجذذري كذذّل ذلذذغ علذذى نسذذقظ فريذذدظ منسذذج ظ مذذع روح باتهذذا ووج الجماعذذة

إ وقد انعكس منهج الوسطية واالعتدال علذى الفكذر الوسطية  رسالة اإلسالم

اإلسذالمي لتكذون سذمة مذن سذماته وإحذدى خصائصذه الهامذة وابذرز معالمذه 

 . (9)التوفيق بين الوجهين الروحية والمادية في الحياة اإلنسانية إ 

سذالم فذذي تشذريعاته بذذين ثنائيّذات منهذا: العقذذل والقلذب، والمذذادة وقذد وازن اإل

والروح، والدنيا واآلخرة، ومصالح الفرد ومصذالح المجمذوه، كذل ذلذغ فذي 

 سطيّة متوازنة. إطار وو

 الواقعية: و ـ الثبات 5 

الفكر في اإلسالم ليس خاضعا  للتبديل أو التغيير حسذب األهذواء واألمزجذة، 

يذذال يجذذب الثبذذات كمذذا فذذي العقائذذد واألوامذذر والنذذواهي بذذل هذذو فكذذر  ثابذذت  ح

القطعية، لكنّه مذرن  فذي كثيذرظ مذن القضذايا الفقهيذة علذى اعتبذار أّن الفقذه فذي 

اإلسالم متجّدد  في كثيرظ من الفروه والجزئيات، كمذا أّن الفكذر اإلسذالمي قذد 

  عبادتصدى لألفكار الدخيلة التي وقفت عائقا  أمام نهضة المجتمع ومصالح ال

الثوابت : هي العناصر أو األشياء التذي فوهذا ما يعزرف بالثابت والمتحّول ، 

ال تتغير وال تتبدل مع مرور الزمن وتتميز بالديمومة واالستقرار مثال ذلذغ 

: العقائذذد واالخذذالق . ام المتحذذّول : فهذذي العناصذذر أو األشذذياء التذذي تتبذذّدل 

تصذلح لذزمن دون زمذن ولمكذان دون وتتّغير بتّغير الزمذان أو المكذان ، فقذد 

 آخر وهكذا ، مثال ذلغ بعا االحكام الفقهية المتعلقة بالمعامالت .

أما العقيدة فهذي الجانذب النظذري اإلخبذاري  ، يزقس  الدين إلى عقيدة وشريعة

وعليه فواقعيّة العقيدة تعني ، من الدين وأّما الشريعة فهي الجانب العملي منه

، أي صذدقيّتها. ومذذن معذاني واقعيّذذة العقيذدة اإلسذذالميّة مطابقذة الفكذرة للواقذذع

مذن  ، أنّها تراعي فطرة اإلنسان وقدراته العقلية فل  تكلفه بمذا ال يطيذق عقلذه

هنذذا نجذذد أّن أساسذذيات العقيذذدة اإلسذذالمية تزذذدرك ببسذذاطة مذذن قِبذذل الصذذغير 

والكبيذذر، والعذذال  وغيذذر العذذال ، وال يضذذطر المسذذل  إلذذى أن يسذذلغ متاهذذات 

 الفلسفة ليقي  الدليل على صدق عقيدته؛ فاَ واحد سميع علي  بصير...الخ.

أمذذا واقعيّذذة الشذذريعة، فمذذن معانيهذذا أنهذذا تنطلذذق فذذي معالجاتهذذا مذذن فطذذرة 

اإلنسذذان، علذذى نقذذيا المذذدارس المثاليّذذة التذذي تكلذذف اإلنسذذان مذذا ال يطيذذق، 

لذذذق  اإلنسذذذان وعلذذذى نقذذذيا المذذذدارس الماديّذذذة العبثيّذذذة التذذذي ال تراعذذذي خا

 وخصائصه وفطرته.
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 ـ احترام العقل:  6

يحتّل العقل في الفكر اإلسالمي مكانة  رفيعة ، فهو آلة النتاج الفكذري، وعليذه 

يعّول في الفه  والكشف واالستنباط سواء  في التّأمذل فذي عجائذب الكذون، أو 

لنّصذذو  الشذذرعية السذذتخال  مقاصذذدها وبيذذان دالالتهذذا، وقذذد لفذذي التّذذدبر 

اإلسذذالم العقذذل منذذاط التكليذذذف، ورتّذذب علذذى اإلنسذذان مسذذؤولية  فذذذي جعذذل 

الفكر اإلسالمي فكرز علمي يذدعو إلذى اسذتخدام العقذل  له واالستخدام األمثل 

ويذذرب  بذذين االسذذباب والمسذذببات ويذذرفا تصذذديق االسذذاطير والشذذعوذات 

 والخرافة ويجمع بين العل  واإليمذان ويطالذب بالذدليل والبرهذان عمذال  بقولذه

تعذذذالى إ قذذذل هذذذاتوا برهذذذانك  إ يفحذذذص ويحلذذذل وينقذذذد ويمذذذارس التحليذذذل 

الرياضذذذي وال يستسذذذل  أمذذذام التفسذذذيرات الغيبيذذذة مذذذا لذذذ  تذذذرتب  بالنصذذذو  

القطعية ويتلخص المنهج العلمي للبحال عند مفكري اإلسالم في قاعدة تقذول 

 .( 11)إ إن كنت ناقال  فالصحة أو مدعيا  فالدليل إ

كن أن نرى خصائص الفكر اإلسالمي في المصذنفات يم:  خالصة ما سبقو

والفلسذذذفية  الفقهيذذذة والتذذذي كتبهذذذا مفكذذذرون فذذذي  جميذذذع المجذذذاالت الكالميذذذة 

 والسياسية واالدبية واللغوية وكل ما انتجته الحضارة العربية اإلسالمية . 

صنّف اإلمام المذاوردي كتابذا  فريذدا  مذن نوعذه فذي أدب الذدنيا والذدين،  حيال

 جمذذع بذذين السياسذذة الشذذرعية والفكذذر السياسذذي والتربذذوي، وكذذذلغ جمذذع فيذذه 

مذا يفيذد المسذل  فذي دينذه  امد الغّزالي في كتابه إحياء علوم الدينحاإلمام أبو 

، كمذذا أبذذده المفّكذذر اإلسذذالمي ابذذن خلذذدون فذذي التصذذنيف فذذي ودنيذذاه وآخرتذذه

ة وهذذا مجال الفكر االجتماعي والعمران البشري، في كتابذه الشذهير بالمقدمذ

  .ا أنتجه الفكر اإلسالمي للحضارة البشريةمغيا  من فياظ م

 الفرق بين اإلسالم  والفكر اإلسالمي :

مذذن المهذذ  أن يعذذرف الطالذذب ويذذدرك أن هنذذاك فرقذذا  و اختالفذذا  بذذين اإلسذذالم 

وبين تاريخ اإلسذالم وبذين الذدين وبذين الفكذر الذديني ، فاإلسذالم هذو ديذن   

ور واالزمان والذي جاءت به كل الرسل واالنبياء مذن لإلنسان في كل العص

 لدن آدم إلى خات  االنبياء ، أما تاريخ اإلسالم فهو تاريخ بشر يخطةون 

ويصبون في فهمه  لإلسالم وفي تفسذيره  لذه فذي سذلوكه  اليذومي وحيذاته  

 والدين هو التعالي  التي أتت من الخالق إلى المخلوق عن طريق المعاشة . 

 ]الا ياأحتِيِه البااِطلز ِمنح بايحنِ الكتب المنزلة من اجل ذلغ فالدين كامل الرسل و

لت: [ }فصك ِميدظ ِكي ظ حا لحفِِه تانحِزيل  ِمنح حا الا ِمنح خا يحِه وا ألنذه مذن   تعذالى  ل 42يادا

 مصدر الكمال المطلق ومنبعه .

ومعلذوم أن  أما الفكر الديني فيعني : فه  البشر للذدين وتفسذيره  لذذلغ الفهذ  

والمكذذذان واألدوات المعرفيذذذة  نفهذذذ  البشذذذر للذذذدين يختلذذذف بذذذاختالف الزمذذذا
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المتوافرة ـ  التي تساعد البشر علذى الفهذ  ـ واخذتالف المشذكالت والمصذالح 

أيضا وهذا الفه  ناقص وترتب  بظروف اإلنسان وحالتذه النفسذية والمصذالح 

ديني متقلذذب ومتّحذذول ، الذذدين اإللهذذي ثابذذت لكذذن الفكذذر الذذالتذذي يذذدافع عنهذذا 

 وتطورات المكان  زمانومتغيّر وفقا  للظروف والعادات والتقاليد وحوادث ال

 فالذذدين شذذي والفكذذر الذذديني شذذيح آخذذر تمامذذا  مختلذذف عنذذه كذذل االخذذتالف 

والمأساة الحقيقية التي يعيشها المسلمون فذي كذل عصذر أنهذ  وضذعوا الفكذر 

كر الديني وتجاهلوا البحال في الدين الديني فوق الدين ومن ثّ  تعاملوا مع الف

وعيب بعا الجماعذات الدينيذة أنهذا ال تفذّرق بذين الذدين وبذين فهمهذا ،  ذاته

للدين وتقدم فهمهذا للذدين باعتبذاره دينذا  وهذذا هذو السذبب فذي ظهذور القاعذدة 

سذذابقا  وداعذذش حاليذذا  ، التذذي شذذوهت اإلسذذالم ـ وبإسذذ  اإلسذذالم ـ ولذذو انهذذ  

قالوا للناس أن هذا هو فهمنا لإلسالم وليس اإلسالم كمذا ادركوا ذلغ الفرق و

قدمذذه القذذرآن ألنتفذذت كذذل الذذته  التذذي وصذذمت اإلسذذالم وربطتذذه باإلرهذذاب  

 وخلقت لدى العال  ما سزمي باإلسالموفوبيا أو الخوف من اإلسالم .

ومذذن المؤسذذف أن كثيذذرا  مذذن البذذاحثين فذذي الفكذذر اإلسذذالمي القذذدي  والحذذديال 

عذدم التفريذق بذين الذدين اإلسذالمي والفكذر اإلسذالمي ، فهذ   وقعوا فذي خطذأ

عنذذدما يتحذذدثون عذذن الفكذذر اإلسذذالمي يخلطونذذه بمبذذاد  اإلسذذالم : القذذرآن 

والسذذنة الصذذحيحة المفسذذرة لذذه ،دون ان يضذذعوا خطذذا  فاصذذال  بذذين األصذذول 

 .  (11)اإلسالمية والفكر الناتج عنها والتفاسير التي تدور حولها 

ما دلت عليه نصو  القذرآن الكذري  الذذي ال يأتيذه الباطذل مذن فاإلسالم هو 

بين يديه وال من خلفه ـ والسنة النبوية العملية المفسذرة لذه والتذي ال تتنذاقا 

معه ـ وما سوى ذلغ مما فيه اختالف واخذ ورد فهي تندرج في إطذار الفكذر 

 اإلسذذالمي البشذذري القذذائ  علذذى االجتهذذادات واآلراء والترجيحذذات وتخضذذع

للنقِد والمراجعة والتمحيص ويؤخذ منها ويزرد ، أيا  كذان أصذحابها وأيذا  كذان 

 . (12)مقامه  وعدده  

 مراحل الفكر اإلسالمي :   

سوف نحذاول أن  نابشكل دقيق ، لكن الفكر اإلسالميال يمكن تحقيب مراحل 

 يمكن حصر تلغ المراحل  إجماال  بالتالي :  و بشكِل تقريبي  ذلغنفعل 

: بدأت مالمح الفكر اإلسالمي بالظهور بعد  نالتكوّ التأسيس و  مرحلة ـ  2

وفاة النبي ـ صلى   عليه وعلى آله وسل  ـ وانقطاه الوحي الذي كان يعالج 

كل المشاكل الملّحة في واقع المسلمين حال ظهورها أوال  بأول  وبدأ إطذالق 

وة مذذن اجذذل أن العنذذان للعقذذل الذذذي تربذذى علذذى تلقذذي الذذوحي فذذي عصذذر النبذذ

يمارس دوره في االستدالل واستنباط الحلذول للمشذكالت التذي سذوف تواجذه 

المسذلمين وبذذدأت الخالفذات تظهذذر نتيجذذة الخذتالف أفهذذام المسذلمين فذذي حذذل 



 15 

المشذذاكل التذذي واجهذذته  فذذي واقعهذذ  العملذذي المعذذاش وخصوصذذا المسذذائل 

يتعلق بحرب  اختالفه  فيماكالسياسية وبعا التطبيقات العملية للنصو  ـ 

ـ وأولى المشكالت الملّحذة التذي واجهذت  في عهد ابو بكر مانعي الزكاة مثال  

الفكر اإلسالمي واختلف فيها المسلمون كانت مسألة من يخلف النبي ـ صلى 

  عليذذه وعلذذى آلذذه وسذذل  ـ بعذذد موتذذه سذذواء بذذين المهذذاجرين واالنصذذار أو 

فات تأدلجت بعد مقتل الخليفة داخل فريق المهاجرين انفسه  ، لكن تلغ الخال

وتعد إ الفتنة التي انتهت بمقتل عثمذان بذن عفذان مفتذاح كذل عثمان بن عفان 

 . (13)الخالفات السياسية والعقائدية في المجتمع اإلسالمي إ 

وتوالذذت الصذذراعات بذذين المسذذلمين حذذول فهمهذذ  وتذذأويله  للقذذرآن وبعذذا 

بذل ظهذور اإلسذالم وقامذت االحاديال وظهرت العصبيات التي كانت سذائدة ق

هـ( وموقعة 36على أثرها حروب اقتتل فيها المسلمون، منها موقعة الجمل )

ـ كذّرم    هـ( وما حدث فيها من انشقاق الخوارج عن اإلمام علي37صفين)

لقبوله التحكي ، بعدها استأثر معاوية بالحك  وجعل منه وراثة أمويذة  وجهه ـ

 .عباءة الدين  ومّزقالسياسية  ستلبّ ف، خالصة وملكا  عضوضا  

وقذذد ثذذارت األسذذةلة  حينهذذا حذذول قتذذل الذذنفس المسذذلمة باعتبارهذذا كبيذذرة مذذن 

الكبائر التذي حرمهذا   تعذالى، كانذت المناقشذات تذدور بذين المسذلمين حذول 

الكبذذائر مثذذار جذذدل كبيذذر وكثذذرت حولهذذا اآلراء واالجتهذذادات وقذذد تركذذزت 

حذدث بذين المسذلمين مذن أيذام مقتذل الخليفذة  باعتبار ما ـحول كبيرتي  القتل 

ولكثرة من قتل في تلغ المعذارك مذن المسذلمين،  ـ الثالال  إلى معركة صفين

وكبيذذرة الزنذذا  بسذذبب مذذا عاشذذه المجتمذذع العربذذي اإلسذذالمي فذذي أيذذام الدولذذة 

األمويذذة  مذذن تذذرف ولهذذو وبذذذت بفعذذل الفتوحذذات اإلسذذالمية وتذذدفق األمذذوال 

دولة اإلسالمية، من أجل ذلغ، كذان المجتمذع اإلسذالمي الطائلة إلى خزائن ال

هذذل قاتذذل الذذنفس : تواقذذا  لسذذماه حكذذ  الشذذره القذذاطع حذذول مرتكذذب الكبيذذرة

المسلمة مذؤمن أم كذافر؟ وهذل الزانذي مذؤمن أم كذافر؟ تنوعذت الفتذاوى بذين 

الحك  على مرتكذب الكبيذرة بذالكفر ـ كمذا أفتذى بذذلغ الخذوارج ـ وباإليمذان ـ 

لمرجةة ـ  فالخوارج جعلت اإليمان قائما على ركنيين متالزمين : كما قالت ا

االعتقذاد والعمذل معذا وعليذذه فذان  : مرتكذب الكبيذذرة عنذده  كذافر الن عملذذه 

نافى اعتقاده ،إما المرجةة فان األيمان عندها مجرد اعتقاد داخلي فق  وعليه 

فمرتكب الكبيذرة فإن اإلقرار باللسان والقيام بأعمال ليست جزءا  من اإليمان 

 .  (14)عنده  مؤمن 

ونتيجذذة النتشذذار اإلسذذالم فذذي بيةذذات متعذذددة لهذذا معتقذذدات سذذابقة وثقافذذات 

وفلسذذفات مختلفذذة ـ لذذ  يعهذذدها المسذذلمون ـ ونتيجذذة الخذذتالط المسذذلمين مذذع 

ن لنصذذو  يغيذذره  مذذن الشذذعوب االخذذرى، حذذدث تفاعذذل بذذين فهذذ  المسذذلم
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تقدات والفلسفات التي ت  ترجمتها القرآن وبعا االحاديال  وبين بعا المع

ـذذ فذذي نهايذذة القذذرن الهجذذري االول وبدايذذة القذذرن الثذذاني ـ وظهذذرت اولذذى 

مقذذوالت الجبذذر واالختيذذار فذذي عهذذد الدولذذة األمويذذة  التذذي كانذذت تذذرّوج بذذين 

المسذذلمين أن حكمهذذا هذذو قضذذاء وقذذدر مذذن   وأن المسذذلمين مجبذذرون علذذى 

ألموي استغل الروح الجبرية الظاهرة فذي ذلغ ألن الحك  اتقبل ذلغ القدر إ 

بعذذا نصذذو  القذذرآن اسذذتغالال  واضذذحا، ودعذذ  بهذذا قوتذذه وسذذلطانه علذذى 

الفةات االجتماعية المستضعفة. فقامت القدرية للدفاه عن قدرة اإلنسان على 

 . (15)اختيار ما يناسبه في الحياة، داعمة آرائها بنصو  القرآن إ 

 مشكلة القدر :

شذذكالت الفكريذذة التذذي واجهذذت المسذذلمين فذذي مرحلذذة تأسذذيس كانذذت اولذذى الم

الفكر اإلسالمي هي مشكلة القضاء والقدر وهل اإلنسان مسذيّر فذي حياتذه أم 

اتجاهات الفكر اإلسالمي األساسيَّة،  مرحلة التأسيس تكونت في وقد مخيّر ؟

  المعروفذة وشهدت هذه المرحلة ظهذور المذذاهب الفقهيذة  ومدارسه المختلفة

المذدارس  تلذغ، إذ تنبثذق دايات ظهور بعذا الفذرق الكالميذة  المشذهورة وب

 . في معظمها من إعمال الرأي واالجتهاد في العديد من الجوانب

ذرف يوتكّون في هذه المرحلة مذا يعذرف بذالفكر العربذي اإلسذالمي ـ أو مذا  عز

 وف بالفلسفة العربية اإلسالمية ـ التي تأسست من عل  الكالم والفلسفة والتص

من خالل تطّور عل  الكالم  وظهور أه   :ـ مرحلة النضج واالزدهار 0

 بارز في نشأة الدور فرقتين هما المعتزلة واألشاعرة ، فقد كان للمعتزلة  ال

من خالل انتصاره  للعقل ودمجه  للمنطق والفلسفة في  إلسالميا الفكر

الفلسفة في مناقشة القضايا الكالمية و يرى بعا المفكرين أن : نشأة 

تمت بفعل الدور النش  لالعتزال في ـ بما هي نشاط عقلي وفكري ـ االسالم 

بغداد أوال الذي ابدى ميال  قويا  لحركة الترجمة الفلسفية منذ أن كانت ألحمد 

هـ( ندوته العلمية الكبيرة التي كان يحضر مناقشاتها 241ابن ابي دواد )

لقد شكل  ،االعتزال في عصره  كبار مترجمي الفلسفة والعلماء ومتقدمي

االعتزالز حركة فكرية دلت على تطور الفكر الكالمي االسالمي باتجاه 

اقترن االعتزال بالعقل فال يذكر المعتزلة و مزيد من الوعي والعمق والتعقل

اال ويذكر معه  العقل ،ذلغ ألنه  كانوا رواد االتجاه العقلي في الفكر 

لعملة واحدة راجت في أيام ازدهار االسالمي، حتى كأنهما وجهان 

الحضارة العربية االسالمية، وكان انتصاره  للعقل نابعا  من اعتقاده  أنه 

مناط التكليف ، فمعظ  آيات القرآن تحال اإلنسان إلى إعمال عقله في جميع 

فالعالقة بين العقل والنقل ـ كما  شةون الحياة ،ألنه ضروري لمعرفة الخالق،

والنقل فره ولوال  ـ هي عالقة األصل بالفره ، فالعقل أصلفهمها المعتزلة 
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األصل لما وجد الفره ،فالعقل عنده  مقدم على النقل إذ أنه إ اتفقوا على 

أن أصول المعرفة، وشكر النعمة واجبة قبل ورود السمع، والحسن والقبح 

 . (15)يجب معرفتهما بالعقلإ  

شريع التي يجب االخذز بها هي : وإذا كان أهل السنة يعتبرون أن مصادر الت

القرآن والسنة واالجماه، فإن المعتزلة يقدمون العقل على تلغ المصادر 

معتبرين أنه قبل االعتماد على الكتاب والسنة يجب أن نعل  بان ثمة إلها  

أنزل الكتاب وبعال الرسول والعل  بذلغ ال يأتي اال من طريق العقل. وكما 

جة العقل والكتاب والسنة قال القاضي عبد الجبار : إ الداللة أربعة حز

 . (16)واالجماه ومعرفة   ال تزنال اال بحجة العقل إ 

والسبب اآلخر الذي جعله  يقدمون العقل على النص  أنه كان الميزان  

 الراجح والحك  العدل الذي يتفق على دقة وصحة أحكامه كل من المسل  

 فالمعتزلة عندما أرادوا الدفاه ، امه واليهودي والنصراني والصاب  في اي

 عن العقائد االسالمية ضد من كانوا يحاولون إثارة الشبهات حولها ـ من

ـ وال بالسنة أصحاب الملل والنحل المختلفة الذين ال يعترفون بالقرآن 

أدركوا أنه  البد أن يكون هناك مرجع يتفق حوله الجميع ، فالعقل كان محل 

ب الملل والنحل المختلفة وكان الحك  العدل لديه  ـ اتفاق من جميع أصحا

بحك  معرفته  بالتراث اليوناني واستخدامه  للمنطق ـ  فأراد المعتزلة أن 

يتسلحوا بنفس سالح الخصوم وقد تسلح كل من اليهود والنصارى من قبل 

بالمنطق اليوناني والفلسفة اليونانية واستخدموهما في الجدل، فأحس 

البد من محاربته  بنفس سالحه ، فعكفوا على دراسة المنطق  المسلمون أنه

والفلسفة الستخدامهما في الدفاه عن العقائد االسالمية ، وفيما ه  كذلغ 

شعروا بلذة عقلية من دراسة الفلسفة، فبعد أن كانت تطلب على أنها وسيلة 

 . (17)للدفاه عن الدين أصبحت غاية تطلب لذاتها 

 المدرسة األشعرية :

وظهرت المدرسة األشعرية كنوه من الرد على مغاالة المعتزلة في تقديس 

من خالل أحد المنتمين لالعتزال وهو اإلمام النص العقل وتقديمه على 

النقل والعقل مع تحكي  النقل محالفا  المعتزلة الذين  الذي اعتمداالشعري 

هر النقل اعتمدوا العقل والنقل مع تحكي  العقل اذا خالفت براهينه ظوا

االشعرية بالوسيطة بين من  اشتهرتوالنصوصي من القرآن والسنة 

اصحاب األثر واصحاب الرأي ، بين من يقدمون النصو  ومن يقدمون 

العقل وجاءت بمذهب وس  بينهما فل  تقدم النص وتستغني عن العقل ول  

 تقدم العقل وتستغني عن النص .
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 وقد انطلقت الوسيطة االشعرية من : 

 ( وخاصة قواعده في اصول الفقه . هـ214ـ 151فقه اإلمام الشافعي ) ـ 

هـ ( صاحب التصانيف المشهورة في 241ـ الفكر الكالمي ألبن كالّب )ت 

 . اإللهيةالرد على المعتزلة واثبات الصفات للذات 

 ( .  هـ241ـ 164ـ تراث السلفية كما تمثل في فكر احمد بن حنبل )

التي ل  يتخلا عنها األشعري عندما ثار على االعتزال  فبقدِر من العقالنية 

وبمنهج الفقهاء في اصول الفقه كما صاغة الشافعي وبمنهج المتكلمين من 

اهل السنة ـ وبخاصة ابن كالّب ـ وبسلفيّة ابن حنبل ، بكل تلغ الصفات 

ومنها انطلق االشعري صائغا  تحوله الفكري التاريخي ومبلورا  منهجه 

 . (18) جديد الوسطي ال

لكن الذين رفعوا قواعد المذهب االشعري وفصلوا مجمله وشرحوا اشاراته 

وافاضوا في الحديال عن المشكالت الفكرية التي اثارها خصوم االشعري 

وإمام   هـ (453) ت وبلوروا وكوروا االشعرية ه  : ابو بكر الباقالني 

اإلسالم ابو حامد وحجة  هـ (478ـ  419) الحرمين أبو المعالي الجويني 

هـ ( فقد اعطى الباقالني والغّزالي جرعة من 515ـ  451الغّزالي ) 

 . (19)العقالنية أكبر مما اعطاها االشعري 

ومن اعالم االشعرية : ابو اسحق االسفرايني الملقب باألستاذ وعبد القاهر 

 ) مؤلف كتاب الفرق بين الفِرق ( ومحمد بن عبدالكري  هـ(429)ت البغدادي

) مؤلف كتاب الملل والنِحل (  وفخر الدين  هـ (548ـ  479) الشهرستاني 

 الرازي المفّسر المشهور .

وهناك حادثة مشهورة شكلّت منعطفا  خطيرا  في مسار حركة الفكر 

هـ  419محّرم  17اإلسالمي المزدهرة وهي إعالن الوثيقة القادرية في 

ر باَ منشورة الشهير الذي منع به وفيها أعلن الخليفة العباسي الملقب بالقاد

التفكير واالجتهاد وّكفر فيه المعتزلة واستباح دماءه  وقد ساره ذلغ القرار 

في تدهور االوضاه الثقافية والفكرية لإلمة اإلسالمية ، فشاعت من بعده 

الخرافة واالسطورة والدروشة والمهدوية واالنتظار والخمول وتعزز كل 

 . ( 21)متعددة ظهرت عبر القرون ذلغ من خالل كتابات 

لقد بدأ العقل اإلسالمي في هذه المرحلة انتكاسته االولى من خالل اتساه 

ذاكرة العقل الفقهي مع ضيق مخيلته ، بمعنى اتساه النصو  وكثرتها مع 

بداية جمع أحاديال النبي ـ صلى   عليه وعلى آلة ـ وتوسعها لدرجة كبيرة 

د العهد عن زمن النبي زادت األحاديال وترهلت الذاكرة الحديثية  ، فكلما ب عز

وقلة المخيلة الفقهية وتحّول عمل الفقيه  بعد هذه المرحلة من االجتهاد في 

وتحول ضوء النصو  القليلة المحصورة إلى حف  ك  هائل من النصو  
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عمل المسلمين من إعمال العقل في فه  النص واالستنباط منه ، إلى جامعي 

ول  نعد نسمع إس  الفقيه  المجتهد بل المحدث الحاف   ر اآلحادنصو  أخبا

وخصوصا بعد ظهور اإلمام الشافعي، فجل الفقهاء ظهروا قبل الشافعي 

وكل المحدثين ظهروا من بعده  وهكذا انتهت هذه المرحلة بانتكاس العقل 

الفقهي وبداية عصر التقليد للمذاهب المشهورة التي وجدت لها تالميذ 

 . ( 21) فكر أئمتها جيال بعد جيل  نشروا

وكان ذلغ تمهيدا  لدخول الفكر اإلسالمي مرحلة الشيخوخة وعصر الذبول  

 والخمول واالنحطاط .

فذذي بدايذذة هذذذه المرحلذذة كذذان  :ـ مرحلةةة الةة بول والشةةيخوخة واالنحطةةاط 3

العقذذل المسذذل  قذذد بذذدأ فذذي االنحذذدار والتراجذذع خصوصذذا بعذذد أن دونذذت كتذذب 

تشرت بين الفقهذاء والمحذدثين إ وبذدأت سذلطتها تقذوى يومذا  بعذد الحديال وان

يوم فصارت كتب الحديال لهذا قداسذة تذوازي قداسذة القذرآن وربمذا قذد تفذوق 

 . (22)القرآن أحيانا  حين يقدمونها في نسخ القرآن وتخصيصه وتقييده إ 

وهذا جعل العقل اإلسالمي يدخل مرحلة التعصب المذهبي الشديد وسذاد فذي 

 واتسذاه بعذد انحسذار المذد العقلذي المعتزلذي وخصوصذا  المرحلة التقليد   هذه

اعتذذداءات التتذذار والصذذليبين  غذذزوات واآلثذذار السذذلبية التذذي تركتهذذا  ظهذذور

، فقد دخلت جحافل القوات الصذليبية الغازيذة بذالد الشذام على بالد المسلمين 

أبشذذع  م ( واقتحمذذت أسذذوار بيذذت المقذذدس وارتكبذذت1197هذذـ   491)  عذذام

الجذذرائ  وأنشذذأت بعذذد ذلذذغ أربذذع إمذذارات صذذليبية فذذي الشذذام وشذذمال غذذرب 

العذذراق ، وكذذان الغذذرضز مذذن تلذذغ الغذذزوات اسذذترداد بيذذت المقذذدس مذذن يذذد 

 كانذت غذزواتوـ على حد وصذفه  البغذيا والمذريا ـ المسلمين البرابرة 

ل ـ هذي قاصذمة الظهذر بالنسذبة للعقذقذوات التتذار والمغذول الذبالد اإلسذالمية 

م 1258هذـ   656بغذداد عذام )  وله بقيادة هوالكو ودخاإلسالمي كما يقال ـ 

لقذد سذق  ق مكتبتها ورمذت بنفذائس الكتذب فذي نهذر دجلذة ارها وأحريدمت( و

العقل اإلسالمي بسقوط بغداد واحراق مكتبة بيذت الحكمذة التذي شذكلت كنذزا  

يد سيف الذدين  وتمكن المسلمون من إيقافه علىللتراك  المعرفي اإلسالمي . 

م ( ، بعذد 1261هذـ   658قطز في معركذة عذين جذالوت فذي فلسذطين عذام )

 م ( 1393هـ   795ذلغ دخلت قوات تيمورلنغ العراق واحتلت بغداد عام )

ولذذيس صذذدفة أن يقفذذل بذذاب االجتهذذاد فذذي نفذذس القذذرن السذذابع الهجذذري الذذذي 

تتذار، فقذد روى سقطت فيه بغداد عاصمة الخالفة العباسية حينها فذي ايذدي ال

ابن كثير في كتابه ) البداية والنهاية ( أن الخليفة المستعص  باَ كان يداعب 

 جاريته والتتار يحاصرون دار الخالفة ويرمونها بالنبال وتنقل الروايات 
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ايضا  أن المستعص  باَ دعا علماء الفقه في المدرسة المستنصرية في بغداد 

علذى أقذوال األئمذة مذن قذبله  وال يدرسذوا وأمره  أن يقتصروا في دروسه  

كتابا  من كتبه  وقد كان ذلغ بالفعل بداية لظهور مرحلة الجمذود واالنحطذاط 

فذذي الفكذذر اإلسذذالمي أفذذرزت رجذذال  مثذذل ابذذي الحسذذن عبذذد  الكرخذذي شذذيخ 

 الحنفية في بغداد والذي اشتهر بقوله : إ كل آية تخالف ما عليه أصحابنا 

 . (23)خة وكل حديال كذلغ فهو مؤول أو منسوت إ فهي مؤولة أو منسو

لقذذد توقذذف الفكذذر اإلسذذالمي فذذي مجملذذه فذذي هذذذه المرحلذذة توقفذذا  تامذذا  ، نظذذرا  

لتوقف حركة التغيير وسقوط المراكز الحضارية في العال  اإلسالمي برمتذه 

بيذذد الغذذزاة األجانذذب إ لقذذد اتصذذفت حركذذة الفكذذر الفقهذذي فذذي هذذذا العصذذر 

الق والتصذريح بسذد بذاب االجتهذاد وتذرك النظذر فذي أمهذات بالجمود واالنغ

الكتب في الفقه اإلسالمي واالنكباب علذى اختصذارها بأسذاليب ركيكذة مخلذة 

 . (24)بالمعنى والمبنى إ 

وتتابعت الضربات في جسد العال  اإلسالمي المذثخن بجذراح طعنذات الغذزاة 

 .م 1492وت  اخراج المسلمين من االندلس بشكل كامل عام 

تغيذذذرت االدوار بذذذين الحضذذذارة اإلسذذذالمية التذذذي غربذذذت وودارت الذذذدوائر 

شمسها لتشرق على أوربا من خالل النهضة االوربيذة التذي نقلذت أوربذا مذن 

 العصور الوسطى المظلمة إلى عصر األنوار في القرن السابع عشر .

 االستعمار الغربي للدول اإلسالمية :

بية ضد المسلمين، وباءت حمالته  في حروبه  الصلي فشل مسيحيو أوروبا

من  -بالفشل الذريع، إال أن اتصاله  بالمسلمين طول قرنين من الزمان 

قد أتاح له   -نهاية القرن الحادي عشر إلى آخر القرن الثالال عشر الميالد 

وثقافته  التي أسهمت في نهضته   حضارة المسلمينأن يتعرفوا على 

 وقدي وحدة المسلمين وفي قوته  الذاتية، أثر اإلسالم ف وادركواالحديثة، 

يفكرون في  ـ كما يقول المثل بخفي حنين ـ لكنه  ظلواإلى بالده  رجعوا 

وقد تفّرغ واالنتقام من المسلمين والقضاء على اإلسالم،  العودة للثأر

بناء  أتاح له تقدما  علميا   وحققوا باأوروالنهضة الحديثة في  لبناء األوربيون

بأحدث األسلحة حتى إذا ما أحس بتقدمه وتفوقه في  ةية، مجهزقوة عسكر

لتحقيق أطماعه، والثأر من  غازيا   مجال القوة العسكرية عاد إلى الشرق

وبدأت مرحلة الغزوات الصليبية الجديدة للعال   اإلسالم والمسلمين

أوائل القرن السادس عشر،  فياإلسالمي مع الموجة االستعمارية الجديدة 

على الشواط  الغربية سيطرت لية والبرتغاوصلت السفن ديد عندما وبالتح

ـ بقيادة فاسكو ديجاما الذي قال جزر الهند الشرقية ) إندونيسيا ( أو ـ  للهند

كلمته المشهورة إ اآلن طوقنا رقبة اإلسالم ول  يبق إال جذب الحبل ليختنق 
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ه تلغ السفن هو فيموت إ ومما يزثير األسى قبل العجب أن الربان الذي وجه

االنفراد بخطوط البرتغال واستطاعت البحار العماني أحمد بن ماجد 

ولكن السيطرة البرتغالية  المالحة العالمية المؤدية إلى الهند طوال هذا القرن

وفي بداية القرن السابع عشر احتلت هولندا إندونيسيا  عن بدأت تنهار 

ضربات  م ـ وتوالت1612م طريق شركة الهند الهولندية ـ التي تأسست عا

بريطانيا وفرنسا الهادفة لكسر هذا االحتكار البرتغالي لخطوط المالحة 

وقد نجحت الشركات التجارية في كسر هذا االحتكار، ،  البحرية إلى الهند

شركة الهند الشرقية البريطانية التي ظهرت في مطلع القرن  هاومن أشهر

رية اإلسالمية المغولية في الهند في السابع عشر، ول  يأبه حكام اإلمبراطو

استغلت بريطانيا العداء بين و البداية للخطر الذي تمثكله تلغ الشركة

والمشاحنات بين اإلمارات اإلسالمية لكي  في الهند الهندوس والمسلمين

ه ضربة قاصمة إلى سراج الدولة )نائب اإلمبراطور في إقلي  البنغال(  توجك

ضربة ثانية إلى اإلمبراطور المغولي نفسه عام م، ث  تلتها ب1757عام 

م استولت بريطانيا بعدها على البنغال، ث  قامت بتوجيه ضربة ثالثة 1764

استطاعت بريطانيا عام  و  .م 1798قاضية إلى ملغ ميسور المسل  عام 

أن تعقد اتفاقيات مع ر ساء القبائل  -وبعد ممارسة ضغوط عديدة -م 1821

وبالتحديد في المناطق الواقعة بين قطر  عربيالالخليج  الساحلية في منطقة

االتفاقيات دعامة للنفوذ البريطاني  تلغوحدود سلطنة عمان وقد أصبحت 

 في هذه المنطقة التي أصبحت تزعرف منذ ذلغ الحين باس  الساحل المهادن.

م من أجل تأمين خطوط المالحة 1839واحتلت القوات البريطانية عدن عام 

ع السريع على بريطاني ال لها  إلى الهند وقد عمل االستعمار البحرية التوسُّ

أن  استطاهوقد قوته العسكرية في القضاء على أي مقاومة  في الهند مستغال  

خمد ثورة شعبية كانت تطالب بعودة اإلمبراطورية المغولية اإلسالمية التي ي

انيا في كانت رمز التسامح بين المسلمين والهندوس، واستطاعت بريط

 . م1857النهاية أن تفرض رسميّ ا الحك  البريطاني على الهند في عام 

وفي نفس العام استولى االسذتعمار الفرنسذي علذى الجزائذر بشذكل كامذل بعذد 

االسذذتعمارية العظمذذى وتقاسذذمت الذذدول .. 1831أن بذذدأ بغزوهذذا منذذذ عذذام 

 ، حيال كانذت فرنسذا تسذيطر علذى البحذر االبذيا المتوسذ  وروسذيااألدوار

وبعذد  القيصذرية تسذيطر علذى البحذر األسذود وبريطانيذا علذى البحذر األحمذر

قذرنين ونصذف ـ مذن بدايذة القذرن السذابع عشذر إلذى منتصذف القذرن التاسذع 

عشر الميالدي ـ تمكن االستعمار المسيحي الغربي من السيطرة التامذة علذى 

 العال  اإلسالمي من شرق آسيا ووسطها إلى غرب القارة األفريقية .
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واتضذذحت سياسذذة االسذذتعمار المسذذيحي الغربذذي للعذذال  اإلسذذالمي باعتبارهذذا 

سياسة تقوم على إضعاف إسالم المسلمين وطمس هذويته  اإلسذالمية ـ التذي 

كانذذت سذذببا  فذذي قذذوته  ومنعذذته  وازدهذذاره  ـ أوال  وبالذذذات  وقذذد بذذرز ذلذذغ 

خذالل  التوجه في صورتين تتم  كل منهما تلغ الغايذة : الصذورة األولذى مذن

هذدفها ـ تقدميذة فذي اإلسذالم ـ أسموها بالقيام بعا مفكري المسلمين بحركة 

 تقرير سلطة المستعمر وتثبيت واليته على المسلمين من الوجهة اإلسالمية .

أما الصورة األخرى : فكانت من خالل قيذام بعذا المستشذرقين المسذيحيين 

ة وتأكيذذد الفجذذوات بالبحذذال فذذي التذذراث اإلسذذالمي إلبذذراز الخالفذذات المذهبيذذ

وتوسيع الثغرات بين طوائذف المسذلمين وشذعوبه  مذن الوجهذة الشذعوبية أو 

الجغرافية أو نظام الحك  ، مع تّعمد شرح الكثيذر مذن مبذاد  اإلسذالم شذرحا  

جيد قي  المسذيحية ممشوها  ينحرف بها عن مبادئها األصلية ، باإلضافة إلى ت

السياسذي والسذلوك الفذردي للشذعوب  وقي  الحضارة الغربية الماديذة والنظذام

 .( 25) المسيحية الغربية 

من خالل الفكذر  ـكان ال بد من البدء بمرحلة إعادة بناء المجتمع اإلسالمي و

وتغلذل االسذتعمار الغربذي خصوصذا بعذد اغذالق بذاب االجتهذاد اإلسذالمي ـ 

 داخل الدول اإلسالمية ووصوله إلى عقول بعا ابنائها .

فذي  ظهذرت تلذغ المرحلذة :اء والتجديةد واإلصةالح الةدينيـ مرحلةة االحية 4

وقد تزعمها بالفعل جمال الدين الحسيني االفغاني   نهايات القرن التاسع عشر

م ( الذي طغى على شخصيته ظهور مشروعه اإلصالحي 1897م ـ 1838)

وحياته المليةة بالحركذة واالنتقذال بذين مراكذز العذال  اإلسذالمي فذي عصذره. 

مالمح المشروه االحيائي االصالحي من خالل مذا كتبذه أولةذغ ويمكن رس  

الرواد ، فقذد كذان مشذروعه  االحيذائي مشذروعا  تجديذديا  ال يزقذي  قطيعذة مذع 

التراث وإنمذا يتجذاوز المتخلذف منذه ـ ويعنذون بذه ذلذغ الجذزء الذذي تجذاوزه 

بين التطورـ وال يزقي  قطيعة مع الحضارات األخرى وإنما يزّميز في عطائها  

المشترك اإلنساني العام وبين الخصوصيات التي تتميّز بها تلغ الحضذارات 

وال يذذدير المشذذروه ظهذذره للواقذذع فذذي الحاضذذر أو المسذذتقبل فيهجذذره إلذذى 

الماضي ـ كما فعل تيذار التقليذد للمذوروث ـ أو إلذى الغذرب الحضذاري ـ كمذا 

واالسذذتعانة  فعذذل تيذذار التغريذذب ـ وإنمذذا أراد هذذذا التيذذار اسذذتلهام المذذوروث

بالوافد المالئ  كمنطلقات إلبداه جديد في الواقع اإلسالمي الجديد ، فاإلبذداه 

هو الهدف واألسذاس والسذبيل إلذى االحيذاء والتجديذد فذي مذذاهب أعذالم هذذا 

 .  (26)التيار 

وقذذد تركذذز مشذذروه األفغذذاني فذذي مواجهذذة االسذذتالب الحضذذاري والتغريذذب 

وي واإلصذالح بإسذ  اإلسذالم والتركيذز ودعا إلى إسذالمية المشذروه النهضذ
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على الهوية اإلسالمية الجامعة وقد كتب عذن مشذروعه قذائال  : أن الذدين هذو 

قوام األم  وبه فالحها وفيه سر سعادتها وعليه مدارها وإنّا معشذر المسذلمين 

إذا ل  نؤسس نهوضنا على قواعد ديننا وقرآننا فال خير لنا فيه ... ومن طلب 

سيلة أخرى غير الدين القوي  فقد ركب بها شططا  ولن يزيدها اصالح أمة بو

 . (27)إال نحسا  ولن يكسبها إال تعسا  

وقد دعا االفغاني الشعوب اإلسالمية إلى مشروه تجديذدي إصذالحي يضذ    

الشرق اإلسالمي لمواجهة تحديات الحضارة الغربيذة التذي تهذدد كيذان االمذة 

ري والغذزو الثقذافي والتغريذب الفكذري وهويتها من خالل االسذتعمار العسذك

ودعاها كذلغ إلحياء العقالنية اإلسذالمية المؤمنذة التذي تذرفا واالستشراق 

الجمود على ظواهر النصو  وترفا كذلغ الغلو في العقل وتقديمذه علذى 

 .النص وقد نادى بوضع العقل في مكانه الطبيعي 

اني مذن خذالل ويمكن تلخيص عناصر المشذروه التجديذدي النهضذوي لألفغذ

ـ االهتمذام بذالفرد داخذل األسذرة  مذن خذالل مراعذاة االسذتعدادات  1 التذالي :

الخلقيذذة بذذين الرجذذل والمذذرآة ، فالرجذذل يسذذعى خذذارج المنذذزل والمذذرأة تربذذي 

 االجيال داخله .

ـ  تربيذة النشذأ علذى المواطنذة الصذالحة عذن طريذق مؤسسذتين : مؤسسذة  2

لحة كي تكون امذا  تتعهذد بتربيذة االجيذال األسرة من خالل إعداد المرأة الصا

فذذي مذذراحله  العمريذذة المختلفذذة والمؤسسذذة الثانيذذة هذذي المدرسذذة التذذي تكّمذذل 

 ارس االهلية .ددور األسرة في تربية االجيال وركز خصوصا على الم

ـ  اصالح المجتمع من خالل تفعيذل مبذدأ الشذورى فذي اختيذار الحذاك  بمذا  3

 .(28) منع استبداد الحاك  يحقق مصالح عامة الناس وي

وقد أكمل مشروه األفغاني اإلصالحي من بعذده األمذام محمذد عبذده وتلميذذه 

م( تذذأثر 1915م ـ 1849محمذذد عبذذده) الشذذيخ محمذذد رشذذيد رضذذا ، فاإلمذذام

باألفغاني وسار في طريذق  التجديذد المتنّذور الذذي ينذأى عذن التقليذد أيذا  كذان 

وكانذت حركتذه االصذالحية ـ لغربيذة من التراث أم من الحضذارة اـ مصدره 

بمثابة تنوير ديني من خالل دعوتذه إلعمذال العقذل فذي كتذب التذراث وكذذلغ 

في الحياة المعاصرة في أيامه ، نظرا  إليمانه بان العقل أعدل األشذياء قسذمة 

لقذد كذان الواقذع المتخلذف بكذِل سذيةاته أرضذا  وقذف عليهذا تفكيذر  بين البشر .

يذة ارتكذزت عليهذا نظرتذه االصذالحية وقذد تشذعبت محمد عبده وصذورة خلف

تلغ النظرة بتشعِب طرق الحياة ومسالكها ، فشملت مختلف الشؤون .. فأمن 

ان اصذذالح األزهذذر يزعذذد سذذبيال  إلصذذالح حذذال المسذذلمين وإصذذالح منذذاهج 

التعلي  يزعد طريقا  إليجذاد المذتعل  القذادر علذى التغييذر وآمذن ان التقريذب بذين 

 . (29)ذاهب يزعد سببا  لنشر الوئام والمحبة في المجتمع اإلسالمي األديان والم
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وقد برزت ثذالث قضذايا ألّحذت علذى الفكذر اإلسذالمي حينهذا وهذي :  قضذية 

النهضة وقضية التجديد واالجتهاد وقضذية العمذل اإلسذالمي الشذعبي إلحيذاء 

 اإلسالم كأمة ودولة .

ـ  1877محمذذد أقبذذال )   كذذذلغ المفكذذر الباكسذذتانيمذذن رواد تلذذغ المرحلذذة و

( الذي دعذا المسذلمين إلذى فلسذفة الذذات وهذي تعنذي عنذده الشذعور   م1938

بالشخصية المسذتقلة وعذدم اسذتالب الطاقذات التذي زّود بهذا اإلنسذان وبوسذع 

كل فرِد من خاللها أن يتحذّرك بأقصذى مذا يسذتطيع وعلذى ذلذغ تغذدو الذاتيذة 

قوله األمة اإلسذالمية مجتمعذة وال لديه قرينة الحرية المنضبطة وكان يعني ب

 .(31) يعني كّل فرِد فيها على حده 

تجديذذد الفكذذر الذذديني فذذي  ) لقذذد دّون إقبذذال خالصذذة أفكذذاره وثقافتذذه فذذي كتابذذه

ولو كنا ندرك اهمية وقيمة هذا الكتاب لقلنا إ إن الفلسفة اإلسالمية اإلسالم ( 

المي ال يقذل عذن أهميذة تنبعال من جديد مع هذا الكتاب وإننا مع فيلسوف إس

ومنزلذذذة فالسذذذفة ألمانيذذذا وانجلتذذذرا وفرنسذذذا وفالسذذذفة اوروبذذذا عمومذذذا  منذذذذ 

 . (31)ديكارتإ 

عن سر الجمود الذي لحق بالمسلمين ـ وليس باإلسالم ـ وقد تساءل في كتابه 

 ويرجع ذلغ في نظره إلى عاملين أساسيين هما :

د دخذول التتذار إلذى بغذداد ـ ـ إغالق بذاب االجتهذاد مذن قِبذل أهذل السذنة ـ بعذ 

فرّكز بعا رجال الفقه جهوده  فذي الحفذاظ علذى مذا هذو قذائ  وأنكذروا كذّل 

تجديذذِد فذذي أحكذذام الفقذذه ، ولكذذن فذذاته  أن تبجيذذل الماضذذي تبجذذيال  زائفذذا  لذذيس 

 عالجا  النحالل شعِب من الشعوب .

ـذذ التصذذوف فذذي مرحلتذذه األخيذذرة : وقذذد أّضذذر بالمسذذلمين أكثذذر ممذذا أّضذذر 

غيذذره  مذذن شذذعوب األرض وقذذد أنكذذر إقبذذال علذذى التصذذوف فذذي مرحلتذذه ب

 األخيرة ثالثة امور هي :

ـ الرهبانية  وهي فكرة مسيحية ، بينما حيذاة المسذل  هذي حيذاة كفذاح ) وال  1

 رهبانية في اإلسالم( .

ـ فكرة الفناء فذي   بمذا يصذاحبها مذن شذطح وهذي ترجذع إلذى أفكذاِر مذن  2

 الديانية الهندية .

ـ مذهب وحدة الوجود : وقد عارض إقبال هذه الفلسفة ألنها ـ بحسب قوله  3

ـ تستبدل بقول : ال إله إال   عبارة : ال موجود إال   ، فاإلسالم كمذا يذرى 

ل  ينِف تعدد الموجودين وإنما نفى تعدد اآللهة  ويذكر أيضا  أن عقيدة الجبذر 

لة عذذن هذذذا الضذذعف والهذذوان والتواكذل التذذي أرسذذاها التصذذوف هذذي المسذذؤو

 . ( 32) والتخلّف الذي حّل باألمة اإلسالمية بحسب وصفه 
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لقذذد احذذدث محمذذد إقبذذال تجديذذدا  الفتذذا  فذذي حيذذاة المسذذلمين فذذي الهنذذد وتحولذذت 

تعاليمه إلى مدرسة ثقافيذة روحيذة تجديديذة ، سذار علذى نهجهذا كذل مذن جذاء 

لمذذودودي وأبذذو الحسذذن بعذذده مذذن المفكذذرين المسذذلمين مذذنه  : أبذذو االعلذذى ا

الندوي ووحيد الدين خان الذذي قذاد معركذة تجديذد الحيذاة اإلسذالمية بكتاباتذه 

 .(33) العلمية والثقافية والروحية  الغزيرة وأفكاره المستنيرة في الحياة 

أبذو وتواصلت مسيرة الفكر اإلسالمي في هذذه المرحلذة مذن خذالل  كتابذات  

النظريذة السياسذية فذي )كتبذه عذن  في م ( 1979ـ  1913)االعلى المودودي

 ( .المصطلحات األربعة )و ( اإلسالم والجاهلية ( و) اإلسالم

من خالل كتابيه : ماذا خسر العال  م ( 1999ـ  1913) وأبو الحسن الندوي 

بانحطاط المسلمين  وصذراه الفكذرة اإلسذالمية والفكذرة الغربيذة ـ عاشذا فذي 

حاليا  ـ  وكذلغ المفكر الفلسطيني تقذي الذدين الهند سابقا  وما يعرف بباكستان 

والمفكر الباكسذتاني فضذل الذرحمن  م ( والكاتب 1977م ـ 1914النبهاني ) 

م ( الذي دعا إلى إعذادة قذراءة الذنص القرآنذي وفقذا  لذثالث 1988م ـ 1919)

قواعد وهي المعرفة الدقيقة للظروف الموضوعية التي أحاطت بذالنص عنذد 

التذذاريخ والجغرافيذذا والمجتمذذع والثقافذذة السذذائدة وكذذذلغ  نزولذذه ، أي معرفذذة

معرفذذة المبذذدأ االخالقذذي الذذذي يذذدعو اليذذه الذذنص  وثالثذذا العذذودة إلذذى الواقذذع 

 الحالي لمعرفة كيف يمكن

 تطبيق ذلغ المبدأ بمعنى التركيز على البعد االخالقي الزمني لنزول اآليات 

قد مهد لتلغ المرحلذة كتابذات و مرحلة االستقالل عن االستعمار الغربي ـ  5

 مؤدلجذذة حركذذات إسذذالميَّةظهذذرت والذذرواد فذذي مرحلذذة التجديذذد واإلصذذالح 

 حركة اإلخوان المسذلمينفي الفكر اإلسالمي المعاصر أهمها واعظمها أثرا  

م فذي تلذغ المرحلذة كلّذف حسذن البنذا 1928في مصر ـ بقيادة حسن البنا عام 

كتب التي ته  المسل  المعاصر منهذا : بعا المنتمين للحركة بكتابة بعا ال

فقه السنة : سيد سذابق وكتذاب خطذوط فذي االقتصذاد اإلسذالمي :محمذود أبذو 

السعود وكتذاب عذن المذرأة : محمذد البهذي ، وقذد أصذدر اإلخذوان المسذلمون 

 م.1974بعد ذلغ مجلة المسل  المعاصر عام 

م      1973م ـ  1915ومن رواد هذه المرحلة المفكر الجزائري مالغ بن نبّي ) 

( ويمكن اعتباره امتدادا  ألبن خلذدون ويعذد مذن أكثذر المفكذرين الذذين نبهذوا 

على ضذرورة العنايذة بالمشذكالت الحضذارية وقذد سلسذل مشذروعه الفكذري 

تحت عنوان ) مشكالت الحضارة ( درس فيها مشاكل العال  اإلسالمي ) في 

ستعمار بشكِل خذا  فوصذل كتابه وجهة العال  اإلسالمي ( ومنها مشكلة اال

إلذذى نتيجذذذة مهمذذذة فحواهذذا : إن محصذذذلة عوامذذذل التخلذذف مذذذن جهذذذِل وفقذذذِر 

ومرض وأوثان وانحطاط في المجتمذع اإلسذالمي ـ بعذد القذرن الثالذال عشذر 
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الهجري  ـ أدت إلى االستعمار وقد بيّن أن االسذتعمار لذيس ظذاهرة خارجيذة 

عية  أطلق على مجموه تلغ بقدر ما هو ظاهرة داخلية تدعمها  أسباب اجتما

العوامذل ـ التذي تنخذذر المجتمذع مذن الذداخل  ـ اسذ  القابليذة لالسذتعمار التذذي 

صارت جزءا  من عال  المسل  ينبغي الخروج منه بالتحرر القيمي والخلقي . 

و في كتابه ) شذروط النهضذة ( بذيّن أنذه كذي تقذوم حضذارة  ـ فذي أي زمذان 

اصذذر : اإلنسذذان  األرض ) التذذراب ( ومكذذان ـ  ال بذذد مذذن تذذوافر ثذذالث عن

 . (34)الزمن ) الوقت ( 

ومن أه  كتبه  أيضا  : الظاهرة القرآنية  ومشكلة الثقافة  ومشكلة األفكار في 

ـذذ 1917وال يمكذذن أن ننسذذى اسذذهامات محمذذد الغزالذذي) العذذال  اإلسذذالمي .

شذدد م( في كتبه الفكرية المتنوعة والهامة التي نذاها فيهذا الغلذو والت1996

وكان من دعاة التجديد في الفكر اإلسالمي المعاصر وقد اشذتهر بلقذب أديذب 

 1929الدعاة . وايضا  الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي شذهيد المحذراب )

م( رئيس اتحاد علماء بالد الشام ـ الذي اغتالته الجماعات اإلرهابيذة 2113ـ 

اجد دمشذق  ـ وقذد في سوريا وهو يلقي دروسه الدينيذة المعتذادة فذي أحذد مسذ

م 2114اختارته جذائزة دبذي الدوليذة للقذرآن الكذري  فذي دورتهذا الثامنذة عذام 

ليكون شخصية العال  اإلسالمي . وكذلغ بعا مؤلفذات يوسذف القرضذاوي 

ومنهذذذا كتابيذذذه : الصذذذحوة اإلسذذذالمية بذذذين الجمذذذود والتطذذذرف  والصذذذحوة 

ه  الكثيذذر فذذي اإلسذذالمية بذذين االخذذتالف المحمذذود والتفذذرق المذذذموم وغيذذر

 ارجاء العال  العربي واإلسالمي  .

 ـ قيام الثورة اإليرانيَّة وـ  مرحلة الصحوة اإلسالمية الشاملة 6

حتى  وال تزال هذه المرحلة تتفاعل م ـ  وزادت عقبها1979فبراير  11في  

ب عليهذذا االخذذتالف الواسذذع فذذي تصذذور سذذبل التغييذذر بذذين اعذذ، ولكذذن يز اآلن

ة، فكذل حركذة لهذا تصذوراتها الخاّصذة فذي ذلذغ، ووصذل الحركات اإلسالميّ 

إلى حد االختالف والصراه أحيانا ، ويسجل لها جميعذا  تقريبذا الحال به  هذا 

خصوصذا مؤلفذات الفكذري والتغريب  الثقافي وقوفها في وجه حمالت الغزو

وبالذات السيد محمد حسين الطباطبائي ـ بتعليق تلميذه مرتضى المطهري ـ  

أصذذذول الفلسذذذفة والمذذذذهب الذذذواقعي ( والذذذذي يعتبذذذر انجذذذازا  فكريذذذا  كتابذذه ) 

اسالميا  غير مسبوق والسبب فذي ذلذغ هذو محاكمتذه للفلسذفة الماديذة الغربيذة 

واختراق هيكلها ونقذا مرتكزاتهذا وقذد صذار فيمذا بعذد مرجعذا  اسذتفاد منذه 

المفكذذرين المسذذلمين فذذي اعمذذاله  وتلذذغ هذذي المذذرة االولذذى الذذذي صذذاغ فيهذذا 

فكر مسل  ـ بعد صدر الدين الشيرازي ـ نظاما  فلسفيا  متينا  يستوعب أمهات م

المسائل الفلسفية في إطار حديال ، باالعتماد على المقوالت والمفذاهي  الحيذة 
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التي ابدعتها الفلسفة اإلسالمية مذع توظيذف معطيذات الفلسذفة الغربيذة ،وقذدم 

 طلبات التغيير االجتماعي ( .الطباطبائي كتابا  مميزا  بعنوان ) اإلسالم ومت

م ( اسذهاما  الفتذا  ومتميذزا  1979ـ  1918وصاغ الشيخ مرتضى المطهري )

في سلسلة دراسات تناولذت قضذايا  في صياغته ألسس  ) الر ية التوحيدية (

تتصل بنظرية المعرفة وموقع اإلنسان فذي الوجذود والمجتمذع والتذاريخ ومذا 

فيدا  في كتابذه يرتب  بالر ية التوحيدية للعال   من مسائل ، وقدم أيضا  عمال  مز

 ) اإلسالم ومتطلبات العصر ( .

وظهر مفكرون مسلمون مميزون  مذن ابذرزه  المفكذر والفيلسذوف العراقذي 

( الذذذي أعدمذذه صذذدام حسذذين وقذذد بذذرز 1981ـ  1935محمذذد بذذاقر الصذذدر)

في اإلسالم تميزه  في كتابيه : اقتصادنا وفلسفتنا وكتاب البنوك غير الربوية 

وكذلغ كتاب اإلسالم يقود الحياة . والمفكر والفيلسوف اللبناني  حسين مروة 

م ( الذي تميّذز بكتابذه الضذخ  النزعذات الماديذة فذي الفلسذفة 1987ـ 1911) 

م وأثذذار حينهذذا جذذدال  واسذذعا  فذذي 1978العربيذذة اإلسذذالمية الذذذي صذذدر عذذام 

 االوساط الفكرية العربية واإلسالمية .

االخير يجب أن ال ننسى إسهامات المفكرين المسلمين في اوروبا ومن و في 

م(  فذذي 2113ـذذ 1925أشذذهره :  الذذرئيس البوسذذني علذذى عذذزت بيجذذوفتش) 

كتابه الذائع الصيت ) اإلسالم بذين الشذرق والغذرب ( وكتابذه اآلخذر عوائذق 

النهضة اإلسالمية وقد تساءل في كتابه عن سر تأخر المسذلمين وأجذاب بذأن 

ك سببين لذلغ ، االول خارجي وهو هجذوم التتذار علذى عاصذمة الخالفذة هنا

هـ  والسبب الثاني داخلي وهذو التفسذير الذديني 656اإلسالمية في بغداد عام 

المحا لإلسالم الذي يحصره في دائرة الرسالة الدينية مهمذال  ومنكذرا  دور 

 اإلسالم في تنظي  وتغيير العال  الخارجي . 

م( الذذذي اعتنذذق 2112ـ  1913فرنسذذي روجيذذه جذذارودي)وكذذذلغ المفكذذر ال

ـ   وحكذذ  عليذذه  ةم ـ بعذذد زواجذذه مذذن امذذرأة فلسذذطيني1982اإلسذذالم عذذام 

م بعذذذد صذذذدور كتابذذذه ) األسذذذاطير المؤسسذذذة للسياسذذذية 1998بالسذذذجن عذذذام 

 71الصهيونية ( الذي أنكر فيذه المحرقذة اليهوديذة المزعومذة ولذه أكثذر مذن 

واهمهذذا ) أمريكذذا طليعذذة االنحطذذاط ( وقذذد كتذذب عذذن كتابذذا  فكريذذا  وسياسذذيا  

 اإلسالم ومن أه  كتبه ايضا  )األصوليات المعاصرة ( .

م ( 2121ـذذ 1931وكذذذلغ كتابذذات المفكذذر األلمذذاني المسذذل  مذذراد هوفمذذان )

الذي تعّرف على اإلسالم عندما كان سفيرا  لبالده في المغرب وقد اسل  عذام 

بديل ( ـ وهو الكتاب الذي أحدث ضذجة فذي م ومن كتبه : ) اإلسالم ك1981

الغرب حال صدوره وترج  إلى العديد مذن لغذات العذال  ـ وكتذاب ) يوميذات 

 مسل  الماني ( و) الطريق إلى مكة ( .
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وكذذذلغ المفكذذر ـ  النمسذذاوي األصذذل والباكسذذتاني الجنسذذية ـ محمذذد أسذذد 

ولغويذا  وناقذدا  م ( كذان كاتبذا  ومفكذرا  1992ـ  1911)ليوبولد فذايس سذابقا( )

ومصذذلحا  اجتماعيذذا  ، زار القذذاهرة وتعذذّرف علذذى اإلمذذام مصذذطفى المراغذذي 

وحاوره حول االديان وبذدأ بذتعل  اللغذة العربيذة فذي األزهذر ـ وكذان ال يذزال 

يهوديا  ـ وقد أسل  وقاتل مع عمر المختار ضد اإليطاليين في ليبيا والتقى مع 

دولة باكستان التي اسذتقلت عذن الهنذد  المفكر محمد اقبال  ودعا معه لتأسيس

نح الجنسية الباكستانية وأصبح فيما بعذد مبعوثذا  لباكسذتان 1948عام  م وقد مز

لدى االم  المتحدة وقذد عمذل رئيسذا  لمعهذد الدراسذات اإلسذالمية فذي الهذور 

حيذذذال قذذذام بتذذذأليف كتبذذذه التذذذي دفعتذذذه إلذذذى مصذذذاف المفكذذذرين اإلسذذذالميين 

: ) اإلسذذالم علذذى مفتذذرق الطذذرق ( وكتذذاب )  المشذذهورين ومذذن اشذذهر كتبذذه

الطريذذق إلذذى مكذذة ( وقذذد قذذام بترجمذذة معذذاني القذذرآن وصذذحيح البخذذاري إلذذى 

اللغذذة االنجليزيذذة وقذذد اوصذذى المسذذلمين فذذي كتابذذه )اإلسذذالم علذذى مفتذذرق 

الطرق( قائال  : إ يجب على المسل  أن يعذيش عذالي الذرأس ويجذب عليذه أن 

عظذي  الفخذر ألنذه كذذلغ وأن يزعلذن هذذا التميّذذز يتحقذق أنذه متميّذز وأن يكذون 

 بشجاعة بدال  من ان يعتذر منه إ  .

كانت تلغ هي أه  مراحل الفكر اإلسالمي ـ من وجهة نظر الكاتب ـ وأولةغ 

المفكرين المذكورين سابقا  يشكلون عمذاد ذلذغ الفكذر ، ربمذا نكذون قذد نسذينا 

ار الفكذذر البشذذري الذذذي بعذذا األسذذماء وعذذذرنا أن مذذا كتبنذذاه ينذذدرج فذذي إطذذ

 يعتريه النقص دائما .
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 التفكير في القرآن الكريم وة إلى الدعالعقل و

 ) هدى  للمتقين ( يخبرنا القرآن عن نفسه انه كتاب هداية و يصف نفسه بأنه

بايكنااتظ  )بتلغ المهمة معظ  آياته تدل على أنه أنزل بشكل عام و هزد ى لكلنَّاِس وا

قاذذان الحفزرح ذذنا الحهزذذداىا وا هزذذد ى باياذذان  لك  .  وفيذذه ايضذذا  )185( البقذذرة :   مك لنَّذذاِس وا

تَّقِينا  ِعظاة  لكلحمز وح ما  . 138( آل عمران : وا

والهدى : تأتي بمعنى البيان والتوضيح وضده الضالل وكمذا هذو معلذوم  أن 

ذذرا  الذذذي وهذذذا يعنذذي أنذذه  سذذبحانه تعذذالى   أاسذذماء الهذذادي مذذن ه باصَّ  ِعبذذادا

فاه  وا حتى معرفته طاريقا  وعرَّ بزوبيَّته أاقرُّ  بزذدَّ  ال مذا إِلذى مخلوق كل ىوهاد برز

وام باقائه في منه له وده ودا  . وجز

شادز  وهو الضالل ضدّ  الهزدى و  هذو   هزذداى إِنقذل ) وجذل عذز كمذا قذالالرَّ

راط ( أاي الهزداى  ) إِنَّ :   تعذالى وقولذه الحذقّ  طاِريذقز  وهذو إِليذه داعا الذي الصك

ذالل و قولذه طاِريق من الهزداى طريقا  نا نزبايك  أانح  علينا إِنَّ  ( أاي لالحهزداى علينا  الضَّ

ودز  )وأاما : وجل عز يحناهز  ثامز  الضاللة وطريق الهزدى طاِريقا  له  بايَّنَّا ( أاي فهادا

بُّوا تاحا وا أاي فاسح يحتز  الضاللة آثرز  لغ على الهدى ، والهدى هو البيان يقال : هادا

ل  تعالى وقوله لغ بايَّنحتز  معنى في ل  ( تعني: له  هحدِ يا  ) أاوا  . (1)له    يزبايكنح  أاوا

فذي إدارة كذل مذا يتعلذق بحيذاة اإلنسذان  ى القذرآنوبالتالي يمكن االعتماد عل 

الفكريذذة والنفسذذية والروحيذذة واالجتماعيذذة ، ألن   قذذد بذذيّن فيذذه كذذل شذذيء 

لايحذغا الحِكتاذيتعلق بتلغ النواحي التي تالمس حياة اإلنسان، لحناذا عا نازَّ ابا تِبحياانذا  } وا

لِِمينا ل سح ى لِلحمز را بزشح ة  وا ما حح را هزد ى وا ءظ وا  . 89النحللككزلك شايح

وألنذه تعذالى قذد  . وألنه قال فيه ايضا  : } ما فرطنا في الكتاب مذن شذيء ل 

افِظزونا ل تّعهد بحفظه قائال  : إِنَّا لاهز لاحا را وا كح لحناا الذك نز نازَّ   . 9الحجر}إِنَّا ناحح

} الا يستطيع أي كان ان يبذّدل او يحذّول فيذه كمذا اخبذر سذبحانه وتعذالى : فال

ِظي ز ل زز الحعا لِغا هزوا الحفاوح اِت ّ ِ ذا لِما وِحذيا إِلايحذغا ِمذن  64يذونستابحِديلا لِكا
ذا أز اتحذلز ما }وا

اتِِه ل لِما لا لِكا بادك بكغا الا مز  .  27الكهفِكتااِب را

لعبذر وااليحذاءات الكثيذر الذذي ينفذع اإلنسذان باإلضافة أن فيه من االمثذال وا

 في معالجة مشاكلة وهمومه  . 

وبناء  على ما سبق يمكذن القذول انذه يجذب ان نعتمذد علذى القذرآن فذي توجيذه 

شذذذذؤون حياتنذذذذا الفكريذذذذة والروحيذذذذة والنفسذذذذية واالجتماعيذذذذة واالقتصذذذذادية 

لباطذل، وال والسياسة ـ في كل زمان ومكان ـ ألن فيه الحق الذي ال يلتذبس با

الا يبتغي المصلحة ، فهو كما قال عنه تعالى : يحِه وا }الا ياأحتِيِه الحبااِطلز ِمن بايحِن يادا

ِميدظ ل ِكي ظ حا نح حا لحفِِه تانِزيل  مك  . 42فصلتِمنح خا

لكذذن الواقذذع المعذذاش يخبرنذذا اننذذا جعلنذذا القذذرآن فذذي الذذدرك االسذذفل مذذن سذذل   

 نالفقهذذاء والمحذذدثين والمشذذايخ والسياسذذيياهتماماتنذذا واسذذتغنينا عنذذه بذذأقوال 
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ن تقذرأ أ مهمذا  والمفكرين والمثقفذين، وهجرنذاه دون تذّدبر وال تطبيذق ،فلذيس 

ن تطبق مذا قذرأت أه  في نفس الوقت ن تحفظه ، لكن المه  واألأالقرآن وال 

فتفعذذل مذذا امذذرك   بذذه ، وتنتهذذي عمذذا نهذذاك عنذذه ، ت حذذل الحذذالل بعملذذه ، 

، تعرف اعداء   وأعذداء المسذلمين مذن خاللذه م باجتنابه وتنتهي عن الحرا

وتوالي من أمرك   بمواالته وتنتهي عن مواالة أعداء   ، ما ل  نفعل ذلغ 

فإن القرآن يعتبر مهجورا  من حياتنا الواقعية ـ حتذى إذا كنذا نتلذوه ونحفظذه ـ 

قاالا وذلغ ما قاله القرآن على لسان رسول اإلنسانية  : بك إِنَّ }وا سزولز ياذا را الرَّ

ورا  ل هحجز آنا ما ا الحقزرح ذزوا هاذا ِمي اتَّخا  . 31الفرقانقاوح

وجعذل ذلذغ  هول  يذأمر بحفظذ هفي إن القرآن الكري  يحثنا على التفّكر والتّدبر

 الحف  هي الغاية ، بل هو وسيلة للتفكر والتدبر .

 التدبر دون الحفظ :

يتّدبر آيات   فذي الكذون ـ وفذي القذرآن ـ  كل آيات القرآن تأمر المؤمن بأن 

ويزعمل عقله للوصول بها إلى مذا ينفعذه فذي الذدينا واآلخذرة كمذا قذال سذبحانه 

لاى قزلزوبظ أاقحفاالزهاا لوتعالى :  آنا أامح عا ونا الحقزرح بَّرز بحناا .  24محمد}أافاالا ياتادا را لاقادح ضا }وا

آِن ِمن كزلك  ا الحقزرح ونا لا لِلنَّاِس فِي هاذا كَّرز لَّهز ح ياتاذذا ثالظ لَّعا ونا .  27لزمذرما بَّرز }أافاذالا ياتاذدا

ثِيذذرا  ل تاِلافذذا  كا ذذدزواح فِيذذِه اخح جا يحذذِر ّ ِ لاوا ذذانا ِمذذنح ِعنذذِد غا لاذذوح كا آنا وا .  82النسذذاءالحقزذذرح

كَّرا أز  لِياتاذا وا آيااتِِه وا بَّرز ك  لكيادَّ باارا لحنااهز إِلايحغا مز الحبااِب ل}ِكتااب  أانزا لزوا األح   . 29 وح

فكل اآليات تحال المذؤمن علذى التفّكذر والتذّدبر والتأمذل وال توجذد أيذه تذأمره 

بحف  القرآن ـ وهو مندوب وليس واجبا  مثل التّدبر ـ ألن   قد تعهد بذلغ ، 

لكذذن الذذبعا جعذذل المنذذدوب واجبذذا  والواجذذب منذذدوبا  فأسذذتغنى عذذن التفّكذذر 

 .فِ  والترديد بدون وعي  والتّدبر وأكتفى بالح

 العقل في القرآن :

ال يوجذذه القذذرآن خطابذذه لألطفذذال والحيوانذذات والمجذذانين والحمقذذى ، لكنذذه 

ه ألصذذذحاب الفطذذذرِة السذذذليمة والعقذذذول الناضذذذجة ،الذذذذين يسذذذتخدمون هذذذيوج

ن العقذذل هذذو منذذاط التكليذذف و أعقذذوله  ويفكذذرون ويتفكذذرون ، علذذى اعتبذذار 

تذذذرف مذذذن اعمذذذال بخذذذالف الحيذذذوان والطفذذذل العاقذذذل يزحاسذذذب علذذذى مذذذا اق

 والمجنون، ه  ال يحاسبون النه  ال يملكون العقل . 

والقرآن الكري  دائما  ما يذكر العقل ويضعه في مكذان التعظذي  الذذي يسذتحقه  

وجوب العمل على ضوئه وهداه والرجوه اليذه ، وهذذه مزيّذة بويحال الناس 

خذذرى إ ففذذي كتذذب االديذذان تحسذذب للقذذرآن وهذذو بخذذالف كتذذب الذذديانات اال

الكبرى اشارات صريحة او مضمونة الى العقل او الى التمييذز ولكنهذا تذأتي 

عرضا  غير مقصودة وقد يلمح فيها القار  بعا االحايين شيةا  من الزرايذة 

بالعقل او التحذير منه ، ألنه مزلة العقائد وباب من ابواب الدعوى واالنكذار 
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هميذة كبيذرة تتناسذب مذع أيعطذي العقذل والتعقذل والمالح  ان القذرآن .   (2)إ

اهميته ومكانته بالنسبة لإلنسذان، يمكذن ان نلحذ  ذلذغ بذالرجوه الذى القذرآن 

قاذل ( وردت فيذه خمسذين مذرة ، وقذد وردت صذيغة  عينه ، فنجذد ان مذادة )عا

فذي البقذرة 73آيذة منهذا علذى سذبيل المثذال : آيذة  24الخطاب )تعقلذون ( فذي 

 11في المؤمنون ،وآية  81في الصافات،وآية183، وآية في النور 61،وآية 

آيذة منذه ، منهذا  22في االنبيذاء، وتذأتي بعذدها صذيغة )يعقلذون ( وردت فذي 

 36في االنفذال ،وآيذة  22في البقرة ،وآية  171و164على سبيل المثال: آية 

 . (3)في العنكبوت  35في الحج ،وآية 

و الحكذذ  الذذدائ  فذذي كذذل مذذا ن يجعذذل عقلذذه هذذأ والقذذرآن يطلذذب مذذن اإلنسذذان

}إِنَّ فِذي يعترض حياته مذن مشذكالت مختلفذة ، يقذول تعذالى فذي عذدة آيذات :

ذذِري فِذذي  الحفزلحذذِغ الَّتِذذي تاجح النَّهاذذاِر وا ذذتاِلاِف اللَّيحذذِل وا اخح ِض وا األارح اِت وا اوا ذذما لحذذِق السَّ خا

لا ّ ز ِمنا السَّما  ا أانزا ما ا يانفاعز النَّاسا وا ِر بِما ذدا الحباحح ضا باعح ياذا بِذِه األرح اء فاأاحح اِء ِمن مَّ

ِر باذذيحنا  ذذخك سا اِب الحمز ذذحا السَّ ياذذاِح وا ذذِريِف الرك تاصح آبَّذذةظ وا ذذلك دا باذذالَّ فِيهاذذا ِمذذن كز تِهاذذا وا وح ما

قِلزونا ل مظ ياعح ِض آليااتظ لكقاوح األارح اء وا ذتاِمعزونا إِلايحذغا .  164البقرةالسَّما ذن ياسح ِمنحهز  مَّ }وا

قِلزونا ل أافاأانتا  انزواح الا ياعح لاوح كا ِمعز الصُّ َّ وا ِمنا .  42يونستزسح انا لِذنافحسظ أان تزذؤح ا كا ما }وا

قِلزونا ليونس لاى الَِّذينا الا ياعح سا عا جح لز الرك عا ياجح ِن ّ ِ وا را لاكز ز .  111إاِلَّ بِإِذح ساخَّ }وا

الحنُّ  ذرا وا الحقاما سا وا ذمح الشَّ الحنَّهاارا وا ياذاتظ اللَّيحلا وا لِذغا آلا ِرِه إِنَّ فِذي ذا ات  بِذأامح را ذخَّ سا ذومز مز جز

قِلزذذونا ل مظ ياعح فاإلنسذذان الذذذي ال يسذذتخدم عقلذذه فذذي فهذذ  االمذذور .   12النحذذللكقاذذوح

والتعّرف علذى الحقذائق ،يشذبهه القذرآن بالشذخص االعمذى واالصذ  واالبكذ  

بل هو في الذي ال يعي وال يعرف ما حوله وال يستطيع ان يعبر عن نفسه ، 

ابك ِعنذدا ّ ِ ، كما يقول تعالى : مرتبة ادنى من مرتبة الحيوان  ذرَّ الذدَّوا }إِنَّ شا

قِلزذونا ل عزونا أاوح .  22األنفذالالصُّ ُّ الحبزكح ز الَّذِذينا الا ياعح ذما هز ح ياسح ثاذرا ذبز أانَّ أاكح سا }أامح تاحح

اِم بالح هز ح  انحعا األح قِلزونا إِنح هز ح إاِلَّ كا بِيال  ل ياعح لُّ سا  .  44الفرقانأاضا

وقد خاطب   تعالى الذين يفكذرون ويسذتخدمون عقذوله  فذي الوصذول الذى 

هذو االنتقذال  هو معرفة ما تؤول إليه األمور، او باختصار  لعقلوا،  الحقيقة

.  فمذذثال  : اذا آمذذن اإلنسذذان بذذاَ 2= 1+ 1مذذن مقدمذذة الذذى نتيجذذة ، بمعنذذى : 

ل ما أمر به وأنتهذى عذن كذل مذا نهذاه   عنذه )مقدمذة ( قوال  وعمال  فطبق ك

، وهكذا في كل االمور الحياتية التي تحتاج منا فسوف يدخل الجنة )نتيجة ( 

 تفكير لنعرف عواقب األمور ونتائجها .و  تّعقل إلى

 التفكير في القرآن :

تكرر ورود مادة ) فّكر ( ماضية ومضارعه في نحو ثمذاني عشذرة آيذة وقذد 

ت على صيفة فّكر مرة واحدة ، يتفّكرون إحدى عشذرة مذرة ، تتفّكذرون جاء

ثالث آيات ، يتفّكروا آيتين ، تتفّكروا جاءت في آية واحدة ، من تلذغ اآليذات 
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لاذى ـ علذى سذبيل المثذال ال الحصذر ـ قولذه تعذالى :}  آنا عا ا الحقزذرح لحناذا هاذذا لاذوح أانزا

دك  تاصا اِشعا  مُّ أايحتاهز خا بالظ لَّرا لَّهز ح جا ِربزهاا لِلنَّاِس لاعا ثاالز ناضح امح تِلحغا األح ِ وا ياِة  َّ شح نح خا عا  مك

ونا ل ونا ل. 21الحشرياتافاكَّرز لَّهز ح ياتافاكَّرز صا لاعا ِص الحقاصا  176األعراف} فااقحصز

ونا ل ذرز مظ ياتافاكَّ لز اآلياذاِت لِقاذوح لِغا نزفاصك ذا ياذ.  24يذونس} كا لِذغا آلا مظ } إِنَّ فِذي ذا اتظ لكقاذوح

ونا ل  . 3الرعدياتافاكَّرز

بهذه اآليات وما جرى مجراها تقذررت فريضذة التفكيذر فذي االسذالم وتبذين   

منهذذا ان العقذذل الذذذي يخاطبذذه االسذذالم هذذو العقذذل الذذذي يعصذذ  عقذذل وضذذمير 

صاحبه من الزلل ويدرك الحقائق ويميز بذين االمذور ويذوازن بذين االضذداد 

ّدكذذار والّر يذذة، انذذه العقذذل الذذذي يقابلذذه الجمذذود ويتبصذذر ويتذذدبر ويحسذذن اال

والعنذذت والضذذالل ولذذيس العقذذل الذذذي يقابذذل الجنذذون ، ألن الجنذذون يسذذق  

 . (4)التكاليف في جميع االديان والشرائع وكذلغ القوانين الوضعية 

 فضل العلم والعلماء :

ل اإلنسذان العذال  الذذي يزطبذق ويعمذالعل  وعن ميزة تحدث القرآن عن فضل 

امذا الذذي يعلذ  وال يطبذق وال  ـالعذال  الحقيقذي  باعتبذاره  ـبما يعل  في حياته 

يعمل بما علمه فهو جاهل مدعي  وعقوبته اشد عند   مذن الذذي لذ  يذتعل  ، 

وشبه   العال  العارف بحقيقة االمور باإلنسان المبصر الذي يرى ويعذرف 

ـ ويسمع مباشرة بأذنيه هو ـ ال  كل شيء بعينيه ـ ال كما يزنقل له من اآلخرين

بأذان االخرين  ـ اما الجاهل  فهو اعمى  البصيرة والبصر، ال يرى االشياء 

بعينيه ألنها مصابة بالعمى المعنوي ـ وليس المادي ـ  وال يسمع بأذنيه ألنها 

مصابه بالصم  المعنوي ــ وليس المادي ـ  فالعل  نور والجهذل ظذالم دامذس 

ونا  ذلذغ : يقول تعالى فذي ، ذرز الحباِصذيرز أافاذالا تاتافاكَّ ذى وا ما ذتاِوي األاعح } قزذلح هاذلح ياسح

تاِوي ، ويقول كذلغ :  51األنعذامل الحباِصيرز أامح هالح تاسح ى وا ما تاِوي األاعح } قزلح هالح ياسح

النُّذورز ل اتز وا الحباِصذيرز وتتذوالى اآليات، 16الرعذدالظُّلزما ذى وا ما اعح ذتاِوي األح ذا ياسح ما }وا

ونا لوا  كَّرز ذا تاتاذذا ِسذيءز قالِذيال  مَّ الا الحمز اِت وا ذالِحا ِملزذوا الصَّ عا نزذوا وا .  58غذافرالَِّذينا آما

ذثاال  أافاذالا  ذتاِويااِن ما ذِميِع هاذلح ياسح السَّ الحباِصذيِر وا األاصا ك وا ى وا ما األاعح ثالز الحفاِريقايحِن كا }ما

ونا ل كَّرز سذاوى العذال  والجاهذل فذي وهل من العقذل والمنطذق ان يت . 24هودتاذا

معرفته  لألمور؟ وهل يمكن ان تتساوى شهادة االعمى عن شيء ل  يره مع 

كمذا قذال تعذالى : } ومذا شهادة المبصر الذذي رأى ذلذغ الشذيء بذأم عينيذه ؟ 

يستوي األعمى والبصذير وال الظلمذات وال النذور وال الظذل وال الحذرور أن 

وكما قال . 22ـ  21فاطر : في القبور ل    يزسمع من يشاء وما انت بمسمِع من

لزذوا تعالى : كَّرز أزوح ذا ياتاذذا ذونا إِنَّما لامز الَّذِذينا الا ياعح ذونا وا لامز ذتاِوي الَّذِذينا ياعح } قزلح هالح ياسح

الحبااِب ل  . 9الزمراألح
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ولكن لماذا هذا التفضيل للعال  ـ الذي يعمل بما يعل   أما الذي يعل  وال يعمل 

ال  من الجاهل ـ على الجاهل الذي ال يعل  شيء اصال   وهذا هو فهو أسوء حا

 جوهر الفرق بين الجهِل البسي  والجهل المركب ؟ 

ببساطة ألن العال  هو الذي يعذرف ربذه معرفذة حقيقيذة ،ويشذهد لذه باأللوهذة 

أز والتفرد والتوحيذد  ذةز وا الائِكا الحما ذِهدا ّ ز أانَّذهز الا إِلاذـها إاِلَّ هزذوا وا ذا  }شا لزذواح الحِعلحذِ  قاآئِما وح

ِكذي ز ل ِزيذزز الححا ِ  الا إِلاذـها إاِلَّ هزذوا الحعا ويخشذاه ويطيذع أوامذره . 18:آل عمذرانبِالحقِسح

ِزيذز  ويتجنب ما نهى عنه ا عا ذاء إِنَّ  َّ لاما ا ِمذنح ِعباذاِدِه الحعز ذى  َّ شا ا ياخح لِغا إِنَّما ذا } كا

فزور  ل مام الشذافعي يعذّرف العلذ  بقولذه : إنمذا العلذ  ولذلغ كان اإل . 28: فاطرغا

والعال  هو الذذي يفهذ  االمثذال التذي يضذربها   عذن االمذ  السذابقة .  الخشية

ويذذتع  بهذذا ويعذذرف : انذذه اذا فعذذل كمذذا فعلذذوا فسذذوف يعاقبذذه   كمذذا عذذاقبه  

قِلزهاا إاِلَّ الح  ا ياعح ما ِربزهاا لِلنَّاِس وا ثاالز ناضح امح تِلحغا األح الِمزونا ل}وا   43العنكبوتعا

تلغ اآلية تعني ان هناك تالزما  بين العقل ـ بما هو أداة للمعرفة ـ وبين العلذ  

، فال يمكن أن يعقل تلغ األمثال التي يضربها القذرآن الكذري  ويتعقّذل العبذرة 

منها ويسذتفيد منهذا سذوى العذالمون بقيمتهذا وبقيمذة العقذل الذذي يقتفذي آثرهذا 

 الحاضر والمستقبل . ليستفيد منها في

 :؟ ما هو العلم 

لقد عّرف العلماء والمفكرون العلذ  بتعريفذاِت كثيذرة ، لكنهذا تجمذع علذى انذه 

يعني : انكشاف المعلوم انكشافا  تاما  واليقين به، بحيال ال يرقذى اليذه الشذغ ، 

او العل  بالموجود على ما هو عليه فذي الوجذود ، والعلذ  هذو المعرفذة بنسذبة 

 سمى عل  اليقين .% وت111

هو الذي ينكشف في المعلوم انكشافا  ال يبقى معذه ريذب وال  والعلم اليقيني :

يقارنذه امكذذان الغلذذ  والذذوه   كمذذا قذذال اإلمذذام الغّزالذذي  فذذي كتابذذه المنقذذذ مذذن 

والقذرآن يحذذر اإلنسذان مذن االتكذال واالعتمذاد علذى الحذواس فذي  الضالل .

ن الرجذوه الذى العقذل  ، ألن المعرفذة الوصول الذى العلذ  والمعرفذة  مذن دو

الحّسذذية سذذطحيّة  تذذرى مظذذاهر االشذذياء الخارجيذذة ، وال تسذذتطيع النفذذاذ الذذى 

جواهرها ، وحده العقل يسذتطيع ان يجذرد االشذياء مذن عوارضذها ـ اشذكالها 

الخارجية ـ وينفذ الى لبها وجوهرها ويستطيع الوصول الذى العلذ  والمعرفذة 

ادا }وا الحقة ، يقول تعالى : الحفزؤا را وا الحباصا عا وا ا لايحسا لاغا بِِه ِعلح   إِنَّ السَّمح الا تاقحفز ما

وال  ل ؤز سح نحهز ما انا عا ولـةِغا كا
 . 36 : اإلسراءكزلُّ أز

أي على اإلنسان أن ال يشهد على أي شيء بمجرد أنه سمع النذاس  يقولونذه  

رة او السذماه ،بل عليه ان يتأكد من صدق الخبذر عذن طريذق الر يذة المباشذ

المباشر، وال يخوض فذي اعذراض النذاس مذن دون دليذل يتأكذد منذه بنفسذه ، 

وكما قذال تعذالى عذن مروجذي حذديال االفذغ الذذي طذال السذيدة عائشذة زوج 
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ا لايحسا لاكز  الرسول رضي   عنها :  اِهكز  مَّ افحوا تاقزولزونا بِأ الحِسناتِكز ح وا ناهز بِأ }إِذح تالاقَّوح

ِظي   لبِِه ِعلح   وا  ِ عا هزوا ِعندا  َّ بزوناهز هايكنا  وا سا  . 15النورتاحح

ويحذر القرآن  اإلنسان من الخوض في موضوعات ال يعرف عنهذا شذيء،  

ذ   }هااوال يجادل اال في شيء يعلمه عل  اليقين : ذا لاكز تز ح فِيما جح ذاجا الء حا أانذتز ح هاذؤز

ذذا لاذذيحسا لا  ونا فِيما ذذآجُّ ذذونا لبِذذِه ِعلذذ   فالِذذ ا تزحا لامز أانذذتز ح الا تاعح لاذذ ز وا ّ ز ياعح ذذ  بِذذِه ِعلحذذ   وا آل كز

وعليه كذلغ أن ال يحك  على أي شخص ـ وال علذى أي موضذوه .  66عمذران

او فكرة ـ بمجرد انه سمع عنهذا ممذن ينتمذي معهذ  الذى حذزب او مذذهب  أو 

ن منطقذذه أو قبيلذذة ، وان ال يحكذذ  علذذى صذذواب الفكذذرة أو خطائهذذا االّ اذا كذذا

متأكدا مما يقول وال يصدر االحكام جزافا ألنه سوف يصيبه مذا اصذاب مذن 

ا لا ح يزِحيطزواح كانوا قبله ووقعوا في نفس خطةه ،كما قال تعالى :  بزواح بِما ذَّ }بالح كا

ذ يحذفا كا ذذَّبا الَّذِذينا ِمذن قاذبحلِِه ح فاذانظزرح كا لِغا كا ذا ا ياأحتِِه ح تاأحِويلزهز كا لامَّ اقِباذةز بِِعلحِمِه وا انا عا

  . 39يونسالظَّالِِمينا ل

وهناك آفات فكرية تكون نتيجة االستخدام الخاط  للعقل وإعمال التفكير في 

 غير محله حذرنا منها القرآن الكري  وهو ما سنعرفه الحقا  .

 آفات التفكير التي نهى عنها القرآن :

عنها القذرآن نهى  اإلنساني في كل زمان ومكان هناك آفات قد تصيب الفكر 

اسذذتخدامه فذذي  وأاسذذتخدام العقذذل للوصذذول إلذذى الحقيقذذة  تحذذول دونألنهذذا ، 

الباطل أو ضد العقل نفسه  كما قال تعالى : } إنه فّكر وقّدر فقتذل كيذف قذّدر 

ل وهذذا تفكيذر ضذال ومقلذوب ألن صذاحبه  الوليذد بذن المغيذرة عمذد لتغليذذب 

تلذغ اآلفذات التذي تزصذيب  ، ومذنهوى النفس على الحقذائق الواضذحة البينّذة 

 :التفكير هي 

 : التفكير داخل صندوق  العقل الجمعيـ  2

مةا هةو  ، ويمكذن أن نسذأل : والتأثر بأسلوب الجماعة وسذلوكها دون وعذي  

عن تأثير البيةة التي يولد فيها  هو العقل الناش والجواب :  ؟ العقل  الجمعي

لتذأثير فذي أسذلوب حياتذه الشخص والمجتمذع الذذي ينشذأ فيذه ، فينطبذع ذلذغ ا

تفكيرا  وسلوكا  من خالل عاداته وآراءه وانطباعاته وتقيمذه الخذا  لألشذياء 

والتي تراكمت عبر السنين وترسذخت لدرجذة أنهذا  والمجتمع قبوال  أو رفضا  

تّشذذكل ضذذمير الفذذرد لديذذه مسذذلمات ال يمكنذذه الشذذغ فيهذذا ، ألنهذذا أصذذبحت 

انذذه ذاتذذا  ونفسذذا  وروحذذا  وعقذذال  ووجدانذذه وعقلذذه وروحذذه التذذي تسذذري فذذي كي

عقذل سذطحي ألنذه قليذل  يوتنعكس سلوكا  معاشا  على جسمه  والعقذل الجمعذ

التفكيذذر فذذي إطذذار و الفهذذ  يتقبذذل اآلراء واألفكذذار دون أن يحللهذذا أو ينقذذدها .

نظريذة العقذل العقل الجمعي هي أولى آفات التفكير التذي نهذى عنهذا القذرآن و

ا عذذال  االجتمذذاه الفرنسذذي )غوسذذتاف لوبذذون ( الجمعذذي هذذي نظريذذة قذذال بهذذ
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وفحواها باختصار : ان المجتمذع ـ بعاداتذه وتقاليذده وأعرافذه ـ يمذنح االفذراد 

ويتصذرفون عقال  جمعيا  يجعله  يفكرون ويشعرون ويعملون داخل المجتمع 

معذذه تضذذيع  وبطريقذذة واحذذدة متشذذابهة و كذذأنه  فذذرد واحذذد ال فذذرق بيذذنه  

ته واستقالله ، فمثال  : القبيلة في بعا المناطق تفّكر شخصية اإلنسان وحري

عذن طريذق شذيخها لجميذع افرادهذا ، فينفذذذ االفذراد مذا يقذول الشذيخ مذذن دون 

مناقشة وحتى من دون اقتناه ، وظاهرة الثأر خير دليل على ذلغ ،وكما قال 

الشذاعر الجذذاهلي قذذديما  : وهذل انذذا اال مذذن غ زيّذة ان غذذزت غزيذذت ..... وان 

وقس على ذلغ : الفذرد داخذل المنطقذة التذي ولذد وعذاش  رشد غ زيّة ارشِد .ت  

فيها وداخذل الحذزب الذذي ينتمذي  اليذه ، وداخذل الذدين الذذي يعتنقذه  وداخذل 

 المذهب ، ، وداخل الطائفة وهكذا دواليغ . 

وقذذد نبذذه القذذرآن مذذن خطذذورة العقذذل الجمعذذي علذذى اسذذتقال ل الفذذرد وحريتذذه 

كفذذار قذذريش الرسذذول الكذذري  بذذالجنون ، فعذذاب علذذيه   ،عنذذدما أتهذذ وتفكيذذره 

بِذين  : القرآن ذلغ قائال   ن ِجنَّةظ إِنح هزوا إاِلَّ ناذِذير  مُّ اِحبِِه  مك ا بِصا واح ما لا ح ياتافاكَّرز }أاوا

واإلنسذذان مذذع الجماعذذة يفكذذر كمذذا تفكذذر الجماعذذة ـ حتذذى اذا .  184ألعذذرافلا

الذي داخل المسرح يضحغ مذع النذاس كانت على خطأ بيّن ـ ومثاله اإلنسان 

ألتفذذه االشذذياء ولذذو شذذاهد المسذذرحية لوحذذده لمذذا ضذذّحغ اال علذذى مذذا يسذذتحق 

الضحغ  واإلنسان وهو يمشي في مظاهره يردد ما يقال حتذى دون اقتنذاه ، 

وهذا هو حذال الكذافرين مذع النبذّي ـ عليذه وعلذى آلذة افضذل الصذالة وازكذى 

وأمانته وصدقه ويسذمونه الصذادق االمذين  التسلي  ـ فه  يعرفون قدره وخلقه

، ومع ذلغ يتهمونه بالجنون ، وهل من العقل والمنطق أن الشخص الذي لذ  

يكذب في حياته ق  قد يكذب بعد بلوغه سن النضج في األربعين ؟ وهل مذن 

لذذلغ خذاطبه   العقل والمنطق أن تحف  مالغ عند شذخص تتهمذه بذالجنون ؟ 

وا }قزلح إِنَّ القرآن قائال: ذرز اداى ثزذ َّ تاتافاكَّ فزرا ثحناى وا ِ ما َّ َِ وا  ةظ أان تاقزومز اِحدا ا أاِعظزكز  بِوا ما

ذذِديدظ ل ابظ شا ذذذا ذذ  باذذيحنا ياذذدايح عا ذذن ِجنَّذذةظ إِنح هزذذوا إاِلَّ ناذذِذير  لَّكز ذذاِحبِكز  مك ذذا بِصا .  46سذذبأما

ه لوحد  ليجلس كل اثنان منك  معا وليفكرا  وليجلس كل منك ومعنى  اآلية : 

ويبدأ في التفكير: هل هذا الذي نسميه الصادق االمين مجنذون ؟ وهذل يكذون 

وهل من يضع ماله لدى المجنون يعتبر المجنون على الدوام صادقا  وامينا ؟ 

عندها سوف يتعرف اإلنسان على الحقيقذة اذا فكذر بالعقذل والمنطذق عاقال  ؟ 

 بعيدا عن تأثير الجماعة . 

 اسذتطاعتهتتجلذى فذي  ج صذندوق العقذل الجمعذي ــ خاروميزة العقل المفكر 

مذن أنتذذاج وعذِي فذذردي مسذتقل يمّكنذذه مذذن اتخذاذ موقذذف مختلذف عذذن موقذذف 

العقل الجمعذي للمجتمذع الذذي يعذيش فيذه وهذذا االخذتالف هذو األسذاس الذذي 

تقوم عليه الر ية النقدية للمجتمع وقد دعا القرآن الكري  إلذى ذلذغ االخذتالف 
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ثحناذذى : تعذذالى والتميّذذز عنذذدما قذذال  ِ ما َّ َِ ذذوا  ةظ أان تاقزومز اِحذذدا ذذ  بِوا ذذا أاِعظزكز }قزذذلح إِنَّما

وا ذرز اداى ثز َّ تاتافاكَّ فزرا وهذذه دعذوة مذن   سذبحانه وتعذالى لكذل مذن .  46:سذبأ ل وا

يزريد الوصول الى الحقيقة بأن ينعّزل بوعيه وفكره وجسمه عن الوس  الذي 

والته ورواسب العذادات والتقاليذد فيذه ، يعيش فيه وعن أفكاره ومفاهيمه ومق

ثّ  يقذوم بذالتفكير والتأمذل الفذردي ليذرى األشذياء بعيذدا  عذن سذلطة الجمذاهير 

وسذذلطة العقذذل الجمعذذي القذذاهر ، ومذذن األفضذذل أن ينعذذّزل اثنذذان عذذن ذلذذغ 

الوس  من أجل التحاور وتلقيح األفكار في سبيل استبانة الحق وفهذ  األمذور 

 . . (5) على حقيقتها 

 األكثرية ليست مقياساً للصواب :

 ويرتب  بالعقل الجمعي  سؤال هو : هل االكثرية دائما على صواب ؟ 

ألنهذا تفكذر فذي اطذار ، دائما أن االكثرية ليست على صواب بالقرآن يزجيب  

العقل الجمعي كما اسلفنا واتباعها يؤدي الى الضالل ،لذلغ حذذر   رسذوله 

بِيِل   :من اتباه االكثرية قائال   ن سا ِض يزِضلُّوكا عا ن فِي األارح ثارا ما إِن تزِطعح أاكح }وا

ونا ل صز رز إِنح هز ح إاِلَّ ياخح  .  116األنعامّ ِ إِن ياتَّبِعزونا إاِلَّ الظَّنَّ وا

وذلغ ألن االكثرية في اغلب االوقذات يتبعذون الظذن وال يصذلون  الذى العلذ  

لاذـِكنَّ  حدى عشر آيذة قولذه تعذالى :المؤدي الى اليقين ويكرر القرآن في ا } وا

لامزونا ل ثارا النَّاِس الا ياعح لاذـِكنَّ وفذي اربذع آيذات يقذول تعذالى : .187األعرافأاكح } وا

ِمنزونا ل ثارا النَّاِس الا يزؤح ثارا  وفي ثالث آيات يقول تعالى :.  17هودأاكح ِكنَّ أاكح لـا } وا

ونا ل كزرز ن اكثذر النذاس ال يعلمذون الحذق أذلذغ يعنذي و.   243البقرةالنَّاِس الا ياشح

ولذذذلغ حذذذر مذذنه  القذذرآن فذذي ذلذذغ العذذدد الهائذذل مذذن اآليذذات  ، وكمذذا قذذال 

الصحابي عبد  بن مسذعود رضذي   عنذه : الجماعذة مذا وافذق الحذق ولذو 

كنذذت وحذذدك . وهذذذا قذذد يجرنذذا إلذذى موضذذوه الديمقراطيذذة التذذي ينذذادي بهذذا 

 التي تعاني منها األقطار العربية .  البعا كحِل للمعضلة السياسية

 آفة التعميم :ـ  0

اذا والتعمي  آفذة أخذرى مذن آفذات التفكيذر التذي نهذى عنهذا القذرآن الكذري  ، فذ

خطأ شخص ما من أسرة معينة او مذن قبيلذة معينذة أو مذن منطقذِة معينذة أو أ

من حذزِب معذين اومذن ديذن معذين او مذن مذذهب معذين او مذن طائفذة معينذة 

لكثيذذر مذذن النذذاس يعمذذ  ذلذذغ الخطذأ علذذى جميذذع افذذراد االسذذرة والقبيلذذة ،فذأن ا

والحذذزب والمنطقذذة  والذذدين والمذذذهب ،حاكمذذا  علذذيه  انهذذ  جميعذذا  مخطةذذون 

ومذنبون ، وقوله السابق هو الخطأ الجسي  بعينه ألنه يخالف مبدأ قرآني هام 

د علذى ذلذغ كذأوهو مبدأ المسذةولية الفرديذة التذي يتحملهذا الفذرد لوحذده، كمذا 

ثحقالاذذة  إِلاذذى سذذبحانه وتعذذالى بقولذذه :  هز مز إِن تاذذدح ى وا ذذرا را أزخح ة  ِوزح اِزرا الا تاذذِزرز وا }وا

باى ل ا قزرح انا ذا لاوح كا ء  وا لح ِمنحهز شايح ما لِهاا الا يزحح  . 18فاطرِحمح
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فالنذذاس فذذي تصذذرفاته  ليسذذوا سواسذذية وذلذذغ الخذذتالف نفسذذياته  وثقافذذاته  

هون شكال  )المظهر الخارجي ( لكنه  يختلفون مضمونا  وتفكيره  ، قد يتشاب

ومحتوى  ) من الذداخل نفسذا  وعقذال( وذلذغ مذا يميذزه  عذن الحيوانذات التذي 

تتشابه شكال  ومضمونا، يقول تعالى موضحا ذلغ االختالف بين أهل الكتاب 

ذة  ياتحلزذأنفسه  : ذة  قاآئِما مَّ
ذنح أاهحذِل الحِكتاذاِب أز اء مك وا ونا آياذاِت ّ ِ آناذاء اللَّيحذِل }لايحسزواح سا

دزونا ل جز هز ح ياسح ذنح إِن ويقول كذلغ عنه  :.  113آل عمرانوا ِمنح أاهحِل الحِكتاذاِب ما }وا

ذتا  ذا دزمح ِه إِلايحذغا إاِلَّ ما دك نحذهز بِذِديناارظ الَّ يزذؤا ما
نح إِن تاأح ِمنحهز  مَّ ِه إِلايحغا وا دك نحهز بِقِنطاارظ يزؤا ما

تاأح

لايحِه قا  لاذى ّ ِ عا ياقزولزذونا عا ذبِيل  وا يكذينا سا لايحناذا فِذي األزمك لِذغا بِذأانَّهز ح قاذالزواح لاذيحسا عا آئِمذا  ذا

لامزونا ل هز ح ياعح ِذبا وا  . 75آل عمرانالحكا

ومن أكبر األخطاء التي تنافي التفكير الموضوعي وتؤدي إلى آفذات التفكيذر 

نية وتعميمهذا علذذى الجميذذع وقذذد : إصذدار األحكذذام العامذذة فذي القضذذايا اإلنسذذا

، يتضذح ذلذغ فذي  ضرب   لنا مثال  في القرآن يوضح لنا خطذورة التعمذي  

اناتاذا } قوله تعذالى :  أاةا لزذوطظ كا ذرا اِمح ةا نزذوحظ وا
أا ذرا وا اِمح فاذرز ذثاال  لكلَّذِذينا كا ز ما با  َّ ذرا ضا

اناتااهز  يحِن فاخا الِحا يحِن ِمنح ِعبااِدناا صا بحدا تا عا قِيذلا تاحح يحةا  وا ِ شا ا ِمنا  َّ نحهزما نِياا عا ا فالا ح يزغح ما

نا إِذح قاالاذتح  ذوح عا أاةا فِرح را نزوا اِمح ثاال  لكلَِّذينا آما ز ما با  َّ را ضا اِخلِينا وا عا الدَّ الا النَّارا ما خز ادح

ما  عا نا وا وح عا نِي ِمن فِرح ناجك نَِّة وا بك ابحِن لِي ِعنداكا بايحتا  فِي الحجا ِم را نِي ِمنا الحقاذوح ناجك لِِه وا

  .11ـ 11التحري  :  ل الظَّالِِمينا 

والمعنى الذي أراد   ايصاله لنا في تلذغ اآليذات ، أن الكفذر وجذد فذي بيذت  

نبِي من انبياء   الكرام وخرج اإليمان من بيذت أعذدى أعذداء   وفذي ذلذغ 

كفر ألهل بلذدِة أو قبيلذِة أو تبّصرة ألولي األلباب حتى ال يحكموا باإليمان وال

 . (6)بيِت بصورة عامة  

 : المؤدية إلى آفات التفكير طُرقال

آفات التفكير التي براثن الوقوه في  والقرآن ينبه ويحذر اصحاب العقول من

االشذياء التذي تذؤدي الذى ارتكذاب االخطذاء التذي يقذع  نهى عنها ، وحذذر مذن

 دي او للباحذال العلمذي او للمفكذر ،تحذدث ـ  لإلنسذان العذا اإلنسذان وقذدفيهذا 

 االشياء التي تجر اإلنسان الى اقتراف االخطاء  وهي : القرآن وحدد 

 ـ الهوى :2 

ى محبةز اإلنسانق لاباتزه على قلبه قال   عز وجل  ال اللغويون الهاوا الشيء وغا

ذذهاواتِها   15لسذذان العذذرب  ) . وناهذذى الذذنفحسا عذذن الهاذذوى معنذذاه ناهاهذذا عذذن شا

و  سبحانه يحذر اإلنسان من اتباه هواه ، ألن ذلذغ يذؤدي بذه الذى .  (371

لِيفاة  فِي أن يحيد عن الحق لحساب هواه ، قال تعالى : لحنااكا خا عا ودز إِنَّا جا اوز }ياا دا

 ِ ذذبِيِل  َّ ذذن سا ى فايزِضذذلَّغا عا الا تاتَّبِذذِع الحهاذذوا قك وا كز  باذذيحنا النَّذذاِس بِذذالححا ِض فاذذاحح ارح  األح

والهوى قد يقهر اإلنسان ويغريه بتغير الحقيقة ، انتصارا  لنفسذه او .  26 ل
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ألقرب المقربين اليه ) الوالدين ،االخوة ، االقارب ، االصذدقاء ( وتذأتي بعذد 

 الطائفية الضيقة .  والمذهبية  والمناطقية  وذلغ التحيزات الحزبية 

 ولكن كيف يمكن التغلّب على الهوى ؟

 هوى  :العدل ضد ال 

يمكن ذلغ عن طريق أتبذاه القذرآن الكذري  الذذي يذأمر اإلنسذان بالعذدل ـ وال 

ما قال تعالى : } إن   يأمرز بالعدِل واإلحساِن وإيتاء ذي كيأمره باإليمان ـ  

ويأمره كذلغ أن ينشد العدل ويقول الحق ولو كان ضذد   .91النحذل : القربى ل 

نزذواح كزونزذواح ال تعذالى : قذ نفسه أو أقذرب المقذربين اليذه كمذا  }ياذا أايُّهاذا الَّذِذينا آما

ذذنح  بِينا إِن ياكز األاقحذذرا يحِن وا الِذذدا لاذذى أانفزِسذذكز ح أاِو الحوا لاذذوح عا ِ وا ّ َِ اء  ذذهادا ذذِ  شز اِمينا بِالحقِسح قاذذوَّ

ذذِدلزواح  ى أان تاعح ذذواح الحهاذذوا ذذا فاذذالا تاتَّبِعز لاذذى بِِهما ز أاوح َّ نِيّذذا  أاوح فاقايذذرا  فاذذا واح أاوح  غا إِن تالحذذوز وا

بِيرا  ل لزونا خا ما ا تاعح انا بِما واح فاإِنَّ ّ ا كا ِرضز  .135النساءتزعح

بذد فذي األرض الهذوى، ألنذه  وكما قال أبن عباس رضي   عنذه: شذرز إلذِه عز

الحق  ر ية طريق باب يدخل منه الشيطان ، وحاجز منيع يصد اإلنسان عن 

أصذول  منذه ،موضذحا  أنذه ال يسذتقي  مذع من أجل ذلذغ حذّذر القذرآن اإلنسذان

اخطذر قد يتحّول الهوى إلى صن ِ  يعبد مذن دون   وو الموضوعي  التفكير

االصنام هي االصنام المجذردة، مثذال ذلذغ ان يتخذذ اإلنسذان مذن نفسذه ومذن 

مصذذلحته ومذذن هذذواه صذذنما ، وذلذذغ عنذذدما يعبذذد رأيذذه وهذذواه ومصذذلحته 

ذلَّهز  عالى :، كما قال تويفضله على الحقيقة  أاضا اهز وا ذا إِلاهاهز هاذوا ِن اتَّخا أايحتا ما }أافارا

ذن ياهحِديذِه  ة  فاما ذاوا ذِرِه ِغشا لاذى باصا ذلا عا عا جا قالحبِذِه وا ِعِه وا مح لاى سا تا ا عا خا لاى ِعلح ظ وا ز عا َّ 

ونا لالجاثية كَّرز ِ أافاالا تاذا ِد  َّ  .  23ِمن باعح

...اذا كنذذذت عبذذذدا لنفسذذذغ وهذذذواك إ وكذذذل مذذذا تعبزذذذد مذذذن دون   شذذذرك  

ومصذذذلحتغ فأنذذذت مشذذذرك ،واذا كنذذذت عبذذذدا لعصذذذبية العائلذذذة او القبيلذذذة او 

العنصذذر او الجذذنس فأنذذت مشذذرك ،واذا اسذذتعبدتغ فكذذرة مجذذردة او نظريذذة 

افسدت عليغ مسالغ تفكيرك فأصبحت ترفا مناقشة أي فكرة اخرى فأنذت 

الفلسذفة ال مذن المذادة إ راكع امام صن  وان كان صنما مجردا ومنحوتذا مذن 
لقد جعل القرآن في مقدمة األسباب التي تؤدي لذدخول الجنذة ، تحذذير  .   (7)

ناهاذى النفس عن إتبذاه الهذوى ،كمذا قذال تعذالى : بكذِه وا قاذاما را ذافا ما ذنح خا ذا ما أامَّ }وا

ى ل أحوا نَّةا ِهيا الحما ى فاإِنَّ الحجا ِن الحهاوا  41ـ| 41النازعاتالنَّفحسا عا

 

بحسذذب المنطذذوق ـ تحقيذذق العذذدل علذذى الهذذوى مذذن خذذالل  التغلذذب كذذنيم و

الذذذي جعذذل مذذن إقامذذة ـ نحازذذولذذيس المفهذذوم الفقهذذي أو اإلنسذذاني المالقرآنذذي 

 العدل سببا  إلرسال الرسل كما اشرنا .
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 : من خالل عدة خطوات ومنهاالعدل  تحقيقيمكن  و

فذذي واالنصذذاف  مذذن المذذؤمن العذذدلالقذذرآن  يطلذذب  ـ العذذدل فذذي األقذذوال : أ

كمذا قذال ،مع االعداء قبل االصدقاء ومع االباعد قبل االقارب أقواله وأفعاله 

باى وتعالى : } ا قزرح انا ذا لاوح كا ِدلزواح وا ا قزلحتز ح فااعح   . 152ل األنعام : إِذا

وعلى المؤمن أن يكون عادال  في اقواله وينطق بالحق حتى مع مذن يكذرهه  

}ياذا أايُّهاذا الَّذِذينا ول سبحانه وتعالى موضذحا  ذلذغ :يقمن الخصوم واالعداء ، 

ِدلزواح  لاى أاالَّ تاعح مظ عا ناآنز قاوح نَّكز ح شا ِرما الا ياجح ِ  وا اء بِالحقِسح هادا ِ شز ّ َِ اِمينا  نزواح كزونزواح قاوَّ آما

ا  بِير  بِما اتَّقزواح ّ ا إِنَّ ّ ا خا ى وا بز لِلتَّقحوا ِدلزواح هزوا أاقحرا لزونا لاعح ما يطلذب .   8المائذدةتاعح

أي بالقسذذ ( )شذذهداء ،قذذائمين )َ( بحقوقذذه  ان يكونذذواالذذذين آمنذذوا    مذذن

نك  )شذذذنآن( بغذذا )قذذوم( أي الكفذذذار يحملّذذأي :ال  بالعذذدل )وال يجذذرمنك ( 

أي ،)على أال تعدلوا( فتنالوا منه  لعداوته  )اعدلوا( في العدو والولي )هذو( 

 . ى واتقذذوا   إن   خبيذذر بمذذا تعملذذون( فيجذذازيك  بذذهالعذذدل )أقذذرب للتقذذو: 

ويطلب القرآن من اإلنسان اال يعامل من يبغضذه  بقسذوة واعتذداء يفهذ  منذه 

نَّكز ح االنتقذذام لهذذوى الذذنفِس ولذذيس نصذذرة الحذذق ،كمذذا قذذال تعذذالى : ذذِرما الا ياجح } وا

اِم أا  ذذرا ذذِجِد الححا سح ذذِن الحما وكز ح عا ذذدُّ مظ أان صا ذذناآنز قاذذوح لاذذى الحبذذرك شا نزواح عا ذذاوا تاعا تاذذدزواح وا ن تاعح

ذذِديدز الحِعقاذذاِب  اتَّقزذذواح ّ ا إِنَّ ّ ا شا اِن وا وا ذذدح الحعز لاذذى اإِلثحذذِ  وا نزواح عا ذذاوا الا تاعا ى وا التَّقحذذوا وا

 . 2المائدةل

ب ـ العدل في الحك  بين المتخاصذمين باعتبذاره التطبيذق العملذي للعذدل كمذا 

إِذا قال تعالى : }  ذ  وا ذا ياِعظزكز ِل إِنَّ ّ ا نِِعمَّ ذدح ذواح بِالحعا مز كز تز  بايحنا النَّذاِس أان تاحح مح كا ا حا

ِميعا  باِصيرا   انا سا   . 58ل النساء : بِِه إِنَّ ّ ا كا

لظ ج ـ العذدل فذي الشذهادة وأقامتهذا َ كمذا قذال تعذالى : }  ذدح يح عا وا ذِهدزوا ذا أاشح وا

هاادا  وا الشَّ أاقِيمز نكز ح وا ن مك ما ِخِر وا ِم اآلح الحياوح ِ وا ََّ ِمنز بِا انا يزؤح ن كا لِكز ح يزوعا ز بِِه ما ِ ذا َّ َِ ةا 

جا   را خح ل لَّهز ما عا ا ياجح  .2ل الطالق : ياتَِّق  َّ

وبذلغ يمكذن  التغلذب علذى الهذوى مذن خذالل تحقيذق العذدل ، ألن الهذوى قذد 

 يؤدي إلى آفات فكرية أخرى ومنها : 

 مل :ـ تزين سوء الع 0

والهوى قد يززيّن لإلنسان اعماله التي تتوافذق معذه مذن حيذال المصذلحة التذي 

يمكن ان يحصل عليهذا ـ ماديذة كانذت ام معنويذة ـ او االنتمذاء الذى جماعذة ) 

عرقية ، مناطقية ، دينية ، طائفية ، مذهبيّة ، حزبيذة ( فيعتقذد انذه يذدافع عذن 

واه ومصذلحته وانتمائذه وإن الحق وهو ال يعذي انذه يذدافع عذن مذا زيّنذه لذه هذ

ن كان يعي ذلغ فتلغ هي الطامة الكبرى يقول تعالى : لاى بايكناةظ مك انا عا ن كا }أافاما

اءهز ح ل ذذوا أاهحذذوا اتَّباعز لِذذِه وا ما ذذوءز عا يكذذنا لاذذهز سز ذذن زز ما بكذذِه كا يكذذنا .   14محمذذدرَّ لِغا زز ذذذا كا } وا

بِ  ِن السَّ دَّ عا صز لِِه وا ما نا سزوءز عا وح عا نا إاِلَّ فِي تاباذابظ للِفِرح وح عا يحدز فِرح ا كا ما    37غذافريِل وا
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اءز  ن ياشا ياهحِدي ما اءز وا ن ياشا ا يزِضلُّ ما نا  فاإِنَّ  َّ سا آهز حا لِِه فارا ما يكنا لاهز سزوءز عا ن زز }أافاما

ناعزونا ل ا ياصح لِي   بِما ا عا اتظ إِنَّ  َّ را سا لايحِه ح حا هابح نافحسزغا عا  . 8طرفافاالا تاذح

الشذيطان ـ والشذيطان عذن طريذق وقد يأتي تزيّن العمل من خذارج اإلنسذان  

هو عدو اإلنسان األول كما يقول القرآن ـ  الذذي يسذتطيع النفذاذ الذى داخلذه ـ 

الذى نفسذه المسذذتعدة لذذلغ ، فالشذيطان هذذو الذنفس وقذد حققذذت كذل مذا تريذذد ـ 

فكيذره  ، بعذد أن بحسب كالم المتصذوف النفذري ـ فتذأثر نفسذه علذى عقلذه وت

يبتعد عن النص االلهذي وعذن العقذل فيكذون فريسذة سذهلة للشذياطين ، سذواء 

منه  شياطين االنس ـ وه  االخطر ـ ام شياطين الجن ، فشياطين االنذس هذ  

االصذذحاب ورفقذذاء السذذوء الذذذين يزينذذون لإلنسذذان اعمالذذه التذذي تتفذذق مذذع 

 ىاخبذر عذنه    تعذال ه  الحزبية او توجهذاته  االيديولوجيذة ، وكمذاحمصال

ِل بقولذذه : فا الحقاذذوح ذذرز خح ذذاظ زز ذذهز ح إِلاذذى باعح ضز ِجذذنك يزذذوِحي باعح
الح ذذيااِطينا اإِلنذذِس وا } شا

ورا ل واذا فشذلت شذياطين االنذس فذي مهمتهذا فذي تذزين اعمذال  .112األنعامغزرز

السذذوء لإلنسذذان، فذذأن شذذياطين الجذذن تتذذولى المهمذذة وتعمذذل علذذى تذذزين تلذذغ 

ال إِذح ن كمذا اخبذذر عذن ذلذغ   سذذبحانه وتعذالى بقولذه : االعمذال لإلنسذا }فالاذذوح

ذذانزواح  ذذا كا ذذيحطاانز ما يَّذذنا لاهزذذ ز الشَّ زا ذذتح قزلزذذوبزهز ح وا لاذذـِكن قاسا واح وا عز ذذرَّ ذذناا تاضا سز
ذذاءهز ح باأح جا

لزونا ل ما الِبا  . 43األنعامياعح قاالا الا غا الاهز ح وا ما يحطاانز أاعح يَّنا لاهز ز الشَّ إِذح زا ما  }وا ذ ز الحياذوح لاكز

ِديدز الحِعقااِب ل ّ ز شا افز ّ ا وا ار  لَّكز ح أاخا إِنكي جا  . 48األنفالِمنا النَّاِس وا

وقد اخبر سبحانه وتعالى عن تلك  النفر من الناس الذذين زينذت لهذ  اهذوائه  

المريضذة  وشذياطينه  البغيضذة سذوء اعمذاله  فظنونهذا حسذنة ، واعتقذدوا ـ 

يسيرون على الطريق الصحيح ، وان اعماله  تلغ هذي   انا  ـ انه زورا  وبهت

اال  الَِّذينا ذلغ : خير االعمال ، يقول تعالى في ما ِرينا أاعح سا اخح }قزلح هالح نزنابكةزكز ح بِاألح

نحعا  ل  ِسنزونا صز بزونا أانَّهز ح يزحح سا هز ح ياحح نحياا وا يااِة الدُّ يزهز ح فِي الححا عح لَّ سا  . 113لكهذفاضا

الخطيذذذرة والتذذذي تكذذذون سذذذببا  فذذذي تعطيذذذل العقذذذل  ومذذذن األمذذذراض الفّكريذذذة 

 :في العديد من اآليات  منهاالكري   التي حذرنا القرآن والتفكير 

 ـ اتباع الظن :3 

شغ ويقين إالَّ أانه لذيس بيقذيِن  كما عّرفه ابن منظور في لسان العرب : لظَّنُّ ا

بُّرظ فأام لسان العرب ) . ا يقين الِعيااِن فال يقال فيه إالَّ عل ِعيانظ إنما هو يقينز تادا

% 111واذا كذذذان العلذذذ  كمذذذا اسذذذلفنا هذذذو معرفذذذة بنسذذذبة  (272   13ج 

% ، أي يتسذاوى فذي الشذغ 51ويسمى عل  اليقين، فالشغ هو معرفذة بنسذبة 

العلذذ  الذذراجح والمرجذذوح بحسذذب اصذذطالح الفقهذذاء، أمذذا الظذذن فهذذو معرفذذة 

د علذذى الشذذغ بدرجذذه ،فهذذو علذذ  الطريذذق الذذراجح %اي انذذه يزيذذ51بنسذذبة 

بالنسبة للشغ ،لكنه اقل من العل  اليقيني ،لذلغ حذّذر   سذبحانه وتعذالى مذن 

بعا الظن ـ وليس من كذل الظذن ـ ألن بعضذه قذد يذؤدي الذى يقذين وبعضذه 
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: مذن لذ   اآلخر يؤدي الى شغ وريبة ، من اجل ذلذغ قذال عمذر بذن الخطذاب

والقرآن عندما تحدث عن الحكمة حذّذر فذي نفذس  بعلمه . ينتفع بظنه ل  ينتفع

الوقت من االعتماد على الظن او الهوى في الحكذ  علذى االمذور ، او النظذر 

إ ويعذد البعذد عذن الظذن والتخمذين أهذ  خطذوة اليها من تلغ الزاوية الضذيقة 

على طريق الموضوعية وهي الخطوة التي إن زلّذت فيهذا القذدم لذ  يسذتق  مذا 

 . (8)من خطواِت أبدا  إ بعدها 

ألن الظذذن معرفذذة ناقصذذة  تشذذوبها الكثيذذر مذذن االمذذور كذذي ترتقذذى الذذى مقذذام 

المعرفة الصحيحة ، وال يستطيع معه اإلنسان الوصول الى الحق او الحقيقة 

ذنا الظَّذنك ، يقول تعالى محذرا  من الظن : ثِيذرا  مك تانِبزوا كا نزوا اجح }ياا أايُّهاا الَِّذينا آما

كز ح أان  إِنَّ  ذدز ضذا  أايزِحذبُّ أاحا ذكز  باعح ضز تاذب بَّعح الا ياغح ذوا وا سَّسز الا تاجا اا الظَّذنك إِثحذ   وا باعح

ِحذي   ل اب  رَّ ا تاذوَّ ا إِنَّ  َّ اتَّقزذوا  َّ ذوهز وا ِرهحتزمز يحتذا  فاكا ذ ا أاِخيذِه ما كزلا لاحح
.   12الحجذراتياأح

عتقداته  على الظذن بذأنه  علذى والكثير من الناس يبنون افكاره  وآرائه  وم

ن يكلفوا انفسه  عناء البحال والمراجعة أالحق وعلى الطريق الصحيح دون 

للكثيذذر مذذن اآلراء التذذي شذذوهت افكذذاره  ـ منهذذا علذذى سذذبيل المثذذال : افكذذار 

تنظي  القاعدة وداعش في فهمه  للجهاد خير مثذال علذى مذا نقذول ـ وجعلذته  

 .يعتقدون انه  يحسنون صنعا  

ـ وتذؤدي إلذى آفذات التي تصيب الفرد والمجتمذع ـ العقلية الطرق غير ومن  

الذي حذرنا منها القرآن الكري  في العديذد مذن اآليذات موضذحا  انهذا التفكير ،

هذو كانت سببا  في إعراض الكثير عن الحق وعذن آيذات   سذبحانه وتعذالى 

الل العديذذد مذذن مذذا نسذذميه بالتقليذذد االعمذذى الذذذي ذمذذه   فذذي القذذرآن مذذن خذذ

 اآليات القرآنية .

 ـ التقليد االعمى : 4 

ال يزريد منغ القذرآن ان تقلذد احذدا  ، يزريذد منذغ ان تكذّون شخصذيتغ المسذتقلة 

وتستخدم عقلغ وتفكذر كذي تصذل الذى الحقيقذة ، وال تذده اآلخذرين  لناضجةا

تمذع ، يفكرون بالنيابة عنغ : )االب واالم ، االستاذ ، المفتذي ، الشذيخ ، المج

بعيذدا  عذن  فقذ  الحزب ، المذهب ، االصذدقاء ( يزريذد منذغ ان تكذون نفسذغ 

وصاية اآلخرين وفرضه  عليغ قناعته  واعتقاداته  ور ي ته  لألمذور ـ مذن 

وجهة نظره  الشخصية ـ ألنغ من ستحاسب اوالز واخيرا على اعمالذغ ولذن 

قذول تعذالى يتحمذل معذغ مسذؤولية اعمالذغ احذد ممذن يفكذرون نيابذة عنذغ . ي

هز  موضذذحا حقيقذذة المسذذةولية الفرديذذة: إِن تاذذدح ى وا ذذرا را أزخح ة  ِوزح اِزرا الا تاذذِزرز وا }وا

نا  وح شا ا تزنِذرز الَِّذينا ياخح باى إِنَّما ا قزرح انا ذا لاوح كا ء  وا لح ِمنحهز شايح ما لِهاا الا يزحح ثحقالاة  إِلاى ِحمح مز

ذذ ما ةا وا ذذالا وا الصَّ أاقاذذامز يحذذِب وا بَّهزذذ  بِالغا ِ را إِلاذذى  َّ ذذى لِنافحِسذذِه وا كَّ ذذا ياتازا ذذى فاإِنَّما كَّ ن تازا

ِصيرز ل ِسذبز .  18فاطرالحما الا تاكح ءظ وا ذيح ذلك شا بُّ كز هزذوا را بّذا  وا يحذرا ّ ِ أابحِغذي را }قزلح أاغا
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جِ  ذرح بككز  مَّ ى ثز َّ إِلاى را را را أزخح ة  ِوزح اِزرا الا تاِزرز وا لايحهاا وا كز ح فايزنابكذةزكز  كزلُّ نافحسظ إاِلَّ عا عز

تالِفزونا ل نتز ح فِيِه تاخح ا كز  .  164األنعامبِما

ويقول تعالى فاضحا  عقلية المقلدين الذين ال يفكرون ويدعون ابائه  يفكرون 

لايحذِه نيابة عذنه  : ذا أالحفايحناذا عا لا ّ ز قاذالزواح باذلح ناتَّبِذعز ما ذا أانذزا ذوا ما ا قِيذلا لاهزذ ز اتَّبِعز إِذا }وا

الا ياهحتادزونا لآ يحةا  وا قِلزونا شا هز ح الا ياعح انا آباا ز لاوح كا ا قِيلا لاهز ح .  171البقرةبااءناا أاوا إِذا }وا

لاذوح  لايحذِه آبااءناذا أاوا ناا عا ذدح جا ذا وا بزناا ما سح سزوِل قاالزواح حا إِلاى الرَّ لا ّ ز وا ا أانزا اح إِلاى ما الاوح تاعا

لامز  هز ح الا ياعح انا آباا ز الا ياهحتادزونا لكا يحةا  وا ة  قاذالزواح   114المائذدةونا شا لزواح فااِحشا ا فاعا إِذا }وا

لاذى  ذاء أاتاقزولزذونا عا شا رز بِالحفاحح ناا بِهاا قزذلح إِنَّ ّ ا الا ياذأحمز را ّ ز أاما لايحهاا آبااءناا وا ناا عا دح جا وا

ذونا ل لامز ا الا تاعح لايحذِه آبااءناذا }قاذالزواح أاِجةحتا .  28األعذرافّ ِ ما ناا عا ذدح جا ذا وا مَّ ناذا لِتالحفِتاناذا عا

ِمنِينا ل ذؤح ذا بِمز ما ذنز لاكز ذا ناحح ما ِض وا ا الحِكبحِريااء فِذي األارح ما تاكزونا لاكز }قاذالزوا . 78يذونسوا

لزونا ل لِغا يافحعا ذا ناا آبااءناا كا دح جا لا .   74 الشعراءبالح وا ا أانزا وا ما ا قِيلا لاهز ز اتَّبِعز إِذا ز  }وا َّ 

اِب  ذذا وهز ح إِلاذى عا عز ذيحطاانز ياذدح ذانا الشَّ لاذوح كا لايحذِه آبااءناذا أاوا ناا عا ذدح جا ذا وا قاالزوا بالح ناتَّبِعز ما

ِعيِر ل  .    21لقمانالسَّ

كل تلغ اآليات تحذر من تقليد اآلباء واألجداد ـ وه  االقذرب لإلنسذان ـ فمذا  

 التحّزب او التمذهب .  بالك  بمن يقلد االباعد عنه لمجرد الهوى او

عنذد مذن يقلذدون السذلف التقليد هو الموت ـ  ولكن على الطريقذة اإلسذالمية ف

وكذ  كذان العالمذة ، الوقذت  فذسنـ  وهو موت مادي ومعنذوي فذي والمشايخ 

ابن خلدون محقاا عندما قال :إتباه التقاليد ال يعنذي أن األمذوات أحيذاء بذل أن 

السليمة تنفر من التقليد ألنذه يتنذافى مذع سذنن األحياء أموات ،ذلغ أن الفطرة 

مذن اجذل ذلذغ جذاءت الرسذاالت ،  في الكون والقائلة بذالتغيير واالخذتالف 

إلى حيذوان يتبذع القطيذع دون علذ   النبوية لمحاربة التقليد ألنه يّحول اإلنسان

فلماذا يجب علينا أن نقلذد السذابقين فذي كذل شذي حتذى لذو دخلذوا  ،أو مناقشة 

 ضب لدخلنا معه ؟جحر 

هل يجب أن نقلده  في كذل شذي فذي المأكذل والملذبس والمظهذر وفذي قضذاء 

الحاجذذة فذذي الخذذالء بذذدال مذذن الحمامذذات ؟هذذل يجذذب أن نتخذذذ الجمذذل وسذذيلة 

جهيمذذان العتيبذذي  فهمذذهللمواصذذالت ووسذذيلة للطذذواف حذذول الكعبذذة ؟هذذذا مذذا 

كذي  ـذ م 1978 ـ فذي نذوفمبر عذامالذي أراد االستيالء على الكعبذة المشذرفة 

بمذذن جذذاء يحذذارب الجمذذود ـ علذذى خذذد زعمذذه ـ يطذذوف راكبذذا جملذذه اقتذذداء  

  بائية .والتطرف والتقليد واآل

 

 

 

 



 44 

 عالج القرآن آلفات التفكير :
التذي تذؤدي باإلنسذان الذى االبتعذاد عذن الحذق  آفذات التفكيذروقد عالج القرآن 

 وعدم معرفة الحقيقة باالتي :

 طلب البرهان :النظر والفكر والتأمل و 

والقذذرآن باعتبذذاره كتذذاب الهذذي قذذائ  علذذى العقذذِل والمنطذذق فذذي ِحجاجذذه مذذع 

اآلخرين ، يطلب من كل من يزع  انه يمتلغ الحقيقة ، البرهذان علذى صذدق 

ما يقول ، على اعتبار ان البرهان العقلذي يتفذق علذى صذدقه الجميذع فذي كذل 

الشذذخص الذذذي  علذذى ان يطلذذب مذن زمذان ومكذذان ، ويحذذال القذرآن اإلنسذذان

يحاوره البرهان على صدق ما يقول ، وان يثبت اقواله بالعلِ  ـ وليس بالظن 

ـ وباألدلة البرهانية ال باألدلة الجدلية ، وبالمقدمات الصذادقة ال المشذهورات 

إ لقذذد أقذذام القذذرآن قواعذذده علذذى اسذذاس البرهذذان والتجربذذة او المظنونذذات 

ل واتبذذاه مذذذاهب السذذابقين تقليذذدا  والتحذذرر مذذن الظذذِن والمتابعذذِة بغيذذر دليذذ

ومتابعته بغير حق ... وعدم تبني أي فكرة حتذى الذدين نفسذه إال عذن طريذق 

ما يثبته العقل الصافي من ادلة يقينية وإجراء البحال عذن الحقيقذة فذي ضذوء 

 . (9)الهدى الرباني من القرآن الكري  إ 

عّي الحقيقة البرهان  يورد القرآن العديد من اآليات  التي يطلب فيها من مدو

ذانا لى :اعلى صدق مذا يذّدعون ، يقذول تعذ ذن كا نَّذةا إاِلَّ ما لا الحجا خز قاذالزواح لاذن ياذدح }وا

ذاِدقِينا ل نذتز ح صا هاذاناكز ح إِن كز انِيُّهز ح قزلح هااتزواح بزرح ى تِلحغا أاما ارا  111البقذرةهزودا  أاوح ناصا

ذزوا ِمن دزونِِه آلِهاة  قزذلح هاذ. ذن }أاِم اتَّخا ذرز ما ِذكح ِعذيا وا ذن مَّ ذرز ما ا ِذكح هاذاناكز ح هاذذا اتزوا بزرح

ونا ل ِرضز عح قَّ فاهز  مُّ لامزونا الححا هز ح الا ياعح ثارز  24األنبياءقابحلِي بالح أاكح

ِ قزذلح  ذعا  َّ ِض أاإِلاذه  مَّ ارح األح اِء وا ذما ذنا السَّ قزكز  مك زز ن يارح ما هز وا لحقا ثز َّ يزِعيدز  الحخا
أز  }أامَّن يابحدا

اِدقِينا ل نتز ح صا هااناكز ح إِن كز  .  64النملهااتزوا بزرح

واذا كان القرآن الكري  قد أنقس  إلى عقيدة وشريعة وقصص ، فإن الغذرض 

ظذة من عرض قصص األم  الماضذية هذي االسذتفادة مذن الماضذي وأخذذ الع

 والعبرة في الحاضر واالستفادة منها في المستقبل .

 االستفادة من الماضي :

اك الكثير من اآليات القرآنية التي تّحال المؤمن علذى أخذذ العبذرة والِعظذة هن

ذذاال  مذذن الماضذذي ، منهذذا علذذى سذذبيل المثذذال :  ذذلحناا ِمذذن قابحلِذذغا إاِلَّ ِرجا سا ذذا أارح ما }وا

ذذانا  يحذذفا كا واح كا ِض فايانظزذذرز واح فِذذي األارح ى أافالاذذ ح ياِسذذيرز ذذنح أاهحذذِل الحقزذذرا نُّذذوِحي إِلاذذيحِه  مك

اقِ  قِلزونا لعا يحر  لكلَِّذينا اتَّقاواح أافاالا تاعح ِة خا ارز اآلِخرا لادا .  119يوسفباةز الَِّذينا ِمن قابحلِِه ح وا

ذذِرِمينا لا جح اقِباذذةز الحمز ذذانا عا يحذذفا كا وا كا ِض فاذذانظزرز ارح وا فِذذي األح .  69لنمذذل}قزذذلح ِسذذيرز

ذانا  يحذفا كا وا كا ِض فايانظزذرز ارح وا فِذي األح لا ح ياِسيرز ذانزوا  }أاوا اقِباذةز الَّذِذينا ِمذن قاذبحلِِه ح كا عا
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ذلزهز   سز اءتحهز ح رز جا وهاا وا رز ما ا عا ثارا ِممَّ وهاا أاكح رز ما عا ضا وا ارح وا األح أاثاارز ة  وا دَّ ِمنحهز ح قزوَّ أاشا

هز ح ياظحلِمزونا لا انزوا أانفزسا لاِكن كا هز ح وا ز لِياظحلِما انا  َّ ا كا  .  9لرومبِالحبايكنااِت فاما

طلذب مذن هذي نمذاذج فقذ  وهذي توضذح أن القذرآن الكذري  ي كل تلغ اآليذات 

أن يأخذذذ الِعبذذرة والِعظذذة مذذن الماضذذي لينتفذذع بهذذا فذذي حاضذذره بذذه المذذؤمن 

ويقذذارن بذذين مذذا عاشذذه السذذابقون فذذي أيذذامه  ومذذا نعيشذذه نحذذن مذذن ومسذذتقبله 

قذذع فذذي نفذذس االخطذذاء التذذي وقذذع فيهذذا نكذذي ال ظذذروف مشذذابهة لمذذا عاشذذوه 

قون ، لكن العبرة الوحيدة التي أخذذها العذرب والمسذلمون مذن الماضذي الساب

  هي اال يعتبروا به أبدا  .

كانذذت تلذذغ بعذذا الخذذواطر المسذذتقاة مذذن القذذرآن و  تعذذالى أعلذذ  وهذذو مذذن 

 وراء القصد .

 

 

 

 

 

 

 قائمة المراجع :
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( ينظر : محمذد فذؤاد عبذد البذاقي .المعجذ  المفهذرس أللفذاظ القذرآن. مؤسسذة جمذال 3)
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تكذذوين المفّكذذر خطذذوات عمليذذة . دار السذذالم ، القذذاهرة ( ينظذذر : عبذذدالكري  بكذذار : 5)

 .64م .  2111  2.ط

( ينظر : عبذدالكري  بكذار : فصذول فذي التفكيذر الموضذوعي ، دار القلذ  ، دمشذق . 6)
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( مصذذذذطفى محمذذذذود : القذذذذرآن محاولذذذذة لفهذذذذ  عصذذذذري .دار العذذذذودة .بيذذذذروت. 7)

 .117م. 1979ط 

 . سابق .63صول في التفكير الموضوعي .  ( عبدالكري  بكار : ف8)

( أنذذور الجنذذدي :  سذذقوط العلمانيذذة . دار الكتذذاب اللبنذذاني ، بيذذروت ) د ـ ت (   9)

156. 
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 ! كضرورة  اآلخــــــــــرثقافة التعايش : 

لعذب اآلخذذر المخذذالف دورا  محوريذا  وهامذذا  فذذي الفكذر اإلسذذالمي مذذن خذذالل  

عذرض الذذي هذل الكتذاب ـ المشذكين وألكفّذار وتواجده فذي الذنص القرآنذي ـ ا

الحذوارات التذي خاضذها  ذلغ من خاللالمخالف والحوار معه واآلخر أراء  

النبذذي ـ صذذلى   عليذذه وعلذذى آلذذه وسذذل  ـ مذذع مشذذركي مكذذة ومذذع اليهذذود 

والنصارى في المدينة ومن خالل وثيقة المدينة التي مثلذت دسذتورا  للتعذايش 

المواطنذذة  وقذذد سذذاه  اآلخذذر ـ والمتمثذذل بذذاليهود  مذع المخذذالفين علذذى أسذذاس

والنصارى والصابةة ـ في ظهور عل  الكالم الذي كان يسذتهدف الذدفاه عذن 

العقائذذذذد اإليمانيذذذذة باألدلذذذذة العقليذذذذة ضذذذذد الشذذذذبهات  التذذذذي طرحهذذذذا اآلخذذذذر 

والتسا الت التي أثارها حول العقائد الغيبية طالبا  االجابة العقلية عنها وليس 

 ت القرآنية التي ال يعترف بها . االجابا

مذع اآلخذر باعتبذار ذلذغ  تكذل ذلذغ شذّكل الشخصذية اإلسذالمية التذي تعايشذ 

وخصوصذذا فذذي بذذالد الرافذذدين  التعذذايش ضذذرورة حياتذذه ولذذيس ترفذذا  فكريذذا  

 .والشام الكبرى  التي تواجد فيها اتباه الرساالت السماوية المختلفة 

أي اآلخذر فذي الثقافذة اإلسذالمية فذي ميذدان ولتأكيد منهجية االنفتاح علذى الذر

العل  والمعرفة أهت  بعضه  في التذأليف والتصذنيف حذول مسذائل الخذالف ، 

عرضا  ومقارنة وأصبح ذلغ لونا  من ألوان المعرفة والبحال فذي تلذغ الثقافذة 

ومن اوائل الكتب المؤلفة في ذلغ الميدان  كتذاب )اخذتالف العلمذاء ( لمحمذد 

وكتذذذاب )اخذذذتالف الفقهذذذاء ( ألبذذذي جعفذذذر  هذذذـ (294) ت  بذذذن نصذذذر المذذذروزي

ومن اوسع تلغ الكتب كتاب ) الخالف ( للشيخ محمد بذن  هـ ( 321)ت الطحاوي

وقذد صذار مذن مقذاييس قذوة العذال  والفقيذه معرفذة  هـ (461) ت الحسن الطوسي 

) مدى إحاطته بمختلف اآلراء وأدلة استنباطها وقد نزقل عن اإلمام أبو حنيفذة 

بمعظذ  ـذ عنذد مناظرتذه لإلمذام جعفذر الصذادق وإعجابذه بإحاطتذه   هذـ (151ـ  81

وكذان  قولذه : إ أعلذ  النذاِس اعلمهذ  بذاختالف النذاس إاآلراء المخالفذة لذه ـ 

هـ ( يأمر تالمذتذه عنذد افتذائه  للنذاس أن ال 148ـ 81اإلمام جعفر الصادق )

 . (1) يتجاهلوا آراء المذاهب األخرى 

 من هو اآلخر :

ولونذذا  وعقيذذدة  ودينذذا  ومذذذهبا  وعرقذذا  اآلخذذر هذذو المخذذالف لذذغ جنسذذا  ونوعذذا  

يرين فذي  ، لغة  وثقافة  ،وحزبا   وطائفةا  فكرا  وسلوكا  زمانا  ومكانا  ، فلسنا مخز

وجود اآلخر فهو قضاء وقذدر أوجذده الخذالق لحكمذة فذي خلقذه لتكذون الحيذاة 

لذغ فذي السذكن أو زمذيال  لذغ فذي قذد يكذون اآلخذر جذارا   أكثر ثراء وتنوعذا  .

العمذذل ـ أو علذذى مقاعذذد الدراسذذة ـ أو شذذريكا  لذذغ فذذي الذذوطن واالنتمذذاء 

رادا  وشذذعوبا  ودوال  فذذالحضذذاري ممذذا يعنذذي  إ أن اآلخذذر جذذزء مذذن حياتنذذا أ
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نتداخل معه ونتذأثر بذه ونذؤثر فيذه وهذذا يعنذي أنذه ال يمكذن الغذاء اآلخذر وال 

 . (2)االنفصال عنه كليا  إ 

عيوبنذا ، الن اإلنسذان  فيهذاخر هو المرآة التي من خاللها يمكن أن نرى واآل

الفرد )او المجتمع ، الحزب ، الدين ،المذهب ( ال يدرك عيذوب نفسذه ـ ألنذه 

ال يستطيع ر يتها او ألن أناه تمنعه من ر يتهذا ـ او ربمذا يتغافذل عنهذا ،امذا 

 .يرى سواها  ، ألنه يركز عليها والاآلخر فهو يرى عيوبغ مباشرة 

واآلخر شرط للوجود وأساس لبناء الحياة وال يمكن االسذتغناء عنذه ، فمذثال    

: المرأة ـ آخر مخالف للذكر جنسا  ـ وجودها يرتب  بوجوده وجودا  وعذدما  . 

والغذذرب ـ األوربذذي ،االمريكذذي ـ  آخذذر مخذذالف للشذذرق دينذذا  ولغذذة وثقافذذة  

ـ وكذذلغ الشذرقز بالنسذبة للشذرق وسلوكا  ـ وهذو شذرط وجذود واكتمذال حيذاة 

ألنه يعيش بفضذل مخترعاتذه وتكنولوجيذاه وأدويتذه ومعظذ   بالنسبة للغرب ـ

، كما أن الغرب يعيش على المواد الخام واألسذواق وسائل العيش والرفاهية 

 التي يوفرها له الشرق وهذا يمثل قمة التكامل في الحياة .

 اهمية وجود اآلخر في الحياة :

ر جزء  هاما في حياتنا ال يمكن اغفاله ـ  سواء  أكان فردا  او حزبا يشكل اآلخ

او دينا  او طائفة او مذذهبا  او شذعبا  او طنذا  ـ نتعامذل معذه كذأفراد وكشذعوب 

وكدول ، نتداخل معه ، نتأثر به ونذؤثر فيذه ، وال يمكذن الغذاءه او االنفصذال 

مذذا يموتذذان معذذا  ، عنذذه االّ بعمليذذة قيصذذرية  يمذذوت فيهذذا احذذد الطذذرفين ورب

ويجب أن يشّكل اآلخر في حياتنا المعاشه متنا  هاما  ـ وليس هامشا  ضةيال ال 

يكذذاد يزذذرى ـ وذلذذغ ألن وجذذوده اسذذاس يقذذوم عليذذه التنّذذوه واالخذذتالف الذذذي 

 .يضيف للحياة اإلنسانية طعما  ومذاقا  مقبوال و شهية   للعيش 

 فطرته التي ال نستطيع تغيرها والتنوه واالختالف هو سنّة   في االرض و

ِ لالروم لحِق  َّ لايحهاا الا تابحِديلا لِخا ِ الَّتِي فاطارا النَّاسا عا ةا  َّ  31} فِطحرا

قلِد لآلخرين ـ يجب ان يكذون لذه شخصذيته  فكل إنسان حقيقي اصلي ـ غير مز

المستقلة ،وتفكيره  المتميذز وطابعذه الفريذد ، وكذل تلذغ الصذفات تميذزه عذن 

الخرين، باعتبارهذا بصذمته المعنويذة ، ويجذب ان تذوازي بصذمته الماديذة ـ ا

ـ  التذي يختلذف بهذا عذن أو بصذمة الرائحذة سواء بصمة اليد ام بصمة العذين 

جميع الناس في كل زمان ومكان ،ذلغ االختالف كان سببا للخلق كمذا اخبذر 

ة  تعالى بقوله : لا النَّاسا أزمَّ عا بُّغا لاجا اء را لاوح شا تالِفِذينا إاِلَّ  }وا خح الزونا مز الا يازا ة  وا اِحدا وا

لاقاهز ح ل هود لِغا خا لِذا بُّغا وا ِح ا را ن رَّ  119ـ 118ما

واخذذذتالف  النبذذذذات ِ واشذذذذكالها واحجامهذذذذا واخذذذذتالف الوانهذذذذا وطعومهذذذذا ، 

واختالف الجبال والحيوان والناس ،آية فريدة من آيات   الدالة على قدرتذه 

اتظ ،كما اخبر تعالى : ذرا ناذا بِذِه ثاما جح را ذاء  فاأاخح اِء ما ذما لا ِمذنا السَّ ا أانذزا }أالا ح تارا أانَّ  َّ
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ذود   ابِيذبز سز را غا انزهاذا وا تالِذف  أالحوا خح ر  مُّ مح حز د  بِيا  وا دا ِمنا الحِجبااِل جز انزهاا وا تالِفا  أالحوا خح  مُّ

تالِف  أالح  خح اِم مز انحعا األح ابك وا الدَّوا ِمنا النَّاِس وا ا ِمذنح ِعباذاِدِه وا ذى  َّ شا ذا ياخح لِغا إِنَّما ذا انزهز كا وا

فزور  ل فاطر ِزيز  غا ا عا اء إِنَّ  َّ لاما  28ـ 27الحعز

واختالف لغات النذاس والذوانه  وثقافذاته  آيذة تذدل عذل عظمذة الواحذد الذذي 

اِت خذذرج منذذذه ذلذذغ الكثيذذذر المتنذذوه  كمذذذا قذذال : اوا ذذذما لحذذذقز السَّ ِمذذذنح آيااتِذذِه خا }وا

ا الِِمينا لالروموا يااتظ لكلحعا لِغا آلا انِكز ح إِنَّ فِي ذا أالحوا فز أالحِسناتِكز ح وا تاِلا اخح ِض وا ارح  22ألح

اختالف اللغذات والثقافذات سذببا الخذتالف الشذرائع والمنذاهج يّشكل وبالتالي 

والطذذرق التذذي تذذؤدي جميعهذذا الذذى خذذالق واحذذد ، فكذذل الرسذذاالت هذذي طذذرق 

التسذذلي  َ  اإلسذذالم و واحذذدة وديذذن واحذذد وهذذو ووسذذائل للوصذذول الذذى غايذذةِ 

اء :، كما قال تعالى سبحانه وتعالى  لاوح شا ِمنحهااجا  وا ة  وا عا لحناا ِمنكز ح ِشرح عا } لِكزلٍّ جا

اِت إِلاذى    يحذرا ذتابِقزوا الخا ذا آتاذاكز  فااسح كز ح فِذي ما ِكن لكيابحلزوا لـا ة  وا اِحدا ة  وا مَّ
لاكز ح أز عا ّ ز لاجا

رح  تالِفزونا لالمائدةما نتز ح فِيِه تاخح ا كز ِميعا  فايزنابكةزكز  بِما كز ح جا  . 48ِجعز

 : ال ات واآلخر

هنذذاك عالقذذة متبادلذذة بذذين الذذذات واآلخذذر فذذإذا أردنذذا أن نتعذذرف علذذى ذاتنذذا 

وهويتنا علينا أن نتعّرف على اآلخر المختلف عنا كي نعرف ما يميزنا عنذه 

لغ كذان لزامذا  علينذا أن نتّعذرف علذى هويتنذا ـ والعكس بالعكس ـ  من أجل ذ

 كي نعرف اآلخر  ونستطيع تلمس المشترك بيننا وبينه .

 معنى الهوية :

معلوم لدى المشتغلين بعلذ  المنطذق أن الهويذة ـ أو الذاتيذة ـ إ مذأخوذة مذن ) 

وحقيقته المشتملة عليه اشتمال النواة علذى   ءهّو .. هزّو ( بمعنى جوهر الشي

ثمارها ... وهوية الشذيء هذي ثوابتذه التذي تتجذدد وال تتغيذر ... إنهذا الثمرة و

 . (3)كالبصمة بالنسبة لإلنسان يتميز بها عن غيره إ 

والهوية التي تزميز الفرد هي خالصة تفاعِل بين الفرد ـ وكذلغ المجتمع ـ مع 

ماضيه الذي يمتد بجذوره بعيدا وبين خبرات الطفولة في شتى المجاالت من 

وبذذين تطلعاتذذه المسذذتقبلية ضذذمن الفذذر  المتاحذذة والحذذدود الواقعيذذة جهذذة 

 لطموحاته الشخصية من جهة أخرى .

وثوابذت األمذة ـ التذي تتجذدد وال تتغيّذر هذي الذدين ـ والمعتقذد بكافذة اشذكاله ـ 

واللغة باعتبارها قالبذاا للفكذر ووسذيلة للتفذاه  واألخذالق التذي تفذّرق المجتمذع 

حيذواني وكذذلغ الثقافذة باعتبارهذا أسذلوب حيذاة الفذرد اإلنساني عن القطيع ال

  والمجتمع على السواء .

ـ بحسب المعجذ  الفلسذفي ـ بأنهذا : إ حقيقذة الشذي في الفلسفة تزعرف الهوية و

ريجذارد )من حيذال تميذزه عذن غيذره وتسذمى أيضذا  وحذدة الذذات إ . ويذرى 

ن اآلخذرون أن الهوية االجتماعية  هي إ تصورنا حول من نحن وم ( جنكر
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وكذذذلغ تصذذور اآلخذذرين حذذول أنفسذذه  وحذذول اآلخذذرين . وتذذأتي أثذذر عمليذذة 

التفاعل اإلنساني و هي تستلزم عمل مقارنات بذين النذاس كذي تؤسذس أوجذه 

التشابه واالختالف بينه  . فأولةغ الذين يعتقدون بوجذود التشذابه بيذنه  وبذين 

يعتقذذدون أنهذذ   اآلخذذرين يشذذتركون فذذي هويذذة تتميذذز عذذن هويذذة النذذاس الذذذين

 . (4)مختلفون وال يشتركون بذات الهوية إ 

العربذي  فذي الفكذروموضوه الهويذة ـ الذاتيذة ـ مذن المواضذيع التذي ظهذرت 

مع ظهور هاجس النهضة واإلصالح في المجتمعذات العربيذة منذذ اإلسالمي 

قرابذذة القذذرنين مذذن الذذزمن ـ وبالتحديذذد مذذع الحملذذة الفرنسذذية علذذى مصذذر 

يرجع السبب في ذلغ إلذى شذعور المفكذرين العذرب بذالخطر م ـ  و1798عام

الذي يهدد هويته  وحضارته  وتاريخه  على يد إ عذدو قذوي وخطيذر يزريذد 

هذذذا ويعمذذل جذذادا  عليذذه ممذذا ولذذد قناعذذة لذذدى نخبذذة مذذن العلمذذاء المصذذلحين 

بضرورة االنتباه لهذا الموضوه الخطير والتصدي له عبر السير في عمليذة 

للواقذذع السذذيء الذذذي تعيشذذه األمذذة اإلسذذالمية ، فكذذان هذذذان تغييذذر وإصذذالح 

السببان : الشعور بالخطر والشعور بالحاجذة إلذى اإلصذالح همذا اللذذان ولذدا 

االهتمام بموضوه الهوية لدى المفكرين اإلصذالحيين ، هويذة النهضذة التذي 

 .  (5)يرومون القيام بها في ذلغ الوقت إ 

ح والتغيير من أه  العوامل التي تحذرك إذاا الشعور بالخطر وهاجس اإلصال

المجتمعات واالم  نحو العودة إلى الذات والبحذال عذن الهويذة الجامعذة التذي 

تتميز بها ـ ولها ومن اجلها ـ عذن بقيذة المجتمعذات واألمذ  التذي تعذيش معهذا 

 على ظهر األرض .

اة والخالصة أن الهوية ـ أو الذاتيذة ـ تعنذي بكذل بسذاطة : مذن أنذت فذي الحيذ 

،ومـاذا تزريد منها ـ فردا  أو جماعة  ؟ ـ وتتأسذس علذى الذوعي بالخصوصذية 

والتّميز والتفرد واالختالف عن اآلخر المخذالف لذغ فذي كذل شذي ، فميذزات 

الفذرد هذذي هويتذذه التذذي تميذزه عذذن غيذذره مذذن االفذراد وميذذزات المجتمذذع هذذي 

 هويته المميزة له أيضا  . 

 في ظل اإلسالم :المخالف اآلخر 

ن المعلوم لكل ذي عقل أن الكون الفسيح قذائ  علذى دعمتذين بينهمذا ارتبذاط م

وثيق  وهما : قداسة اإلله وكرامة االنسذان ، فمذن يقذدس   مذن الضذروري 

علذ  ذلذغ ام ـذ  أن يكرم االنسان  ومن يكرم االنسان فهو بعمله هذا يقذدس  

 يالم مذنهج إنسذانوبنذاء علذى ذلذغ فذأن المذنهج الذذي جذاء بذه اإلسذـ لذ  يعلذ  

صذذرف يتعامذذل مذذع اإلنسذذان علذذى أسذذاس إنسذذانيته )أصذذل الخلذذق المشذذترك( 

فاإلنسانية هي اللغة العالمية الواحدة التي تكل  بهذا اإلسذالم إلذى جميذع النذاس 

العذالمين ( وتعامذذل ألن   سذبحانه وتعذالى قذذال فذي كتابذه : ) الحمذذد َ رب 
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ينظر الى أي نسذان بأنذه مكذرم بأصذل بها مع بقية الرساالت السماوية، وهو 

ذِر }  ، كما قذال تعذالى : الخلق الباحح لحناذأه  فِذي الباذرك وا ما حا ما وا ناذا بانِذي آادا مح رَّ لاقاذدح كا وا

لاقحناذذذذا تافحِضذذذذيال   وفضذذذذلناه ِمذذذذنا الطَّيكباذذذذاِت  ورزقنذذذذاه  ذذذذنح خا ثِيذذذذرظ ِممَّ لاذذذذى كا  لعا

 .ل 71}االسراء:

هذذذا يكفذذي ويزيذذد كذذي نبذذره ونكرمذذه ألنذذه يحمذذل فذذي داخلذذه مذذن روح   و

ونحترمه . وكما قال اإلمام علي ـ كرم   وجه ـ في رسالته إلى واليذه علذى 

مصر مالغ االشتر بأن أي انسان : إ إما  أت لغ فذي الذدين أو نظيذر لذغ فذي 

الخلق إ لقد بنى االسالم العالقة بغير المسلمين علذى أسذاس أن االخذوة التذي 

ة التي تربطه  بغيره  من اصذحاب الرسذاالت االخذرى تجمع بينه  والرابط

قائمة على أصل الخلق المشترك ، باعتباره  آلدم عليه السالم ، فاإلسالم ال 

يفذذرق بذذين النذذاس علذذى أسذذاس العقيذذدة، بذذل هذذو يذذأمر بالتعامذذل االنسذذاني مذذع 

المخالفين له على أسذاس مذن العذدل الذذي ينبغذي أن يقذوم ويسذود بذين جميذع 

 ولة االسالمية وال فرق بين المسل  وغير المسل  ، وكما قال تعالى :افراد الد

ذذذاِء  شا ذذذِن الفاحح يانحهاذذذى عا باذذذى وا إِيتاذذذاِء ِذي القزرح ذذذاِن وا سا اإِلحح ِل وا ذذذدح رز بِالعا }إِنَّ  ا ياذذذأحمز

ل  ونا كَّرز لَّكز ح تاذا ِي ياِعظزكز ح لاعا الباغح ِر وا نحكا المز وا
 .   ل91}النحل:

سذذلمين أن يتعذذاملوا مذذع بعضذذه  ومذذع غيذذره  بذذاألخالق فاإلسذذالم يذذأمر الم

الفاضلة والمعاملذة الحسذنة والعشذرة الطيبذة والمشذاركة بالمشذاعر اإلنسذانية 

النبيلة التي تأمر بالبر واإلحسان والرحمة لجميع الناس دون اسذتثناء ،وأمذر 

  المسلمين بالعدل واإلنصذاف مذن المسذل  لآلخذر ـ ولذو مذع العذدو ـ ولذيس 

نزذوا  اك أي منهج بشري وضعي يأمر بذلغ ،قذال تعذالى:هن }ياذا أايُّهاذا الَّذِذينا آاما

ذذِدلزوا  لاذذى أاالَّ تاعح مظ عا ذذناآانز قاذذوح نَّكز ح شا ذذِرما الا ياجح ذذِ  وا اءا بِالقِسح ذذهادا اِمينا َِ شز كزونزذذوا قاذذوَّ

بِير   اتَّقزوا  ا إِنَّ  ا خا ى وا بز لِلتَّقحوا ِدلزوا هزوا أاقحرا ل  اعح لزونا ما ا تاعح بِما
  ل8}المائدة:

ذذِن } وفذذي أيذذة أخذذرى يقذذول تعذذالى وكز ح عا ذذدُّ مظ أانح صا ذذناآانز قاذذوح نَّكز ح شا ذذِرما الا ياجح وا

لاى اإِلثحذِ   نزوا عا اوا الا تاعا ى وا التَّقحوا لاى البِرك وا نزوا عا اوا تاعا تادزوا وا اِم أانح تاعح را ِجِد الحا سح الما

اتَّقزوا  ا  اِن وا وا دح العز ِديدز الِعقاابِ وا  . (6) ل2}المائدة: ل إِنَّ  ا شا

سن ه الرسول الكري  ـ المخالف هذا البناء األخالقي المحك  للتعامل مع اآلخر 

عليذذه وعلذذى آلذذه أفضذذل الصذذالة وأتذذ  التسذذلي  ـ فذذي بدايذذة ظهذذور الدولذذة 

اإلسذذالمية فذذي المدينذذة المنذذورة عنذذدما تعامذذل مذذع أصذذحاب الملذذل والنحذذل 

باعتبذذاره  مذذواطنين وليسذذوا رعايذذا ،لهذذ  مذذا للمسذذلمين مذذن حقذذوق  األخذذرى

وعليه  ما على المسلمين من واجبات تجاه الدولذة الوليذدة مذن خذالل الوثيقذة 

التي عقدها الرسذول الكذري  مذع القبائذل العربيذة االثنذي عشذر وقبائذل اليهذود 

 .  (7)إ  العشر ، وتعتبر تلغ الوثيقة بحق هي إ أول دستور مكتوب في العال 
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وقذذد نظمذذت تلذذغ الوثيقذذة العالقذذة بذذين مختلذذف مذذواطني الدولذذة الناشذذةة مذذن  

المسلمين وأهل الكتاب وبقايا مشركي المدينة ، ويمكذن القذول بثقذة تامذة بذأن 

رسول االسالم كان إ قد انفرد من بين جميع األنبيذاء بذأن عقذد أكبذر وأعظذ  

ها في روحها وداللتها أي وثيقة وثيقة سياسية ل  يسبقه إليها  نبي ول  تتجاوز

 .(8)تاريخية معروفة الى اليوم إ

وأهذذ  شذذيء ركذذزت عليذذه الوثيقذذة المذذذكورة فذذي بنودهذذا المختلفذذة هذذو الذذوالء 

للدولة اإلسالمية على أساس المواطنة المشتركة ـ ولذيس العقيذدة المشذتركة ـ 

مذذا  وال وحذذدة العنصذذر المشذذترك ، فلليهذذود مذذا للمسذذلمين مذذن حقذذوق وعلذذيه 

علذذى المسذذلمين مذذن واجبذذات ... ولهذذ  النصذذر واألسذذوة غيذذر مظلذذومين وال 

تناصر عليه  ... وه  ينفقون مع المسلمين ما داموا محذاربين وبذين اليهذود  مز

والمسذذذلمين النصذذذر علذذذى مذذذن حذذذارب أهذذذل هذذذذه الوثيقذذذة  و بيذذذنه  النصذذذح 

 . (9)والنصيحة والبر دون اإلث   

مدينذة فذي ظذل وثيقذة المدينذة التذي قذررت لقد عاش اليهود وبذاقي مشذركي ال

المواطنذذة المتسذذاوية للجميذذع ـ حقوقذذا  وواجبذذات ـ معصذذومين دمذذا  ومذذاال  

وعرضذا  ، وفرضذت علذيه  واجبذات ـ بحكذ  مذواطنته  الدائمذة ـ تذؤدي إلذى 

إحقاق حقوقه  أوال وتذؤدي ثانيذا  إلذى تحقيذق التكافذل مذع الدولذة والذوالء لهذا 

 لحف  كيانها الداخلي .

وتحقق لآلخر المخالف في ظل الدولة االسالمية التأكيد والحذر  مذن قِبلهذا 

علذذى ارسذذاء مبذذدأ حريذذة العقيذذدة والتأكيذذد علذذى مبذذدأ التسذذامح الذذذي شذذمل 

المسلمين وغيره  بالحقوق والواجبات عينها ـ باعتبار المواطنة المتسذاوية ـ 

 . (11)وليس اعدل ممن يساويغ بنفسِه في النصفة والعدل والحك   

لقذد قِبذل الرسذول الكذري  ـ عذن طيذب خذاطر ـ وجذود اليهذود وبقايذا مشذركي 

المدينة وعاهده  معاهدة الند للنذد لهذ  ديذنه  و لذه دينذه  ولذ  يتجذه إلذى رسذ  

سياسذذة اإلبعذذاد والمصذذادرة للمخذذالفين ،بذذل رسذذ  سياسذذته مذذع اآلخذذر بالعذذدل 

 .  (11)والمساواة والتعاون 

له مذن أهذل الكتذاب مذن اليهذود والنصذارى معاملذة وقد كان الرسول في تعام

الند للند والشريغ للشريغ ـ شراكة في االنسانية وشراكة في الذوطن ـ وكذان 

في تعامله وحواراته معه  يركز على نطاق االلتقاء بينه  ويتجنذب الخذوض 

ذاِدلزوا  الا تزجا في نقاط االختالف ،كما اخبر عن ذلذغ القذرآن الكذري  بقولذه : }وا

نَّذذا بِالَّذذِذي أاهحذذ قزولزذذوا آما ذذوا ِمذذنحهز ح وا ذذنز إاِلَّ الَّذذِذينا ظالامز سا لا الحِكتاذذاِب إاِلَّ بِذذالَّتِي ِهذذيا أاحح

لِمزونا ل سح نز لاهز مز ناحح اِحد  وا إِلاهزكز ح وا إِلاهزناا وا أزنِزلا إِلايحكز ح وا أزنِزلا إِلايحناا وا
 .46العنكبوت

ي الدولذة اإلسذالمية علذى أسذاس لقد تعامل المسلمون مذع غيذره  مذن مذواطن

}الا يانحهاذاكز ز  ز  الرابطة الوطنية التي تقوم على البر والقس  كما قال تعذالى :
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وهز ح  ذذوكز ح ِمذذنح ِدياذذاِركز ح أانح تاباذذرُّ ِرجز لاذذ ح يزخح يِن وا ذذِن الَّذذِذينا لاذذ ح يزقاذذاتِلزوكز ح فِذذي الذذدك عا

تزقحِسطزوا إِلايحِه ح إِنَّ  ا يزِحبُّ  ل  وا قحِسِطينا المز
 . ل8}الممتحنة:

وتلذذغ الرابطذذة الوطنيذذة واالنسذذانية هذذي أعلذذى شذذانا  وأقذذوى أثذذرا فذذي رعايذذة 

حقوق غير المسلمين وهي أضمن لحقوقه  من المواطنة المجردة ، قذال ابذن 

حزم : إإن من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بالدنا يقصذدونه  وجذب 

والسالح ونموت دون ذلغ صونا  لمن هو في  علينا أن نخرج لقتاله  بالكراه

 .(12)ذمة   تعالى وذمة رسوله فإن تسليمه دون ذلغ إهمال لعقد الذمة إ

لقد شدد اإلسالم العقوبة على من يتعرض للذذمي وللمعاهذد بغيذر حذق و أكذد 

على ذلغ قول الرسول الكري  : إمن قتذل معاهذدا  لذ  يذرح رائحذة الجنذة وإن 

سذذيرة أربعذذين عامذذا  إ )رواه البخذذاري ،كتذذاب الجزيذذة ريحهذذا توجذذد مذذن م

 والموادعة ( .

وعلى ضوء ذلغ فإن الغاية النهائية التذي تسذتهدفها رسذالة اإلسذالم هذي دفذع 

الظلذ  عذذن النذاس دون اسذذتثناء وإقامذذة العذدل بيذذنه ، وعنذدما تحققذذت أهذذداف 

بذلغ  رسالة اإلسالم كان المسلمون خير أمة أخرجت  للناس ومدحه  القرآن

ِر قائال  : نحكا ِن المز نا عا تانحهاوح وِف وا رز عح ونا بِالما رز مز
تح لِلنَّاِس تاأح ِرجا ةظ أزخح يحرا أزمَّ نحتز ح خا }كز

ِمنزونا بِاَِل  تزؤح وا
 .   ل111}آل عمران:

إن القي  األخالقية للمجتمع اإلسالمي القائ  على األخوة بين المسلمين وعلذى 

لمين قامذذت علذذى قاعذذدة األمذذر بذذالمعروف المعاملذذة الحسذذنة مذذع غيذذر المسذذ

 . (13)والنهي عن المنكر مع المسلمين ومع غيره  على حد سواء 

ومما يدل على أن مبدأ المواطنة ّعذ  الدولذة اإلسذالمية ،أن الخليفذة عمذر بذن 

الخطذذاب أجذذرى مذذاال  مذذن بيذذت مذذال المسذذلمين علذذى رجذذلظ مذذن أهذذل الذمذذة ـ 

أنذه فقيذر ، وقاضذى اإلمذام علذي ـ كذرم    باعتبذاره مواطنذا  ـ تبذين للخليفذة

وجهه ـ نفسه مع يهودي عندما ادعى األخير ملكيته لدره اإلمام وجلسذا معذا  

أمذذام القاضذذي باعتبارهمذذا مواطنذذذان ،األول خليفذذة المسذذلمين واآلخذذر أحذذذد 

 مواطني الدولة اإلسالمية . فعالما يدل هذا التسامح مع اآلخر ؟ 

 مهذداةسالم وذلذغ الن الرسذول الكذري  هذو الرحمذة  الإنه يدل على عالمية اإل

ل الاِمينا ة  حعا ما حح لحنااكا إاِلَّ را سا ا أارح ما لعالمين}وا
 . ل117}األنبياء:

فرسالة اإلسالم إ ال تخاطب المسلمين وحده   بل تخاطب بنذي البشذر حتذى 

أن كلمة المسل  فيها تعبير عالمي فهي ال تدل على قومية أو عرق  أو جذنس 

 . (14)لون أو منحدر اجتماعي أو طبقي أو اتجاه  سياسي  أو فكري إ  أو 

إن حقيقة اإلسالم المعبذرة عنذه  وجذوهره األساسذي الذذي يفصذله عذن غيذره 

من الرسذاالت السذماوية هذو التسذامح مذع الجميذع والعذدل بيذنه  علذى أسذاس 

دل المواطنة المتساوية وليس على أي أساس آخر إن إ كلمتي التسامح  والعذ
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هما التعبير الدائ  عن الجوهر الشامل الذذي يسذتوعب أدق تفاصذيل التشذريع 

 .(15)خاصة في مجال الدعوة إلى اإلسالم إ 

فلقد تعامل اإلسالم مع اآلخر في المدينة المنورة ـ اليهود وبقايذا المشذركين ـ 

علذذى أسذذاس التسذذامح المعبذذر عذذن روح اإلسذذالم ،فالتسذذامح وفذذق المنظذذور 

ضذذيلة أخالقيذذة وضذذرورة مجتمعيذذة وسذذبيل لضذذب  االختالفذذات اإلسذذالمي إف

وإدارتهذذا ...وهذذو كسذذلوك وموقذذف لذذيس منّذذة  أو دليذذل ضذذعف أو ميوعذذة فذذي 

االلتذذذذذزام بذذذذذالقي  بذذذذذل هذذذذذي مذذذذذن مقتضذذذذذيات القذذذذذي  ومتطلبذذذذذات االلتذذذذذزام 

بالمباد ...وعليذذذذه فذذذذإن التسذذذذامح الذذذذذي يقذذذذود إلذذذذى التعذذذذايش واالسذذذذتقرار 

أسذذباب التعذذاون بذذين مختلذذف أبنذذاء وشذذرائح االجتمذذاعي وتطذذوير أواصذذر  و

 . (16)المجتمع هو من صمي  القي  اإلسالمية النبيلة إ 

ولقذذد عبذذر المسذذلمون عذذن تسذذامحه  مذذع اآلخذذر فذذي العهذذد النبذذوي والخالفذذة  

الراشذذدة  وممارسذذته  لذذه فذذي تعذذامله  ـ قذذوال  وسلوكا ذذـ وإرسذذائه  لقواعذذده 

لغربية وذلغ من خالل وثيقة المدينة األساسية قبل أن تتحدث عنه القواميس ا

التي تضمنت نفس فكرة التسامح الحديثة القائمة باختصذار علذى تقذدي  أفكذار 

دون السعي لفرضها ، كان سلوكه  مع اآلخذر المخذالف لهذ  فذي العقيذدة هذو 

جذذذوهر تعريذذذف قذذذاموس)الروس( للمعنذذذى الفلسذذذفي للتسذذذامح الذذذذي يعنذذذي 

وسذذلوكه وأراءه السياسذذية والدينيذذة :إاحتذذرام حريذذة األخذذر وطذذرق تفكيذذره 

ويتجلى انفتاح االسالم وتسامحه مع المخالفين له في العقيدة في قبولذه  .(17)إ

وحمايتذذذه أفذذذرادا  وجماعذذذات  ومجتمعذذذات غيذذذر اسذذذالمية إ فقذذذد تقلذذذد يهذذذود 

ونصذذارى وأعضذذاء طوائذذف أخذذرى وظذذائف هامذذة فذذي حكومذذات اسذذالمية 

وق والرعايذة ،وسذمحت السذلطات عديدة وحظيت أديذان مختلفذة بكامذل الحقذ

 . (18)لغير المسلمين بممارسة شعائره  دونما تضييق إ

وما هو بديهي أن هذذا السذلوك كذان مسذتمدا  مذن الرسذول الكذري  ـ صذلى   

عليه وآله وسل  ـ الذي كان تعامله مع المسلمين ومع غيره  خير دليذل علذى 

قذوال  وسذلوكا  ، فقذد قِذدم عظمة اإلسالم وتسامي مبادئه وتسذامحه مذع اآلخذر 

على الرسول الكري  وفدز من نجران ودخلوا عليه مسجده بعد صالة العصر، 

فجاء وقت صالة الوفد فقاموا يصذل ون فذي مسذجد الرسذول ـ وهذ  علذى غيذر 

ملذذة اإلسذذالم ـ فذذأراد المسذذلمون مذذنعه  فقذذال لهذذ  النبذذي : دعذذوه  يصذذلون 

البخذذاريز أن النبذذي صذذلى   ،فاسذذتقبلوا المشذذرق وصذذلوا صذذالته  ، وروى 

عليه وعلى آله وسل  م رت به جنازة زفقام فقيل له : إنها جنذازة يهذودي، فقذال 

 : أوليست نفسا  )كتاب الجنائز( .

على ما يدل ذلغ ؟ ان في اقوال الرسول وافعالذه دالالت علذى تجذذر الذوعي 

حذدة باآلخر آلنه ليس بمسذتغرب مذن رسذوِل آمذن بمذا جذاء بذه القذرآن عذن و
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األصل اإلنساني وعمل على تجسيد ذلغ اإليمان في سلوكه المعذاش ليطذابق 

بين مذا يقذول وبذين مذا يفعذل ـ ال انفصذام بينهمذا ـ األمذر الذذي كذان لذه األثذر 

 األكبر في دخول الناس في دين   أفواجا .

 كيــــف نتــــعرف علـــى اآلخــــــــــــر ؟ : 

لف لنذذا لنتعذذرف عليذذه ونعّرفذذه بنذذا ، ألن يجذذب ان نذذذهب الذذى اآلخذذر المخذذا

 التعارف شرط من شروط اإلنسانية ومن شروط االسذتخالف ، قذال تعذالى :

فزوا  ذارا قاباائِذلا لِتاعا وبا  وا ذعز لحناذاكز ح شز عا جا أزنثاذى وا ذرظ وا كا ن ذا لاقحنااكز  مك }ياا أايُّهاا النَّاسز إِنَّا خا

ِ أاتحقااكز  كز ح ِعندا  َّ ما را بِير  لإِنَّ أاكح لِي   خا ا عا  ح إِنَّ  َّ
 . 13الحجرات

فالحيوانذذات ال تتعذذارف ولذذذلغ هذذي تتصذذاره وتتعذذارك ويأكذذل القذذوي منهذذا 

الضعيف من أجل ذلذغ هذي كذذلغ ، امذا اإلنسذان فهذو بحكذ  انسذانيته مذأمور 

بان يتّعرف على بني جنسه وان يزقي  جسذور المذؤدة واأللفذة بيذنه  البذين مذن 

والحذذوار الذذذي يسذذمح لهذذ  ان يعرفذذوا بعضذذه  الذذبعا عذذن خذذالل  التعذذايش 

قذذرب ، واذا اراد اإلنسذذان أن يتعذذرف علذذى اآلخذذر معرفذذة مباشذذرة صذذحيحة 

 عليه ان يلتزم بالخطوات األتية :

ـ المعرفة المباشرة : من خذالل سذماه مذا يقولذه اآلخذر بنفسذه أو مذا يكتبذه  1

ل الصذحف واالذاعذات ، بقلمه وليس ما ينقل عنه ، وما يزكتب عنه ـ من خال

ومحطات التلفزة ووسذائل النقذل االلكترونذي ـ ألن الناقذل ـ اذا كذان خصذما  ـ 

فهو غير أمين وغير نزيه وليس محايدا   في نقل افكار اآلخر ، او ربما ـ اذا 

  ا  او محّرفذ ا  او مشّوه ا  ل  يكن خصما  ـ في أحسن االحوال قد يكون نقله ناقص

 غير موثوقة واستنتاجاته غير صحيحة . او ربما تكون مصادره

ـ اذا اراد اإلنسان أن يكون موضذوعيا  ـ ولذيس ذاتيذا  ـ فذي معرفتذه لآلخذر  2

فعليه بأن يوطن نفسه بذان تكذون معرفتذه تلذغ غرضذها المعرفذة ولذيس تتبذع 

 العيوب والعثرات ونقاط الضعف .

خذر كمذا هذو ونعني بالموضوعية ايضا  : أن تكون القذراءة هادفذة لمعرفذة اآل

علذذى حقيقتذذه دون ميذذل أو انحيذذاز مسذذبق يجعذذل بصذذر القذذار  زائفذذا  وتعنذذي 

كذلغ عدم اساءة التفسير لذرأي اآلخذر وعملذه مذادام يحتمذل وجهذا  للصذحة ، 

ألن البعا يقرأ اآلخرين متبرعذا  بذالتعبير عذن نوايذاه  ومقاصذده  فيشذكغ 

لذذلغ معذاِن واهذدافا  في الصحيح من أقواله  والظاهر من معاني أقواله  بأن 

 . (19)أخرى 

يجب عليغ أن تتوجه لمعرفة اآلخر وعقلغ عبارة عن صفحة بيضذاء نقيذة   

تشذّوه االفكذار الصذحيحة التذي يمكذن أن تعرفهذا  قذدغير ملوثة بأفكار مسبقة 

عنه ، يجب ان تقارن نفسغ بكأس مملؤة وتحاول ان تملةها مرة اخرى ، لذن 

عن استقبال المزيد ، وهذا هو حذال مذن يزريذد ان تستطيع ألن فيها ما يمنعها 
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بأفكذذار مسذذبّقه عنذذه ، ال يسذذتطيع ألن   ءيعذذرف اآلخذذر وعقلذذه معبذذأ  ومملذذو

 االفكار المسبّقة تمنع وتزاح  االفكار الجديدة التي تحاول الدخول .

م( تلذذغ االفكذذار المسذذبقة  التذذي 1651ـ  1596لقذذد شذذبه الفيلسذذوف ديكذذارت)

التفاح الفاسد ،وقال : اذا كانت لدا شخص مذا سذلة مليةذة تحتل عقل اإلنسان ب

بالتفاح الجيد والفاسد فماذا يفعل كي يطهّر سلته )عقله ( من الفسذاد ؟ ويمنذع 

انتقاله الى التفذاح الجيذد ؟ان الطريقذة السذليمة هذي ان يفذّرغ سذلته مذن جميذع 

اخل السذلة التفاح ،ث  يفحص التفاح  واحدة تلو االخرى ليضع التفاح السلي  د

ويضع الفاسد خارجها . هذا بالضب  ما نحتاجه فذي معارفنذا المتنوعذة ، الن 

المعرفة الخاطةة الفاسدة يمكن ان تفسذد جميذع المعذارف السذليمة فذي عقولنذا 

 كما تفعل التفاحة الفاسدة التي تنقل الفساد الى باقي التفاح السلي  .

عاد عن التعمذي  ، بمعنذى ـ ومن شروط الموضوعية في معرفة اآلخر االبت 3

: اذا صدر مذن شذخص ـ يمثذل حزبذا  او دينذا  او مذذهبا  أو منطقذة ـ خطذأ فذي 

القذذول او الفعذذل فذذال يجذذب ان نعمذذ  ونقذذول ان الحذذزب الفالنذذي او الذذدين او 

المذهب العالني أو المنطقة الفالنية  يتس  بنفس الصفة ، فالتعمي  خطأ فذادح 

ولقذد نبذه القذرآن  ،عذن جذادة الصذواب  يقدح بكل تفكير موضوعي ويخرجذه

الكري  على خطورة التعمي  باعتباره منافيا للموضوعية وللتفكيذر السذلي  فذي 

ذة  ياتحلزذونا اكثر من آية ، يقول تعالى :  ذة  قاآئِما مَّ
ذنح أاهحذِل الحِكتاذاِب أز اء مك وا }لايحسزواح سا

دزونا ل جز هز ح ياسح آيااِت ّ ِ آنااء اللَّيحِل وا
 .  113رانآل عم

ذنح ويقول كذلغ : ِمذنحهز  مَّ ِه إِلايحذغا وا دك نحذهز بِقِنطاذارظ يزذؤا ما
نح إِن تاأح ِمنح أاهحِل الحِكتااِب ما }وا

لايحِه قاآئِما  ل تا عا ا دزمح ِه إِلايحغا إاِلَّ ما دك نحهز بِِديناارظ الَّ يزؤا ما
 .  75آل عمرانإِن تاأح

نا أاهحلز الحِكتا ويقول ايضا  : لاوح آما هز ز } وا ثارز أاكح ِمنزونا وا ؤح نحهز ز الحمز يحرا  لَّهز  مك انا خا اِب لاكا

الحفااِسقزونا ل
 . 111آل عمران

ـ  من شروط الموضوعية ان يدرك اإلنسان بان كذل مخلذوِق ال يخلذو مذن  4

العيوب ـ وكذلغ االفكار والقذوانين الوضذعية ـ باعتبذار ان المخلذوق يتصذف 

و الكامذذل الذذذي يخلذذو مذذن العيذذوب ومذذن بذذالنقص ،بخذذالف الخذذالق لوحذذده هذذ

 النقص ، وكما قال الشاعر العربي :

 اذا انت ل  تشرب مرارا  من القذى *** ظمةت واي الناس تصفو مشاربه .

 ومن ذا الذي ترضى سجاياه  كلها ***   كفى المرء نبال  ان ت ّعد معايبه 

وف نذدرك ان فاذا وجدت عيوبا  عند اآلخر يجب أن نتذكر عيوبنا ، بعدها س

تلغ العيوب يجذب ان ال تكذون عائقذا  للتّعذرف عليذه ومحاورتذه ،ولنتذذكر أن 

هنذذاك مزايذذا تقابذذل تلذذغ العيذذوب ، وبالتذذالي فذذأن العيذذب ال ينفذذي المزيذذة وال 

ينذذتقص منهذذا ، قذذس علذذى ذلذذغ االحذذزاب والمذذذاهب ، هنذذاك عيذذوب وهنذذاك 

ـ ان تذذكر المزايذا  مميزات ، فإذا ذكرت العيب يجذب عليذغ ـ دينيذا وأخالقيذا  
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،حتى اذا اختلفت مع اآلخر وكرهته يجب ان تذّذكر وتعتذرف بمحاسذنه ،ألن 

نزذواح  ذلغ من العدل الذي يحالز عليه القرآن كما قال تعذالى : }ياذا أايُّهاذا الَّذِذينا آما

مظ عا  ذذناآنز قاذذوح نَّكز ح شا ذذِرما الا ياجح ذذِ  وا اء بِالحقِسح ذذهادا ِ شز ّ َِ اِمينا  ذذِدلزواح كزونزذذواح قاذذوَّ لاذذى أاالَّ تاعح

لزونا ل ما ا تاعح بِير  بِما اتَّقزواح ّ ا إِنَّ ّ ا خا ى وا بز لِلتَّقحوا ِدلزواح هزوا أاقحرا اعح
 . 8المائدة

بهذه األفكار تبنى األوطان ويتعايش فيها الجميع وبغيرها يع  الخذراب والذد  

 مار و  من وراء القصد . 

 :الحاضر في الوقت مع اآلخر يشاعكيف نت

يمكذذن ذلذذغ متذذى مذذا آمنذذا بأهميذذة التنذذوه واالخذذتالف وسذذلوك طريذذق الحذذوار 

البناء القائ  على االحترام المتبادل باعتباره مظلة تسذع الجميذع وتذردم الهذوة 

وتقّرب البعيد ، وكذلغ من خذالل االسذتفادة مذن تجذارب الشذعوب المتعايشذة 

ختلفة ، لكذن الحوارذـ  القذائ  برغ  اختالفها الظاهر في الكثير من األشياء الم

 على القبول باآلخر كأمر واقع ـ هو ما يجمعه  .  

ن ندعو الى دينذه بالحكمذة التذي تقذوم علذى العقذل أ  تعالى يخبرنا فإذا كان 

والمنطق والحجة والبرهان وهي تعني : استخدام أرقى الطرق في الوصول 

والوعد والوعيذد ، بذل يجذب الى عقول الناس وقلوبه  ، والبعيدة عن التهديد 

ان يكذذون القذذول لينذذا  سذذهال  بوجذذوه مبتسذذمة ، واصذذوات منخفضذذة ،كمذذا قذذال 

ال   } تعالى عندما ارسل موسى وهارون الى فرعذون الطاغيذة : فاقزذوالا لاذهز قاذوح

شاى لطه كَّرز أاوح ياخح لَّهز ياتاذا   . 44لَّيكنا  لَّعا

وتّكبذذر وغذذرور، مصذذداقا  لقولذذه  وان ال تحمذذل الذذدعوة الذذى   نبذذرة اسذذتعالء

اِدلحهز  بِذالَّتِي ِهذيا  }تعالى : جا ناِة وا سا ِعظاِة الححا وح الحما ِة وا ما بكغا بِالحِحكح بِيِل را هز إِلِى سا ادح

هحتاِدينا ل لا ز بِالحمز هزوا أاعح بِيلِِه وا ن سا لَّ عا لا ز بِمان ضا بَّغا هزوا أاعح نز إِنَّ را سا أاحح
 .  125النحل

سابقة يدعونا   ان نستخدم الموعظة الحسذنة عنذدما نذدعو اليذه ، في اآلية ال

ولكنذه يأمرنذا ان نجذادل النذاس ـ عنذدما نتحذاور معهذ  ـ بذالتي هذي أحسذن ـ 

 ـ وليس بالتي هي اخشن كما يفعل البعا 

 : ومن اساليب الحوار بالتي هي احسن 

ين تحذت ـ اوال  : االتفاق علذى اطذار مرجعذي شذامل يضذ  جميذع المتحذاور  

إ ألن العقل البشري يصعب عليه أن يعمل بدون إطار مرجعي يمنحه رايته 

 . (21)شيةا  من الثوابت واألسس الصارمة إ

ـ عبذذادة   وحذذده دون شذذريغ هذذي االطذذار  1ومذذن االمثلذذة علذذى ذلذذغ :   

المرجعي للتحاور بين أصحاب الرسذاالت السذماوية المختلفذة ، علذى أسذاس 

 ظي  ، ال يغفذره تعذالى ويغفذر مذا دونذه كمذا قذال تعذالى:ان الشرك هو ظل  ع

 ِ َّ ذِركح بِذا ن يزشح ما اءز وا ن ياشا لِغا لِما ا دزونا ذا فِرز ما ياغح كا بِِه وا را فِرز أان يزشح }إِنَّ ّ ا الا ياغح
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ِظيما  لالنساء ى إِثحما  عا ياغح .  48فاقاِد افحتارا كا بِذِه وا ذرا فِرز أان يزشح ذا }إِنَّ ّ ا الا ياغح فِذرز ما

الاال  باِعيدا  ل لَّ ضا ِ فاقادح ضا َّ ِركح بِا ن يزشح ما اءز وا ن ياشا لِغا لِما دزونا ذا
 ، 116النساء

 واشترط سبحانه على معتنقي جميع الرساالت السماوية ثالثة شروط هي : 

االيمذذان بذذه وحذذده دون شذذريغ فذذي قذذول او عمذذل ، وااليمذذان بذذاليوم اآلخذذر 

مذر بذه مذن خذالل أحسذاب  ، والعمذل الصذالح الذذي باعتباره يذوم الجذزاء وال

}إِنَّ تحليل الحالل وتحري  الحذرام ، مصذداق ذلذغ مذا قالذه سذبحانه وتعذالى :

ِم اآلِخذِر  الحياذوح ِ وا ََّ ذنا بِذا ذنح آما ابِةِينا ما الصَّ ى وا ارا النَّصا الَِّذينا هاادزواح وا نزواح وا الَِّذينا آما

هز  ذذرز ذذالِحا  فالاهزذذ ح أاجح ِمذذلا صا عا نزذذونا وا زا الا هزذذ ح ياحح لاذذيحِه ح وا ف  عا ذذوح الا خا بكِهذذ ح وا  ح ِعنذذدا را

الَّذذِذينا هاذذادزواح . وقولذذه كذذذلغ فذذي آيذذة اخذذرى :  62لالبقذذرة نزذذواح وا }إِنَّ الَّذذِذينا آما

ف   ذوح ذالِحا  فاذالا خا ِملا صا ِم اآلِخِر وعا الحياوح ِ وا َّ نا بِا نح آما ى ما ارا النَّصا ونا وا ابِؤز الصَّ وا

لايح  نزونا لعا زا الا هز ح ياحح ِه ح وا
 .69المائدة

من سذورة التوبذة التذي أمذر  29ويمكن االستشهاد على صدق ما نقول باآلية 

  فيها بقتال من ال يؤمن به وال بذاليوم اآلخذر وال يعمذل صذالحا  مذن خذالل 

ِمنزذو إحالل الحالل وتحري  الحرام كما قال تعالى : ِ }قااتِلزواح الَّذِذينا الا يزؤح َّ نا بِذا

ذقك  الا ياذِدينزونا ِديذنا الححا ذولزهز وا سز را ما ّ ز وا ذرَّ ذا حا ذونا ما مز رك الا يزحا ِم اآلِخذِر وا الا بِالحياوح وا

ونا ل اِغرز هز ح صا ن يادظ وا ياةا عا طزواح الحِجزح تَّى يزعح  .ِمنا الَِّذينا أزوتزواح الحِكتاابا حا

الفذرق والمذذاهب االسذالمية ـ االسالم هو االطذار المرجعذي للتحذاور بذين  2

المختلفذذة، وهذذو الذذذي يجمذذع بذذين السذذنة والشذذيعة واالسذذماعيلية واالباضذذية 

والذذدروز وغيرهذذا مذذن مختلذذف الفذذرق والطوائذذف اإلسذذالمية ، و فذذي إطذذار 

الحوار الجميع مسلمون يؤمنذون بذاَ ربذا  و باإلسذالم دينذا و بمحمذدظ ـ صذلى 

يجوز اخذراج أي فرقذة مذن تلذغ الفذرق مذن وال     عليه وعلى آله ـ   نبيا .

دائرة االسالم ،ألنه من المعلوم من الدين بالضرورة : الكف عّمن قال ال إله 

 االّ   ، فال نكفره بذنب ،وال نخرجه من االسالِم بعمل .

ويجذب ان يكذون معلومذا  فذي حذال تخاصذ  المسذلمون واخذتالفه  فذي مسذائل 

 اسذة ، ان نتذذكر دائمذا  وابذدا  قولذه تعذالى :الخالف الفرعية او في اطذار السي

كزمزونا ل يحفا تاحح ا لاكز ح كا ِرِمينا ما جح الحمز لِِمينا كا سح لز الحمز عا }أافاناجح
 . 36ـ 35القل  

فيجذذب أن ال ننسذذى اننذذا نتخاصذذ  ونختلذذف فذذي اطذذار الذذدائرة االسذذالمية التذذي 

لذدائرة الشذكل تجعل السالم  من الدين االسالمي بمثابة المركز الذي يعطذي ل

الذي هي عليه، أي: أن السالم هو جذوهر االسذالم وماهيتذه التذي تميذزه عذن 

غيره، فالمسل  هو الذي يعيش االسالم فكرا  وسلوكا  ،وهذو الذذي ينشذره بذين 

الناس حتى في حال االختالف والخصومة  يجب أن يسود السالم والمسذالمة 

لرعذذب والفذذزه والخذذوف واالمذذن ، وعكسذذه تمامذذا هذذو االجذذرام الذذذي ينشذذر ا
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،فعنذذدما نخذذاف ان نحذذاور فرقذذة او مذذذهبا معينذذا فذذذلغ يعنذذي انهذذا بعيذذدة عذذن 

  مركز دائرة االسالم .

فَّذاِر ولنتذكر ايضا قوله تعالى: لاذى الحكز ذهز أاِشذدَّاء عا عا الَِّذينا ما ِ وا سزولز  َّ د  رَّ مَّ حا }مُّ

اء بايحناهز ح ل ما حا رز
 .   29الفتح

لنبي الكري  انه  اشداء على الكفارذـ الذذي ينكذرون وجذود فمن صفات اتباه ا

  مطلقا ذذذـ ويجذذذب ان يتراحمذذذوا بيذذذنه  حذذذال اخذذذتالفه  وخصذذذومته  النهذذذ  

مسلمون مسالمون ، ومن يعامل المسل  بقسذوة وعنذف ويحاربذه ـ ألي سذبب 

ـ فهو ال شغ ليس من اتباه النبي الكذري  دون الدفاه عن النفس من االسباب 

 اتباه الهوى والشيطان والحزب والمذهب . وانما من

ذن ِدينِذِه ويؤكد ما ذهبنا اليه قوله تعالى : تادَّ ِمنكز ح عا ن يارح نزواح ما }ياا أايُّهاا الَِّذينا آما

ذافِِري لاى الحكا ةظ عا ِمنِينا أاِعزَّ ؤح لاى الحمز يزِحبُّوناهز أاِذلَّةظ عا مظ يزِحبُّهز ح وا فا ياأحتِي ّ ز بِقاوح وح نا فاسا

بمعنى أن : من يرتد عن دينه ويوالي اليهود والنصارى ويعذامله  .  54المائدةل

باعتباره  اقذرب اليذه مذن المسذلمين ،فذأن    تعذالى سذوف يذأتي بمذؤمنين ـ 

ينفذون اوامره  التي هذي مبذاد  االيمذان يوالذون المسذلمين ويعذادون اليهذود 

ن العنذذف والقسذذوة والنصذذارى ـ  يحبونذذه ويحذذبه  وذلذذغ النهذذ  ال يظهذذرو

والجالفة والغلظة مع المؤمن تحت أي ظرف ، لكذنه  يظهذرون العذزة علذى 

الكفار الذين ال يؤمنون باَ وال بمباد  االسالم .والدليل على ما قلنذاه اوال  : 

ان اآلية التي ذكرناها وردت في سياق التحذير من موالة اليهود والنصذارى 

لِياذاء }ياا أايُّهاذا  وهي قوله تعالى : ى أاوح ذارا النَّصا نزذواح الا تاتَِّخذذزواح الحياهزذودا وا الَّذِذينا آما

ما  ذذنكز ح فاإِنَّذذهز ِمذذنحهز ح إِنَّ ّ ا الا ياهحذذِدي الحقاذذوح لَّهز  مك ذذن ياتاذذوا ما ذذاظ وا لِياذذاء باعح وح
ذذهز ح أا ضز باعح

الظَّالِِمينا ل
 . 51المائدة

الف بعذا الذدول العربيذة وثانيا  : ان الواقع السياسذي المعذاش يظهذر لنذا تحذ

واالسذذالمية مذذع اليهذذود )اسذذرائيل ( والنصذذارى )امريكذذا واوربذذا ( لمحاربذذة 

بعا الدول االسالمية ،بل ان البعا يعتبر ان بعا الدول االسذالمية هذي 

ان    العذذدو وهذذي اشذذد خطذذرا علذذى االسذذالم والمسذذلمين مذذن اسذذرائيل ،مذذع

لا ز بِأاعح سبحانه قد قال : ّ ز أاعح ذنا }وا ِ ناِصذيرا  مك َّ فاذى بِذا كا لِيّذا  وا ِ وا َّ فاذى بِذا كا ائِكز ح وا دا

اِضِعِه لالنساء  وا ن مَّ لِ ا عا فزونا الحكا رك  46ـ  45 الَِّذينا هاادزواح يزحا

أي : انه تعالى يعل  وحذده مذن هذو العذدو للمسذلمين ،وهذو الذولي وحذده دون 

رفذوا مذا قالذه تعذالى اكثذر سواه وهو الناصر ، ومن اعدائك  : اليهود الذي ح

من مرة ومن يذواليه  يصذبح مذثله  ويحذرف كذالم   كمذا حرفذوه ، فذاَ قذد 

كزواح قذذذال : ذذذرا الَّذذذِذينا أاشح نزذذذواح الحياهزذذذودا وا ة  لكلَّذذذِذينا آما اوا ذذذدا ذذذدَّ النَّذذذاِس عا نَّ أاشا }لاتاِجذذذدا

اليهود  . أي أن هناك أعداء  للمؤمنين ، لكن أشده  عداوة له  ه  82لالمائدة

 والذين اشركوا بحسب منطوق اآلية القرآنية .
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وبعا الفرق االسذالمية وبعذا المذذاهب التكفيريذة وبعذا ادعيذاء الذدين  

خطذر  يحذرون من خطر المسل  علذى اخيذه المسذل  اكثذر مذن تحذذيره  مذن 

ما قاله   ام : النصارى ، فمن نصدق عزيزي الطالب النبيه بعا اليهود و

 ا مشايخ الفتن بين المسلمين ؟ما يتقّوله بع

وقذذد نشذذأ عذذن مذذوالة الكفذذار واليهذذود العنذذف بذذين المسذذلمين بعضذذه  الذذبعا 

،والعنف المقصود قذد يكذون ماديذا  باإليذذاء الجسذدي واالعتذداء بالضذرب او 

القتل ،وقد يكون معنويا  : بالسب والشت  والّلعن والتكفيذر والتفسذيق والتبذديع 

ليها فذي البخذاري ومسذل  : مذن رمذى مؤمنذا بكفذِر ، ومن االحاديال المتفق ع

ا »  :صحيح مسل في و فهو كقتله . دزهزما اهز فاقادح بااءا بِهاا أاحا لز أاخا جز فَّرا الرَّ ا كا  «.إِذا

ـ ومن  االمثلة على االطار المرجعي للتحاور بين االحزاب هو: الذوطن ـ  3

االحذزاب فذي  ومصذلحته وسذيادته ـ فهذو االطذار المرجعذي الذذي يجمذع بذين

السذذلطة او فذذي المعارضذذة ، وسذذيادته مقدسذذة ومصذذلحته  محترمذذة  ومقدمذذة 

وليعل  الجميع انه اذا ل  يجمعغ مع اآلخر وحدة الدين  على جميع االحزاب .

د   ( )اسالم ،رسالة موسى ، رسالة عيسى ، صابةة ،رساالت اخذرى توّحذ

نبلي مثال  ،أو سنة وشيعة ،او وحدة المذهب أو الطائفة ) شافعي ، مالكي ، ح

في اطار االسالم ( او وحدة اللغة والمواطنة في اطار الوطن الواحد ،فتذذكر 

الواحذد المكذرم مذن قِبذل   ،فاإلنسذانية هذي الحذزب  نسذانيوحذدة الجذنس اإل

الواسع  الذي يجمع الناس المختلفين في كل شيء وهي اللغة التذي يذتكل  بهذا 

ان تجمذذع كذذل النذذاس ، والذذوطن الذذذي يضذذ  فذذي  الجميذذع والديانذذة التذذي يجذذب

اطذاره كذل المختلفذين ، كمذا قذال اإلمذام علذي ـ كذرم   وجهذه ـ فذي رسذالته 

 لمالغ األشتر :الناس صنفان : إما أتز لغ في الديِن أو نظير لغ في الخلق . 

ثانيذذذا  : اسذذذتخدام أرق االلفذذذاظ وارقذذذى التعبيذذذرات التذذذي يحبهذذذا الخصذذذ  فذذذي 

كذذان يفعذذل الرسذذول الكذذري  فذذي حذذواره مذذع اليهذذود والنصذذارى الحذذوار، كمذذا 

،كذان ينذاديه  بمذا يحبذون أن ينذاديه  بذه النذاس وهذو لفذ  اهذل الكتذاب النهذذ  

يذرون فيذه تميذزا  لهذ  عذن غيذره  مذن االمذ  ـ وخصوصذا  العذرب ـ االميذين 

تاذاِب }قزذلح ياذا أاهحذلا الحكِ  يقول تعذالى :كما الذين ال كتاب له  قبل نزول القرآن، 

الا  ذذيحةا  وا ذذِركا بِذذِه شا الا نزشح بزذذدا إاِلَّ ّ ا وا ذذناكز ح أاالَّ ناعح بايح اء بايحناناذذا وا ذذوا ذذةظ سا لاما اح إِلاذذى كا ذذالاوح تاعا

ذلِمزونا  سح انَّذا مز ذهادزواح بِأ اح فاقزولزواح اشح لَّوح ن دزوِن ّ ِ فاإِن تاوا باابا  مك ضا  أارح ناا باعح ضز ياتَِّخذا باعح

 . 64لآل عمران

ثالثا  : التركيز في الحوار على مواقع االتفاق وااللتقذاء بينذغ وبذين اآلخذر ،  

وتجنب نقاط االفتراق واالختالف ، كمذا كذان يفعذل قذدوتنا ـ عليذه وعلذى آلذة 

افضذل السذالم واتذ  التسذلي  ـ فذذي حذواره مذع اآلخذر ،كذان يركذز علذى نقذذاط 

المسذذلمون واليهذذود  االلتقذذاء بذذين المسذذلمين واصذذحاب الكتذذاب وهذذو ان إلذذه
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اِدلزوا أاهحلا الحِكتااِب إاِلَّ بِالَّتِي والنصارى واحد هو   سبحانه وتعالى :  الا تزجا }وا

أزنذِزلا إِلاذيحكز ح  نَّذا بِالَّذِذي أزنذِزلا إِلايحناذا وا قزولزذوا آما ذوا ِمذنحهز ح وا نز إاِلَّ الَِّذينا ظالامز سا ِهيا أاحح

احِ  إِلاهزكز ح وا إِلاهزناا وا لِمزونا لالعنكبوتوا سح نز لاهز مز ناحح  46د  وا

وكما قال مؤسس حركة االخوان المسلمين حسن البناء : لنتعذاون فيمذا اتفقنذا 

 عليه وليعذر بعضنا بعضا  فيما اختلفنا فيه .

القول باألفضذلية او الخيّريذة ـ انذا خيذر منذه ـ او  ادعذاء االعتقاد أو ـ عدم  4

يؤدي الى تضخ  االنا وتقيّح الذات وظهور سوف امتالك الحقيقة ، الن ذلغ 

، وألنذه يخذالف مذا امذر بذه مذن منهج ابليس الذي يقول انه خيذر مذن الجميذع 

 .عدم تزكية النفس كما قال تعالى : } وال تزكوا انفسك  هو اعل  بمن أتقى ل

باسذتمرار  نقراهمذا ،هناك قصتان تكرر ذكرهما في معظ  السور القرآنيذة و

ر ذكرهمذذا اتكذذرفذذي مغذذزى بر أو تفكيذر ور الكذذرام دون تذذدّ ونمذر عليهمذذا مذذر

دا إِذح  } هما : قصة إبليس عندما أمره   بالسجود ألدمو جز غا أاالَّ تاسح ناعا ا ما قاالا ما

لاقحتاهز ِمنح ِطينظ  خا لاقحتانِي ِمنح ناارظ وا يحر  ِمنحهز خا تزغا قاالا أاناا خا رح  .ل12األعراف:} لأاما

ذذبِيلا  قاذذالا } وقصذة فرعذذون   ذذا أاهحذذِديكز ح إاِلَّ سا ما ى وا ذذا أارا ذذ ح إاِلَّ ما ِريكز
ذذا أز نز ما ذذوح عا فِرح

ادِ  شا  .   ل29}غافر: لالرَّ

ـ عقذل يفكذر وقلذب يعذي ويتذدبر لمن كان له ـ ومغزى وداللة اآليتين واضح 

لقذذد أراد   ( ، الن القذذران جذذاء ليخاطذذب أصذذحاب العقذذول )أولذذوا األلبذذاب 

ه قصذذة إبلذذيس وفرعذذون فذذي أكثذذر مذذن أيذذة قرآنيذذه أن سذذبحانه وتعذذالى بذذإيراد

 أن وهو:أهمية كبيرة في حياتنا الدينية والفكرية  امعنى لهفكرة و يوصل لنا 

أو طائفذذة أو  قبيلذذة أو أو كذذل فكذذر أو ديذذن أو حذذزب أو مذذذهب  )كذذل إنسذذان

نذذه خيذذر مذذن األخرذذـ المخذذالف لذذه جنسذذا  ولونذذا  ودينذذا  أيذذرى ويعتقذذد منطقذذة( 

وطائفة  ـ ألي سبب من األسذباب الداعيذة للقذول ) أاناذا ومنطقة رقا  عِ ومذهبا  و

يحذذر  ِمنحذذهز ( فهذذو إبلذذيس تجذذوز عليذذه اللعنذذة إلذذى يذذوم الذذدين  وعنذذدما يعتقذذد ، خا

اإلنسان ـ أو الفكر أو الدين أو الحزب أو المذهب ـ انه خيذر مذن األخذر فأنذه 

ذا  يسعى تبعا  لذلغ االعتقاد أن يفرض آراءه ومعتقداته علذى اآلخذرين قائال )ما

ذاِد( وهذو بالتأكيذد فرعذون ألنذه  شا ذبِيلا الرَّ ذا أاهحذِديكز ح إاِلَّ سا ما ى وا ا أارا ِريكز ح إاِلَّ ما
أز

وبالتذالي ، حاول فرض آرائه المغلوطة علذى اآلخذرين باعتبذاره إلهذا بزعمذه

. بل على كل طرف تجوز عليه اللعنة الن   لعن الظالمين في أكثر من أية 

ان  يعرف ويؤمن بانه يقف على قدم المساواة مع اآلخر وعلى مسافة واحدة 

من الهدى او الضالل ، كما كان يفعل سيد االولين واآلخرين في حذواره مذع 

ذذن  }اليهذذود فذذي المدينذذة ،كمذذا اخبذذر عذذن ذلذذغ سذذبحانه وتعذذالى بقولذذه : قزذذلح ما

ز  ِض قزذذِل  َّ ارح األح اِت وا اوا ذذما ذذنا السَّ قزكز  مك زز لاذذى هزذذد ى أاوح فِذذي  ياذذرح إِنَّذذا أاوح إِيَّذذاكز ح لاعا وا

بِينظ ل لظ مُّ الا ضا
بمعنى ان الرسول الكري  ل  يكن يجزم ويقذول :انذا خيذر .  24سبأ
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منه  واالسالم احسن من اليهودية والمسيحية ،ول  يكن يقول انه علذى الحذق 

ـ  ـذ مذع انذه كذذلغ ـ واآلخذر علذى الباطذل بذل كذان يقذول : ربمذا نكذون سذوية

مسلمون ويهود ـ على هذدى أو نكذون فذي ضذالل مبذين ، وهذذا اسذلوب راِق 

فذي الحذوار مذع اآلخذر، و لذو طبقذه المسذلمون فذي حذواراته  الختفذت جميذع 

بقيذة أتبذاه المشاكل العالقة بين بعضه  البعا )سذنة وشذيعة ( وبيذنه  وبذين 

ن ـ مذن غيذر المحذاربين والمحرضذيمن يهود ونصذارى رساالت السماوية ال

  والهندوس.ن يبوذيأتباه الديانات الوضعية كالوعلى العداوة ـ 

بذل أن الرسذول ـ عليذه وعلذى آلذة افضذل الصذالة واتذ  التسذلي  ـ كذان ينسذب 

االجذذرام الذذى نفسذذه ولدينذذه ـ حاشذذاه ـ وينسذذب العمذذل الذذى اآلخذذر مراعذذاة 

واحتراما له  ويقول له  ان   وحده هذو مذن يعلذ  مذن هذو علذى الحذق ومذن 

و على الباطل ومذن منذا المخطذ  ومذن  منذا المصذيب ،  وهذو مذن سذيحك  ه

الا بذذذلغ فذذي يذذوم الحسذذاب ، كمذذا قذذال تعذذالى : ناذذا وا مح را ذذا أاجح مَّ ذذأالزونا عا }قزذذل الَّ تزسح

هزذوا الحفاتَّذا قك وا بُّناا ثز َّ يافحتاحز بايحناناا بِذالححا عز بايحناناا را ما لزونا قزلح ياجح ما ا تاعح مَّ أالز عا لِذي ز نزسح حز الحعا

اسذلوب راِق فذي التعذايش مذع اآلخذر وفذي الحذوار . وذلغ لعمري  25ـ  26سبأل

معه جعلذت مذن الرسذول الكذري  اعظذ  شخصذية فذي تذاريخ اإلنسذانية ، فهذو 

الكامل ـ كما يقول عنه متصوفة االسالم ـ وكما وضذعه ولذي  هذارت  اإلنسان

 .مؤلف كتاب العظماء مائة وجاء في المرتبة االولى 

وتذذذكر عزيذذزي الطالذذب ان ال تتعذذالى وال تتكبذذر علذذى أي كذذان ، وال تغتذذر 

بمذهبغ وطائفتغ وقبيلتغ ومنطقتغ وحزبغ وبشهاداتغ كذذلغ ،بذل عليذغ ان 

وكل كائن حذ  ، ألنذه تعذالى  تجتهد وتعمل الخير لمصلحة كل بني اإلنسان،

انِ قد حذر الجميع قائال  : ال أاما انِيككز ح وا ذوءا  }لَّيحسا بِأاما ذلح سز ما ذن ياعح يك أاهحِل الحِكتااِب ما

الا ناِصيرا  ل لِيّا  وا الا ياِجدح لاهز ِمن دزوِن ّ ِ وا زا بِِه وا يزجح
 . 123النساء

وتذّكر اخي الطالب : اذا ل  يجمعغ مع اآلخر إله واحد او دين واحد او  

غة وطن واحد ،او عرق واحد او ثقافة واحدة، تّذكر ان اإلنسانية هي الل

المشتركة بينغ وبينه وانه إنسان وانت إنسان ـ تسري داخل كل منكما روح 

إلهية واحدة ـ فيجب ان يسود الود والتآلف واالحترام ، ألن كل إنسان منكما 

 مكرم بأصل الخلق وليس بشيء آخر كما اسلفنا .
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( ينظر : احمد الرسيوني وآخرون . حقوق اإلنسان محور مقاصد الشريعة ،كتاب ألمة ، قطذر 6)

 .93ـ 92م، 2112بريل  ( ا87. العدد)

 ، مرجع سابق.154( مارسيل بوازار: إنسانية  اإلسالم ، 7)

( ذو القعذدة 111( احمد قائد الشعبي ،وثيقذة المدينذة ،المضذمون والداللذة ،األمذة ،قطذر ،العذدد )8)

 .54ه، 1426 

الرحيذذق المختذذوم : ، ، وأيضذذا  المبذذاركفوري 45ـذذ 44ـذذ 43( ينظذذر :المرجذذع السذذابق ،   9)

 مرجع سابق . ،181، 

،وأيضا ،يسري محمد ارشد ،حقوق اإلنسان في ضذوء 69ـ 68( ينظر :  المرجع السابق، 11)

 ،مرجع سابق .64الحديال ، 

 ، مرجع سابق .199ـ 196فقه السيرة النبوية ، : ( ينظر : محمد الغزالي 11)

ية فذي حقذوق اإلنسذان، ( نقال  عن :  محمد مفتي  وسامي الوكيل ، النظرية السياسذية اإلسذالم12)

 .123ه، 1411( شوال  25قطر )، كتاب ،األمة 

( ينظذذر : محمذذد أسذذد : منهذذاج الحكذذ  فذذي اإلسذذالم ،تذذر : منصذذور محمذذد ماضذذي ،دار العلذذ  13)

 .72م، 1957 1للماليين ،بيروت ،ط

د    (عبد الحميد شعبان : اإلسالم وحقوق اإلنسان ،فصلية أبذواب ، دار السذاقي ،بيذروت  ، العذد14)

 .59م، 2111( خريف  26)

( محمذذذد البشذذذاري : التسذذذامح اإلسذذذالمي بذذذين الحقيقذذذة واالفتذذذراء ،فصذذذلية الكلمذذذة ،بيذذذروت 15) 

 .94م، 2117( شتاء  54،عدد)

ـذذ 123( محمذذد محفذذوظ : مفهذذوم التسذذامح وقضذذايا العذذيش المشذذترك ، المرجذذع السذذابق ، 16) 

124. 

 .9، المرجع السابق ، ( ذاكر آل حبيل : التسامح كنظام معرفي 17)

( روجيه جارودي: لماذا اسلمت ؟ دراسة اعدها محمد عثمان الخشت .مكتبة القرآن ، القاهرة 18)

 .73.) د ـ ت( . 

 . سابق .39( حسن الصفار : كيف نقرأ اآلخر .  19)

 .74عبدالكري  بكار : مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي . در القل ، دمشق . ) د ـ ت (   ( 21)
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 الثابت والمتغيّر في الفكر اإلسالمي

 مقدمة :

لجميع خلقه ـ في كل  عالميا  أراد   سبحانه وتعالى لدينه الحنيف أن يكون 

عصر وِمصرـ وأن يكون خالدا  ، تحك  شريعته األفراد والمجتمعات 

من  وكاناإلنسانية ، صالحا  ومصلحا  لكل الناس في أي مكاِن وزمان 

صالحية وحمل مضامين الدين وخصائه مؤهالت خلوده الضروري أن ت

بين في داخلها الشريعة اإلسالمية الغراء  أجل ذلغ جمعتشريعته  ومن 

الثبات والتغيّر إ وهذه الخاصية واحدة من مظاهر اإلعجاز التشريعي الذي 

ال يمكن أن يتوافر إال للشريعة اإلسالمية ألنها ربانية موحى بها من عند   

خلق الخلق وهو حكي  خبير ، مزحي  علي  بفطرته  وطباعه  وما الذي 

 . (1)يالئمها إ 

ـ منها  والمتغيرالباقي من أحكامه بين الثابت  ظهورهاإلسالم يوازن منذ ف 

بحيال ال يطغى أحدهما على اآلخر،  واختالف المكان ـ نابتغيّر الزم

تشريعي  إلى انفالتر تغيّ مويتحول ال مجرد أفكار جامدةيتحول الثابت إلى ف

 العقائدي والقيمي واالخالقي ، ويجعل اإلسالم الثابتغير محمود العواقب

 التشريعي المعامالتي رويجعل التغيّ  له هو األساس ويضع القواعد الثابتة

 . لها، ويظهر هذا في العديد من آيات القرآن الكري بها وتابعا  ومحكوما  

ل فكر وثقافة وحضارة وتراث ودين إن جدل الثابت والمتغير موجود في ك

يزعبر عن العالقة بين   وليس في الفكر اإلسالمي وحده ، ألن ذلغ الجدل

القدي  والجديد ، بين الماضي والحاضر ، بين األصالة والمعاصرة ، بين 

النقل واألبداه ، بين التقّدم والتأخر ، بين الثبات والحركة في تاريخ األم  

دهما عن اآلخر و يقوم ذلغ الجدل أيضا على والشعوب ، ال غنى ألح

التكامل وليس األقصاء وعلى التبادل وليس االستبعاد ، هما لفظان 

كلف  األب واألبن والحاك   متضايفان لغويا  ال يفه  أحدهما األ باآلخر ،

والمحكوم ومثل الجوهر والعراض والقدي  والحادث والواجب والممكن 

تحرك والنفس والبدن ـ لدى الفالسفة ـ كالهما والك  والكيف والثابت والم

صحيح ، ليس أحدهما صواب واآلخر خطأ وكالهما ضروري لوجود 

 . (2)اآلخر ألنه يتضمنه 

وال شغ أن الثابت كان وما يزال من خصائص اإلسالم، التي تميز بها على 

 وال شغ أن تحديد الثابت والمتغير فيالنِحل الملل و و الشرائع سائر

من القضايا واألمور الشائكة في تراثنا سابقا  ل  يكن  يةاإلسالم عةالشري

 .اإلسالمي العريق، كما أصبح عليه الحال في أيامنا هذه
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وقد ظهرت مقوالت الثبات والتغيّر في الفكر اإلسالمي منذ بواكيره االولى 

والسبب فيها يرجع ألن النص الديني والتشريعات اإلسالمية محدودة 

شاكل الواقع ومستجداته متجددة باستمرار وغير متناهية وتلغ متناهية وم

واحدة من أه  إ الحجج على عدم كفاية النص الديني إلصدار االحكام 

لمستجدات الوقائع هي تلغ التي تقول بأن النص متناِه محدود ، فكيف 

يستطيع استيعاب المتجّدد الالمتناهي ؟ اال يعني ذلغ أن نقبل شمول المحدود 

 . (3)حدود واستغراقه له إ لالم

لقد رأى بعا الفقهاء في تناهي النص القرآني ومحدودية التشريعات 

اإلسالمية مبررا  لألخِذ بمصادر أخرى رديفة الستنباط االحكام لبعا 

القياس والمصالح المرسلة االجتهاد والنوازل المستجدة في حياة المسلمين ك

هـ ( إلى ذلغ بقوله : 548ـ 479ي )سد الذرائع ، وقد اشار الشهرستانوفقه 

إ نعل  قطعا  ويقينا  أن الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات مما ال 

يقبل الحصر والّعد ونعل  قطعا  أنه ل  يرد في كل حادثِة نص وال يتصور 

ذلغ أيضا  والنصو  وإذا كانت متناهية والوقائع غير متناهية وما ال 

ل  قطعا  أن االجتهاد والقياس واجب يتناهى ال يضبطه ما يتنا هى ، عز

 . (4)االعتبار حتى يكون بصدد كل حادثِة اجتهاد إ 

هـ ( إلى ذلغ بقوله :إ وأيضا  الوقائع 818وقد اشار العالمة ابن خلدون )ت 

المتجددة ال توفي بها النصو  وما كان غير ظاهِر في المنصو  فيزحمل 

 . (5)على منصو  لمشابهِة بينهما إ

 وكان يقصد بذلغ األخذ بالقياس كمصدر من مصادر التشريع .

الفقهاء  تما سبق يعني أن مسألة الثبات والتغيير في الفكر الديني قد شغل 

حال  من خالل القياس واالجتهاد  لها منذ القرون األولى وحاولوا  أن يجدوا 

 اليوم  والمصالح المرسلة وظلت تلغ المسألة تؤرق بال الفكر اإلسالمي حتى

 الثابت والمتغيّر لغة :معنى 

الثابت في اللغة: اس  فاعل من ثبت الشيء ثباتا وثبوتا فهو ثابت وثبيت، 

ويقال ثبت ـ   وثبت، ويقال: ثبت ـ محركة ـ على العدل الضاب  وقد يسكن

 بالتسكين ـ على الكتاب الذي يذكره فيه األسانيد، والجمع لهما األثبات.

لديمومة واالستمرار والمالزمة والبقاء زمانين، وفي والثبات فيه معنى ا

القرآن: )ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء( 

و)يثبت   الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي   (24)ابراهي  ـ 

ب( وفيه )يمحو   ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتا  (27( )ابراهي  ـ اآلخرة

وفيه )مثل الذين ينفقون أمواله  ابتغاء مرضات   وتثبيتا من  (29)الرعد 
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وفيه )ولو أنه  فعلوا ما يوعظون به  (265)البقرة ـ أنفسه  كمثل جنة بربوة( 

 (.66)النساء ـ لكان خيرا له  وأشد تثبيتا( 

 الثابت اصطالحاً :معنى 

يزقصد به العناصر أو األشياء أو التشريعات التي ال تتبّدل وال تتغير مع 

الزمن وتتصف باالستقرار والديمومة المطلقة إ األمر الذي حدا بكثير من 

 . (6)المثقفين أن يطلق عليها : الثابت ، المطلق ، المقّدس ، الحقيقة إ 

  الرسل في كل  فالثابتز هو مقصد الدين أو الغاية التي من أجلها أرسل

هز ز زمان ومكان كما قال تعالى :  عا لحناا ما أانزا لاناا بالبينات وا سز لحناا رز سا } لاقادح أارح

ِديد   لحناا الحديد فِيِه باأحس  شا أانزا ل ] الحديد : الكتاب والميزان لِياقزوما الناس بالقس  وا

دف وغاية جاء فإقامة العدل وتحقيق العدالة بين الناس مقصد ثابت وه .[ 25

وهي تحتاج ـ في كل زمان ومكان ـ الرسل لتحقيقها على أرض الواقع 

لوسائل للوصول اليها ، وهي المقصود بأرسال الرسل بشريعة سماوية ، 

فالهدف ـ مقصد الدين ـ ثابت والوسائل ـ الشريعة ـ متغيرة بتغير الزمان 

مرة والمعلوم من والمكان .  وقد أطلق الفقهاء على الثابت اس  االجماه 

الدين بالضرورة مرة أخرى ألنه يظهر بصورة واحدة لدى جميع المسلمين 

في كل مكان وزمان، وهناك اتفاق بينه  على ذلغ ) ويسميه الشافعي: 

إجماه العامة ( ومثال ذلغ : االجماه على وجوب الصالة والزكاة والحج 

الة ويأتي قبلها وصيام رمضان ـ وليس شهرا  آخر ـ وأن الوضوء شرط للص

)وليس بعدها كما يمكن أن يوصل إليه التحليل اللغوي لآلية( وأن البيع 

أحكام لإليالء، والظهار والطالق والقصا  وجود حالل والزواج حالل و

والحدود وعلى حرمة السرقة والزنا والربا والقتل والعدوان وشرب الخمر 

لت الينا بدليل قطعي ال وأكل لح  الخنزير والميتة  وهي االحكام التي وص

يقبل التغيير والتبديل ، فهي عناصر ثابتة في الشره لورودها في الصحيح 

أما إجماه الخاصة ـ وه  الفقهاء المجتهدون ـ فقد وقع الخالف    القطعي.

في إمكانية وقوعه، ث  في صحته، ث  في نوه المقبول منه : هل هو إجماه 

أو إجماه الفقهاء المصريين  ـه  السالم عليـ الصحابة أو إجماه أهل البيت 

أو فقهاء الحرمين، من أجل ذلغ قال األمام احمد: )من ادعى اإلجماه فقد 

ن مكذب(! وعلى ذلغ فهو متردد بين الثابت والمتغير تبعا للناظر فيه، ف

ّصدق بأنه إجماه جعله من الثابت، وإن أنكر أنه كذلغ جعله من المتغير 

دت الينا بدليل ظني واختلف فيها الفقهاء ، فهي ليست وهي االحكام التي ور

من الثوابت في الشريعة وإنما من االحكام المتغيرة التي تتغيّر بتغيّر الزمان 

 والمكان واختالف فتاوى الفقهاء.
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وهناك من يرى أن الثابت هي مقاصد الشريعة إ الضروريات الخمس : 

) المعيار الثابت ( والعرض ) الحياة ) النفس ( ، العقل ) العل  ( الدين 

الكرامة الفردية والجماعية ( والمال ) الثروة الوطنية ( والمتغيرات هي 

 . (7)الحاجيات والتحسينيات طبقا  لظروف كل عصر إ

 ر لغة:المتغيّ معنى 
اس  فاعل من تغير الخماسي، ومعناه تحول، ويقال: غيره إذا جعله غير ما  

زيل )إن   ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما كان وحوله، وبدله، وفي التن

وفيه )ذلغ بأن   ل  يغ مغيرا نعمة أنعمها على قوم  (.11)الرعد ـ بأنفسه (. 

 (.53)االنفال ـ حتى يغيروا ما بأنفسه (. 

وهذا يعني أن التغيير فيه تبديل وتحويل للشيء المغيّر يسلبه صفة الثبات  

 التي كان عليها .

 ر اصطالحا :المتغيّ معنى 

يزقصد به العناصر أو األشياء أو التشريعات التي تتبّدل و تتغير مع الزمن ،  

فقد تصلح لزمن معين لكن ذلغ ال يعطيها سمة االستمرار والصالح لكل 

زمن ولذلغ إ اطلق عليها :المتحول ،المتغيّر ،المتحّرك ، النسبي ، المّدنس 

 . (8)، النظرية إ 

صطالحان حديثان ظهرا في كالم فقهاء الشريعة  آخذين والثابت والمتغير ا

به من قبل األدباء، حيال تكلموا في األدب عن الثابت والمتحول، وعبر 

ر، وتوسع آخرون ـ في ظل اضطراب بعضه  عن ذلغ بالثابت والمتغيّ 

المصطلحات في عصرنا ـ إلى التعبير عن ذلغ بمصطلح األصالة 

أو بالتراث والحداثة ، والمطلق والنسبي والمعاصرة أو بالقدي  والحديال 

وكل من هذه المصطلحات الثنائية وضعت بإزاء معان مختلفة، بينهما 

فوارق شتى وكل مصطلح منها يعني عكس المصطلح المقابل له تماما  ، 

 وغدا لكل مصطلحِ منها فريق من المؤيدين والمعارضين .

ميلز فيه للتقليد والثابت ومن المالح  أن الفكر اإلسالمي يعيش في عصر ال

على حساب المتغير ويعاني من إ سيطرة القدي  على الجديد والماضي على 

الحاضر والنقل على االبداه والتقليد على االجتهاد ومن الضروري عدل 

الميزان من الكفة الراجحة إلى الكفة المرجوحة ، من الثوابت إلى 

إلى الحاضر من النقل إلى المتغيرات من القدي  إلى الجديد من الماضي 

االبداه من التقليد إلى االجتهاد من العقيدة إلى الثورة من النص إلى الواقع 

 .  (9)من الفناء إلى البقاء ومن النقل غلى العقل إ

وبعد إن تعّرفنا على المعنيين اللغوي واالصطالحي ، حريز بنا أن نتعرف ا 

 إلسالمي .على ما نقصده بالثابت والمتغيّر في الفكر ا
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 المقصود بالثابت والمتغيّر :

يمكن القول أن الثوابت في الدين السماوي الواحد الذي بعال   به جميع 

األنبياء من لدن آدم إلى النبي محمد ـ عليه وعلى آله الصالة والسالم ـ تتمثل 

اإلسراء  تي األنعام وفي العقيدة والحكمة ـ بمعناها القرآني المذكور في سور

لقي  والمباد  واألخالق ، أما المتغيرات فهي الشرائع في الدين ـ وا

السماوي الواحد ـ بحسب المفهوم القرآني ـ والتي كانت المجال الحقيقي 

للنسخ ـ والمقصود به نسخ اآليات التكوينية أو معجزات االنبياء بحسب 

ناسب الدراسات الحديثة فيه ـ فهناك أمور عل    تعالى منذ االزل أنها ت

جميع خلقه منذ أنزل وحيه وإلى أن تقوم الساعة  وإ ال يختلف فيها أهل 

عصر عن آخر وال أصحاب مكان عّما سواه فشره   تعالى بشأنها أحكاما  

اقتضت حكمته سبحانه أن تكون ثابتة وأن تظل كما هي نصا  وروحا  ، 

البشرية  شكال  ومضمونا  مظهرا  وجوهرا  ، مهما تغيّر الزمان وتطورت

 . (11)وسواء أتقدمت أم تأخرت إ

معلوم من الدين بالضرورة أن الثابت في اإلسالم هو مجموعة األسس  و

والحقائق التي ال بد من ثباتها، بما تشمله من أصول العقيدة وأركان اإليمان 

وما يتعلق باَ سبحانه من توحيده وإثبات   الستة وأركان اإلسالم الخمسة

وأفعاله، وإفراده باأللوهية والربوبية والحاكمية والعبادة،  أسمائه وصفاته

بمفهومه وأصول العبادات والمعامالت، ومكارم األخالق، وأن اإلسالم 

ينا :} هو وحده الدين المقبول عند   سبحانه، قال تعالىالقرآني العام  إِنَّ الدك

مز  الا سح ِ ِ اإلح صول اإلسالم التي يصعب وغيرها من أ ل19آل عمران: {ل ِعنحدا  َّ

وعدم   حصرها، والتي منها وجوب االلتزام بأحكام   تعالى وتشريعاته

 .وتعالى  جواز إقرار أي تشريع يخالف تشريعه سبحان

ولعل من أبرز المجاالت الثابتة في األحكام الشرعية: أن المصادر األصلية 

النبوية سنة ي  والللتشريع اإلسالمي المتفق عليها محصورة في القرآن الكر

القواعد الفقهية الكبرى التي  وو مقاصد الشريعة  ه ـالموافقة لـ  الصحيحة

)ال على سبيل المثال : تنظ  حياة الناس وتحقق له  الخير، والتي منها 

القواعد الكلية أيضا التي تضب  أحكام الشريعة  وضرر وال ضرار( 

مشقة تجلب التيسير، ال ضرر األمور بمقاصدها، ال: واالستنباط منها مثال 

ثابتة  وهي قواعدوال ضرار، الضرورات تبيح المحظورات، العادة محكمة 

 وصلت الينا .كثيرة حتى فقهية ألنها مبنية على استقراء أحكام 

الفرعية الفقهية فتتمثل في األحكام  أما المتغيرات في الشريعة اإلسالمية :

، أو تلغ النصو  االجتهاد فيهايمكن المستمدة من نصو  ظنية الداللة، 

والتي تتغير بتغير الزمان أو  ـ التي تستمد من نصو  معللة بعلل خاصة
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 وأيضا   هأو األحكام المبنية على قواعد العرف والتي تتغير بتغيرـ المكان 

األمور التي تندرج تحت الكماليات والتحسينيات، وهي تختلف باختالف 

 يةاإلسالمالشريعة الثبات في تعالي  وال يعني هذا . الزمان والمكان

فحركة الجمود أو محاربة كل جديد، ، بأي صورة من الصور  ا وأحكامه

في حياة المسلمين مستمرة، لكنها حركة منضبطة وهي االجتهاد والتطور 

مراعية الفرق بين الثابت المرتب  بالعقيدة دائما  تت  داخل إطار ثابت، 

ر المرتب  بالشريعة بوت والداللة وبين المتغيّ واالخالق واالحكام قطعية الث

ومن المالح  في الفقه القدي  أن إ  وباألحكام ظنية الثبوت والداللة .

االولوية للعبادات على المعامالت وفي الفقه الجديد االولوية للمعامالت على 

العبادات ، فالعبادات قد استقرت أما المعامالت فهي بحاجة إلى فقه جديد إ 
ذلغ يعني ان مجال الفكر اإلسالمي الذي يتحرك فيه الفقهاء في الوقت  . (11)

الراهن درسا  واجتهادا  واستنباطا  ألحكام جديدة هي المعامالت التي كثرت 

بين الناس وبين الدول وتشعبت في مجاالت كثيرة ، كل ذلغ يحت  علينا 

 مناقشة موضوه االجتهاد والتجديد في الفكر الديني .

 د واالجتهاد في الفكر الديني :التجدي

 مقدمة :

من العجيب أن يتحدث فقهاء دين كبار عن تجديد الدين وعن مقارنة األديان  

ن المنظور القرآني يقول بأن الدين السماوي واحد}إن الدين عند   ألوذلغ 

اإلسالم ل وال توجد أديان بل رساالت سماوية و شرائع متعددة وربما 

البشرية الوضعية المتعددة وهذا منطقي ويجب عليه  ان يقصدون االديان 

 يوضحوا ذلغ .

أما تجديد الدين فهو خطأ منهجي ألن الدين كامل مطلق يحتوي الحوادث  

المتجددة على الدوام ألنه جاء من   سبحانه وتعالى الذي يعل  الماضي 

بهذا والحاضر والمستقبل ويعل  ما يصلح لإلنسان في كل زمان ومكان ، و

فإن الحديال يجب أن ينصب على تجديد الفكر الديني ـ الذي يعني فه  الناس 

للدين وتفسيره  لذلغ الفه  من خالل السلوك ـ الذي يحتاج لذلغ في كل 

زمان ومكان وهذا منطقي في ظل المستجدات المعاصرة  التي نعيشها 

 التجديد وويغدوالمعامالت التي طرأت بسببها سواء بين األفراد أو الدول 

إ مشروه يركز على فهمنا الديني وقراءتنا له وليس على  للفكر الديني

 . (12)الدين نفسه ، فالدين فوق أن يتجدد إ 

محمد الغزالي رحمة  ويمكن أن نأخذ مثاال  واحدا  يوضح ما نقصد : فالشيخ

يقول أن : إ تجديد الدين يعني توضيح ما ابه   م(1996ـ 1917)  تغشاه 

ل من تعاليمه وتمكين ما زحزح التهاون من امره وحسنز الرب  بين الجه
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أحكامه وبين ما يحدث في الدنيا من أقضية وتنزيل أحوال الحياة المتغايرة 

 . (13)على مقتضيات القواعد العامة والمصالح المرسلة إ  

ويقول آخر متحدثا  عن التجديد : إ لقد كان تجديد الدين في فه  المجددين  

بانيين وفي اعماله  يعني : إعادة الدين بنصوصه وقواعده ومناهج الفه  الر

واالستنباط فيه إلى حالته االولى التي انزله   عليها وإزالة كل ما تراك  

 . (14)عليه من سمات ومظاهر طمست جوهره وشوهت حقيقته 

لفكر بين الدين وبين اواضحا  ـ وفاضحا  أيضا ـ ما سبق يعني ان هناك خلطا  

الديني ، بين السماوي واألرضي وبين اإللهي والبشري ، بين الكامل 

والمطلق وبين الناقص والنسبي وهو يحتاج إلى إعادة النظر ، ألن التجديد 

المطلوب يجب أن يظهر في الفكر الديني الذي يعني طريقة فه  الناس 

ل فقه المعاش وخصوصا في مجالتعالي  الدين وكيفية تطبيقها في الواقع 

 . المعامالت 

 معنى التجديد :

يعد مصطلح التجديد أحد أشد الكلمات إشكالية وإثارة واستفزازا  إ في 

المجتمع اإلسالمي المعاصر ، فبينما تّصر طائفة من اإلسالميين المهتمين 

بالفكر الديني على ضرورة استبعاد أية ممارسة تجديدية أو إصالحية في 

خرون على األهمية الفائقة لتجديد الفكر اإلسالمي الفكر اإلسالمي ، يشددز آ

وإصالحه إذا ما اراد المسل  االنخراط في العصر واالصغاء إلى استفهاماته 

ترجمة  اإلسالمي الفكر في التجديد مصطلح وقد استعمل . (15)وتحدياته إ

 رسول عن هريرة أبي عن سننه في داود أبو أخرجه الذي الحديال لمعنى

 كل رأس على األمة لهذه يبعال   إ إن: وسل  عليه وعلى آله    صلى  

 دينها إ  وفي رواية إ من يزقي  أمر دينها ، والمراد لها يجّدد من سنة مائة

 نصو  أبانتها التي والعملية العلمية معالمه إحياء: الفكر الديني بتجديد

  . ( 16) والسنة الكتاب

 يعني الشيء تجّدد: في لسان العربلغة كما يقول ابن منظور  والتجديد

 بيت بلىإ فيقال. البالي نقيا والجديد. جديدا   صيّره أي وجّدده جديدا ، صار

 أعاده، أيإ الوضوء جّددإويقال . بناءه أعاد أيإ شعر من بيتا   أجدّ  ث  فالن

 .   (17) وأكده كّرره أيإ العهد وجّددإ

عن المعنى اللغوي ، فالبعا  وال تخرج تعريفات الفقهاء والمفكرين للتجديد

 أن هو السواء، على األشياء مجال أو الفكر، مجال في التجديد يرى أن : إ

 . ( 18)األولىإ  حاله إلى مدِ قا  أو بلى الذي الشيء أو الفكرة تعيد

وقد تنوعت تعريفات التجديد وتعددت صيغه ، لكنها ال تخرج عن ثالثة 

 محاور هي :
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انطمس وأندرس من معال  السنن ونشرها بين  ـ أنه يعني : إحياء ما 1

 الناس وحمله  على العمل بها .

ـ قمع البده والمحدثات وتعرية أهلها وإعالن الحرب عليه  وتنقية  2

اإلسالم مما علق به من اوضاه الجاهلية المعاصرة والعودة به إلى ما كان 

 عليه زمن النبي صلى   عليه وعلى آله .

م الشرعية على ما يجّد من وقائع واحداث ومعالجتها ـ تنزيل االحكا 3

 . (19)معالجة نابعة من هدى الوحي 

التعريف الثالال ـ من وجهة نظري ـ هو الصحيح األقرب الى روح التجديد 

ومضمونه ، أما التعريفان السابقان فيركزان على شكل التجديد دون 

، بل انقسمت بين  و المواقف من التجديد ل  تكن سلبية دائما    مضمونه .

دفعه  وعي المرحلة التاريخية  إمؤيد له وه   رواد اإلصالح الذين 

ه من أجل احياء الشريعة وإعادة الفاعلية إلى ورهاناتها المستقبلية إلى تبنيّ 

الدين وبعال الفكر اإلسالمي  وبين معارض له قد ارتمى بعيدا  في احضان 

لمستعصية بعد أن رفع شعار  الماضي بحثا  عن حلول جاهزة لمشكالته ا

ليس باإلمكان واعتبرت دعوات التجديد دعوات ظالمة تحركها اياِد مشبوهة 

 . (21)ح إالأو متآمرة على التراث والسلف الص

قد شابه بعا  والجدير بالمالحظة أن مصطلح التجديد في الفكر اإلسالمي

التجاوز الغموض وعدم الضب  ،الكتسابه من خالل التداول العام معنى 

 واإللغاء للقدي  والسبب في ذلغ ينحصر في سبيين هما :

 .سابقا  ـ عدم اشتهار المصطلح داخل التراث اإلسالمي  1

ـ بروز مصطلح التجديد في الفكر اإلسالمي الحديال في مرحلِة بدأت 2

تتسرب فيها المنهجية العلمانية إلى حياتنا الفكرية والمعرفية والقيميّة والفنية 

بية ، فشاه استعماله عند بعا مفكري اإلسالم ممن يقتربون في واألد

نسقه  الفكري من القي  والمناهج الغربية ، فأصبح بعضه  يتوجس خيفة  

منه ، ألن التيار العلماني استطاه تأميمه وتعبةته بمضامين جعلته رمزا  

لتجاوز الشريعة اإلسالمية وهذان السببان جعال من عبارة تجديد الفكر 

إلسالمي عامة ـ والجانب الفقهي منه خاصة ـ محل تحفِ  وحذر حتى اليوم ا
غ  من ذلغ ل  يعدم التجديد من ينادي به ويدافع عنه داخل الفكر روبال . (21)

اإلسالمي سواء من المفكرين أو الفقهاء نظرا  ألهميته وحاجه األمة 

 اإلسالمية له في الوقت الراهن .

 دوافع التجديد ومسوغاته :

إن فشل العديد من التجارب اإلسالمية والمشاريع االحيائية واالصالحية في 

الفكر اإلسالمي إلخراج المسلمين من عنق زجاجة التخلف الحضاري 
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والنهوض به  إلى المستوى المنشود  ، شاهد على وجود خلل في تنظيرات 

كر الفكر اإلسالمي الحديال والمعاصر ، كان ال بد معه من اصالح ذلغ الف

واح  بتجديده من الداخل عمال  بقوله تعالى : يكرز مظ حتى يزغا ا بِقاوح يكرز ما ا الا يزغا } إِنَّ  َّ

انحفزِسِه ح ل  ا بِأ   [ 11] الرعد : ما

 طبيعيوقانون إنسانية وضرورة إلهية اإلسالمي سنة  رإن التجديد في الفك

اإلسالمي ، حتى ال  الدائ  والمستمر للفكر والفقه والخطاب غييروبداية للت

تحدث فجوة بين الشريعة اإلسالمية اإللهية الثابتة وبين مقتضيات 

ومتطلبات الواقع المتّغير والمتطور على الدوام وبدون التجديد المطلوب 

سوف يسود حياة المجتمعات اإلسالمية الجمود واالنغالق والتقليد والتخلف 

ي ذلغ إلى انصراف الواقع في الفكر والفقه والخطاب اإلسالمي وسوف يؤد

المتطور من حاكمية الشريعة الثابتة ، فيكون العجز عن أن تظل الشريعة 

اإلسالمية صالحة لكل زمان ومكان ، فتغيب حجة   على عبادة وهدايته 

لخلقه ، بعد إن ختمت الشرائع السماوية بشريعة اإلسالم ، فكونها خاتمة 

ا لكل زمان ومكان مرهونان بالتجديد شرائع السماء إلى اإلنسان وصالحيته

الدائ  في الفكر والفقه والخطاب اإلسالمي ، لمواكبة مقتضيات ومتطلبات 

ومستجدات الواقع المتطور دائما  وأبدا  ولبقاء حجة   على عباده قائمة إلى 

 .  (22)يوم الدين 

ة ويرى بعا المفكرين إن الدافع األول للتجديد ومنبع ضرورته هو إعاد 

الملزمة  إ أكبر األسباب يعد منالتموضع الحضاري لألمة اإلسالمية  و

للتجديد في واقع هذه االمة ، ألنها سلّمت دفة الحضارة إلى غيرها ـ من 

األوربيين ـ وأخذت أم  أخرى بأسباب الحضارة ... فخسارة العال  

ا  اإلسالمي موقع الريادة الحضارية وتقدم االوربيين صار يستدعي تجديد

 . (23)في الفكر الديني اإلسالمي وغير الديني ايضا  إ 

كما أن فشل بعا تجارب االحياء اإلسالمي في العصر الحديال وإخفاق 

الخطاب اإلسالمي المعاصر في إحداث النهضة  المأمولة لألمة اإلسالمية ـ 

 على مستوى الفكر والواقع ـ يعد دافعا  آخر للتجديد في الفكر اإلسالمي .

 جتهاد :اال

والكالم في تجديد الفكر الديني يفضي بنا إلى الكالم عن االجتهاد ، ألن 

هناك تالزما  بين التجديد وفتح باب االجتهاد فال تجديد بدون اجتهاد ، وال 

 اجتهاد من دون وجود فكر يؤمن بالتجديد على مستوى الفكر والواقع .

افتعال من الجهد هو بذل الوسع في طلب األمر وهو  واالجتهاد لغة :

هد : المشقة . هد : الوسع والطاقة والجا  والطاقة والجز
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ومقتضى معناه اللغوي أنه ال يكون إال في تحصيل أمر مستلزم للكلفة 

والمشقة ، نقول : أجتهد في حمل الحجِر وال يصحز القول : أجتهد في حمل 

 الريشِة لعدم وجود الجهد في ذلغ .

 لب العل  بأحكام الشريعة ذل الفقيه وسعه في طواالجتهاد اصطالح  يعني : ب

 .  (24)أو استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحك  الشرعي 

ويرى بعا الفقهاء والمفكرين أن مجال االجتهاد هو االحكام الظنية الدليل 

من جهة ثبوتها أو من جهة داللتها أو منهما معا  ، أما األحكام القطعية فال 

فيها ، لكن هناك من يرى أن التجديد واالجتهاد ال ينحصر سبيل لالجتهاد 

في إطار النصو  الظنية التي تسمح بالحركة بل إ يطال النصو  الثابتة 

، ألن االجتهاد ليس تخليا  بالضرورة عن الثوابت ، بل قد يكون فهما  لها أو 

ا ، ما إبداعا  لشكِل من أشكاِل ممارستها أو محاولِة جديدة لتكيِفها مع بعضه

دام الفقيه أو المفسر يقدم نظرياته ضمن منطق علمي يعطيه حق االجتهاد 

 .  (25)كما يعطي اآلخرين حق نقده في اجتهاده إ

إ وإلى المسائل الجديدة واالجتهاد الذي نعنيه ينبغي أن يتجه أوال    

المشكالت المعاصرة يحاول أن يجد لها حال  في ضوء نصو  الشريعة 

عدها الكليّة مع إعادة النظر في الفقه القدي  لتقويمه في ضوء األصلية وقوا

 . (26)ظروف العصر وحاجاته إ 

لقد كانت أحدى ابرز هموم الفكر اإلسالمي المعاصر والمشروه اإلسالمي 

 منه حتى ال تفلتالجديد أن يزعيد التوحد واالمتزاج بين االجتهاد والتجديد 

ال يتخلف فقه الدين عن اتجاه الواقع  إ من سياج الدين وحتى علوم الدنيا 

وهمومه وهذا األمل المشروه  يلزمه بطبيعة الحال اعادة االعتبار 

لموجبات الحيوية في أصول الفقه اإلسالمي وإعادة االعتبار لمعطيات روح 

الشريعة ومقاصدها الكبرى بما يضمن حيوية الحركة االجتهادية اإلسالمية 

المبادرة تجاه المستجدات الواقعية في حركتنا وبما يحقق امتالكها لزمام 

 . (27)الحضارية إ 

، الوقت الراهناجتماعية لصياغة حياة المسلمين في  إن االجتهاد ضرورة

صياغة جديدة تواكب التغيرات من ناحية ، وتحاف  على حيوية اإلسالم 

من ناحية أخرى ، وتشق للمسلمين طريقا  للمشاركة في وتطور أحكامه 

لتقدم الحضاري وال سبيل لذلغ إال عن طريق تجديد الفه  ، وتجديد صنع ا

في جميع المجاالت ،  المسلمين لحياة إلضافة الجديد الواعيتمهيدا   األفكار

 األمر الذي من شأنه أن يصلح للناس دينه  ودنياه  على حد سواء .

 سوف نحاول أن نتعرف أكثر على مفهوم االجتهاد من خالل الفكر الزيدي

 الذي جعل من االجتهاد شرطا  لديمومة الحياة وتولي اإلمامة كذلغ .
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 االجتهاد في الفكر الزيدي :

ينسب المذهب الزيدي لإلمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي  

ـ عليه  السالم ـ ويعتقد الزيديون أن نسبته  إلى اإلمام  هـ (122ـ  81) طالب 

ال نسبة تقليد كلي كما هو الحال في زيد هي نسبة افتخار واعتزاز إ 

المذاهب األخرى ،  ذلغ أن اإلمام زيد ـ من وجهة نظره  ـ ليس أولى 

بالتقليد من غيره من أئمة آل البيت المعاصرين له وال أنه أولى بالتقليد من 

م أو حفيده اإلمام 859هـ   246اإلمام القاس  بن ابراهي  المتوفي سنة 

م أو غيره  911هـ  298بن الحسين المتوفي سنة الهادي إلى الحق يحيي 

 .(28)وفي المقابل فالزيدية تحّرم التقليد على كل عال  مجتهد إ

والزيدية  معتزلة في األصول ، حنفية في الفروه ويطلقز عليها: سنة الشيعة 

وشيعة السنة ألنها أخذت أحسن ما عند كل طائفة من أفكار وقد إ شكلت 

بين فرق السنة والشيعة بما تمثله من آراء وأفكار عقدية  الزيدية نقطة التقاء

واجتهادات وأقوال فقهية غلب عليها سمت االعتدال جراء انفتاحها على 

 .  (29)مختلف المذاهب ومقتها لالنغالق والتعصب إ 

ويتميز المذهب الزيدي عن جميع المذاهب اإلسالمية المختلفة بأنه المذهب  

ب االجتهاد مفتوحا  منذ نشأته إلى اليوم كما انها الوحيد الذي ظل فيه با

المذهب اإلسالمي الوحيد الذي يرى وجوب الخروج على الحاك  الظال  في 

 حال توفر الشروط الالزمة لذلغ والمقررة في كتبه  .

و الفكر الزيدي كما يرى فيه الدكتور عبدالعزيز المقالح إ ـ بدون مغاالة أو 

من أه  المواقف في سلسلة الفكر اإلسالمي المستنير مبالغة ـ يشّكل واحدا  

القادر على الصمود والعطاء وهو يتميّز عن سائر األفكار اإلسالمية 

بخصائص تجعله فريدا  في مكوناته الدينية والدنيوية ومن هذه الخصائص 

احترام العقل ، تقديس الحرية ، اتساه األفق ، الثورة على الظل  ، االجتهاد 

 . (31)قليد والخرافات إ ورفا الت

لقد تظافرت عدة اسباب جعلت المذهب الزيدي ناميا  ومتسعا  ومتميزا  ،   

من اهمها : إ فتح باب االجتهاد في المذهب الزيدي وكان من االجتهاد فيه 

اختيار ما يستحسن من حلول في المذاهب األخرى ... المذاهب األربعة 

ر المذهب بهذا االختيار حديقة المشهورة في األمصار وغيرها وقد صا

غناء ، تلتقي فيه صور الفقه اإلسالمي المختلفة واغراسه المتباينة ، وجناه 

 . (31)المختلف األلوان والطعوم إ 

وأخذه  ما يستحسن من حلول فقهية في المذاهب األخرى كان قائما  لديه  

ملكة علمية  على اساس  أن االجتهاد ال مذهب له  واالجتهاد لدى الزيدية إ

ونفسية تمكن صاحبها من استنباط االحكام الشرعية من مظانها والثقة 
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بنتائج ذلغ االستنباط بقطع النظر عن مخالفة أو موافقة السابقين من العلماء 

لقد مثلت الزيدية بما تملكه من القدرِة على مزج خاصية التفكير  . (32)إ  

التجديد المستمر ، وتمكنت  إبالحراك السياسي  عنصرا  هاما  من عناصر

بما تختزله من قواعد جوهرية في تكوينها الفكري المؤمن بأهمية االنفتاح 

يش اوضرورة احترام العقل والبعد عن التعصب من تحقيق خاصية التع

 . (33)البناء مع مختلف المذاهب والفرق اإلسالمية إ 

الكثير من ن في الوقت الراهوال نزال ننتظر من مفكري المذهب الزيدي 

االجتهادات التي تواكب روح العصر وتنفع الفرد واألمة على السواء 

وتساه  في تسلق سل  الرقي الحضاري للوصول إلى المكانة التي تليق 

 باألمة اإلسالمية .

 الخاتمة :

إذا كان التجديد مطلوبا  في كل عصر، فإنه في هذا في الختام نقول : أنه 

 لمواجهةجة إليه ماسة أكثر من أي عصر مضى؛ العصر أشد طلبا  ، والحا

وحتى  والمشكالت االجتماعية المعاصرةالمتغيرات الجديدة والتحديات 

تستطيع األمة أن تواكب ركب الحضارة وتنها من كبوتها، وتسترد 

إ قد خطونا خطوة األلف إذا شّرعنا التجديد نكون  بين االم  ، ومكانتها 

فال نكون قد قمنا بشيء سوى اننا اثقلنا كاهلنا  ميل وإذا تحدثنا عن وجوبه ،

بالمسةولية الدينية واإلنسانية ، فالتجديد قبل كل شي مخاطرة تحتاج للكثير 

من المؤهالت وللكثير من التضحيات واالستعداد وهما أمران يفتقدهما 

إن الفقيه المسل  في الوقت  . (34)الكثير من دعاة التجديد في عصرنا إ 

بز أن يكون ملما   بقضايا عصره ومشاكل مجتمعه أو مشاكل الراهن يج

البشر المعاصرين ومن االمثلة على ذلغ ما يتصل بقضايا البيةة وتلويثها 

بالنفايات الضارة ـ على األرض واألنسان ـ وكذلغ قضايا التنظي  المجتمعي 

في  وتفاعالت اإلنسان مع الطبيعة ... فيكون ثّمة فقه بيةي وفقه عالئقي

 .  (35)مجال الطبيعة ومجالي  المجتمع الداخلي والعالقات الخارجية 

وينبغي أن يكون االجتهاد في عصرنا اجتهادا  جماعيا  في صورة مجمع 

علمي يض  الكفاءات الفقهية العالمية ويصدر أحكامه في شجاعة وحرية ، 

اء بعيدا  عن المؤثرات والضغوط االجتماعية والسياسية ، مع عدم االستغن

 .  (36)عن االجتهاد الفردي الذي ينير الطريق أمام االجتهاد االجتماعي 

على االمة اإلسالمية أن تؤمن بأن التقليد  غير الواعي ال يمكن أن يوصلها 

إلى المستقبل المنشود ، بل ما يوصلها هو االجتهاد الواعي الذي يحمل 

ة وهويتها شروط األبداه ومسايرة العصر بدون أن يخل بثوابت االم

 الفردية والجماعية .
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 راق الى العولمةوجوه االستعمار المتعددة : من االستش

 مقدمة : 

يعذذد االستشذذراق مذذن المواضذذع التذذي تشذذد اليهذذا انتبذذاه المهتمذذين بذذالفكر 

اإلسذذذالمي وذلذذذغ ألنذذذه يتنذذذاول أهذذذ  مواضذذذيع ذلذذذغ الفكذذذر، فدراسذذذات 

المستشذذذذرقين عذذذذن القذذذذرآن وعذذذذن اإلسذذذذالم وتاريخذذذذه وانتشذذذذاره فيهذذذذا 

مذذذذن  زعمذذذذوهالكثيذذذذر مذذذذن الذذذذدس والتحريذذذذف المقصذذذذود بحسذذذذب مذذذذا 

 يقستشذذذذرااالمذذذذي او اكتشذذذذاف تذذذذاريخي وذلذذذذغ ألن التوجذذذذه تحقيذذذذق عل

لذذذ  يقذذذ  علذذذى النوايذذذا العلميذذذة المخلصذذذة ، لكنذذذه كذذذان مزيجذذذا  مذذذن الحذذذق 

والباطذذذل ـ أو تلبيسذذذا  ألحذذذدهما فذذذي اآلخذذذر ـ مذذذن أجذذذل ذلذذذغ علذذذى 

الباحذذذذال فذذذذي الفكذذذذر اإلسذذذذالمي أن يزعنذذذذى بتحديذذذذد مفهذذذذوم االستشذذذذراق 

لمتنوعذذذذذة وأهدافذذذذذه والوقذذذذذوف علذذذذذى معالمذذذذذه الواسذذذذذعة ومظذذذذذاهره ا

علذذى بينذذة مذذن أمذذر يمذذس أهذذ  جذذزء مذذن  صذذبحالظذذاهرة والباطنذذة ، لي

 حياته وهي األفكار كي يكون على وعي بها .

ويمكذذن القذذول بثقذذة بذذأن االستشذذراق فذذي دراسذذته لكذذل مذذا يتعلذذق باللغذذة 

وإنمذذذا هذذذو إالعربيذذذة وباإلسذذذالم  لذذذ  يكذذذن علميذذذا   بذذذأي مقيذذذاِس علمذذذي 

ة يذذذراد مذذذن خاللهذذذا تذذذرويج تصذذذورات عبذذذارة عذذذن أيديولوجيذذذة خاصذذذ

معينذذذة عذذذن اإلسذذذالم بصذذذرف النظذذذر عمذذذا اذا كانذذذت هذذذذه التصذذذورات 

قائمذذذة علذذذى حقذذذائق أو مرتكذذذزة علذذذى أوهذذذاِم وافتذذذراءات وهذذذو مهنذذذة 

وحرفذذذة كالطذذذب والهندسذذذة والمحامذذذاة وهذذذو أقذذذرب إلذذذى مهنذذذة التبشذذذير 

 . (1) إ

وسذذذذوف نحذذذذاول أن نتنذذذذاول بعذذذذا تعريفذذذذات االستشذذذذراق، لنخذذذذرج  

مذذذذن خاللهذذذذا بمفهذذذذوم واضذذذذح عنذذذذه ،يسذذذذاعدنا  فذذذذي االقتذذذذراب منذذذذه 

لذذه وليسذذت الباطنذذة الحقيقذذة  فومعرفتذذه معرفذذة واضذذحة  تبذذيّن األهذذدا

لن عنها من قبل المستشرقينالظاهرة األهداف   المعز

 تعريف االستشراق :

 تعبيذذذر يذذذدل علذذذى االتجذذذاه نحذذذو الشذذذرق، Orientalismاالستشذذذراق 

أحوالذذذذه وتاريخذذذذه ومعتقداتذذذذه  شذذذذرق وويذذذذراد بذذذذه : دراسذذذذة علذذذذوم ال

وبيةاتذذذذه الطبيعيذذذذة ، العمرانيذذذذة والبشذذذذرية ودراسذذذذة لغذذذذاته  ولهجذذذذاته  

وطبذذذذذذائع األمذذذذذذة الشخصذذذذذذية فذذذذذذي كذذذذذذل مجتمذذذذذذع شذذذذذذرقي ودراسذذذذذذة  

االشذذذذذخا  والهيةذذذذذذات والتيذذذذذذارات الفكريذذذذذذة والمذهبيذذذذذذة فذذذذذذي شذذذذذذتى 

 .  (2)صورها وأنواعها 

قذذذد مذذذّر بذذذأدوار  والمفهذذذوم العلمذذذي لكلمتذذذي االستشذذذراق والمستشذذذرقون

م عنذذذدما كذذذان يعنذذذي  المستشذذذرق حينهذذذا : أحذذذد 1683مختلفذذة منذذذذ عذذذام 
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إ أصذذذذبح يعنذذذذي  واعضذذذذاء الكنيسذذذذة الشذذذذرقية إلذذذذى عصذذذذرنا هذذذذذا ، 

التبّحذذر فذذي إحذذدى لغذذات الشذذذرق وآدابهذذا باعتبذذار ذلذذغ شذذرطا  أساسذذذيا  

  . (3)إ في عل  االستشراق 

افته  يبحذذذذال فذذذذي أمذذذذور الشذذذذرقيين وثقذذذذ والمستشذذذذرق هذذذذو كذذذذل مذذذذن

وتذذذاريخه  ويقصذذذد بذذذه ذلذذذغ التيذذذار الفكذذذري الذذذذي يتمثذذذل فذذذي إجذذذراء 

الدراسذذذات المختلفذذذة عذذذن الشذذذرق اإلسذذذالمي، والتذذذي تشذذذمل حضذذذارته 

وأديانذذذه وآدابذذذه ولغاتذذذه وثقافتذذذه. ولقذذذد أسذذذه  هذذذذا التيذذذار فذذذي صذذذياغة 

وعذذذن العذذذال  اإلسذذذذالمي ـ التصذذذورات الغربيذذذة عذذذن الشذذذرق عامذذذذة 

خلفيذذذة الفكريذذذة للصذذذراه الحضذذذاري معبذذذرا  عذذذن ال ـ بصذذذورة خاصذذذة

ويذذذرى الذذذبعا أن االستشذذذراق هذذذو إ علذذذ  يخذذذتص بفقذذذه اللغذذذة  ،بينهمذذذا

خاصذذذة إ و المستشذذذرق ـ بحسذذذب قذذذاموس اكسذذذفورد الجديذذذد ـ إ هذذذو 

  .(4) من تبّحر في لغات الشرق وآدابه إ

ويذذذرى الذذذبعا أن االستشذذذراق هذذذو اسذذذلوب تفكيذذذر يقذذذوم علذذذى التمييذذذز 

يسذذذمى الشذذذرق وبذذذين الغذذذرب... وهذذذو  الوجذذذودي والمعرفذذذي بذذذين مذذذا

بصذذذذفته المؤسسذذذذة الجماعيذذذذة للتعامذذذذل مذذذذع الشذذذذرق والتعامذذذذل يعنذذذذي : 

التحذذذذذدث  واعتمذذذذذاد آراء معينذذذذذة عنذذذذذه ووصذذذذذفه وتدريسذذذذذه للطذذذذذالب 

وتسذذذذوية األوضذذذذاه فيذذذذه والسذذذذيطرة عليذذذذه ، باختصذذذذار : االستشذذذذراق 

هذذذو اسذذذلوب اسذذذتعماري غربذذذي للهيمنذذذة علذذذى الشذذذرق وإعذذذادة بنائذذذه 

 . (5) ليه والتسل  ع

نتيجذذذة عالقذذذة التقذذذارب الخذذذا  بذذذين فذذذي بدايتذذذه لقذذذد نشذذذأ االستشذذذراق 

فرنسذذذذا وبريطانيذذذذا مذذذذن ناحيذذذذة وبذذذذين الشذذذذرق مذذذذن ناحيذذذذة أخذذذذرى ... 

وكذذذان الشذذذرق ينحصذذذر معنذذذاه الفعلذذذي حتذذذى العقذذذود األولذذذى مذذذن القذذذرن 

التاسذذذع عشذذذر فذذذي الهنذذذد واألراضذذذي المذذذذكورة فذذذي الكتذذذاب المقذذذدس 

سذذع عشذذر وحتذذى نهايذذة الحذذرب العالميذذة الثانيذذة ومنذذذ بدايذذة القذذرن التا

كانذذذذت لفرنسذذذذا وبريطانيذذذذا السذذذذيطرة علذذذذى الشذذذذرق وعلذذذذى الدراسذذذذات 

ومذذذع انتهذذذاء الحذذذرب العالميذذذة الثانيذذذة أصذذذبحت أمريكذذذا   االستشذذذراقية

هذذذذي التذذذذي تسذذذذيطر علذذذذى الشذذذذرق وتتبذذذذع فذذذذي ذلذذذذغ الذذذذنهج الفرنسذذذذي 

 .  (6)البريطاني  

 بدايات االستشراق :

أو معرفذذذة  الستشذذذراق،تذذذاريخ معذذذين بذذذدء بذذذه احديذذذد مذذذن الصذذذعب ت   

نذذذي بالدراسذذذات الشذذذرقية وال فذذذي أي وقذذذت بذذذدء ذلذذذغ ،  أول غربذذذي عز

لقذذد قذذام فذذي البدايذذة علذذى جهذذوِد فرديذذة لذذ  تكذذن ذات تذذأثير علذذى مجذذرى 

التفكيذذذر الغربذذذي ممذذذا أدى إلذذذى عذذذدم اتخاذهذذذا نقطذذذة بدايذذذة لذذذدى بعذذذا 
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كل رسذذذذمي حذذذذين بشذذذذ لكذذذذن بعذذذذا البذذذذاحثين يذذذذؤرت لذذذذه، البذذذذاحثين 

م وذلذذذغ بإنشذذذاء عذذذدد 1312صذذذدور قذذذرار مجمذذذع فيينذذذا الكنسذذذي عذذذام 

 مذذذذن كراسذذذذي اللغذذذذة العربيذذذذة فذذذذي عذذذذدد مذذذذن الجامعذذذذات األوروبيذذذذة

واالشذذذارة هنذذذا إلذذذى االستشذذذراق الكنسذذذي تذذذدل علذذذى وجذذذود استشذذذراق 

غيذذر رسذذذمي ال يذذرتب  بالكنسذذذية قبذذل ذلذذذغ التذذاريخ مذذذن خذذالل بذذذاحثين 

م 1631كلمذذذذذة مستشذذذذذرق ظهذذذذذر عذذذذذام أوروبيذذذذذين . وأول اسذذذذذتعمال ل

عنذذدما اطلقذذت علذذى أحذذد أعضذذاء الكنيسذذة الشذذرقية ـ أو اليونانيذذة  ـ 

ويذذذذذذذكر )رودنسذذذذذذون ( أن كلمذذذذذذة مستشذذذذذذرق ظهذذذذذذرت فذذذذذذي اللغذذذذذذة 

م ودخلذذذذذت كلمذذذذذة االستشذذذذذراق فذذذذذي معجذذذذذ  1779االنجليزيذذذذذة  عذذذذذام 

 . (7)م 1838االكاديمية الفرنسية عام 

لذذذذة اإلسذذذذالمية فذذذذي بعذذذذا المذذذذؤرخين يعذذذذودون بذذذذه إلذذذذى أيذذذذام الدوو

يرجعذذذه  واألنذذذدلس، فذذذي حذذذين يعذذذود بذذذه آخذذذرون إلذذذى أيذذذام الصذذذليبيين، 

و  ،كثيذذذذرون إلذذذذى أيذذذذام الدولذذذذة األمويذذذذة فذذذذي القذذذذرن الثذذذذاني الهجذذذذري

بواسذذذطة الراهذذذب يوحنذذذا الدمشذذذقي فذذذي كتذذذابين كذذذان فذذذي الشذذذام ه طانشذذذ

والثذذذذاني: حذذذذوار بذذذذين مسذذذذيحي ومسذذذذل . وكذذذذان ،  األول: حيذذذذاة محمذذذذد

يبقذذذى  كذذذل مذذذا سذذذبقلكذذذن ، فذذذي جذذذدل المسذذلمين ىنصذذذارهدفذذه إرشذذذاد ال

 احتماالت ال ترقى إلى مرتبة اليقين . مجرد

ويمكذذذن اعتبذذذار الحذذذروب الصذذذليبية ـ التذذذي بذذذدأت التعبةذذذة لهذذذا فذذذي 

م علذذذذى عهذذذذد البابذذذذا أوريذذذذان الثذذذذاني 1195مجمذذذذع كليرمونذذذذت سذذذذنة 

م ( ـ هذذي البدايذذة الحقيقيذذة لالستشذذراق وترجذذع فذذي 1199ـ  1188)

إلذذذذى أنذذذذه قذذذذد تبلّذذذذور كتيذذذذار فكذذذذري عذذذذام ، إذ ان االحتكذذذذاك األسذذذذاس 

بالمسذذذذذلمين يفذذذذذرض علذذذذذى العذذذذذال  الغربذذذذذي التعذذذذذّرف علذذذذذى العذذذذذال  

اإلسذذالمي ودراسذذته ولعذذل طبيعذذة المرحلذذة الصذذليبية بكذذِل مذذا لهذذا مذذن 

ـ فذذذي قذذذد أدت إلذذذى افذذذراز بيةذذذة عدائيذذذة  نذيذذذول فذذذي عقذذذول األوربيذذذي

سذذذالم  جذذذّرد المستشذذذرقين المذذذنهج فذذذي تعاملهذذذا مذذذع اإلالسذذذلوك ـ وفذذذي 

مذذذن الموضذذذوعية واألمانذذذة العلميذذذة واسذذذتمرت تلذذذغ الدراسذذذات تغذذذذي 

 . (8) األجيال الالحقة من المستشرقين 

ومذذذذن المؤكذذذذد أن االستشذذذذراق نشذذذذأ فذذذذي أحضذذذذان الكنيسذذذذة  ، فذذذذبعا 

الرهبذذذذان الغذذذذربيين قصذذذذدوا االنذذذذدلس عنذذذذدما كانذذذذت فذذذذي عذذذذزك مجذذذذدها 

جمذذذوا القذذذرآن والكتذذذب العربيذذذة وازدهارهذذذا وتثقفذذذوا فذذذي مدارسذذذها وتر

إلذذذى لغذذذاته  وتتلمذذذذوا علذذذى يذذذد علمذذذاء مسذذذلمين فذذذي مختلذذذف العلذذذوم ـ 

 وبخاصة الفلسفة والطب والرياضيات .
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وبعذذذذد  إن عذذذذادوا إلذذذذى بالدهذذذذ  نشذذذذروا الثقافذذذذة العربيذذذذة اإلسذذذذالمية  

ومؤلفذذذذات أشذذذذهر علمائهذذذذا و أسسذذذذوا بعذذذذد ذلذذذذغ  المعاهذذذذد للدراسذذذذات 

وى ( العربيذذذة وأخذذذذت األديذذذرة والمذذذدارس العربيذذذة منهذذذا مدرسذذذة )بذذذاد

الغربيذذة تذذدرس مؤلفذذات العذذرب المترجمذذة إلذذى اللغذذة الالتينيذذة ـ لغذذة 

رس العلذذذ  فذذذي أوروبذذذا حينهذذذا ـ واسذذذتمرت الجامعذذذات األوربيذذذة تذذذدّ 

 الكتب العربية وتعتبرها المراجع االصلية فيها لمدة ستة قرون . 

 أهداف االستشراق :

ومؤيذذذذدي تذذذذوجهه  مذذذذن المسذذذذلمين أن  يذذذدعي المستشذذذذرقون وداعمذذذذيه 

الهذذذدف مذذذن دراسذذذة اإلسذذذالم وحضذذذارته ، هذذذدف علمذذذي بذذذروح علميذذذة 

متجذذذردة ، ونحذذذن ال ننكذذذر أن لذذذدى الذذذبعا مذذذنه  هذذذذه الذذذروح العلميذذذة 

ومذذذذنه   علذذذذى سذذذذبيل المثذذذذال : تومذذذذاس أرنولذذذذد وغوسذذذذتاف لوبذذذذون 

 وجذذاك بيذذرك وكاريذذل واتيذذين دينيذذه ، لكذذن أولةذذغ كذذانوا اسذذتثناء  نذذادرا  

ودراسذذذذاته  ضذذذذةيلة التذذذذأثير بالقيذذذذاس بسذذذذيل الدراسذذذذات اإلستشذذذذراقية 

م سذذذتين  1951م إلذذذى 1811الجذذذرار التذذذي بلغذذذت فذذذي الفتذذذرة مذذذن عذذذام 

الذذذذف كتذذذذاب تعنذذذذى بالشذذذذرق العربذذذذي وحذذذذده ، كذذذذ  أن الكنيسذذذذة منعذذذذت 

تذذذذداول الكتذذذذب التذذذذي أظهذذذذرت عطفذذذذا  علذذذذى اإلسذذذذالم وقدمتذذذذه علذذذذى 

 . (9)طشت بمؤلفيها حقيقته ووضعتها في قائمة المحرمات وب

لقذذذذد تنوعذذذذت أهذذذذداف االستشذذذذراق مذذذذا بذذذذين أهذذذذداف ظذذذذاهرة معلنذذذذة 

وأخذذذذذرى باطنذذذذذة خفيّذذذذذة وأنطذذذذذوى عمذذذذذل الدارسذذذذذين لإلسذذذذذالم علذذذذذى 

نذذذذزعتين رئيسذذذذتين : األولذذذذى  تمكذذذذين االسذذذذتعمار الغربذذذذي فذذذذي الذذذذبالد 

اإلسذذذذالمية وتمهيذذذذد النفذذذذوس بذذذذين سذذذذكان تلذذذذغ الذذذذبالد لقبذذذذول النفذذذذوذ 

ه والنزعذذذذة األخذذذذرى : تمثلذذذذت فذذذذي الذذذذروح األوربذذذذي والرضذذذذا بواليتذذذذ

 فذذي الظذذذاهر الصذذليبية فذذي دراسذذذة اإلسذذالم ، تلذذذغ النزعذذة التذذي لبسذذذت

، لكذذذذذن ثذذذذذوب البحذذذذذال العلمذذذذذي وخدمذذذذذة الغايذذذذذة اإلنسذذذذذانية المشذذذذذتركة 

أهذذذدافها الحقيقيذذذة غيذذذر المعلنذذذة كانذذذت السذذذيطرة علذذذى عقذذذول المسذذذلمين 

 قبول بذلغ .بعد تروضيه  لل على أراضيه للسيطرة أوال  تمهيدا  

تمظهذذذرت النزعذذذة األولذذذى فذذذي صذذذورتين : اضذذذعاف القذذذي  اإلسذذذالمية 

الدينيذذة عذذن طريذذق شذذرح تعذذالي  اإلسذذالم ومبادئذذه شذذرحا  يضذذعف فذذي 

المسذذذل  تمسذذذكه باإلسذذذالم ويقذذذوي فذذذي نفسذذذه الشذذذغ فيذذذه كذذذدين أو علذذذى 

األقذذذذل كمذذذذنهج سذذذذلوكي يتفذذذذق وطبيعذذذذة الحيذذذذاة القائمذذذذة وعلذذذذى سذذذذبيل 

تشذذذرق الفرنسذذذي رينذذذان يصذذذور عقيذذذدة التوحيذذذد المثذذذال نالحذذذ  أن المس

فذذي اإلسذذالم بأنهذذا تذذؤدي إلذذى حيذذرة المسذذل  كمذذا تحذذ  بذذه كإنسذذان إلذذى 

 الدرك األسفل كما زع  بحسب فهمه المريا . 
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هذذي  ـ بعذذد الصذذورة األولذذى ـ ظهذذر مباشذذرةتوالصذذورة التاليذذة التذذي 

 .  (11)تمجيد القي  الغربية المسيحية 

اف االستشذذذذراق مجتمعذذذذة  تذذذذدور حذذذذول ويمكذذذذن القذذذذول أن جذذذذّل أهذذذذد

  المحاور التالية :
الفائذذذذذدة العلميذذذذذة  واالغذذذذذراض االقتصذذذذذادية والسياسذذذذذية واالغذذذذذراض 

التبشذذذيرية المحضذذذة لذذذدى بعذذذا المستشذذذرقين واستصذذذالح المسذذذيحية 

لذذذدى الذذذبعا اآلخذذذر وقذذذد أفصذذذح المستشذذذرق ) يوهذذذان فيذذذوك ( فذذذي 

بذذذذا ( عذذذذن كتابذذذذه عذذذذن) تذذذذاريخ االستشذذذذراق والمستشذذذذرقين فذذذذي أورو

إ يكذذن عمذذال  علميذذا  إن االستشذذراق لذذ  الهذذدف مذذن االستشذذراق قذذائال  : 

محضذذا  ، بذذل أن المذذراد منذذه الذذرد علذذى اإلسذذالم والتبشذذير بالنصذذرانية 

 . (11)بين المسلمين من خالل تراج  عربية لإلنجيل إ 

والهذذذذدف الذذذذرئيس فذذذذي االستشذذذذراق عمومذذذذا  هذذذذو إ محاولذذذذة التذذذذدليل  

ذا هذذذو اتجذذذاه االستشذذذراق وهذذذو أحذذذد اتجذذذاهين علذذذى بشذذذرية القذذذرآن هذذذ

صذذذذبغا التفكيذذذذر الغربذذذذي الذذذذذي سذذذذيطر علذذذذى القذذذذرن التاسذذذذع عشذذذذر 

  . (12)بالصبغة الخاصة به إ

 ويمكن الحديال عن األهداف المختلفة لالستشراق وتقسيمها إلى :  

 : ةف الدينياهداأل

بذذذرز االستشذذذراق منذذذذ البدايذذذة بقصذذذد ايقذذذاف التذذذأثير اإلسذذذالمي فذذذي  

ل  الغربذذذي ،ثذذذ  تطذذذور ليخذذذدم مشذذذروه الكنيسذذذة بتنصذذذير المسذذذلمين العذذذا

وكذذان هذذدف االستشذذراق منذذذ نشذذأته خدمذذة الكنيسذذة واالسذذتعمار ، فقذذد 

تعاونذذذذت الكنسذذذذية مذذذذع ملذذذذوك أوروبذذذذا علذذذذى شذذذذّد أزر المستشذذذذرقين 

والتمكذذذين لهذذذ  فذذذي مهمذذذته  التذذذي كذذذان نصذذذفها األول سياسذذذيا  واآلخذذذر 

البذذذاحثين فذذذإن االستشذذذراق بذذذدأ  تبشذذذيريا  تعصذذذبيا  وبحسذذذب رأي بعذذذا

بنشذذذاط الرهبذذذان فذذذي مجذذذال الترجمذذذة حذذذين توجهذذذت البعثذذذات العلميذذذة 

المسذذذذيحية إلذذذذى االنذذذذدلس ، فقذذذذد كذذذذان ال بذذذذد بالنسذذذذبة لهذذذذ  مذذذذن معرفذذذذة 

اإلسذذذذالم معرفذذذذة جيذذذذدة عذذذذن قذذذذرب لمحاربتذذذذه محاربذذذذة جيذذذذدة علذذذذى 

مسذذذتوى العقيذذذدة وأنكذذذب المفسذذذرون المسذذذيحيون علذذذى ترجمذذذة القذذذرآن 

  ذلذذذغ فذذذي التعريذذذف باإلسذذذالم ، إال همذذذن أجذذذل نقذذذده وقذذذد سذذذا ودراسذذذته

 . أنه ل  يساه  في إيحاد تفاهِ  أفضل بين المسلمين والمسيحين

لذذذ  تكذذذن  دوافذذذع المستشذذذرقين لدراسذذذة اإلسذذذالم بريةذذذة  ،نتيجذذذة لتذذذأثير 

الكنسذذية علذذيه  ولذذ  يكذذن مقصذذده  الذذدخول فذذي اإلسذذالم كمذذا صذذرحوا 

بقذذذدر مذذذا كانذذذت غايذذذاته  تقذذذدي  صذذذورة  أو محاولذذذة اسذذذتيعاب تعاليمذذذه ،

التشذذكيغ فذذي صذذحة القذذرآن كريهذذة ومشذذوهة عذذن اإلسذذالم  مذذن خذذالل 
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والطعذذذذن فيذذذذه، حتذذذذى ينصذذذذرف المسذذذذلمون عذذذذن االلتقذذذذاء علذذذذى هذذذذدف 

التشذذذكيغ فذذذذي صذذذذحة  وكذذذذذلغواحذذذد يجمعهذذذذ  ويكذذذذون مصذذذدر قذذذذوته  

إرجذذاه مصذذادر اإلسذذالم ـ صذذلى   عليذذه وعلذذى آلذذة ـ و رسذذالة النبذذي

وبحسذذذذب زعمهذذذذ   أن إ االسذذذذالم تركيذذذذب  نصذذذذرانيةالهوديذذذذة ويالإلذذذذى 

بذذذذذدال  مذذذذذن إرجذذذذذاه  ملفذذذذذق مذذذذذن المسذذذذذيحية واليهوديذذذذذة والمجوسذذذذذية : 

النيذذذذل مذذذذن اللغذذذذة العربيذذذذة  االلهذذذذي و التشذذذذابه إلذذذذى وحذذذذدة المصذذذذدر

واسذذذذتبعاد قذذذذدرتها علذذذذى مسذذذذايرة ركذذذذب التطذذذذور وتكذذذذريس دراسذذذذة 

ع سذذذذوف كذذذذل ذلذذذذغ بذذذذالطب اللهجذذذذات لتحذذذذل محذذذذل العربيذذذذة الفصذذذذحى.

يصذذذب فذذذي مصذذذلحة الكنيسذذذة التذذذي سذذذتتمكن مذذذن االحتفذذذاظ برعاياهذذذا 

والحيلولذذذذذة دون دخذذذذذوله  فذذذذذي اإلسذذذذذالم ،لقذذذذذد اتخذذذذذذت الكنسذذذذذية مذذذذذن 

لقذذذذذد كذذذذذان الهذذذذذدف االسذذذذذتراتيجي االستشذذذذذراق أداة لطعذذذذذن اإلسذذذذذالم ،

الذذديني مذذن حملذذة التشذذويه ضذذد اإلسذذالم هذذو حمايذذة أوروبذذا مذذن قبذذول 

عليذذذذه مذذذذن خذذذذالل الحذذذذرب  اإلسذذذذالم بعذذذذد أن عجذذذذزت عذذذذن القضذذذذاء

 .(13)إ الصليبية

 األهداف السياسية : 

ولذذذذلغ عمذذذد لتعزيذذذزه  االستشذذذراقياسذذذتفاد االسذذذتعمار مذذذن التذذذراث   

وتواكبذذذذت مرحلذذذذة التقذذذذدم الضذذذذخ  فذذذذي مؤسسذذذذات االستشذذذذراق وفذذذذي 

مضذذذذذمونه مذذذذذع مرحلذذذذذة التوسذذذذذع األوربذذذذذي واسذذذذذتطاه االسذذذذذتعمار أن 

راضذذذذذه وتحقيذذذذذق يجنذذذذذد طائفذذذذذة كبيذذذذذرة مذذذذذن المستشذذذذذرقين لخدمذذذذذة أغ

أهدافذذذذه وتمكذذذذين سذذذذلطانه فذذذذي البلذذذذدان المسذذذذتعمرة وغذذذذدا االسذذذذتعمار 

 واالستشذذذذراق وجهذذذذان لعملذذذذة واحذذذذدة تصذذذذرف فذذذذي السذذذذيطرة علذذذذى

وقذذذذذذد عمذذذذذذل بعذذذذذذا وعلذذذذذذى أراضذذذذذذيه  الشذذذذذذعوب وأفكذذذذذذار  عقذذذذذذول

المستشذذذذرقين مستشذذذذارين لذذذذوزارات خارجيذذذذة دولهذذذذ  وقناصذذذذل فذذذذي 

هذذذ  ، لقذذذد كذذذان سذذذفاراتها وتجسسذذذوا علذذذى المسذذذلمين خذذذالل فتذذذرة عمل

بمثابذذذذة الذذذذذدليل لالسذذذذتعمار بغذذذذذرض السذذذذذيطرة  االستشذذذذذراقيالتذذذذراث 

علذذذذذى الشذذذذذرق مذذذذذن خذذذذذالل المعرفذذذذذة  باألجنذذذذذاس المحكومذذذذذة  ـ أو 

الشذذذذرقيين ـ والتذذذذي جعلذذذذت حكمهذذذذ  سذذذذهال  ومجذذذذديا  ،إذ ان المعرفذذذذة 

تمذذذنح القذذذوة والمزيذذذد مذذذن القذذذوة يتطلذذذب مزيذذذدا  مذذذن المعرفذذذة  و هنذذذاك 

ن المعلومذذذات والسذذذيطرة المتناميذذذة ، وألجذذذل حركذذذة جدليذذذة مسذذذتمرة بذذذي

ذلذذذذغ درس المستشذذذذرقون التذذذذاريخ العذذذذام لألمذذذذة اإلسذذذذالمية وركذذذذّزوا 

الجوانذذذذب القاتمذذذذة فيذذذذه وعملذذذذوا علذذذذى إحيذذذذاء إبذذذذراز وإظهذذذذار علذذذذى 

النزعذذذذذذات العصذذذذذذبية واثذذذذذذارة الخالفذذذذذذات المذهبيذذذذذذة والفقهيذذذذذذة بذذذذذذين 

ا يخذذذدم المسذذذلمين وعمذذذدوا لتضذذذخيمها ألجذذذل أثذذذارة الفذذذتن بيذذذنه  ، بمذذذ
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المخططذذذات االسذذذتعمارية ويذذذؤدي فذذذي نهايذذذة المطذذذاف إلذذذى اضذذذعاف 

 . (14)العال  اإلسالمي وتكبيله بقيود التبعية للعال  المسيحي الغربي 

 : اإلستشراقيةاألفكار 

هنذذذاك العديذذذد مذذذن األفكذذذار الهدامذذذة التذذذي حذذذاول المستشذذذرقون نشذذذرها 

ه مذذذذن خذذذذالل كذذذذل مذذذذا انتجذذذذوه مذذذذن دراسذذذذات حذذذذول اإلسذذذذالم وتاريخذذذذ

وحذذذذذول القذذذذذرآن الكذذذذذري  ، تلذذذذذغ  األفكذذذذذار تتمحذذذذذور حذذذذذول فكذذذذذرتين 

األولذذذذى هذذذذي : الطعذذذذن بتعذذذذالي  اإلسذذذذالم والذذذذرب   ةالفكذذذذر، رئيسذذذذيتين  

بينهذذذذا وبذذذذين مذذذذا تعانيذذذذه الشذذذذعوب اإلسذذذذالمية مذذذذن تخلذذذذف فذذذذي الوقذذذذت 

 الراهن وتتفره من تلغ الفكرة عدة أفكار من أهمها : 

لى   عليذذه وعلذذى آلذذة ـ ـ فكذذرة توقيذذت الجهذذاد بعهذذد الرسذذول ـ صذذ 1

وعهذذذذد الصذذذذحابة فقذذذذ  وأنذذذذه لذذذذ  يعذذذذد صذذذذالحا  فذذذذي الوقذذذذت الذذذذراهن 

وبالتذذذالي يجذذذب الغائذذذه مذذذن المنذذذاهج الدراسذذذية تلذذذغ هذذذي الفكذذذرة التذذذي 

 اإلستشذذذذراقيةعذذذذن طريذذذذق الدراسذذذذات ترويجهذذذذا حذذذذاول المسذذذذتعمرون 

وقذذذد عذذذادت للظهذذذور إلذذذى الواجهذذذة مذذذن خذذذالل المطالبذذذات االمريكيذذذة 

والضذذذذذذغ  علذذذذذذى الدراسذذذذذذية الجهذذذذذذاد مذذذذذذن المنذذذذذذاهج بإلغذذذذذذاء فكذذذذذذرة 

الحكومذذذات العربيذذذة واإلسذذذالمية للقيذذذام بذذذذلغ وهذذذو مذذذا تذذذ  بالفعذذذل فذذذي 

السذذذعودية واإلمذذذارات مذذذن العديذذذد مذذذن الذذذدول اإلسذذذالمية وخصوصذذذا 

 .وبعا البلدان العربية و اإلسالمية دول الخليج

سذذل  ـ فكذذرة أن الظذذروف الدوليذذة تذذدعو المسذذل  إلذذى الذذوالء لغيذذر الم 2

ـذذذ وإلذذذى رضذذذا المسذذذل  عذذذن حكومتذذذه إذا فعلذذذت ذلذذذغ ـ وهذذذذا مذذذا هذذذو 

حاصذذذذل فذذذذي الوقذذذذت الراهنذذذذة مذذذذن مذذذذوالة بعذذذذا األنظمذذذذة العربيذذذذة 

عذذذن طريذذذق مذذذا  واإلسذذذالمية لليهذذذود والنصذذذارى ومعذذذاداته  للمسذذذلمين

 . تطبيع العالقات بين دوله  ودولة الكيان الصهيوني الغاصب

القذذذذات بذذذذين األفذذذذراد وأن ـ فكذذذذرة ابعذذذذاد اإلسذذذذالم عذذذذن مجذذذذال الع 3

اإلسذذذذذالم ديذذذذذن فذذذذذردي شخصذذذذذي ال يصذذذذذح أن يتذذذذذدخل فذذذذذي عالقذذذذذات 

األفذذذراد بعضذذذه  بذذذبعا وهذذذي تسذذذتتبع مذذذا يقذذذال مذذذن وجذذذوب الفصذذذل 

 بين الدين والدولة . 

ـ وأن اإلسذذذالم يتجذذذدد ويخضذذذع لعامذذذل الذذذزمن فذذذي تطذذذوره هذذذي  4

فكذذذرة اسذذذتعمارية وتسذذذتتبع تلذذذغ الفكذذذرة عذذذدم التقييذذذد بتعذذذالي  التذذذراث 

 . (15)اإلسالمي جملة في تكييف الحاضر 

مذذذن أفكذذذار االستشذذذراق الرئيسذذذية هذذذي : تمجيذذذد القذذذي   الفكةةةرة الثانيةةةة

الغربيذذذة المسذذذيحية فذذذي الفكذذذر اإلسذذذالمي الحذذذديال ومذذذن خذذذالل مفكذذذرين 

ن طريذذذق ابذذذراز التفذذذوق الغربذذذي فذذذي الصذذذناعة وزيذذذادة ، عذذذمسذذذلمين 
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لذذغ الزيذذادة التذذي الذذدخل ـ الخذذا  والعذذام ـ الناشذذ  عذذن ذلذذغ التفذذوق  ت

ترتذذذب عليهذذذا رفذذذع مسذذذتوى المعيشذذذة وتيسذذذير أمذذذر الحيذذذاة اإلنسذذذانية 

ذلذذغ التقذذدم الصذذناعي هذذو المنقذذذ وهذذو النقطذذة  واعتبذذارلذذدى الغذذربيين 

التوجذذه الغربذذي  صذذدقيةالتذذي يبتذذد  منهذذا الغربيذذون فذذي التذذدليل علذذى 

وعلذذذى سذذذمو مقذذذاييس الحيذذذاة الغربيذذذة فذذذي السذذذلوك الفذذذردي والعذذذادات 

ماعيذذذذة وعلذذذذى أصذذذذالة القذذذذي  المسذذذذيحية وقذذذذوة صذذذذلتها بتحريذذذذر االجت

اإلنسذذذان مذذذن الجهذذذل والفقذذذر والمذذذرض وقذذذوة صذذذلتها أيضذذذا بانطالقتذذذه 

الحضذذذذارة التذذذذرويج بذذذذأن فذذذذي الحيذذذذاة مذذذذن غيذذذذر خذذذذوِف وال وجذذذذّل و

يقذذذول  ذلذذذغ ه الماديذذذة الصذذذناعية هذذذي عنذذذوان كذذذل تلذذذغ القذذذي  ومذذذنطق

التذذذي تفذذذوق بهذذذا  : أن تخلّذذذف المسذذذلمين فذذذي مجذذذال الحضذذذارة ضذذذمنا  

الغربيذذذون هذذذو دليذذذل علذذذى تخلّذذذف اإلسذذذالم فذذذي قيمذذذه ومبادئذذذه وعلذذذى 

اذالل المسذذذل  وتقييذذذده فذذذي السذذذير فذذذي هذذذذه الحيذذذاة طبقذذذا  لعقيذذذدة الجبذذذر 

فيذذذذذه ، أمذذذذذا القذذذذذي  المسذذذذذيحية ذات األثذذذذذر االيجذذذذذابي  فذذذذذي الحضذذذذذارة 

الصذذذناعية الغربيذذذة فهذذذي مشخصذذذة فذذذي المسذذذيح عيسذذذى عليذذذه السذذذالم 

حى منذذذه السذذذلوك الخلقذذذي فذذذي هذذذذه الحيذذذاة والنتيجذذذة ويجذذذب أن نسذذذتو

التذذذذذي سذذذذذيت  الوصذذذذذول اليهذذذذذا هذذذذذي أن المسذذذذذيحية هذذذذذي ديذذذذذن التقذذذذذدم 

واإلسذذذالم هذذذو ديذذذن التخلذذذف والتذذذأخر وهذذذذا هذذذو السذذذبب فذذذي انتشذذذار 

حركذذة التنصذذذير والتبشذذذير بالمسذذيحة فذذذي العديذذذد مذذن الذذذدول اإلسذذذالمية 

 . (16)ونجاحها في ذلغ خصوصا في أفريقيا وشرق اسيا 

 االستعمار واالستشراق :

يتفذذذق االستشذذذراق مذذذع االسذذذتعمار فذذذي الهذذذدف ويختلفذذذان فذذذي الوسذذذيلة ، 

فاالسذذذذذتعمار يهذذذذذدف إلذذذذذى احذذذذذتالل األرض بعذذذذذد قصذذذذذفها بالسذذذذذذالح 

واخضذذذاه سذذذكانها بمنطذذذق القذذذوة وقذذذد يجذذذد االسذذذتعمار مقاومذذذة  مذذذن 

الذذذبعا وقذذذد يخسذذذر بعذذذا جنذذذوده أمذذذا االستشذذذراق فهذذذو يهذذذدف إلذذذى 

ليسذذذذهل عليذذذذه بعذذذذد ذلذذذذغ بقذذذذوة المنطذذذذق ، احتاللهذذذذا قصذذذذف العقذذذذول و

احذذذذذتالل األرض دون خسذذذذذائر تذذذذذذكر وبرضذذذذذى مذذذذذن أهلهذذذذذا وبطلذذذذذِب 

  فذذي بعذذا االحيذذان ـ وهنذذا مكمذذن الخطذذورة ـ فاالستشذذراق جذذاء همذذن

تطذذذذذويرا  وتعذذذذذديال  وتمهيذذذذذدا  لالسذذذذذتعمار العسذذذذذكري بعذذذذذد أن أدركذذذذذت 

ره الماديذذذة الذذذدول الغربيذذذة االسذذذتعمارية كلفذذذة الغذذذزو العسذذذكري وخسذذذائ

 والمعنوية عليها .

بمثابذذذذة الذذذذذدليل لالسذذذذتعمار لفذذذذذرض  االستشذذذذذراقيلقذذذذد كذذذذذان التذذذذراث 

سذذذذيطرته علذذذذى الشذذذذرق وكانذذذذت المعرفذذذذة المتنوعذذذذة بثقافذذذذة األجنذذذذاس 

المحكومذذذة وتذذذاريخه  وعذذذاداته  وتقاليذذذده  إ هذذذي التذذذي تجعذذذل حكمهذذذ  
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لذذذب سذذذهال  ومجذذذديا  إذ أن المعرفذذذة تمذذذنح القذذذوة والمزيذذذد مذذذن القذذذوة يتط

 مزيذذدا  مذذذن المعرفذذذة ، فهنذذذاك باسذذتمرار حركذذذة جدليذذذة بذذذين المعلومذذذات

 (17)إ   والسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيطرة المتناميذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة

ويذذذذرى الكثيذذذذر مذذذذن البذذذذاحثين أن االستشذذذذراق ولذذذذد مذذذذن أبذذذذوين غيذذذذر 

شذذذرعيين همذذذا : االسذذذتعمار والتبشذذذير وأنذذذه مذذذا يذذذزال يعمذذذل مذذذن أجذذذل 

هذذذذذا الغذذذذرض الذذذذذي ولذذذذد مذذذذن أجلذذذذه وإن غيّذذذذر  اسذذذذاليبه وجلذذذذده عذذذذدة 

مذذذذذذرات ليذذذذذذتالءم مذذذذذذع الظذذذذذذروف المختلفذذذذذذة ، فاالسذذذذذذتعمار يذذذذذذرى أن 

المفهذذذوم اإلسذذذذالمي السذذذلي  مذذذذن شذذذذأنه أن يزعطذذذى المجتمذذذذع اإلسذذذذالمي 

قذذذذوة تحذذذذول دون سذذذذيطرته واسذذذذتمراره والتبشذذذذير يسذذذذتهدف الحيلولذذذذة 

دون توسذذذذع اإلسذذذذالم وانتشذذذذاره وهذذذذذا الهذذذذدفان يخذذذذدمان االسذذذذذتعمار 

 .(18) لمطاففي نهاية ا ويسهالن له احتالل الشعوب

يقذذذوم االستشذذذراق بهجذذذوم ثقذذذافي بذذذديال  عذذذن االسذذذتعمار فذذذي هجومذذذه 

المسذذذلح والهذذذدف منذذذه التذذذأثير علذذذى نفسذذذيات وعقذذذول االمذذذة اإلسذذذالمية 

، كذذذذي تصذذذذاب بعوامذذذذل التفسذذذذخ واالنحذذذذالل فيسذذذذهل علذذذذى االسذذذذتعمار 

توجيههذذذذا وفقذذذذا  ألهدافذذذذه ومصذذذذالحة وإذا كانذذذذت عمليذذذذات االسذذذذتعمار 

فذذذذذذذإن عمليذذذذذذذات ،ب مفاجةذذذذذذذة وسذذذذذذذريعة العسذذذذذذذكرية علذذذذذذذى الشذذذذذذذعو

هادئذذذة وتعتمذذذد علذذذى التذذذدرج وتهيةذذذة العقذذذول ووسذذذيلته  إاالستشذذذراق 

إلذذذى ذلذذذغ هذذذي ابذذذراز السذذذلبيات الثقافيذذذة فذذذي الثقافذذذات الشذذذعبية  وفذذذي 

اسذذاطيرها وتسذذلي  الضذذوء عليهذذا مذذن أجذذل إيهذذام القذذاري بذذأن التذذراث 

 . (19)إاإلسالمي هو تلغ الخرافات الشعبية 

ستشذذذذراق والغذذذذزو االسذذذذتعماري فذذذذي طريذذذذِق واحذذذذدة ، وقذذذذد مضذذذذى اال

والمستشذذذذرقون ويحتلهذذذذا وينهذذذذب ثرواتهذذذذا المسذذذذتعمر يغذذذذزو األرض 

يغذذذذزون الفكذذذذر ويسذذذذطون علذذذذى التذذذذراث اإلسذذذذالمي .. . فاالسذذذذتعمار 

يحتذذذاج الذذذدعائ  الفكريذذذة والروحيذذذة التذذذي تمهذذذد لذذذه الطريذذذق وتثبذذذت لذذذه 

د انطلقذذذت بباعذذذال حركذذذة االستشذذذراق قذذذإ وأيّ ذذذا كذذذان األمذذذر فذذذإن حكمذذذه 

 المسذذذيحيةوالتبشذذذير بدينذذذي يسذذذتهدف خدمذذذة االسذذذتعمار وتسذذذهيل عملذذذه 

 . ( 21)ها إ ونشر

والذذذدليل علذذذى ذلذذذغ أن االستشذذذراق نشذذذأ فذذذي الذذذدول االسذذذتعمارية التذذذي 

اسذذذذذتخدمت القذذذذذوة العسذذذذذكرية وتوسذذذذذعت واحتلذذذذذت اراضذذذذذي الغيذذذذذر 

وأصذذذبح لهذذذا مسذذذتعمرات متعذذذددة فذذذي القذذذارات المختلفذذذة مثذذذل انجلتذذذرا 

 وفرنسا وهولندا والمانيا وإسبانيا وايطاليا  وبلجيكا .

ويذذذهب العديذذد مذذن البذذاحثين إلذذى القذذول بذذأن أوروبذذا تحذذاول اكتشذذذاف 

الفكذذذر اإلسذذذالمي فذذذي المرحلذذذة العصذذذرية االسذذذتعمارية مذذذرة اخذذذرى ، 



 86 

تعذذذديل سياسذذذي لوضذذذع إ ال مذذذن اجذذذل تعذذذديل ثقذذذافي ، بذذذل مذذذن اجذذذل 

ألوضذذذذذاه فذذذذذي الذذذذذبالد خططهذذذذذا السياسذذذذذية مطابقذذذذذة لمذذذذذا تقتضذذذذذيه ا

اإلسذذذذالمية مذذذذن ناحيذذذذة ولتسذذذذيير هذذذذذه األوضذذذذاه وفذذذذق مذذذذا تقتضذذذذيه 

السياسذذذذات فذذذذي الذذذذبالد اإلسذذذذالمية لتسذذذذيطر علذذذذى الشذذذذعوب الخاضذذذذعة 

 . (21)إ لسلطانها 

وبعذذذد تحريذذذر معظذذذ  األراضذذذي العربيذذذة مذذذن نيذذذر االسذذذتعمار االجنبذذذي 

 بعذذذدـ وخصوصذذذا بدايذذذة مذذذن خمسذذذينات وسذذذتينات القذذذرن الماضذذذي 

 نجاحهذذذذا فذذذذي تصذذذذديرم و1952يوليذذذذو فذذذذي مصذذذذر  23ثذذذذورة  ه انذذذذدال

حذذذاول االسذذذتعمار أن يغيّذذذر مذذذن ـ القذذذومي الناصذذذري التحذذذرري المذذذد 

بطذذذذرق جديذذذذدة ومبتكذذذذره ومنهذذذذا الغذذذذزو  لمسذذذذتعمراتهجلذذذذده وأن يعذذذذود 

مذذذن خذذذالل الفكذذذري عذذذن طريذذذق وسذذذائل اإلعذذذالم التذذذي سذذذيطر عليهذذذا 

 لماضي .بروز ظاهرة العولمة في بداية تسعينات القرن ا

 

 ثقافة العولمة وعولمة الثقافة 

 مقدمة :

موضذذذذذوه مذذذذذن التنذذذذذاول والدراسذذذذذة والنقذذذذذد فذذذذذي الفكذذذذذر  لذذذذذ  يحذذذذذا

اإلسذذذالمي المعاصذذذر مثذذذل مذذذا حضذذذي بذذذه موضذذذوه العولمذذذة ـ منذذذذ 

بدايذذذذة عقذذذذد التسذذذذعينيات مذذذذن القذذذذرن الماضذذذذي وحتذذذذى انقضذذذذاء العقذذذذد 

األول مذذذذن القذذذذرن الحذذذذالي ـ  وال يذذذذزال الموضذذذذوه الشذذذذاغل لجذذذذل 

 لمفكرين المسلمين  وهذا هو السبب الرئيس لتناول الموضوه .ا

ويمكذذذذذن القذذذذذول أن العذذذذذال  يعذذذذذيش حاليذذذذذا  مذذذذذا ي طلذذذذذق عليذذذذذه رونالذذذذذد 

روبرتسذذذون المرحلذذذة الخامسذذذة مذذذن العولمذذذة التذذذي تتصذذذل بالعالقذذذات 

الدوليذذة ، علذذى اعتبذذار أن المرحلذذة األولذذى منهذذا جنينيذذه مارسذذت فيهذذا 

لجغرافيذذذذذة المرتبطذذذذذة بالنهضذذذذذذة أوربذذذذذا التوسذذذذذع عبذذذذذر الكشذذذذذوفات ا

االوربيذذذة وظهذذذور العصذذذر الحذذذديال ـ فذذذي القذذذرنين الخذذذامس عشذذذر 

والسذذذذادس عشذذذذر ـ  حينهذذذذا كانذذذذت االنطالقذذذذة نحذذذذو اكتشذذذذاف العذذذذال  

الجديذذذد فذذذي أمريكذذذا وأسذذذتراليا وهذذذو مذذذا ادى بذذذدوره لظهذذذور المرحلذذذة 

الثانيذذذذة مذذذذن العولمذذذذة حذذذذين زادت وتيذذذذرة نشذذذذوء الرأسذذذذمالية والنشذذذذاط 

ري فذذذذي القذذذذرن السذذذذابع عشذذذذر ، ممذذذذا أفضذذذذى إلذذذذى المرحلذذذذة االسذذذذتعما

الثالثذذذة التذذذي أدت لظهذذذور الثذذذورة الصذذذناعية فذذذي القذذذرن الثذذذامن عشذذذر 

وبتعذذذذاظ  انجازاتهذذذذا وهيمنتهذذذذا علذذذذى األسذذذذواق دخذذذذل العذذذذال  مرحلذذذذة 

االسذذذذتعمار التقليذذذذدي االوربذذذذي علذذذذى مسذذذذتوى عذذذذالمي فذذذذي المرحلذذذذة 

سذذذذمالي الغربذذذذي الرابعذذذذة وهذذذذي مرحلذذذذة الصذذذذراه بذذذذين القطبذذذذين الرأ
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االمريكذذذذي واالشذذذذتراكي الشذذذذرقي السذذذذوفيتي مذذذذن أجذذذذل الهيمنذذذذة علذذذذى 

العذذذال  ، وجذذذاء بعذذذد انتهذذذاء الحذذذرب البذذذاردة مرحلذذذة العولمذذذة الراهنذذذة 

 ذات الطابع االمريكي االحادي .

يرجذذع الذذبعا ظهذذور العولمذذة بشذذكلها الحذذالي ـ أو طورهذذا االخيذذر ـ 

االتحذذذذاد السذذذذوفيتي  الذذذذذي تفكذذذذغ فيذذذذههذذذذو العذذذذام م و1991إلذذذذى العذذذذام 

وانهذذارت معذذه المنظومذذة االشذذتراكية ـ وخصوصذذا  بعذذد سذذقوط جذذدار 

وتفكذذذذغ دول االتحذذذذاد السذذذذوفيتي فذذذذي م 1989نذذذذوفمبر 11بذذذذرلين فذذذذي 

ـ بعذذذد ذلذذذغ ظهذذذر كتذذذاب فوكويامذذذا ـ نفذذذس العذذذام دولذذذة بعذذذد اخذذذرى 

فيلسذذذوف امريكذذذي مذذذن أصذذذل يابذذذاني ـ  بعنذذذوان : ) نهايذذذة التذذذاريخ 

م يقذذذول فيذذذه ان  تذذذاريخ العذذذال  وتذذذاريخ 1991ام واإلنسذذذان األخيذذذر( عذذذ

الحضذذذارة اإلنسذذذانية قذذذد أنتهذذذي بسذذذيادة النظذذذام الرأسذذذمالي األمريكذذذي 

ن نمذذوذج الكذذابوي ـ رعذذاة البقذذر ـ  الرجذذل األمريكذذي هذذو اإلنسذذان إو

 في كل شي  .يجب أن يزحتذى األخير الذي أصبح نموذجا  

قذائال  فيذه : أنذه لذ  يعذد  كتاب بول فيريليذو عذن )نهايذة الجغرافيذا( وظهر 

هناك مكان منعزل ، وال وطن مستقل ، وال توجد ثقافة محصنة في زمن 

 العولمة وتطور وسائل المواصالت واالتصاالت . 

لذذ  االمريكذذي بأمركذذة العذذال  ـ وشذذيوه وقذذد كانذذت العولمذذة تحقيقذذا  ل لحز

لذذذ  قذذذدي  جديذذذد ذلذذذغ الحلذذذ  ثقافذذذة االسذذذتهالك ـ  لذذذيس جديذذذدا  ، لكنذذذه حز

الذذذذرئيس االمريكذذذذي تيذذذذودور روزفلذذذذت بذذذذالقول : إ نحذذذذن  هحذذذذدث عنذذذذت

شذذذعبز مذذذذن المحذذذاربين ومذذذذا نزريذذذذده هذذذو أمركذذذذة العذذذال  باعتبذذذذار ذلذذذذغ 

مصذذذير وقذذذدر امتنذذذا إ وقذذذد سذذذنحت لهذذذ  الفرصذذذة بأمركذذذة العذذذال  بفعذذذل 

تقذذذدم وسذذذائل المواصذذذالت واالتصذذذاالت ـ التذذذي حولذذذت العذذذال  إلذذذى 

د بذذذين الذذذدول ، حينهذذذا قريذذذة صذذذغيرة ـ واسذذذقطت الحذذذواجز والحذذذدو

ظهذذذذذر مفهذذذذذوم العولمذذذذذة وتعنذذذذذي باختصذذذذذار: سذذذذذيادة مفهذذذذذوم الثقافذذذذذة 

الواحذذذدة ـ المقصذذذود بهذذذا الثقافذذذة االمريكيذذذة ـ أو توحيذذذد العذذذال  تحذذذت 

هيمنذذة ثقافيذذة واحذذدة مذذن خذذالل إنهذذاء اسذذطورة التعذذدد الثقذذافي لصذذالح 

بذذذذروز عذذذذال  احذذذذادي الثقافذذذذة وهذذذذذا مذذذذا أثذذذذار ردود فعذذذذل عنيفذذذذة لذذذذدى 

ـذذذذ ومنهذذذذا الشذذذذعوب الغربيذذذذة وخصوصذذذذا الشذذذذعب الفرنسذذذذي  وبالشذذذذع

قذذر دارهذذا فذذي ثقافتهذذا وهويتهذذا الوطنيذذة ،  وااللمذذاني ـ المهذذددة فذذي عز

ذلذذذذذذغ أن الثقافذذذذذذة المعولمذذذذذذة تسذذذذذذعى إلذذذذذذى اقصذذذذذذاء الخصوصذذذذذذيات  

والهويذذات الثقافيذذة األخذذرى إلذذى الحذذد الذذذي ال يزسذذمح فيذذه ألي مجتمذذع 

 ية .أن يكون له ثقافة ذاتية أو هوية شخص
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وتعنذذذي الهيمنذذذة الثقافيذذذة لظذذذاهرة العولمذذذة : هيمنذذذة النمذذذوذج االمريكذذذي 

علذذذى ثقافذذذات االمذذذ  المختلفذذذة مذذذن خذذذالل اسذذذتهداف الثقافذذذات المحليذذذة 

االخذذذذالق والتذذذذاريخ  واللغذذذذة والذذذذدين  اسذذذذتهدافب ويذذذذت  ذلذذذذغواإلقليميذذذذة 

فذذي كذذل المجتمعذذات ـ باعتبارهذذا تشذذكل ثوابذذت األمذذة ـ وعلذذى سذذبيل 

ر كتذذذذاب المفكذذذذر االمريكذذذذي صذذذذموئيل هنتنجتذذذذون عذذذذام المثذذذذال : ظهذذذذ

ـ مذذذع العلذذذ  بذذذأن المفكذذذر م بعنذذذوان  : )صذذذراه الحضذذذارات ( 1993

مصذذذطلح فذذذي مجلذذذة ذا ذلذذذغ الاليهذذذودي برنذذذار لذذذويس  هذذذو مذذذن اطلذذذق 

ويقذذذذول فيذذذذه هنتنجتذذذذون باختصذذذذار : أن م ـ  1991عذذذذام  غأتالنتيذذذذ

الصذذذذذراه سذذذذذوف ينحصذذذذذر فذذذذذي المسذذذذذتقبل بذذذذذين الحضذذذذذارة الغربيذذذذذة 

لرأسذذذمالية العلمانيذذذة  مذذذن جهذذذة وبذذذين الحضذذذارة اإلسذذذالمية ـ بشذذذكل ا

الصذذينية مذذن جهذذة اخذذرى  يةرئيسذذي ـ وبذذين الحضذذارة الكونفوشيوسذذ

، وهذذذذذا مذذذذا أدى لظهذذذذور مصذذذذطلح اإلسذذذذالم فوبيذذذذا ـ الخذذذذوف مذذذذن 

محاولذذة اإلسذذالم ـ الذذذي بذذرر ظهذذور الحذذرب ضذذد الذذدين اإلسذذالمي و

ا تعنيذذذه ألي شذذذعب مذذذن ، بكذذذل مذذذاإلسذذذالمية القضذذذاء علذذذى الحضذذذارة 

هويذذذذة وخصوصذذذذية ، كذذذذالحرب األولذذذذى التذذذذي قادتهذذذذا أمريكذذذذا علذذذذى 

ذذرف حينهذذا بحذذرب تحريذذر الكويذذت ـ 1991العذذراق عذذام  م ـ أو مذذا عز

وقذذذذد شذذذذبهها الذذذذرئيس بذذذذوش األب بذذذذالحروب الصذذذذليبية وقذذذذال :إ إن 

القذذذرن القذذذذادم سذذذوف يشذذذذهد انتشذذذار القذذذذي  األمريكيذذذة وأنمذذذذاط العذذذذيش 

فذذذذي شذذذذهر لذذذذغ قامذذذذت أمريكذذذذا بغذذذذزو افغانسذذذذتان األمريكذذذذي إ  بعذذذذد ذ

م ـ بحجذذذة محاربذذذة القاعذذذدة والقضذذذاء علذذذى بذذذن 2111عذذذام أكتذذذوبر 

م 2113مذذذارس عذذذام  9بغذذذزو العذذذراق ـ فذذذي قامذذذت بعذذذدها الدن ـ و

ونهبذذذذت ثرواتذذذذه ومعذذذذال  تاريخذذذذه وحضذذذذارته وعملذذذذت علذذذذى تحطذذذذي  

واسذذذتبدالها بمؤسسذذذات أخذذذرى  العراقذذذي  المؤسسذذذات الدينيذذذة للمجتمذذذع

ن أجذذذذل القضذذذذاء علذذذذى التذذذذراث التذذذذاريخي والحضذذذذاري للشذذذذعب ، مذذذذ

العراقذذذي وضذذذرب هويذذذة المجتمذذذع فذذذي الصذذذمي  ـ أو الذذذروح ـ سذذذعيا  

منهذذذا فذذذي نشذذذر الثقافذذذة األمريكيذذذة االسذذذتهالكية الماديذذذة التذذذي تزهذذذيمن 

 . على األفراد والمجتمعات

وهنذذذذاك مذذذذن يختذذذذزل منظومذذذذة العولمذذذذة بالثذذذذالوث المقذذذذدس ـ الذذذذذي  

العريضذذذة المتحكمذذذة فذذذي مسذذذار ظذذذاهرة العصذذذر ـ  يزسذذذطر الخطذذذوط

ونقصذذذذد بهذذذذا :  البنذذذذغ الذذذذدولي ، وصذذذذندوق البنذذذذغ الذذذذدولي ومنظمذذذذة 

 التجارة العالمية .
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 مصطلح العولمة ومعناه : 

تتعلذذق بتعريذذف العولمذذة ، وبذذرأي أحذذد البذذاحثين فذذإن مذذن  هنذذاك اشذذكالية

بذل تركوهذا  يصفه  برعاة العولمة إ لذ  يصذوغوا لهذا تعريفذا  وال تحديذدا  

ملتبسة كي تنطلذي مذؤامراته  علذى البسذطاء يريذدون مذن خاللهذا توسذيع 

مساحة نفوذه  وسيطرته  على االقتصاد والسياسة والفن والثقافة وسائر 

 . (22)وجوه الحياة وميادينها وضرب الهويات والخصائص في كل أمة إ 

 ظهذذر مصذذطلح العولمذذة أول مذذا ظهذذر فذذي مجذذال المذذال والتجذذارةوقذذد 

االت فحسب ، بل تحذّول جواالقتصاد غير انه ل  يعد يقتصر على تلغ الم

إلى نظام عالمي يشمل كل المجاالت االقتصادية والسياسذية واالجتماعيذة 

، ويذذذذرى الذذذذبعا أن العولمذذذذة هذذذذي الصذذذذورة والعلميذذذذة والتكنولوجيذذذذة 

ما  القاتمة ـ تحت  ةاالستعمارية الوحشية المعاصرة للرأسمالية اإلمبريالي

يسذذميه مؤلفذذا كتذذاب فذذخ العولمذذة  بسذذلطة ديكتاتوريذذة السذذوق والعولمذذة ـ 

مليذارديرا  فذي  358وهي عولمذة اسذتبدادية شذمولية جديذدة يحقذق فيهذا إ 

مليار من سكان المعمذورة أي مذا يزيذد  2.5العال  ثروة تضاهي ما يملكه 

% مذن دول العذال  تسذتحوذ 21نصذف سذكان العذال  وأن هنذاك  قلذيال  عذن

% مذذذن التجذذذارة 84% مذذذن النذذذاتج العذذذالمي اإلجمذذذالي وعلذذذى 85علذذذى 

 . (23)% مجموه المدخرات العالمية إ 85العالمية ويمتلغ سكانها 

تعني العولمة في ابسذ  معانيهذا : تعمذي  الشذيء وتوسذيع دائرتذه ليشذمل و

 الكل ، أي جعل الشي على مستوى عالمي بمعنى نقله من المحدود 

ذلذذغ يعنذذي الغذذاء الحذذدود كذذل غيذذر مراقذذب والمراقذذب إلذذى الالمحذذدود ال

 القومية للدول وفتح األفكار والحدود على السواء .

وبما ان الدعوة إلى العولمذة قذد بذدأت فذي امريكذا ، فذذلغ يعنذي أن االمذر 

 المجال له ليشمل العال  كله . حيتعلق بتوسيع النموذج االمريكي وفس

فذذذي مجذذذال تكنولوجيذذذا لقذذد كذذذان للثذذذورة المعلوماتيذذذة والتطذذور الحاصذذذل 

االتصال والتواصذل فذي كذل مجاالتذه المختلفذة ـ والتذي جعلذت مذن العذال  

قرية صغيرة ـ الدور الرئيسي في عولمة الثقافة االمريكية ونقلها إلى كذل 

 ينبغذيوأن يسذود يجذب دول العال  بشكل سريع باعتبارها النمذوذج الذذي 

 .أن يحتذى 

سذذتعمار الغربذذي وتهذذدف إلذذى والعولمذذة هذذي شذذكل مطذذور مذذن أشذذكال اال 

استعمار العقول واألفكذار والذوعي للشذعوب ـ بذدال  مذن اسذتعمار األرض 

الذذذي لذذ  يعذذد مجذذديا  بالنسذذبة لهذذا ـ وبالتذذالي يسذذهل السذذيطرة علذذى تلذذغ 

 الشعوب ونهب مقدراتها وهي مطيعة وراضية .
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وأولذذى مظذذاهر العولمذذة هذذي تركيذذز النشذذاط االقتصذذادي فذذي يذذد قلذذة مذذن 

واألفراد والشذركات  وتهمذيش الكثذرة أو أقصذائه  نهائيذا  وهذذا مذا الدول 

يفسذذر المظذذاهرات السذذنوية التذذي ترافذذق انعقذذاد مذذؤتمرات الذذدول السذذبع 

مؤتمر دافذوس االقتصذادي خالل انعقاد في كل دوراتها  وذلغ الصناعية 

وكنذف  إ وما دام أن العولمة ولدت فذي بيذت السذوق السنوي في سويسرا

المتوحشة ، فلذن تكذون إن لذ  تخذرج مذن هذذا الكذوت المظلذ  إال الليبرالية 

 . (24)متوحشة إ 

خمذس دول فذي العذال  أن معرفة من الهيمنة االقتصادية المعولمة تبدى تو

ـ أخيذرا  دخلذت الصذين هي : امريكا واليابذان وفرنسذا والمانيذا وبريطانيذا 

شذركة مذن  172تتواجذد فيهذا وأصبحت عمالقا  اقتصاديا ينافس أمريكذا ـ 

 211أكبر الشركات العمالقة الموجودة في العال  اجمع والمقدر عددها ب

شركة ، وهذه الشركات هي التي تسذيطر فعليذا  علذى االقتصذاد العذالمي . 

 لذون كمنذدوبينموأصذبح ر سذاء الذدول الكبذرى ـ خصوصذا امريكذا ـ يع

ه لذذون علذذى توجيذذملتلذذغ الشذذركات التذذي تّمذذول حمالتهذذ  االنتخابيذذة ويع

سياسات دوله  بما يخذدم مصذالح تلذغ الشذركات العمالقذة ولذيس مصذالح 

 شعوبه  . 

 ثقافة الصورة :صورة الثقافة من خالل 

أولى مظاهر العولمة واسرعها انتشاراز وتأثيرا  هي  العولمة الثقافية مذن  

خالل الصورة التي تنقلها وسذائل اإلعذالم ووسذائل التواصذل االجتمذاعي 

اليذوم يعذيش ثقافذة الصذورة ـ ولذيس ثقافذة الكتذاب ـ وهذي  العذال ايضذا  ، ف

 ترس  مالمح صورة الثقافة في ظل العولمة التي جعلت السيطرة على 

 وسائل اإلعالم لنشر الثقافة التي تسيطر على العقول .

 ومن المعلوم أن منات العولمة الذي ساد في بداية التسعينيات من القرن 

  غيير في جميع المجاالت ،وأهمها الثقافةالماضي قد حمل معه رياح الت

التذذي كانذذت غايذذة لذذدعاة العولمذذة ووسذذيلة ايضذذا للتذذرويج للعولمذذة الثقافيذذة 

التي أراد المرجون لها أن تسود العال  ، تلغ الثقافة نقلت مضذمون الفعذل 

القِرائي المالزم للتفكير من الكتاب الى الصذورة التذي تركذز علذى الشذكل 

تعمذذي  ثقافذذة الصذذورة كثقافذذة جماهيريذذة لهذذا دعذذاة  دون المضذذمون ، وتذذ 

ومرجذون ،باعتبارهذا الشذكل المناسذب لمضذمون ثقافذة ـ ثبذت فيمذا بعذد ـ 

أنها تّخلقت خارج رح  الواقع .  من هنا يذأتي التّغيذر الثقذافي بتحولذه مذن 

الخطاب األدبي الى خطاب الصورة ومن ثقافة النص الى ثقافذة الصذورة  

معه قوى التأثير االجتماعيذة وسذيتغير قذادة الفكذر تبعذا  وهو تغيّر ستتغير 

لقذذد عملذذت ـ وال تذذزال  ـ وسذذائل األعذذالم المختلفذذة ـ وأهمهذذا ، لذذذلغ 
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التلفزيذون ـ علذى سذلب انسذانية اإلنسذان  ـ باعتبذاره ذاتذاز مفكذرة حذرة ـ 

وعيذذه مذذن خذذالل اسذذتعدادها الذذدائ  فذذي كذذل األوقذذات بالتفكيرذذـ  فبتزييذذ

كي تلذذغ الوسذائل ـ وبالنيابذذة عذن اإلنسذذان فذذي مختلذذف باألصذالة عذذن مذذال

، وغذدا كذل إ  ةالموضوعات التي تهمه في جميع مجذاالت حياتذه المعاشذ

مذذا يشذذاهده النذذاس ومذذا يقر ونذذه أو مذذا يسذذتمعون اليذذه ومذذا يرتدونذذه ومذذا 

يأكلونه واالماكن التي يذهبون اليها وما يتصورون انه  يفعلونه كل ذلذغ 

جهاز إعالمي يزقرر االذواق والقي  التي تتفق مع  اصبح وظائف يمارسها

 .(25)معاييره الخاصة التي تفرضها وتعززها مقتضيات السوق إ 

إن وسائل اإلعذالم المختلفذة ـ خصوصذا  التلفزيذون ـ ال تعذرض الحقذائق  

كما هي في ذاتهذا وانمذا تعذرض مذا يذراد لذه أن يكذون حقيقذة  مذن وجهذة 

لذغ القنذاة ، لقذد أصذبحت إ الحقيقذة سذلعة نظر معذد البرنذامج ومقدمذه وما

  . (26)تباه وتشترى ويت  تكيفها طبقا  للهدف المطلوب إ

ويتذذوه  اإلنسذذان المعاصذذر أنذذه يذذدير القنذذوات وهذذو مسذذترِت علذذى اريكتذذه 

والواقذذع المذذؤل  أن وسذذائل اإلعذذالم ومذذديريها ومالكيهذذا هذذ  مذذن يزذذديرون 

ه ويحذذذددون اختياراتذذذه  اإلنسذذذان )بذذذالريموت كذذذونترول( ويقلبذذذون تفكيذذذر

ويوجهذذون الذذرأي العذذام كمذذا يذذراد لذذه أن يكذذون مذذن وجهذذة نظذذر وسذذائل 

اإلعذذالم ومذذن يقفذذون خلذذف الكذذواليس ،إن وسذذائل اإلعذذالم أصذذبحت هذذي 

الحاكمة والمسيطرة والموجهة لسلوك اإلنسان المعاصر إ و إذا كان مذن 

 .(27) السهل حك  الشعب الجاهل فما اسهل ذلغ عن طريق التلفزيون إ

لقد اثبت عل  الذنفس االجتمذاعي أنذه يمكذن التذأثير علذى النذاس مذن خذالل 

لذذذذح إلقنذذذذاعه  بخرافذذذذات ال عالقذذذذة لهذذذذا بذذذذالواقع، وتنظذذذذر  التكذذذذرار المز

سيكولوجية وسائل اإلعالم الجماهيرية إلى التلفزيون خصوصا باعتبذاره 

 وسيلة ـ ليس إلخضاه الجانب الواِعي في اإلنسان فحسب ـ بل إلخضذاه

الجوانذذذب الغريزيذذذة والعاطفيذذذة بحيذذذال تخلذذذق فيذذذه الشذذذعور بذذذأن اآلراء 

المفروضة عليذه هذي آرا ه الخاصذة ، وبمذرور الوقذت أصذبح التلفزيذون  

يشذذكل تهديذذدا  للحريذذة اإلنسذذانية أكثذذر خطذذرا  مذذن  التهديذذد الذذذي يشذذكله 

 .(28)البوليس والسجون ومعسكرات االعتقال السياسي 

ا التلفزيذذذذذذون ـ  ال تعطذذذذذذي إن وسذذذذذذائل اإلعذذذذذذالم ـ خصوصذذذذذذ

اإلنسذذذذذان الفرصذذذذذة ليخلذذذذذو بنفسذذذذذه ويفكذذذذذر ويتأمذذذذذل لقذذذذذد حاصذذذذذرته 

فذذذذذذي كذذذذذذل مكذذذذذذان وفذذذذذذي جميذذذذذذذع األوقذذذذذذات ألنهذذذذذذا فذذذذذذي االسذذذذذذذاس 

مصذذذذذذذذممة لتضذذذذذذذذليل عقذذذذذذذذول المشذذذذذذذذاهدين ، ويتشذذذذذذذذدق القذذذذذذذذائمون 

علذذذذذذى تلذذذذذذغ الوسذذذذذذائل أنهذذذذذذ  ينفذذذذذذذون طلبذذذذذذات الجمهذذذذذذور ويسذذذذذذعون 

يفذذذذذذا  الذذذذذذى تقذذذذذذدي  كذذذذذذل مذذذذذذا يرضذذذذذذي الجمهذذذذذذور ،ويمثذذذذذذل هذذذذذذذا تزي
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للذذذذذذذذذوعي وافسذذذذذذذذذادا  للذائقذذذذذذذذذة إن وسذذذذذذذذذائل التضذذذذذذذذذليل المعاصذذذذذذذذذرة 

عديذذذذذدة ومتنوعذذذذذة لكذذذذذن مذذذذذن الواضذذذذذح أن السذذذذذيطرة علذذذذذى أجهذذذذذزة 

المعلومذذذذذذذات والصذذذذذذذور علذذذذذذذى كذذذذذذذل المسذذذذذذذتويات تمثذذذذذذذل وسذذذذذذذيلة 

أساسذذذذذذية فذذذذذذي تزييذذذذذذف الحقذذذذذذائق والتذذذذذذرويج  للحقيقذذذذذذة مذذذذذذن وجهذذذذذذة 

نظذذذذذذر القذذذذذذائمين علذذذذذذى تلذذذذذذغ الوسذذذذذذائل وبالتذذذذذذالي يسذذذذذذهل تذذذذذذرويا 

ره  بشذذذذذكل أقذذذذذل مذذذذذا يوصذذذذذف أنذذذذذه أسذذذذذهل وأضذذذذذمن، النذذذذذاس وقهذذذذذ

إن تضذذذذذليل عقذذذذذول البشذذذذذر إ هذذذذذو علذذذذذى حذذذذذد قذذذذذول بذذذذذأولو فريذذذذذر 

أداة للقهذذذذذذر فهذذذذذذو يمثذذذذذذل أحذذذذذذد االدوات التذذذذذذي تسذذذذذذعى النخبذذذذذذة مذذذذذذن 

  .(29)خاللهذذذذذذذذا إلذذذذذذذذى تطويذذذذذذذذذع الجمذذذذذذذذاهير ألهذذذذذذذذدافها الخاصذذذذذذذذذة إ 

ومذذذذذذذن المؤكذذذذذذذد أن اإلعذذذذذذذالم العربذذذذذذذي  يمثذذذذذذذل ترسذذذذذذذا  فذذذذذذذي اآللذذذذذذذة 

القاعذذذذذذدة المنطقيذذذذذذة القائلذذذذذذة ، وتنطبذذذذذذق عليذذذذذذه اإلعالميذذذذذذة العالميذذذذذذة 

: حكذذذذذذ  العذذذذذذام ينطبذذذذذذق علذذذذذذى الخذذذذذذا  قياسذذذذذذا ، وحكذذذذذذ  الخذذذذذذا  

 ينطبق على العام استنباطا  . 

 أخالق العولمة وعولمة األخالق :    

شذذذذذذذبه إجمذذذذذذذاه مذذذذذذذن قِبذذذذذذذل البذذذذذذذاحثين العذذذذذذذرب والمسذذذذذذذلمين  هنذذذذذذذاك

وحتذذذذى بعذذذذا البذذذذاحثين الشذذذذرقين ـ مذذذذن الصذذذذين واليابذذذذان  علذذذذى 

صذذذذذو  علذذذذذذى أن خطذذذذذاب العولمذذذذذة يبقذذذذذذى فارغذذذذذا  مذذذذذذن وجذذذذذه الخ

أيذذذذذة رسذذذذذالة إنسذذذذذانية حضذذذذذارية ايمانيذذذذذة ويعبذذذذذر فذذذذذي مناهجذذذذذه عذذذذذن 

غايذذذذذذذات ماديذذذذذذذة بعيذذذذذذذدة عذذذذذذذن األخذذذذذذذالق والقذذذذذذذي  اإلنسذذذذذذذانية ، ألن 

قذذذذذل تقذذذذذدير أخطذذذذذاب العولمذذذذذة يزبذذذذذيح قتذذذذذل األمذذذذذ  أو إضذذذذذعافها علذذذذذى 

ـ وزيذذذذذرة ، والجميذذذذذع ال يذذذذذزال يتذذذذذذكر تبريذذذذذر مذذذذذادلين اولبرايذذذذذت 

عذذذذن ة أمريكذذذذا فذذذذي عهذذذذد الذذذذرئيس جذذذذورج بذذذذوش األبذذذذن ـ خارجيذذذذ

سذذذذذذقوط أكثذذذذذذر مذذذذذذن نصذذذذذذف مليذذذذذذون طفذذذذذذل عراقذذذذذذي ـ نتيجذذذذذذة 

الحصذذذذذذذار الذذذذذذذذي ضذذذذذذذربته امريكذذذذذذذا علذذذذذذذى العذذذذذذذراق منذذذذذذذذ عذذذذذذذام 

م ـ فقذذذذذ  ألن إ الذذذذذثمن 2113م حتذذذذذى غذذذذذزو العذذذذذراق عذذذذذام 1991

 . (31)يستحق ذلغ إ 

تسذذذذذذعى العولمذذذذذذة إلذذذذذذى مواجهذذذذذذة االخذذذذذذالق بقذذذذذذوة الذذذذذذدليل ، بذذذذذذل  ال

لذذذذى نذذذذوه مذذذذن الِحجذذذذاج المسذذذذتند إلذذذذى اخالقيذذذذات مفارقذذذذة سذذذذتعتمد إ

جوفذذذذذذاء تتمذذذذذذوج بتمذذذذذذوج ثقافذذذذذذة الصذذذذذذورة ومنطذذذذذذق تلقيهذذذذذذا ، فمذذذذذذن 

ويحتمذذذذذذذل أن  خذذذذذذذالل ثقافذذذذذذذة الصذذذذذذذورة يخذذذذذذذف الذذذذذذذوازه المنطقذذذذذذذي

تنذذذذذذدمج ألذذذذذذوان الطيذذذذذذف جميعذذذذذذا  حتذذذذذذى أن الصذذذذذذورة تعذذذذذذدز بعذذذذذذالِ  

يتسذذذذذذع عقلذذذذذذه بتقبذذذذذذل المفارقذذذذذذات ولذذذذذذذا سذذذذذذوف تواجذذذذذذه االخذذذذذذالق 

كية تخاطذذذذذذذب فذذذذذذذي المشذذذذذذذاهد الغريذذذذذذذزة ولذذذذذذذيس بأنمذذذذذذذاط اسذذذذذذذتهال
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العقذذذذذذل ، فأخالقيذذذذذذات العولمذذذذذذة المجوفذذذذذذة مقبولذذذذذذة بذذذذذذالمنطق نفسذذذذذذه 

الذذذذذذي تزقبذذذذذل فيذذذذذه أنمذذذذذاط االسذذذذذتهالك علذذذذذى خلوهذذذذذا مذذذذذن المعنذذذذذى ، 

إننذذذذذذذا فذذذذذذذي إعالنذذذذذذذات العولمذذذذذذذة عذذذذذذذن السذذذذذذذلع واالنمذذذذذذذاط الحياتيذذذذذذذة 

نسذذذذذذذتطيع ان نفّضذذذذذذذل فومهذذذذذذذذا وعدسذذذذذذذها وبصذذذذذذذذلها علذذذذذذذى المذذذذذذذذن 

ايذذذذذذاه ثقافذذذذذذة الكتذذذذذذاب والثقافذذذذذذة اإليمانيذذذذذذة  والسذذذذذذلوى الذذذذذذذي تعطينذذذذذذا

القرآنيذذذذذذة ، لذذذذذذذا كذذذذذذان لزامذذذذذذا  أن يهذذذذذذب  الذذذذذذذوق واالختيذذذذذذار والقذذذذذذي  

 .( 31)إلى سلع السوق 

وإذا كذذذذذذذذان المذذذذذذذذدافعون عذذذذذذذذن العولمذذذذذذذذة ال يسذذذذذذذذتندون إلذذذذذذذذى قذذذذذذذذي  

حقيقيذذذذة غيذذذذذر قذذذذذي  السذذذذذوق التذذذذذي ابتعلذذذذذت القذذذذذي  الدينيذذذذذة واإلنسذذذذذانية 

فذذذذذي رفضذذذذذها  ءشذذذذذيى ، فذذذذذإن المعارضذذذذذين لهذذذذذا لذذذذذ  يرتكذذذذذزوا علذذذذذ

ن مشذذذذذكلة العولمذذذذذذة بالنسذذذذذذبة أكثذذذذذر مذذذذذذن اسذذذذذتناده  إلذذذذذذى القذذذذذذي  ، أل

 بدت في نهاية المطاف مشكلة قي  وأخالق . له 

إن اخطذذذذذذذذر تجليذذذذذذذذات العولمذذذذذذذذة كونهذذذذذذذذا معاديذذذذذذذذة للقذذذذذذذذي  الدينيذذذذذذذذة  

واإلنسذذذذذذذانية وقذذذذذذذد أشذذذذذذذار لذذذذذذذذلغ الباحذذذذذذذال ) أسذذذذذذذعد السذذذذذذذحمراني ( 

تعميمهذذذذذذا الذذذذذذذي رصذذذذذذد سذذذذذذبعة اهذذذذذذداف ثقافيذذذذذذة تحذذذذذذاول العولمذذذذذذة 

 متوحشذذذذذذذةانطالقذذذذذذذا  مذذذذذذذن نزعذذذذذذذة ليبراليذذذذذذذة رأسذذذذذذذمالية اسذذذذذذذتعمارية 

  وهي :
حيذذذذذذال وصذذذذذذل األمذذذذذذر إلذذذذذذى حذذذذذذد  االسذذذذذذتهالكـذذذذذذ تمجيذذذذذذد ثقافذذذذذذة 1

التبذذذذذير عنذذذذد سذذذذكان الشذذذذمال ـ الذذذذدول الغنيذذذذة ـ وإلذذذذى الحرمذذذذان 

عنذذذذذد أهذذذذذل الجنذذذذذوب ومعظمهذذذذذا مذذذذذن دول العذذذذذال  الثالذذذذذال والذذذذذدول 

 األفريقية على وجه الخصو  .

الفرديذذذذة وإطذذذذالق العنذذذذان لألنذذذذا فذذذذي سذذذذباق محمذذذذوم ـ  تقذذذذديس  2

ومذذذذذن بعذذذذذدي الطوفذذذذذان ، فثقافذذذذذة العولمذذذذذة تشذذذذذّكل فيهذذذذذا  انذذذذذأشذذذذذعاره 

الدولذذذذذذة دور الحذذذذذذارس لمصذذذذذذالح األغنيذذذذذذاء والغلبذذذذذذة فيهذذذذذذا لألقذذذذذذوى 

 نفوذا  ماليا  أو اعالميا  أو سياسيا  .

ـ توليذذذذذذذد مناخذذذذذذات للعنذذذذذذذف ألنهذذذذذذذا تعمذذذذذذل علذذذذذذذى السذذذذذذذيطرة  3

قذذذذذوة ، ألن عمذذذذذاد العولمذذذذذة هذذذذذي ثقافذذذذذة واالختذذذذذراق عذذذذذن طريذذذذذق ال

حذذذذذذق القذذذذذذوة فذذذذذذي حذذذذذذين ان األصذذذذذذل أن تكذذذذذذون القاعذذذذذذدة المعتمذذذذذذدة 

 هي قوة الحق .

ـ ثقافذذذذذة العولمذذذذذة ماديذذذذذة االبعذذذذذاد ال تقذذذذذي  وزنذذذذذا  لغيذذذذذر الكذذذذذ   4

والمقذذذذذذدار ولغذذذذذذة االرقذذذذذذام وال يعنيهذذذذذذا إذا كذذذذذذان كذذذذذذل ذلذذذذذذغ علذذذذذذى 

حسذذذذذذاب اآلخذذذذذذرين أو مذذذذذذن خذذذذذذالل اسذذذذذذتغالله  أو قهذذذذذذره  ، ألنهذذذذذذا 

 قافة ال مكان لها لإلنسانية .ث
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ـ ال يوجذذذذذد فذذذذذي ثقافذذذذذة العولمذذذذذة أي اعتبذذذذذار للقذذذذذي  واالخذذذذذالق  5

السذذذذذامية ، بذذذذذل هذذذذذي ثقافذذذذذة وضذذذذذيعة وفنذذذذذا  هابطذذذذذا  تنتجذذذذذه هوليذذذذذود 

ومطذذذذذذذذذاع  الوجبذذذذذذذذذات السذذذذذذذذذريعة ، وهذذذذذذذذذي ال تحاطذذذذذذذذذب النخذذذذذذذذذب 

الواعيذذذذذذذذة ألنهذذذذذذذذا تخذذذذذذذذاف ان يفضذذذذذذذذحونها إنمذذذذذذذذا يوجهذذذذذذذذون تلذذذذذذذذغ 

سذذذذذذتثيرون غرائذذذذذذزه  ليسذذذذذذتقطبوها الثقافذذذذذذة إلذذذذذذى الفةذذذذذذات الجاهلذذذذذذة ي

 من خالل التلويح بالمصالح أو الوعود باإلشباه المادي .

ـ ال مكذذذذذذان لألسذذذذذذرة المسذذذذذذتقرة فذذذذذذي ثقافذذذذذذة العولمذذذذذذة إنمذذذذذذا  6

يوجهذذذذذون تلذذذذذغ الثقافذذذذذة إلذذذذذى عنصذذذذذر إشذذذذذباه  اللذذذذذذة فذذذذذي العالقذذذذذات 

 بذذذذذذين الذذذذذذذذكر واالنثذذذذذذذى وقذذذذذذذد شذذذذذذذرعت االبذذذذذذذواب  لإلباحيذذذذذذذة مذذذذذذذن

وصذذذذذذذذوال  لمسذذذذذذذذاكنة بذذذذذذذذدون زواج ا وللعفذذذذذذذذة  ه  احتقذذذذذذذذار خذذذذذذذذالل 

إلذذذذذذى االجهذذذذذذاض والمثليذذذذذذة فذذذذذذي العالقذذذذذذات الجنسذذذذذذية وقذذذذذذد عملذذذذذذوا 

لتعمذذذذي  ذلذذذذغ مذذذذن خذذذذالل مذذذذؤتمر السذذذذكان الذذذذذي عقذذذذد فذذذذي القذذذذاهرة 

 م . 1995م ومؤتمر المرآة في بكين عام 1994عام 

ـ ال تحتذذذذذذرم ثقافذذذذذذة العولمذذذذذذة الخصذذذذذذائص العقديذذذذذذة والثقافيذذذذذذة  7

عتذذذذذذرف بالتعذذذذذذدد وال التنذذذذذذوه للشذذذذذذعوب واالمذذذذذذ  وبالتذذذذذذالي هذذذذذذي ال ت

بذذذذذذذالرغ  مذذذذذذذن زعذذذذذذذ  مذذذذذذذؤدلجي العولمذذذذذذذة انهذذذذذذذ  يعملذذذذذذذون علذذذذذذذى 

ترسذذذذذذيخ ثقافذذذذذذة حقذذذذذذوق اإلنسذذذذذذان ويسذذذذذذوقون أفكذذذذذذاره  تلذذذذذذغ مذذذذذذن 

خذذذذذالل مقذذذذذولته  إ العذذذذذال  قريذذذذذة كونيذذذذذة إ يحذذذذذاولون مذذذذذن خاللهذذذذذا 

 . (32)نشر افكاره  

وهكذذذذذا تتضذذذذح لنذذذذا العولمذذذذة علذذذذى حقيقتهذذذذا ولذذذذيس كمذذذذا يذذذذروج لهذذذذا 

 منظروها .

 

 

 اهر العولمة : الحرب الناعمة  المفهوم والمصطلحمظ

 :مقدمة 

يعتبر مصطلح الحرب الناعمة من المصطلحات الجديدة التي ت  اطالقهذا 

فذذي إطذذار العولمذذة والهيمنذذة الثقافيذذة األمريكيذذة علذذى العذذال  نتيجذذة الثذذورة 

التكنولوجية التي رافقت تطور وسائل االتصاالت والتواصل االجتمذاعي  

سذذعينيات القذذرن الماضذذي ، وهذذي منذذتج فكذذري سياسذذي جديذذد تذذ  أوائذذل ت

نائذب وزيذر ( ـ  جوزيذف نذاي ) البروفيسذور ابتكذاره واشذتقاقه بواسذطة 

الذذدفاه األميركذذي السذذابق ومذذدير مجلذذس المخذذابرات الذذوطني األميركذذي، 

ـ وهذو مقتذبس مذن  وعميد كليذة الدراسذات الحكوميذة فذي جامعذة هذارفرد

تي كانت قائمة بذين االتحذاد السذوفيتي والواليذات روح الحرب الباردة ـ ال
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المتحدة االمريكية ـ لكنذه موجهذه فذي هذذه المرحلذة باألسذاس ضذد الذدول 

اإلسالمية ـ وخصوصا جمهورية ايران اإلسالمية ـ ومذن نافلذة القذول أن 

هذذذا المصذذطلح قذذد تطذذور ومذذر قبذذل ظهذذوره بذذثالث مراحذذل  ومحطذذات 

 رئيسية :

م ـ من قِبل 1991بزعيد تحرير الكويت ـ في يناير  : بدأت المحطة االولى 

الغزو العراقي بذالتزامن مذع سذقوط اإلمبراطوريذة االشذتراكية فذي العذال  

نذوفمبر  11بتفكغ اإلتحاد السوفيتي بعد انهيار جدار برلين الشذهير ـ فذي 

المتحدة بنشوة النصر في  الياتم ـ وفي تلغ المرحلة شعر قادة الو1989

فذذي   ة ضذذد خصذذمه  السذذوفيتي العنيذذد ونجذذاح اسذذتراتيجيتهحذذربه  البذذارد

 .توصيله إلى حافة االنهيار، مما مكنه  من تسل  دفة قيادة العال  

قذذذد ترافقذذذت تلذذذغ النشذذذوة  بظهذذذور كتذذذاب  الفيلسذذذوف االمريكذذذي ـ ذو و

األصول اليابانية  ـ فوكوياما بعنوان ) نهايذة التذاريخ واإلنسذان االخيذر ( 

فيذذه أن العذذال  قذذد وصذذل إلذذى نهايذذة تطذذوره بسذذقوط م ، رأى 1991عذذام 

االشذذذتراكي وسذذذيادة الرأسذذذمالية بقيذذذادة الكذذذابوي االمريكذذذي أو  النمذذذوذج

وفذذي تلذذغ األثنذذاء ظهذذر كتذذاب )  االخيذذر كمذذا يسذذميه المؤلذذف . اإلنسذذان

الطبيعذذة المتغيذذرة للقذذوة جوزيذذف نذذاي ( األول بعنذذوان ) مفارقذذة القذذوة : 

يتحذذدث فيذذه عذذن القذذوة العسذذكرية التذذي أوصذذلت  م1991عذذام ( األميركيذذة

 أمريكا إلى تسل  دفة قيادة العال  في تلغ الفترة .

م التي استهدف  2111سبتمبر 11: جاءت عقب هجمات  المحطة الثانية 

ئرات برجذذي فيهذذا تنظذذي  القاعذذدة أمريكذذا فذذي عقذذر دارهذذا وضذذرب بالطذذا

التجذذذارة العذذذالمي فذذذي نيويذذذورك وحذذذاول ضذذذرب مبنذذذى وزارة الذذذدفاه ) 

البنتاجون ( بزعيد تلغ االحداث العاصفة أصدر جوزيف ناي كتابذه الثذاني 

التذذي تسذذتدعي أن تقذذود  ة) ملزمذذون بالقيذذادة ( تحذذدث فيذذه عذذن الضذذرور

مريكية امريكا العال  لتخليصه من الجماعات اإلرهابية والتبشير بالقي  اال

 كالديمقراطية وحقوق اإلنسان وإتاحة الفر  لألفراد كما يقول في كتابه

ت المتحذدة ألفغانسذتان ـ ا: جذاءت بعذد  فشذل غذزو الواليذ المحطة الثالثة

المرجوة وغزوهذا للعذراق فذي  جـ في تحقيقه النتائ 2111عام في اكتوبر 

م ، وتذذوج جذذوزف نذذاي مشذذروعه الفكذذري بظهذذور كتابذذه 2113ابريذذل 

( عذام  وسائل النجذاح فذي السياسذة الدوليذةالشهير بعنوان ) القوة الناعمة 

م ، وقذذد جذذاء ظهذذور ذلذذغ  الكتذذاب بعذذد فشذذل أمريكذذا فذذي انذذدفاعتها 2114

العسكرية في افغانستان والعراق وظهور الخسائر الماديذة االمريكيذة فذي 

ة وبعذذد واليذذاالرواح والعتذذاد دون وصذذولها لتحقيذذق اهذذدافها العسذذكرية ، 

التذي سذاهمت فذي نفذور الكثيذر مذن المؤيذدين والرئيس بوش االبن الثانية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1990
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دعت والتي  ـ أغلب صناه القرار هناك ذلغكما صرح بـ بدال  من جذبه  

 اتجذه ،و ألجذل كذل مذا سذبقإلى أن تغيذر مذن سياسذاتها  ت المتحدةاالوالي

 امذذتالك ر يذذة جديذذدة مذذن أجذذلالواليذذات المتحذذدة إلذذى العمذذل الجذذاد  قذذادة

فذذي المرحلذذة التذذي تكبذذّدتها تعذذويا الخسذذائر لالناعمذذة قوتهذذا لتوظيذذف 

ـ التذذذي أصذذذابت سياسذذذاتها المتكذذذررة اإلخفاقذذذات  السذذذابقة، فضذذذال  عذذذن 

لذلغ شذددت وزيذرة الخارجيذة  ـ خالل والية بوش االبن الثانيةخصوصا  

، بذذين الشذذذعوب  علذذى التواصذذذل( كونذذداليزا رايذذذس ) األمريكيذذة آنذذذذاك 

)المثاليذة العالميذة( الذذي كذان يهذدف إلذى  ا  جديذدا  يذدعى بذـوأطلقت شعار

ـ بشكل ظاهري فقذ  وبمذا يناسذب المصذالح  إشراك االخرين بشكل فعال

 . واإلصغاء إليه  وعدم التراجع عن األهداف المثالية االمريكية ـ 

االمريكيين للحرب الناعمة بدال  عذن الحذرب الصذلبة  والسبب في تفضيل

ال تتجذذذاوز إنفذذذاق مةذذذات ماليذذذين  إديذذذة للحذذذرب الناعمذذذة أن الكلفذذذة الما

آالف مليذذار فذذي حذذرب  3الذذدوالرات فذذي حذذين أنفقذذت االدارة األمريكيذذة 

وال يقتذذذل فذذذي الحذذذرب  111إلذذذى  1العذذذراق وافغانسذذذتان أي هذذذي نسذذذبة 

الناعمذذة أي مذذواطن أمريكذذي فذذي حذذين قتذذل العشذذرات آالف الجنذذود فذذي 

فشذذلت الحذذرب الناعمذذة ال أحذذد حذذروب امريكذذا العسذذكرية ، ففذذي حالذذة 

 . (33)يحاسب االدارة االمريكية عليها إ 

م أصدر جوزيذف نذاي كتابذه االخيذر بعنذوان ) مسذتقبل 2111وفي عام   

القوة ( والذي يزعد مذن أهذ  االسذهامات فذي ميذدان دراسذة التغيذرات علذى 

 سياسات الدول الداخلية .

ق لمفهذذذوم القذذذوة وال يمكذذذن الحذذذديال عذذذن الحذذذرب الناعمذذذة دون التطذذذر 

قذذّد خذذالل مراحذذل تطذذوره مذذن  الناعمذذة ، ألن المصذذطلح االول قذذد نزحذذت و 

المصطلح الثاني ، من أجل ذلغ ال بذد مذن التطذرق لمفهذوم القذوة الناعمذة 

 بغرض استيعابه وربطه بمفهوم مصطلح الحرب الناعمة .

 مفهوم القوة الناعمة :

لوصذف  جوزيف نذايهو مفهوم صاغه  (Soft power ) :القوة الناعمة

لإلقنذاه  القدرة على الجذب والض  دون االكراه أو استخدام القوة كوسذيلة 

بعنذذوان  م1991المصذذطلح فذذي كتابذذه الصذذادر عذذام  ذلذذغ نذذاي صذذاغ ، 

 بعذذد ذلذذغ  قذذامثذذ    ": الطبيعذذة المتغيذذرة للقذذوة األميركيذذةمفارقذذة القذذوة إ

بعنذذوان  2004وم فذذي كتابذذه الصذذادر عذذام المفهذذ المصذذطلح  و بتطذذوير

 .إالقوة الناعمة: وسائل النجاح في السياسة الدوليةإ والسياسيين

الحصذذول  وعلذذى تشذذكيل تصذذورات اآلخذذرين وقذد عرفهذذا بأنهذذا إ القذذدرة 

التذذأثير فذذي سذذلوك اآلخذذرين  النتذذائج التذذي يزريذذدها المذذرء  و القذذدرة علذذى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81_%D9%86%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81_%D9%86%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1990
https://ar.wikipedia.org/wiki/2004


 97 

وقذذد وّضذذح نذذاي مفهومذذه للقذذوة  للحصذذول علذذى النتذذائج التذذي يتوخاهذذا إ 

الناعمة بأنها : قدرة دولة للحصول على ما تريد عن طريق أشياء جاذبذة 

بدال  عن اإلجبار ... والموارد التذي تعتمذدها القذوة الناعمذة تتمثذل بالثقافذة 

الخارجيذذذة القائمذذذة علذذذى الحذذذوار  والقذذذي  السياسذذذية البراقذذذة والسياسذذذات

 . (34)والتعاون واالعتماد المتبادل 

القذوة الناعمذة باختصذار : إ جعذل اآلخذرين يريذدون مذا تزريذد وأن تختذار 

 .( 35)للناس بدال  من ارغامه  إ 

المصطلح يستخدم حاليا  على نطاق واسع في الشؤون الدوليذة مذن قبذل و 

للتذذذذأثير علذذذذى الذذذذرأي  هسذذذذتخدامفذذذذي اآلونذذذذة األخيذذذذرة، تذذذذ  او المحللذذذين

تغييذذره مذذن خذذالل قنذذوات أقذذل شذذفافية نسذذبيا  ألجذذل االجتمذذاعي والعذذام 

خصوصذذا فذذي  والضذذغ  مذذن خذذالل المنظمذذات السياسذذية وغيذذر السياسذذية

وبذذدال  مذذذن  الذذدول التذذي تعذذارض السياسذذة األمريكيذذة والهيمنذذة الغربيذذة

لضذغ  مذن الضغ  على الحكومات واالنظمة والجيوش من أعلى ، يذت  ا

أسفل عن طريق منظمات المجتمع المدني وشذبكات الناشذطين وبذدال  مذن 

الضذذغ  عذذن طريذذق السذذفارات والعالقذذات والتصذذريحات الرسذذمية يجذذب 

االنتقذذذال للتحذذذرك فذذذي الميذذذادين والشذذذواره العامذذذة ونقذذذل الملفذذذات مذذذن 

النقاشات الثنائية بين االدارة االمريكية والحكومات إلى مستوى النقاشات 

لحوارات الفضائية عبر شبكات االنترنت ومواقع يوتيوب ، فيسذبوك ، وا

ـ  تذذويتر وقذذد تذذ  اسذذتقطاب وتذذدريب آالف الناشذذطين فذذي كذذل دول العذذال 

خصوصا دول العذال  الثالذال وبذاألخص منهذا العربيذة واإلسذالمية ـ وفذق 

أحدث البرامج والتقنيات التي تنتجها التكنولوجية السياسية االمريكية وت  

شاء آالف المنظمات الشبابية وتمويذل وتوجيذه آالف منظمذات المجتمذع إن

  .  (36) المدني وناشطي االنترنت 

ولذذيس هنذذاك مذذا هذذو أهذذ  مذذن القنذذوات الفضذذائية ـ ووسذذائل التواصذذل 

االجتماعي ـ في العمل علذى تكذريس مفهذوم القذوة الناعمذة ـ وصذوال  إلذى 

 التذي توجههذا أمريكذا واتالحذرب الناعمذة ـ  التذي تذت  بواسذطة تلذغ االد

للسيطرة على عقول الخصوم  وضرب وعيه  والسيطرة علذى عقذوله  ـ 

أو التالعب بها في الحد االدنى ـ فكلز فضائية تعادل سذربا  مذن الطذائرات 

في معادالت القوة الناعمة وكما قال اإلمذام الخذامنةي : إ وسذائل اإلعذالم 

بلذة الذريذة إ ويمكذن أن نذدرك في هذا العصر لها قوة تدميريذة تعذادل القن

تلذغ الحقيقذة مذن خذذالل مذا تقذوم بذه القنذذوات الفضذائية ووسذائل التواصذذل 

االجتماعي ، فعلى سبيل المثال ـ ال الحصر ـ تقذوم قنذاة الحذرة العراقيذة ـ 

الممولة امريكيا  ـ بالترويج للقوة الناعمة بشكِل رسمي من خالل التذرويج 
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وهذذو نفذذس الذذدور الذذذي  تقذذوم بذذه قنذذاتي للقذذي  األمريكيذذة فذذي المنطقذذة  

 الجزيرة القطرية والعربية السعودية وبشكِل غير رسمي .

 مصادر القوة الناعمة  وادواتها :

القوة الناعمة تنشأ من الجاذبية الثقافية لبلد ما، والمثل من نافلة القول بأن 

وقذد حصذذر السياسذية التذي يحملهذا، والسياسذات التذذي ينتهجهذا فذي الواقذع 

 الناعمة في ثالثة محاور : ةجوزيف ناي موارد القوة األمريكي

 ـ تعزيز القي  والمؤسسات األمريكية وإضعاف موارد منافسيها . 1

ـ توسذذذيع مسذذذاحة وجاذبيذذذة الرمذذذوز الثقافيذذذة والتجاريذذذة واإلعالميذذذة  2

 والعلمية االمريكية والعمل على إضعاف المنافسين .

مريكذذا وصذذورتها وتثبيذذت شذذرعية ـ بسذذ  وتحسذذين وتلميذذع جاذبيذذة أ 3

سياسذذذاتها الخارجيذذذة وصذذذدقية تعامالتهذذذا وسذذذلوكياتها الدوليذذذة وضذذذرب 

  . (37) سياسية أعدائها 

عنذذدما تبذذدو السياسذذات األمريكيذذة مشذذروعة بنظذذر يذذرى ) نذذاي ( أنذذه و 

وعنذدما نجعذل اآلخذرين يعجبذون   اآلخرين تتسع القوة الناعمة األمريكية

ثذل التذذي نذؤمن بهذذا ، ونجعلهذ  يريذذدون مذا نريذذد فإننذا لذذن نضذطر الذذى بالمز

ا علذذى مذذوارد السياسذذات التقليديذذة  أي  –العصذذا والجذذزرة  –اإلنفذذاق كثيذذر 

 على عوامل اإلرغام العسكري واإلغراء االقتصادي.

 أعجذاب  ومذن أهذ  المثذل األميركيذة التذي لهذا قذدرة علذى تحريذغ وجذذب 

وحقذوق اإلنسذان وإتاحذة  الديمقراطيذةـ كمذا يذرى نذاي ـ اآلخذرين نحونذا 

  . الفر  لألفراد

ويحتذذاج اسذذتخدام القذذوة الناعمذذة عمومذذا  إلذذى الصذذبر وإلذذى االتصذذال فذذي 

) القذذذوة  أمذذذا بالنسذذذبة للقذذذوة الصذذذلبة التخطذذذي  والتنفيذذذذ ولذذذيس االنقطذذذاه

فإن استخدامها لفرض النفوذ ال يحتاج لألجل الطويذل، وإنمذا  العسكرية (

بعد توظيف واستخدام مصادر القذوة الصذلبة يتحقق ذلغ أو يفشل مباشرة 

فذالحروب قذد تسذتغرق أيامذا  أو حتذى سذنوات، لكنهذا  ، في األجل القصير

تنتهي في أغلب األحوال إلى نتائج مادية واضحة ومكشوفة، وذلذغ علذى 

إال عبذر الذزمن  االعكس من استخدام القوة الناعمذة الذذي ال تظهذر نتائجهذ

ذا لذذ  تتذذوفر شذذروط الصذذبر واالتصذذال فذذإ ، ومذذن خذذالل تراكمذذات بطيةذذة

واالستدامة، فإن استخدام مصادر القوة الناعمة يفشل في تحقيق األهداف 

 .المرجوة

وقذذذد حذذذدد )جوزيذذذف نذذذاي ( مصذذذادر القذذذوة الناعمذذذة للواليذذذات المتحذذذدة  

 األمريكية بأنها تعتمد على :

 ـ مصانع هوليوود وكل االنتاج اإلعالمي والسينمائي األمريكي . 1
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ـ الجامعذات والمؤسسذات التعليميذة األمريكيذة التذي تجذذب اآلالف مذن  2

 الطالب الذين يعودون إلى بلدانه  يحملون قي  المجتمع األمريكي .

ـ المهذذاجرون ورجذذال االعمذذال االجانذذب المرتبطذذون بقطذذاه االعمذذال  3

 األمريكي .

ـ شذذذبكات االنترنذذذت والمواقذذذع االمريكيذذذة المنتشذذذرة فذذذي الفضذذذذاء  4

 كتروني .اإلل

ـ بذذرامج التبذذادل الثقذذافي الذذدولي والمذذؤتمرات الدوليذذة التذذي تنظمهذذا  5

 وترعاها الواليات المتحدة .

ـ الشركات االقتصادية العمالقة العابرة للقارات ) شركة بوينج ،شركة  6

 مايكروسوفت ، شركة آبل ( 

 ـ الرمذذوز والعالمذذات التجاريذذة االسذذتهالكية االمريكيذذة مثذذل الكوكذذوال 7

 والماكدونالدز .

 ـ وكاالت التنمية والمساعدات الدولية االمريكية أو الدولية التابعة لها . 8

ـ برامج التدريب والتعاون العسكري لقذادة وضذباط  الجيذوش االجنبيذة  9

 . (38)التي تلقت تعليمها أو تدريبها في الواليات المتحدة 

 : وتعريفها  الحرب الناعمة

كمذذذا روج لهذذذا  ( القذذذوة الناعمذذذة)  مذذذن مقولذذذة  الحذذرب الناعمذذذة مشذذذتقةو

وتعتمذذد علذذى نقذذل المعركذذة مذذن الميذذدان  ) جوزيذذف نذذاي(المنظذذر األول 

 يفذذذ ي للحذذرب الذذذى تحكمذذه عذذدة أمذذور منهذذا التقذذدم العسذذكر الحقيقذذي

ا بالصذذذبر والتضذذذحية والثبذذذات  المعذذذدات وغيرهذذذا مذذذن األدوات ومذذذرور 

ب الناعمذة بأنهذا :  العمذل وتعذرف الحذر واإليمان بقضذية والذدفاه عنهذا،

المنظ  الذي يستعين باألدوات واالساليب التبليغية واإلعالمية والسياسذية 

والنفسذذذية للتذذذأثير علذذذى الحكومذذذات واألحذذذزاب والمذذذواطنين فذذذي الذذذدول 

المعاديذذة بهذذدف تغييذذر ر اهذذا وقيمهذذا وسذذلوكها . وهذذي كذذل عمذذل نذذاع  

 غيير النماذج السلوكيةيستهدف القي  والضواب  في المجتمع ويؤدي إلى ت

الموجذذودة وايجذذاد نمذذاذج جديذذدة تتعذذارض مذذع النمذذاذج السذذلوكية التذذي 

   . (39)يريدها النظام 

لذدى المقاومذة للغذزو العسذكري هذه عقيدة  ةاإلمبرياليوقد واجهت الدول 

 نظذاميجذيش  ياحتلتهذا وهذى بذدورها ترهذق أ التذيالكثير مذن الشذعوب 

ـ فذي القذرن الماضذي ـ فيتنذام نذا فذي حذرب لمهما بلغت قوتها العسكرية و

تعتمذد علذى قضذية محقذة وعزيمذة  التذيالمقاومة  تلغل ا  تعد نموذجوالتي  

كذان  التذيقوية ألفراد الشعب ممذا أدى بذدوره إلذى كسذر القذوة العسذكرية 

التذاريخ علذى هذذا  ي، وهنذاك أمثلذة كثيذرة فذاألمريكذييتفوق بهذا الجذيش 
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العالميذذذة ومذذذن خذذذالل مراكذذذز أبحاثهذذذا  األمذذذر. ممذذذا اضذذذطر اإلمبرياليذذذة

كذل الذبالد تقريب ذا إلذى  فذيومتخصصيها الذين يرصدون ويحللون الواقذع 

البحال عن طرق جديدة لغذزو الشذعوب والسذيطرة علذى مقذدراتها، حيذال 

 يأن الطرق القديمة للغزو أصبحت تكلف الذدول الغازيذة أثمان ذا باهظذة فذ

يتمتع بها جنود  يالرخوة الت األرواح والمعدات وبدأت تكشف المعنويات

 يالدول حيال ال توجد قضية محقة يحاربون من أجلها، ومذا حذدث فذ تلغ

يذر دليذل علذى خالعراق وأفغانستان من مصائب لحقت بالجيوش الغازيذة 

 .ما ذكرناه 

لباحذذال المتخصذذص فذذي الدراسذذات األمنيذذة ( امايكذذل آيزنشذذتات ) عذذّرف 

الحذرب الناعمذة   شذرق األدنذىوالعسكرية في معهد واشنطن لدراسذات ال

استخدام األقوال واألفعذال والصذور االنفعاليذة كجذزء مذن حملذة  : )بأنها 

تواصذذذل اسذذذتراتيجي طويلذذذة المذذذدى لتشذذذكيل الحالذذذة النفسذذذية لبلذذذد معذذذادظ 

ألميركذذذا. وحذذذّدد أن نسذذذبة األقذذذوال والتصذذذريحات اإلعالميذذذة يجذذذب أن 

فذي حذين تتشذكل  % مذن حملذة التواصذل االسذتراتيجي الناعمذة،21تشكل

 ( الباقية من برامج وأفعال وتحركات ملموسة على االرض % 81

القذذوة االقتصذذادية : وأضذذاف أن القذذوة تنقسذذ  إلذذى ثالثذذة أشذذكال وأنذذواه 

 . والقوة الصلبة العسكرية والقوة الناعمة

وعلذذى هذذذا األسذذاس فذذالقوة الصذذلبة ال تنفصذذل عذذن القذذوة الناعمذذة والقذذوة  

ا وزوايذذذا القذذذوة والتفذذذوق االقتصذذذادية، فهذذذذه ال قذذذوى الذذذثالث تشذذذكل أبعذذذاد 

   .والهيمنة والسيطرة في السياسة الدولية

 أهداف الحرب الناعمة : 

تعتمذذد الحذذرب الناعمذذة علذذى رفذذع شذذعارات ومطالذذب النذذاس واسذذتغاللها 

والبحال عن قي  مشتركة ومحبوبة مع الطرف المسذتهدف ) الديمقراطيذة 

حريذذذات ، اتاحذذذة الفذذذر  ، االزدهذذذار ، حقذذذوق اإلنسذذذان ، السذذذالم ، ال

االقتصادي ، االستقرار ( وكما قال جوزيف ناي : إ ال يمكذن ألي حملذة 

تواصل اسذتراتيجي مهمذا كبذرت وتوسذعت وال ألي قذوة ناعمذة أن تذؤثر 

وهي تروج شعارات ومطالب غير مرغوب بها شعبيا  في سذاحة الخصذ  

 من خالل : تهدف الحرب الناعمة إلى خلخلة صفوف الخصوم   إ

 ـ اللعب بقواعد الخص  . 1

 ـ خلق حالة من التشكيغ في الثوابت والمعتقدات التي يتبناها الخص  . 2

ـ فذذي حالذذة الحذذرب الناعمذذة يتمظهذذر االشذذتباك مذذع الخصذذ  الخذذارجي  3

بلون محلي تماما  من خذالل وكيذل محلذي ) عمذالء ومرتزقذة ( فذي إطذار 
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ر مباشذذرة ، يسذذتعير الوكيذذل بيةذذة حاضذذنة ألهذذداف الخصذذ  بطريقذذة غيذذ

 المحلي فيها خطابا  حماسيا  ال يزثير أي شبهه من حوله  .

ويمكن أن نطبق تلذغ االهذداف علذى مذا شذنته وسذائل إعذالم دول تحذالف 

العذذدوان السذذعودي األمريكذذي علذذى الذذيمن  منذذذ بدايتذذه ـ فجذذر الخمذذيس 

 م ـ وحتذذى اليذذوم لنذذدرك أن ذلذذغ العذذدوان قذذد شذذن حربذذا  2115مذذارس26

ناعمذة ضذد عقذول المذواطنين ـ محذاوال  قصذفها والتالعذذب بهذا ـ ال تقذذل 

شراسة عن الحرب الصلبة والغارات التذي شذنها ضذد المذدنيين والحذرب 

االقتصادية التي شنها كالحصار البري والجوي والبحذري وقطذع رواتذب 

الموظفين واستخدام الجوه كسالح فتاك  ، من خذالل وسذائل إعذالم دول 

دوان ومذذن خذذالل الذذذباب االلكترونذذي المسذذتأجر فذذي وسذذائل تحذذالف العذذ

التواصذذل االجتمذذاعي وحتذذذى فذذي وسذذائل المواصذذذالت العاديذذة لتذذذرويج 

مقذوالت عذذن ريذذاح السذذالم واهميذة أيقذذاف الحذذرب ـ يسذذمونها حربذذا  كمذذا 

يدعون وليس عدونا  كمذا يعرفهذا  القذرآن الكذري  وقواعذد القذانون الذدولي 

 المواطن باألمن واألمان . ايضا  ـ من أجل ان ينع 
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 سقوط النماذج وبداية عصر النهايات في الحضارة الغربية          

يذذزال ـ بذذين مفكذذري الحضذذارة  سذذاد الحذذديال ـ منذذذ العقذذود السذذابقة  وال

الغربية المعاصرة عن النهايات ، وقذد بذدأ بذإعالن نتشذه عذن نهايذة اإللذه 

على لسان زرادشت في كتابه )هكذا تكل  زرادشذت ( بعذد أن الحذ  ذلذغ 

مذذن تصذذرفات النذذاس واخالقهذذ  التذذي افتقذذرت الذذى وجذذود الرقيذذب الذذذي 

وف مذذن   وتبعذذه يجعلهذذ  يفعلذذون الخيذذر ويهربذذون مذذن الشذذر بذذدافع الخذذ

اإلعالن عن نهاية اإلنسان ـ الذي ورد في نهاية كتذاب ميشذال فوكذو عذن 

م ـ باعتبذاره ـ كمذا قذال ـ اكتشذافا  حذديثا  1966)الكلمذات واألشذياء( عذام 

وسيختفي اإلنسان كما يختفي وجه رسمناه في الرمال بين أمواج البحذر .  

م ـ 1991فوكويامذا عذام  وتذوالى مذع كتذاب ) نهايذة التذاريخ ( لفرانسذيس

قذذائال  فيذذه : أن التذذاريخ قذذد أنتهذذى عنذذد النمذذوذج الذذديمقراطي الليبرالذذي 

أن العقل البشري وصل إلى الرأسمالي األمريكي على وجه الخصو  و

مذذع ذلذذغ النظذذام ـ وظهذذر أيضذذا   كتذذاب بذذول فيريليذذو عذذن  أقصذى تطذذوره

ن منعذزل ، وال وطذن )نهاية الجغرافيا( قائال  فيذه : أنذه لذ  يعذد هنذاك مكذا

مسذذذتقل ، وال توجذذذد ثقافذذذة محصذذذنة فذذذي زمذذذن العولمذذذة وتطذذذور وسذذذائل 

المواصذذالت واالتصذذاالت ، وتذذ  االعذذالن كذذذلغ عذذن نهايذذة العولمذذة فذذي 

م، يبّشذذذر فيذذذه 2111كتذذذاب يحمذذذل نفذذذس العنذذذوان ل هارولذذذد جمذذذس عذذذام

بانتهائها كمنتج أمريكي في القريب العاجل وظهر كذلغ كتاب لفرانسذيس 

م، تحذذدث فيذذه عذذن عواقذذب 2112ويامذذا عذذن ) نهايذذة اإلنسذذان ( عذذام فوك

الثذذورة البيذذو تكنولوجيذذة ، معتبذذرا  أن نهايذذة اإلنسذذان سذذتكون مذذن عواقذذب 

المعرفة .  وكثر الحديال في الحضذارة الغربيذة ايضذا  عذن المذا بعذديات : 

مذذا بعذذد الحداثذذة ومذذا بعذذد الصذذناعة ومذذا بعذذد االسذذتعمار ومذذا بعذذد الفلسذذفة 

  ومذذذا بعذذذد الدولذذذة والديمقراطيذذذة .والجذذذدير بالمالحظذذذة أن تلذذذغ والعلذذذ

المقوالت عن الما بعذديات ـ أو النهايذات ـ يجذب اال تقذرأ بصذورة حرفيذة 

مباشرة بوصفها ايبسمولوجيات معرفية حاسذمة وفاصذلة بذين أطذوار مذن 

الوجود والعدم في الحضارة الغربية إ فالحاضر اآلن كان ماضيا سابقا  ، 

ل هو ما جاءنا بذه الحاضذر  ولذذا نحذن إزاء عبذارات تأويلهذا أن والمستقب

العال  الموجود نفسه ل  يعد كما كان عليه ، إن من حيال زمنذه وفضذائه ، 

أو مذذن حيذذال نظامذذه وايقاعذذه ، أو مذذن حيذذال قذذواه وألياتذذه ، فضذذال  عذذن 

 . (1) عقالنيته وأنسيته إ 

ت السابقة المتوقع أن وبناء  على ما سبق : يمكن أن نضيف إلى الما بعديا

تظهر على السطح : ما بعد كورونا وما بعد الواليذات المتحذدة األمريكيذة 

وما بعد الدوالر ـ خصوصا  بعد إصذدار الصذين اليذوان االلكترونذي وبذدأ 
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التعامل بالذهب مقابل النف  ـ وما بعد االتحذاد األوروبذي ، ألن تسذونامي 

ألمريكذذي بشذذكل خذذا  ـ و العقذذل ا ـ لعقذذل الغربذذيكورونذذا عصذذفت با

وشكلّت زلزاال  وجوديا  طمرت ثقته بالنظام الرأسمالي المتوحش وسذوف 

يزعيذذد ذلذذغ العقذذل النظذذر فذذي الكثيذذر مذذن المفذذاهي  والتصذذورات التذذي كذذان 

يعتبرها مسلمات ، منها جذدوى وجذود الواليذات المتحذدة وفائدتذه بالنسذبة 

علذذى غذذرار مذذا فعلذذه  لبقيذة الواليذذات وربمذذا نشذذهد بروسذذتريكا أمريكيذذة ـ

جورباتشوف مع االتحاد السذوفيتي سذابقا  ـ وسذوف تعيذد غالبيذة الشذعوب 

االوربيذذة التفكيذذر فذذي عالقتهذذا الذيلّيذذة بأمريكذذا ـ والتذذي بذذدأت مذذع خطذذة 

بليذون دوالر بذين  12مارشال وبمقتضاها أقرضت أمريكا  أوروبا أكثذر 

ال الصذادرات م وقد اشترت بها أوربا أكثر من ثلذ1951م و1948عامي 

م ـ وسذذوف تنتهذذي الهالذذة الكاريزميذذة التذذي تذذرب  1949األمريكيذذة عذذام 

الذيل بالظهر والتي رسمتها تلغ الشعوب حول الظهر والسذند ألنهذا رأت 

أمريكا اليوم بعين كورونا وليس بعيون كاميرات ومخرجي هوليوود كما 

ي ألن كان يحدث من قبذل . وربمذا ينهذار االتحذاد األوربذي بشذكِل تذدريج

سوس الخالفذات بذين قيذادات دولذه ـ حذول الزعامذة التذي لذ  تظهذر وقذت 

األزمذذات ـ سذذوف تأكلذذه مذذن الذذداخل وببطذذىء وسذذوف تتنذذامى النزعذذات 

تطذّرف فذي بفوز  جالقومية وستتو دول االتحذاد ـ والتذي أحزاب اليمين المز

 ـذ ترى من خرم باب القومية الضيق وال ترى من نافذة االتحذاد الواسذعة 

تغلق أبوابها أمام كل أجنبي وسترفا استقبال الالجةين مهدرة معظ  وس

 القي  الليبرالية التي قام عليها االتحاد األوربي.

ومن المؤكذد أن الكثيذر مذن المفذاهي  والتصذورات ـ وكذذلغ المواقذع ـ لذن 

لكوكذب األرض كورونا هوية جديدة  تظل كما كانت من قبل ، لقد أعطى

المحتمذذل وأعذذاد رسذذ  الهندسذذة الجيواسذذتراتيجية   ولشذذكل النظذذام العذذالمي

بين المركز والمحذي  وسذوف تنضذب  بوصذلة التوجذه اإلنسذاني العذالمي 

إلذذذى الشذذذرق بذذذدال  عذذذن الغذذذرب وإلذذذى الجنذذذوب بذذذدال عذذذن الشذذذمال وإلذذذى 

األطراف بدال  من المراكز تأكيذدا  لسذنة التذدافع التذي تحذدث عنهذا القذرآن 

م أن البذذذديل 1998روجيذذذه جذذذارودي عذذذام لقذذذد تنبذذذأ الفيلسذذذوف  الكذذذري  .

ألمريكيذذة المتوحشذذة سذذيكون مذذن الصذذين وبواسذذطة 9للعولمذذة والهيمنذذة ا

 . (2)طريق الحرير الجديد 

والوقت الحالي أثبت صحة تنبأته خصوصا بعد جائحة كورونا والقفزات 

بواسذطة  على تقنية الجيل الخامسالمتسارعة لالقتصاد الصيني وهيمنته 

% مذذذن سذذذوق البنيذذذة 41تمذذذثاّلن حذذذوالي وإ ztmإ وإإهذذذواوي شذذذركتي

يضذّخ تريليونذات الذدوالرات فذي  و االتصذاالت فذي العذال التحتية لشذبكة 
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أكبذر التحذديات التذي تهذّدد االقتصادي وتعتبذره الواليذات المتحذدة النشاط 

 . واالقتصاديالقومي  أمنها

ام المنصذرم العذ المنظمة العالمية للملكية الفكريةوفي نفس السياق أعلنت 

ظلذت متربعذة  ـ   الذذي عذرشالأزاحت الواليذات المتحذدة عذن أن الصين 

بعذذد تصذذدرها ـذذ   عامذذا 41عليذذه منذذذ إقامذذة تلذذغ المنظمذذة قبذذل أكثذذر مذذن 

طلبذذا جذذاءت مذذن  991ألفذذا و 58 ب لطلبذذات تسذذجيل البذذراءات الدوليذذة

مذذن الواليذذات المتحذذدة وتعذذد ملكيذذة  841ألفذذا و 57الصذذين مقارنذذة مذذع 

لدولذة ومذدى خبرتهذا ا ت االختراه مؤشرا مهمذا علذى قذوة اقتصذادابراءا

.لقذذد انتهذذى الصذذراه الذذذي تحذذدث عنذذه المفكذذر  فذذي القطذذاه الصذذناعي

االمريكذذذي صذذذموئيل هنتنجتذذذون ـ فذذذي كتابذذذه المعنذذذّون  : )بصذذذذراه 

م مذع العلذ  بذأن المستشذرق اإلنجليذزي 1993الحضارات (  ـ صدر عام 

اطلذق مصذطلح صذراه الحضذارات فذي  المتصهيّن برنار لويس  هو مذن

م ـ  والذذي يقذول فيذه هنتنجتذون باختصذار : 1991عذام  غمجلة ذا أتالنتي

أن الصذذذذراه سذذذذوف ينحصذذذذر فذذذذي المسذذذذتقبل بذذذذين الحضذذذذارة الغربيذذذذة 

الرأسمالية العلمانية  من جهة وبين الحضارة اإلسالمية ـ بشكل رئيسذي ـ 

رى ـ بغلبذة النمذوذج الصينية من جهة اخذ يةوبين الحضارة الكونفوشيوس

الرأسذمالية الحضذارة  الحضاري الكونفوشيوسي اإلنسذاني وبالنقذاط علذى

المتوحشذذة ،  لقذذد انتهذذت اسذذطورة اإلنسذذان األخيذذر ـ  المسذذيحية اليهوديذذة

الكابوي األمريكي ـ الذي قصده فوكويامذا فذي نهايذة التذاريخ لتبذدأ حكايذة 

يف ـ الذي تربع على قيادة التنين الصيني و ل  تعد أمريكا ذلغ البعع المخ

العال  لمدة ثالثة عقود ـ لقذد تعاملذت أمريكذا بغذرور األرنذب الذذي سذبقته 

حذذذرت السذذلحفاة الصذذينة فذذي كذذل شذذي حتذذى فذذي القذذوة العسذذكرية ، فقذذد 

من أن الواليذات المتحذدة  "ذي تايمز" مصادر عسكرية أميركية لصحيفة

أن  و .ستخسر الحرب مع الصذين فذي حذال انذدالعها فذي المحذي  الهذاد 

الجذذيش األميركذذي يبذذدو غيذذر قذذادر علذذى الذذدفاه عذذن تذذايوان وأن قاعذذدة 

 . (3) جزيرة غوام العسكرية تبدو في خطر حاليا  

مذذن الرسذذائل العسذذكرية للواليذذات المتحذذدة تؤكذذد  وأرسذذلت الصذذين العديذذد

م و 2119نديّتها منها : العرض العسكري الصيني لقواتها العسكرية عام 

الغيذذر مسذذبوق علذذى مسذذتوى العذذال  وكذذذلغ زيذذادة انفاقهذذا العسذذكري علذذى 

التسذذذلّح لتصذذذبح الدولذذذة الثانيذذذة بعذذذد أمريكذذذا . لقذذذد أعذذذاد صذذذعود الصذذذين 

القائد ـ رئيس معهد بروكنجز  جديد كما أعلن المتساره كتابة التاريخ من

السابق لقّوة المساعدة التابعذة لحلذف شذمال األطلسذي والقذوات األميركيذة 

نتصذذرين علذذى أزمذذة فيذذروس كورونذذا سذذيكتبون ـ فذذي أفغانسذذتان  إن إالمز

https://www.thetimes.co.uk/article/us-would-lose-any-war-fought-in-the-pacific-with-china-7j90bjs5b
https://www.thetimes.co.uk/article/us-would-lose-any-war-fought-in-the-pacific-with-china-7j90bjs5b
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.  لقذذذد عمذذذدت اإلدارة األمريكيذذذة إلذذذى ممارسذذذة كذذذل أنذذذواه   التذذذاريخإ

إلغذاء الحصذانة السذيادية ها وأخرهذا الضغوط على الصين لتأخير صعود

للصذذذين فذذذي المحذذذاك  األميركيذذذة للسذذذماح لألميذذذركيين المتضذذذررين مذذذن 

، ربما يكون ذلغ اإللغذاء هذو  فيروس كورونا بمقاضاة الحكومة الصينية

القشة التي ستقص  ظهر التنين الصيني لخوض حرب عسكرية يذت  علذى 

منذذذ أن انتقذذل نية ، فاثرهذذا صذذعود نجذذ  جديذذد فذذي سذذماء الحضذذارة اإلنسذذا

 ا  إأميركا أوال إ شذعار أراد أن يجعل من عبارةترامب إلى البيت األبيا 

وأصبحت فعال  كذلغ ، ولكن فذي الهرولذة نحذو السذقوط إلدارته،  ا  إرشادي

 ولن تسبقها دولة في ذلغ .

 ؟ المسار األخير في نعش الحضارة الغربية هل كانتكورونا  

د فيهذا مفكذرون وفالسذفة  غربيذون الحضذارة كثيرة هذي الكتذب التذي ينتقذ

الغربية ، على اعتبار أن أهل تلغ الحضارة أدرى بشعابها  وعلذى سذبيل 

المثذذال ـ ال الحصذذر ـ  ينتقذذد الفيلسذذوف هربذذرت مذذاركيوز فذذي كتابذذه ) 

اإلنسذذان ذو البعذذد الواحذذد ( إنسذذان الحضذذارة الغربيذذة بذذالقول بانذذه إنسذذان 

ة وأن الحريذة الوحيذدة التذي منحتذه أياهذا استغنى عن الحرية بوه  الحريذ

الحضارة الغربيذة تشذبه حريذة العبذد فذي اختيذار اسذياده فقذ  ولذذلغ وسذ  

 اإلنسان الغربي بأنه ذو بعد واحد .

وقد صف روجيه جارودي كذلغ فذي كتابذه ) حفذاروا القبذور : الحضذارة 

ن خالل الغربية تحفر قبرها ( الحضارة الغربية بأنها تحفر قبرها بيدها م

بعا المظاهر ومنها التعامل مع اإلنسان باعتبذاره مجذرد شذيء مذادي ، 

تذذرس فذذي عجلذذة كبيذذرة ، سذذلعة لهذذا ثمذذن و يمكذذن أن  يكذذون لذذه تذذاريخ 

صذذالحية و تذذاريخ انتهذذاء . و مذذا هذذو حاصذذل اليذذوم فذذي الغذذرب ـ جذذراء 

انتشذذار فيذذروس كورونذذا ـ يثبذذت صذذحة مذذا قالذذه . فاألخبذذار الذذواردة مذذن 

ل أن أوروبذذا وأمريكذذا وعبذذر شذذركات التذذامين  ربمذذا تحذذاور الغذذرب تقذذو

التخلص من كبار السذن باعتبذاره  عالذة مكلفذة بالنسذبة ألسذره  وللدولذة 

ولشركات التأمين ايضا  وربما كان ظهور الفيروس سببا  للتخلص مذنه  ـ 

خصوصا أن عدد الوفيات في إيطاليا واسبانيا وامريكا ه  من كبار السن 

اء كذانوا ينزعذون أجهذزة التذنفس مذن فذوق وجذوه كبذار السذن ـ ألن األطب

ويعطوها للشباب وكذلغ كانت تفعل المستشفيات حال استقبالها للمرضى 

، فهي تفّضل الشباب على كبار السن باعتبار أنه  قد اخذوا نصذيبه  مذن 

الذذدنيا ويجذذب أن يرحلذذوا ويفسذذحوا المجذذال للشذذباب . وهذذذا التعامذذل هذذو 

عوب الشذذرقية واإلسذذالمية مذذع المسذذنين ، لقذذد جعذذل بخذذالف تعامذذل الشذذ

اإلسالم احترام كبار السن  ـ خصوصا الوالدين ـ من ضمن تعاليمذه التذي 
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حر  على تلقينها للشباب وقرن بين عبادته واإلحسذان للوالذدين وجعلذه 

سذذر السذذعادة فذذي الذذدنيا واآلخذذرة  ، أنظذذروا كيذذف تعالمذذت دولذذة ايذذران 

روس كورونا  باهتمام مبالغ فيه مع كل االعمذار اإلسالمية  مع أنتشار في

ـ وخصوصا كبار السن ـ رغ  الحصذار وشذحة اإلمكانيذات مقابذل تعامذل 

إيطاليذذا واسذذبانيا وامريكذذا لتعرفذذوا الفذذرق بذذين الحضذذارة الماديذذة الغربيذذة 

 وتعالي  اإلسالم الراقية وهو عين ما فعلته تركيا.

ملذه مذع الذدول ولذ  يفذرق بذين ل  يكن فيذروس كورونذا ديمقراطيذا  فذي تعا

أنظمذذة تذذدعي الديمقراطيذذة وأخذذرى يذذت  وصذذمها بانهذذا ديكتاتوريذذة وال 

تحتذذرم حقذذوق اإلنسذذان ، فضذذح كورونذذا كذذل تلذذغ البروباجنذذدا وأثبذذت أن 

دولة مثذل الصذين اكثذر احترامذا  لكرامذة اإلنسذان وصذحته وال تفذرق فذي 

األنظمذة التذي  نظامها الصحي بين مواطنيها على أساس السن كمذا فعلذت

 تتشدق بحقوق اإلنسان متى ما كان غربيا  وابيضا  وشابا  ايضاز .

لقد كشف فيروس كورونا عورة الحضارة الغربية المادية برمتها وفضح 

هشاشة نظامها الصحي واالجتماعي الذي يعتمذد علذى  عولمذة االقتصذاد 

وخصخصته  وعرى اقتصذادات  كبذرى  تتكذ  علذى الخذدمات اكثذر مذن 

ائها على اإلنتاج ـ وهذي الذدول التذي قذّوت الشذركات وأضذعفت الذدول اتك

نفسها  فجعلت من الدولة شركة صغيرة في مهامهذا ومذن الشذركات دوال  

كبيذذرة تقذذوم بكذذل أدوار الدولذذة ـ وأثبذذت أن دوال  بحجذذ  الصذذين وروسذذيا 

وايران وكوبا لديها أنظمة  صحية متفوقة على أنظمذة دول تّصذنف علذى 

بمراحذذل ، وكشذذف أقنعذذة لذذدول صذذنع اإلعذذالم حولهذذا هالذذة  انهذذا عظمذذى

تفوق نظام الدولة المركزية القوية  المرتكز على أسس اشتراكية  مزيفة .

معدلذذة  والمعتمذذد علذذى قذذوة األيذذدي العاملذذة المنتجذذة للسذذلع علذذى نظذذام 

الشركات الرأسمالية المتوحشة العذابرة للقذارات المعتمذدة علذى قذوة رأس 

للخدمات والتي تسعى نحو الربح ألجل الربح فقذ  وال قيمذة المال المنتج 

إلذذى  81فذذي المعلومذذات، تسذذتورد الواليذذات المتحذذدة إلإلنسذذان لذذديها . 

% 71%إ مذذن لقاحذذات المضذذادات الحيويذذة المختلفذذة مذذن الصذذين و إ91

آذار الجذاري، نقذال   19من األدوية المسكنة لآلالم.إ )شبكة فذوكس نيذوز 

وتسذذذذتورد ايضذذذذا  أجهذذذذزة التذذذذنفس .لخارجيذذذذة(عذذذذن مجلذذذذس العالقذذذذات ا

كذذ  كذذان الفيلسذذوف األمريكذذي ـ مذذن أصذذل و االصذذطناعي والكمامذذات .

يابذذذاني ـ فوكويامذذذا مخطةذذذا  عنذذذدما تصذذذور فذذذي كتابذذذه ) نهايذذذة التذذذاريخ 

واإلنسذذان األخيذذر ( فذذي بدايذذة تسذذعينيات القذذرن المنصذذرم أن التذذاريخ قذذد 

ألمريكي على وجذه الخصذو  توقف عند النموذج الليبرالي الرأسمالي ا

وأن ، مذذذع ذلذذذغ النظذذذام أن العقذذذل البشذذذري وصذذذل إلذذذى أقصذذذى تطذذذورهو
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اإلنسان األخيذر هذو الكذابوي األمريكذي الذذي سذوف يسذيطر علذى العذال  

ويفذرض قيمذذه عليذذه ولذذ  يكذذن يتوقذذع أن فيروسذذا  ال يزذذرى قذذد أنهذذى تذذاريخ 

ير فعال  في النظام الرأسمالي المتوحش وجعل الكابوي األمريكي هو األخ

حلبذذة السذذباق التذذي تصذذدرها الصذذيني والروسذذي واإليرانذذي ،لقذذد سذذعت 

 الحضارة الغربية نحو الربح المادي ،لكنها برغ  ربحها خسرت اإلنسان 
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 وأخفق العرب : لماذا نجحت اليابان ةالنهضة الياباني

 :  مقدمة 

الذذائع  العشذرين ـ كتابذه نالقذر ثالثينذاتب شكيب أرسالن ـ في عندما كت

كذان يذرد فيذه عذن : لماذا تأخر المسلمون ولمذاذا تقذدم غيذره  ؟  الصيت 

ـ  االسؤال الذي أرسله الشيخ محمد بسيوني عمران ـ مذن جذاوة بإندونيسذي

إلى الشيخ محمد رشيد رضا ـ صاحب مجلة المنار الذائعة الصيت حينها 

ا  عليذه أن يزبذيّن لقذراء المجلذة أسذباب مذا صذار اليذه المسذلون مذن ـ مقترح

قذي أهذل أوروبذا وأمريكذا  الضعف واالنحطذاط والذذل وأن يزبذيّن أسذباب رز

واليابان ، وهذل يمكذن للمسذلمين مجذاراة هذؤالء فذي سذباق الحضذارة مذع 

أحذذال السذذيد رشذذيد رضذذا الرسذذالة إلذذى  المحافظذذة علذذى ديذذنه  الحنيذذف ؟ 

 الكتاب أعاله .عنوان أرسالن الذي رد عليها من خالل  األمير شكيب

وقد ذكر ان أه  أسباب تأخر المسلمين هو الجهل الذي يجعل فيه  مذن ال 

يزميّز بين الخمر والخل وكذلغ العلذ  النذاقص عنذد الذبعا الذذي هذو أشذد 

خطذذرا  مذذن الجهذذل البسذذي  ، ألن الجاهذذل إذا قذذيّا   لذذه مرشذذدا  عالمذذا  

يتفلسف عليذه ، بخذالف صذاحب العلذ  النذاقص فهذو ال يذدري اطاعه ول  

وال يقتنع أنه ال يدري ، ومن أسباب تأخر المسلمين ايضا  فسذاد االخذالق 

ـ بفقد الفضائل التي حال عليها القرآن والعزائ  التي حمل عليهذا ـ وكذذلغ 

من رحمة   ، بعد إن كذان المسذلمون مذن  الجبن والهلع واليأس والقنوط

 . (1)األم  في الشجاعة و واحتقار الموت أشهر 

وهو يرى أن مذن اكبذر عوامذل انحطذاط المسذلمين الجمذود علذى القذدي  ، 

متعبرا  أن آفة اإلسالم الحالية هي الفةة التي تريد أن تلغي كل شذيء قذدي  

بدون نظر فيما هو ضار منه وما هو نافع ، وكذلغ آفة اإلسالم هي الفةذة 

أن تغيّذر شذيةا  وال ترضذى بإدخذال أقذل تعذديِل علذى  الجامدة التي ال تريذد

أصول التعلي  اإلسالمي ، ظنا  مذنه  بذأن االقتذداء بالكفذار كفذر وأن نظذام 

التعلذذي  الحذذديال مذذن وضذذع الكفذذار وكمذذا قذذال : فقذذد أضذذاه اإلسذذالم جاحذذدز 

 .  (2)وجامد 

ية عند النهضة الياباناالمير شكيب أرسالن ـ في كتابه السابق ـ قف قد وو

الخاصذذة وسذذر   فذذي احذذداث نهضذذتهة اليابذذانيون متسذذائال عذذن سذذر قذذدر

ـ وهذو يذرى أن وخصوصذا المسذلمين ـ علذى اآلخذرين فذي ذلذغ   تفذوقه

التمسغ بالدين والعادات والتقاليد ـ التي تحف  لألمة هويتها ـ مع االنفتذاح 

علذذى العلذذوم الغربيذذة التذذي تسذذاعد األمذذ  علذذى النهذذوض بذذدون االنجذذراف 

ب الثقافي الذي يزفقد االمة هويتها وهذا هو عين مذا فعلذه اليابذانيون للتغري

ومما ال شغ فيذه أن الديانيذة اليابانيذة لعبذت دورا  هامذا  فذي نهضذة اليابذان 
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وهذذي فذذي الحقيقذذة فلسذذفة مبينذذة علذذى االعتذذراف بكذذِل مذذا تركذذه القذذدماء 

ألبنذذذائه ، فاليابذذذاني العصذذذري قذذذد ائتلذذذف مذذذع جميذذذع احتياجذذذات الحيذذذاة 

العصذذرية ، لكذذن مذذع حفذذ  الميذذل الذذدائ  إلذذى الرجذذوه إلذذى ماضذذيه ومذذع 

التمسغ الشديد بقوميته غير مجيذب لنذداء التغريذب الثقذافي ، إن الماضذي 

ال يذذزال عنذذد اليابذذانيين مقدسذذا  معظمذذا  فذذي جميذذع طبقذذاته  ألنذذه فذذي ذلذذغ 

الماضذذي المقذذدس يجذذد اليابذذانيون جميذذع شذذعوره  بقيمذذته  الحاضذذرة ، 

كافحون بوسائل المدنيذة الحديثذة التامذة التذي ال سذبيل إلذى الحيذاِة فتراه  ي

 تغريب ثقافي ألنه  في غنى  عنه بدونها في ايامنا هذه ، لكنه  ينبذون كل

الخالص الذي به يعتقذدون انهذ  االعلذون  ويعودون بلذة لشعوره  القومي

 . (3)واالفضل على الدوام من غيره  

النهضذة اليابانيذة وبذين بذين أن نقذارن وسوف نحاول في هذه الصذفحات  

مذن أجذل االسذتفادة مذن النهضذة المصذرية ـ التذي سذبقت تجربذة اليابذان ـ 

التجربة اليابانية في واقعنا المعاش كي ننها علميا  كمذا نهضذوا ونلحذق 

بقطذذار الحضذذارة الذذذي ال يتوقذذف ونحذذاف  فذذي نفذذس الوقذذت علذذى قيمنذذا 

 ة كما حافظوا على هويته  اليابانية .اإلسالمية وهويتنا اليمنية اإليماني

 مقارنة بين النهضة اليابانية والمصرية :

أن اليابذذذان  أول مالحظذذذة تصذذذادفنا عنذذذد المقارنذذذة بذذذين النهضذذذتين هذذذي

من دراسذة التجربذة المصذرية التذي بذدأت فذي عهذد محمذد علذي  تاستفاد

ـ بقيذذادة م 1798بعذذد الحملذذة الفرنسذذية علذذى مصذذر عذذامخصوصذذا باشذذا و

ون وهزيمتها على يذد القذوات البريطانيذة فذي معركذة أبذي قيذر قذرب نابلي

ارسذل  م ، فقد1815وتفّرد محمد علي بحك  مصر منذ عام ـ اإلسكندرية 

م وبنى أول كلية للهندسة في مصر 1818أول بعثِة علمية إلى أوربا عام 

طالبذذا   إلذذى فرنسذذا عذذام  41وأرسذذل أول بعثذذة علميذذة مكونذذة مذذن م 1816

ى أكثر مذن خمسذين مدرسذة عصذرية وأدخذل زراعذة القطذن م وبن1818

وخطذذ  لبنذذاء أول كليذذة للطذذب فذذي م 1821طويذذل التيلذذة إلذذى مصذذر عذذام 

أدخذل السذذكة الحديذذد ، وقذذد م  1826مصذر ـ وفذذي العذال  العربذذي ـ عذام 

والقطارات إلى مصر قبل اليابان  والسويد وبولندا وقبل الكثيذر مذن دول 

نهذذا متقدمذذة ويكفذذي ان نعلذذ  أن مصذذر كانذذت العذذال  التذذي توصذذف اليذذوم بأ

تقرض بريطانيذا مذن العملذة الصذعبة وأن متوسذ  دخذل الفذرد فذي مصذر 

م من الناتج المحلي االجتماعي أعلذى بقليذل مذن اليابذان وكذان 1913عام 

نصذذيب الفذذرد مذذن التجذذارة الخارجيذذة المصذذرية يسذذاوي ضذذعف نصذذيب 

 الستفادة من تلغ التجربة ولكل ذلغ حاولت اليابان ا ،الفرد في اليابان 

 من خالل ما يلي:
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ـ رفضت القذروض االجنبيذة باعتبارهذا وسذيلة ابتذزاز و إخضذاه وتحّكذ  

 في سياسات ومصير الشعوب .

ـذذ رفضذذت اقتبذذاس الثقافذذات الغربيذذة التذذي تقذذود إلذذى التغريذذب الثقذذافي فذذي 

 . (4) المأكل والملبس والمسكن والتعلي  والتخاطب اليومي 

 حركة التحديال في اليابان في اقتباس تكنولوجيا الغرب وبذلغ نجحت

وتوظيفها واستيعابها وتطويرهذا  )يبننتها (توطينها  فق  حين عملت على

 دون أن تغادر أصالة العادات والتقاليد االجتماعية المتوارثة .

يذرى الذذبعا أن تفذذوق تجربذذة النهضذذة اليابانيذة علذذى المصذذرية لذذه عذذدة  

ع اليابان في طذرف العذال  القذدي  قذد سذاه  فذي الحذد موقأن اسباب منها : 

من خطر التدخل الخذارجي فيهذا ، وكذذلغ التماسذغ االجتمذاعي الموجذود 

بين أفراد المجتمع الياباني الذي ال مثيل له على مستوى العذال  والمذوارد 

البشرية األكثر تقدما  والتوجه المبكر نحو النمو االقتصادي باإلضافة إلى 

من حب االستطاله لدى الشعب الياباني ووجود زعامة حكيمة قدر كبير 

على نحو غير عادي يبدو أنها كانت ذات براعة خارقذة للعذادة فذي اتخذاذ 

 . (5)االجراءات االقتصادية السليمة 

في إحداث نهضتها ـ على كذل ويحق لنا أن نتساءل : لماذا نجحت اليابان 

علذذى  ل  العربذذي فذذي ذلذذغومعهذذا العذذا ولمذذاذا أخفقذذت مصذذرالمسذذتويات ـ 

 ؟الرغ  من تشابه المقدمات لكن النتائج كانت مختلفة 

 سوف نحاول أن نجيب عن هذا السؤال  فيما يلي :

 بأي معنى ؟المعجزة اليابانية 

كثيذذرا  مذذا يذذتكل  النذذاس عذذن المعجذذزة اليابانيذذة التذذي  تمذذت بعذذد الحذذرب 

ي والصذذذناعي، العالميذذذة الثانيذذذة وتمثلذذذت بذذذالتفوق العلمذذذي والتكنولذذذوج

والمسألة ال دخل لها بالمعجزات ـ في زمن انتهت فيه المعجزات ـ  بقذدر 

فاليابذذان بلذذد فقيذذر فذذي  مذذن هذذو ؟ ومذذاذا يريذذد ؟، هويتذذه أن شذذعبا  عذذرف 

األوليذذة ومصذذادر   مذذوارده الطبيعيذذة ، فهذذو يسذذتورد معظذذ  المذذواد الخذذام

لكنذه يملذغ  ـمن يذت  اسذتيراده مذن الذيكان حتى الملح  ـالطاقة من الخارج 

الرأسمال البشذري وهذو اإلنسذان اليابذاني ، ويملذغ الرأسذمال االجتمذاعي 

وهي العالقات بين افذراد المجتمذع القائمذة علذى الثقذة والمذودة واالحتذرام 

وتقذذدير كبذذار السذذن واالرتبذذاط والعمذذل لصذذالح المجمذذوه ولذذيس األفذذراد 

يذة التذي ترسذخ تلذغ القذي  باألسرة، وكذلغ العادات والتقاليد والثقافة اليابان

وإذا أردنذا أن نفهذ  مذاذا حذدث فذي اليابذان يجذب أن نعذود   وتحاف  عليها.

إلى ما كتبه المفكر الجزائري مالغ بن نبّي ـ فذي كتابذه شذروط النهضذة ـ 

وقد وضع ثالثة مكوناِت رئيسية ألي نهضة يمكن أن يكون لها أثرا  على 
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، الوقذت ، وتلذغ ( أو األرض )اإلنسذان ، التذراب  حياة  الشعوب وهذي :

 العوامل الثالثة هي التي تصنع الحضارة ألي أمة من االم  وتحضر

 الشعوب ، والحضارة التي نعنيها هي المقصودة في قول ابن خلدون في

 . (6)كتابه المقدمة : ) هي سر   في حصول العلِ  والصنائع ( 

 اليابانيون :  هفعل ال ي ما

يذذز بهذذا الشذذعب اليابذذاني عمومذذا  ـ وخصوصذذا هنذذاك ثذذالث ركذذائز يتم

 منه  ـ وهي : الحكمة واليقظة والشجاعة . *محاربي الساموراي

، والثقافة اليابانيذة في بالده وعمادهانهضة الاإلنسان الياباني هو أساس و

هذذي مذذن خلقذذت ذلذذغ اإلنسذذان، فقذذد حذذر  اليابذذاني علذذى نقذذل التذذراث 

يف الى المدينة ، من الحقذل الذى االخالقي والسلوكي واالجتماعي من الر

المصنع ، من الكوت الى ناطحات السحاب ، من المحراث الى الكمبيوتر  

وأهتمت الدولة بالتعلي  ووجهته الوجه العلمية الصناعية المطلوبة للتنمية 

فتحول الياباني بفعل الثقافة اليابانية والتربيذة األسذرية والتعلذي   الوطنية ،

فذذي غضذذون سذذنوات قليلذذة مذذن صذذياد أسذذماك ،  المدرسذذي والجذذامعي ،

وعسكري شرس يعذيش علذى نهذب خيذرات المسذتعمرات خذارج بذالده ، 

 الى إنسان يعمل بصمت مثل النحلة وهو يعل  تماما ماذا يعمل . 

لقذد طبذق اإلنسذان اليابذاني الشذروط الثالثذة للنهضذة ـ دون أن يذدرك أنذه 

لتي كذان لهذا الفضذل فذي اتخذاذ يفعل ذلغ ـ وأمتلغ القيادة التي يستحقها وا

اإلجذذراءات المناسذذبة فذذي  الماضذذي كذذي تصذذل اليابذذان إلذذى التقذذدم الذذذي 

وصذذلت اليذذه اليذذوم . واإلنسذذان اليابذذاني كذذان جذذاهزا  للتحضذذر مذذن خذذالل 

إيمانه بنفسه وثقته بقدراته علذى إحذداث التغيّذر الذذي يزريذد الوصذول اليذه  

ان واثقذذا  بقيادتذذه ـ ومذذن خذذالل وكذذان متفذذائال  بقدرتذذه مذذن ذلذذغ ـ مثلمذذا كذذ

احترامه لقيادته ولتنفيذ كل التوجيهات التي تصدر منها ، تلغ القيادة التي 

عرفذذذت هويتهذذذا وأخلصذذذت لذذذألرض وللشذذذعب وألمجذذذاد وقذذذي  محذذذاربي 

فقد تعل  اليابانيون اللغذة االنجليزيذة والهولنديذة مبكذرا  ـ فذي  الساموراي .

ل  والتكنولوجيا في حين ظذل لسذانه  مطلع القرن السادس عشر ـ لنقل الع

يابانيا  وثقافته  يابانية خالصة دون تأثر بثقافات الذدول التذي اتقنذوا لغاتهذا 

إ لقذذد شذذدد  عذذدد كبيذذر مذذن البذذاحثين اليابذذانيين علذذى ان المصذذلحين فذذي 

اليابان قد أولوا مسذألة الحفذاظ علذى الثقافذة التراثيذة إبذان عمليذة التحذديال 

 برامجه  اإلصالحية واعتبروا أن التحديال الذي األهمية القصوى في

.................................................................................. 
 يابانية تعني أن تخدم ، وه  طبقة من المحاربين الذين يعتبرون أنفسه   الساموراي : كلمة

 نية ولإلمبراطور وللشعب الياباني .خدما  للفضيلة وللقي  والعادات والتقاليد اليابا
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يقود إلى التفري  بالثقافذة التراثيذة هذو أقصذر الطذرق للتغريذب وال يقذود  

 . (7)أبدا  إلى الحداثة الحقيقية إ 

لقد أحب الياباني أرض وطنه وأخلذص لترابهذا وكذان يزقذدس وطنذه ـ كمذا 

 لقّن في وما زالت األجيال المتعاقبة في اليابان تز يقدس االمبراطور ـ 

البيوت والمدارس والجامعات والمصانع والمزاره والثكنات العسكرية ) 

نظريذذة الكوكوتذذاي ( أو األرض اليابانيذذة المقدسذذة التذذي لذذ  تطأهذذا أقذذدام 

الغذذزاة منذذذ فجذذر التذذاريخ ـ وال يجذذوز أن تطأهذذا تلذذغ األقذذدام ـ ألن فيهذذا 

تذل أرضذه المقدسذة امتهانا  لكرامة كل يابذاني حذين يذرى غازيذا  اجنبيذا  يح

فيقاتل عن أرضه حتى الموت كواجِب ديني ووطني في آن ، ولنتذكر أن 

ضذذذربه  أن اليابذذذان لذذذ  تستسذذذل  فذذذي الحذذذرب العالميذذذة الثانيذذذة اال بعذذذد 

ـ فذي هيروشذيما ونكذازاكي ـ وبعذد أن دعذا  ناالمريكيون بقنبلتذين نذوويتي

ال تذذدمر  االمبراطذذور المقذذدس بصذذوته الشذذعب اليابذذاني لالستسذذالم حتذذى

 .  (8) اليابان وعلى أمل نهوِض جديد ل  يتأخر أكثر من عشر سنوات 

مذذدركا  ايضذذا  لقيمذذة الوقذذت وأهميذذة اسذذتغالله  فذذي اليابذذاني كذذذلغ وكذذان 

وتكمذن اهميذة الوقذت واستشذعاره فذي ، إحداث النهضة التي يصذبو اليهذا 

ضذيق  أنه نقل اليابان من ضيق المكان والمساحة  إلى وسع الزمان ومذن

الجغرافيذذا إلذذى سذذعة التذذاريخ ومذذن ضذذيق الزراعذذة إلذذى وسذذع الصذذناعة  

واأله  من كل ذلغ أنه نقلها من ضيق العمذل الفذردي النذاقص  إلذى سذعة 

العمذذل الجمذذاعي المتكامذذل وكذذان سذذر معجذذزة اليابذذان وتفوقهذذا أنهذذا علذذت 

لقذذد أدرك  ،علذذى المكذذان بالزمذذان واسذذتغالل الوقذذت االسذذتغالل االمثذذل 

انيون أن الفعل الحضاري يقوم على العودة إلذى األصذل وبذدأ الجديذد الياب

 وبحسب تعبير كونفوشيوس : العودة إلى األصل بطريق االمام .

 كيف نهضت اليابان ؟  

بذذالعودة إلذذى التذذاريخ و إلذذى الماضذذي القريذذب ، يمكذذن فهذذ  سذذر تفذذوق   

 الشذذعب اليابذذاني فذذي الوقذذت الحاضذذر ، باعتبذذار مذذا حصذذل كذذان مقدمذذة

منطقيذذة كانذذت نتائجهذذا منطقيذذة ايضذذا  ومتسذذقة مذذع المقذذدمات وكمذذا يقذذول 

المثل األلمذاني : إذا كانذت النتذائج صذحيحة فمعنذى ذلذغ أن كذل شذيء قذد 

 سار على ما يزرام .

 شهدت اليابان مرحلتين هامتين في تاريخها الحديال هما :   

 ( م 1611م ـ 1568ـ  مرحلة التوحيد القومي في دولة قوية  ) 1 

م (  نسذذبة إلذذى أسذذرة مذذن 1867ـ  1598ـ  مرحلذذة توكذذو غذذاوا )  2

المحذذاربين السذذاموراي التذذي ارتقذذى زعمائهذذا إلذذى قيذذادة الحكذذ  المركذذزي 
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المعذروف بإسذ  الشذوغون ـ وتعنذي الحذاك   العذام للمقاطعذات اليابانيذة ـ 

 عاما   وعرفت إدارته  الحكومية  265والذي أسس حكما  وراثيا  استمر 

م عندما نزل 1541قد بدأ أتصال األوربيون باليابان عام و  باكافو . بإس 

بعا البحارة البرتغاليون ـ فذي مينذاء جينغذوجي اليابذاني ـ وقذد اعتمذدوا 

على ثالث طرق لتوسيع نفوذه  في اليابان وهي : التجارة وبيع األسلحة 

ن ، والتنصير وقد شرعوا بالعمل على نشر المسيحية بين السكان المحليي

وزاد تأثير المسيحية خصوصا بعد إن اعتنقها عدد من حكذام المقاطعذات 

ـذ خصوصذا مذن قذادة المحذاربين السذاموراي ـ وكذان أحذد األسذباب التذي 

دفعذذت حكذذام اليابذذان إلذذى تصذذفية انصذذارها بعذذد تحذذوله  إلذذى قذذوة سياسذذية 

استخدمها اطراف النزاه على السلطة كمدخِل للتعاون مع قذوى خارجيذة 

برتغاليين واإلنجليز واأللمان واألسبان ، وقد عمل األوربيون علذى من ال

القضاء على تعالي  ديانة الشنتو اليابانية التي تقدس التقاليد ومنهذا احتذرام 

 كبار السن عموما وخصوصا االجداد واآلباء . 

مما حدا بحكام اليابان إلى اصدار قرار بمنع سفر اليابانيين للخارج عذام  

يذ عقوبة اإلعدام ألي ياباني يبقى في الخذارج خمسذة أعذوام  م وتنف1636

م ومنذع أتصذال 1637واإلعالن عن حظر الديانية المسيحية رسذميا  عذام 

السذذكان المحليذذين باألجانذذب إال عذذن طريذذق الدولذذة  ومنذذع تذذداول اللغذذات 

 األجنبية وعدم ترجمة نصو  منها .

 خطر التدخل الخارجي : الياباني إدراك الشعب

خلت اليابان في عزلة طوعية عن العال  األوربي حتى منتصذف القذرن د 

وهنذذا تكمذذن خصوصذذية التجربذذة النهضذذوية اليابانيذذة فذذي ، التاسذذع عشذذر 

إحساس الشعب الياباني المبكر بخطر التدخل االجنبي على بالده  ، بعذد 

أن قام مبشرون مسذيحيون بتنصذير مذا يزيذد علذى ثالثمائذة الذف يابذاني ـ 

ه  مذذن قذذادة السذذاموراي ـ وهذذذه نسذذبة مهمذذة قياسذذا  علذذى عذذدد بعضذذا  مذذن

السكان في ذلغ الوقت ـ منتصف القرن السذادس عشذر المذيالدي ومطلذع 

القرن السابع عشر ـ لذذلغ اتخذذت الحكومذة اليابانيذة قذرارا  صذارما  بمنذع 

م وقامذذت بحذذرب تصذذفية دمويذذة ضذذد 1637الديانيذذة المسذذيحية فيهذذا عذذام 

انيين واغلقذذت المذذوان  البحريذذة امذذام التجذذارة األوربيذذة معتنقيهذذا مذذن اليابذذ

ودخلت اليابذان فذي عزلذة طوعيذة دامذت أكثذر مذن قذرنين ـ حتذى اواسذ  

القذرن التاسذع عشذر ـ وكذان خذوف سذكان الجذزر اليابانيذة مذن االحتكذاك 

بالعذال  الخذارجي ـ وخصوصذا األوربيذون ـ مبذررا ، خصوصذا  بعذد أن 

طويلذذة ، وذلذذغ يزفسذذر قذذراراه  باالنكفذذاء ظلذذوا فذذي عزلذذة طبيعيذذة لقذذرون 

على الذات خوفا  من السقوط تحذت السذيطرة االجنبيذة ، فقذد شذعروا أنهذ  



 116 

يفتقرون للتكنولوجيذا الغربيذة الحديثذة ، واالنفتذاح علذى تلذغ العلذوم دفعذة 

واحذذدة يمكذذن أن يقذذود أبنائهذذا إلذذى االنبهذذار بذذالغرب ، وقذذد بذذرز اثذذر ذلذذغ 

ل البرتغذاليون لصذناعة االسذلحة الناريذة الذيه  فذي االنبهار لديه  مع ادخا

اواس  القرن السادس عشر ومذا أعقبذه مذن عمليذة تنصذير واسذعة لتوليذد 

ب ااجيال متغربة تمهد الطريق الرتباط بعذا ابنذائه  بذالغرب علذى حسذ

االنتماء لليابان .لذا فضذلت حكومذة الشذوغون المواجهذة الدمويذة بتوجيذه 

نصرين والمتغربين في داخلها خوفا  من تحوله  الضربة القاضية إلى المت

إلذذذى ركذذذائز محليذذذذة للسذذذيطرة الخارجيذذذذة ، فذذذدمرت بسذذذذرعة مذذذا بثتذذذذه 

 اإلرساليات التبشيرية خالل قرن كامل .

تجدر اإلشارة إلى ان حكومة ) توكو غاوا ( حتى في ظذل سياسذة العزلذة 

ى قنذاة وخاللها ل  تص  آذانها عما يحدث في الخارج ، بذل تذ  الحفذاظ علذ

اتصال مع العال  الخارجي عبر مرفأ ناكازاكي الصذغير ومذع أن الشذعب 

أبزقى بشكِل عام جاهال  لما يحدث خارج شواط  اليابان ، فقد توفر للنخبة 

الحاكمذذذة وطبقذذذة صذذذغيرة مذذذن المفكذذذرين معبذذذرا  إلذذذى العلذذذوم األجنبيذذذة ، 

 . (9)تشربوها وناقشوها فيما بعد في كتاباته  

تلغ العزلة لذ  تكذن عزلذة عذن العلذ  الغربذي وإنمذا كانذت  وذلغ يعني أن 

 عزلة اختيارية عن الثقافة الغربية التي تخلق التبعية لدى معتنقيها . 

 ويمكن تلخيص التجربة اليابانية باختصار  في اربعة محاور : 

ـ تقذذديس اإلمبراطذذور: مذذن المعلذذوم أن دخذذول الحداثذذة فذذي اليابذذان فذذي  1

بعودة االمبراطورية مذع عهذد االمبراطذور ميجذي ) رتب  تم 1868العام 

تعني الكلمة باليابانية : الحاك  المسذتنير( ، عنذدما اقتحمذت مجموعذة مذن 

كبيذر النذبالء العسذكريين ( حاك  المقاطعذات و ن ) غوالعسكر قصر الشو

وتعتبذر إعذادة  وأعلنت عودة االمبراطور الذى الحيذاة السياسذية اليابانيذة ،

تحول فاصلة في التذاريخ اليابذاني ، فعلذى الذرغ  مذن أن  المايجي إ نقطة

م لذذ  تكذذن أكثذذر مذذن انتقذذال للسذذلطة ضذذمن 1868األحذذداث الفعليذذة لعذذام 

الطبقذذة الحاكمذذة القديمذذة ، فذذإن هذذذه العمليذذة األكثذذر شذذموال  والتذذي يطلذذق 

عليهذذا ) إعذذادة المذذايجي ( أدت إلذذى وضذذع حذذِد لهيمنذذة طبقذذة المحذذاربين 

المركزيذذذة للعهذذذد اإلقطذذذاعي الحذذذديال فذذذي عصذذذوره وتحذذذول الهيكليذذذة ال

المبكرة إلى دولة مركزية تحت سلطة الملذغ التقليذدي والذذي أصذبح اآلن 

 .  (11)ملكا  عصريا  إ 

فاإلنسذذذان اليابذذذاني ينظذذذر الذذذى امبراطذذذور اليابذذذاني بتقذذذديس مبذذذالغ فيذذذه  

  من سذاللة الشذمسالمنحدرة  باعتباره ـ بحسب اعتقاده  ـ من نسل اآللهة

رفا حكام اليابذان وشذعبها مبذدأ المسذاواة بذين الحذاك  والمحكذومين وقد 
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بحسب المفهوم االوربذي الذذي روج لذه األوربيذون فذي اليابذان واعتبذروا 

أنذذه يهذذدم ركنذذا  أساسذذيا  فذذي ديانذذة الشذذانتو اليابانيذذة القديمذذة وفذذي التقاليذذد 

دة السذاموراي العريقة لليابان ، تلغ التقاليد التي تحترم كبار السن وكل قا

 واباطرة اليابان حتى اليوم . 

: الثقافذذة اليابانيذذة جعلذذت مذذن ) التذذراب أو األرض ( ـذذ تقذذديس الذذوطن 2

الوطن بالنسبة لإلنسان الياباني روحه التذي يعذيش بهذا ولهذا ومذن اجلهذا، 

إ أصذذبحت الوطنيذذة مذذذهبا  ورسذذخت مبذذدأ االرتبذذاط بذذاألرض وتقديسذذها 

هدوا حتذى صذيّروا بلذده  واحذدا  مذن بذين الذدول بالنسبة لليابانيين كما اجت

  . (11)الكبرى في العال  إ 

لقذذد رفعذذت الديانذذة الشذذنتوية ـ ديانذذة اليابذذان الرسذذمية ـ مرتبذذة األرض 

اليابانية إلى درجة القداسة ألنها أرض االلهة ، وإمبراطور اليابان كذان ـ 

فإن من واجذب كذل  يوال يزال حتى اليوم ـ يزعتبر من ساللة اآللهة وبالتال

ياباني الموت في سبيل أرضه وإمبراطوره الذذي هذو رمذز اليابذان ، ألن 

وال يجذذوز أن تطأهذذا أقذذدام الغذذزاة وال بالنسذذبة لهذذ  أرض اليابذذان مقدسذذة 

يستقر عليها أجنبي  ويكفي التذكير بأن نظرية الكوكوتاي ) تعنذي قدسذية 

السياسذي اليابذاني األرض واالمبراطور ( شكلّت حجر الزاوية في الفكذر 

  . ( 12)الحديال والمعاصر 

الياباني يذرفا تمامذا شذراء أي منذتج غيذر يابذاني ، وبناء  على ما سبق ف

مذن المنذتج ويفضل استعمال السلعة اليابانية حتى ولو كانذت أغلذى سذعرا  

 مقارنذة بالسذلعة األجنبيذة ـبمواصذفات رديةذة حتذى إذا كانذت   األجنبي ـ 

يفضل شراء السيارة اليابانية على السيارة األمريكية ، ويكفي أن نعل  أنه 

سعر السيارة اليابانية ، ألنذه يعتقذد أن  رغ  أن األخيرة معروضه بنصف

أمواله سوف تذهب الى خزانه الدولة التذي ضذربته بالقنبلذة النوويذة حذال 

 شرائه لمنتجها .

ثنذذاء ـ تقذذديس العمذذل واحتذذرام العامذذل : العمذذل مقذذدس ، والعامذذل فذذي أ 3

اخالقيذذا  إنسذذانيا  وأسذذريا  وقيامذذه بعملذذه ، يشذذعر أنذذه يذذؤدي واجبذذا دينيذذا  و

ه  أقل شعب على وجذه األرض يأخذذ إن الشعب الياباني ووطنيا  ولذلغ ف

إجذذازات ـ أو فتذذذرات راحذذة ـ مذذن العمذذذل  ويذذنعكس تقذذذديس اليابذذذاني 

  لإلمبراطور الى مجال عمله فيقدسه ويحترم أرباب العمل ، وه  بدوره

يحترمذذون العامذذل ويقدرونذذه ويقذذدرون عملذذه ، ألنذذه رأسذذمال اليابذذان و 

 ثروتها الحقيقية ، فالعامل  والموظف في اليابان هو صاحب العمل وهو 

 مالكه الحقيقي ، فال يوجد أجراء لديه  بل شركاء في العمل .
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واخذذال  اليابذذاني لعملذذه يذذوازي اخالصذذه لزوجتذذه وعائلتذذه ، فالعامذذل  

أكثر مذن مصذنع أو شذركة ـ وهذذا نذادر الحذدوث عنذده  ـ  في الذي يتنقل

 العامل الداعر. يسميه المجتمع

ـ تقديس الجماعة : نشأ المجتمع الزراعي في اليابان علذى مبذدأ أن كذل  4

والخطذوة التذي يخطوهذا مائذة فذرد مذنه  األيادي هي في العمل يذد واحذدة 

روح التعذذاون وهذذذا يعبذذر عذذن أهذذ  مذذن مائذذة خطذذوة يخطوهذذا فذذرد واحذذد 

السائدة بينه  ، فه  يعملون بذروح الفريذق الواحذد ، أي : العمذل للجماعذة 

وبها ومن اجلهذا ، فاليابذاني ال يمكذن أن يأكذل لوحذده أو يجلذس لوحذده أو 

بذل يذت  كذل ذلذغ فذي أطذار الجماعذة  يعمل بمفرده أو حتى يسافر لوحده ،

يأخذذون قذراراته   ،ألنه يعتبر نفسه ناقصا  واآلخرون مكملذون لذه ، وهذ 

بشكل جماعي ) من القاعذدة الذى القمذة ( ، وهذ  يأخذذون وقتذا  طذويال  فذي 

التفكير في أي قرار لكذنه  متذى اتخذذوا القذرار يكذون تنفيذذه  لذه بأسذره 

هذل وضذحت الر يذة اآلن وعرفنذا سذر تفذوق اليابذان وسذر وقت ممكن . 

 ؟ منه   العرب المسلمون وخصوصا تخلف

  

 :قائمة المراجع 
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 قضايا إسالمية معاصرة 
  صفقة القرن عربة االقتصاد قبل حصان السياسة

 مقدمة :
معلوم لكذِل ذي لزذب أن الغذرب االسذتعماري ـ وخصوصذا  بريطانيذا ـ هذو 

سذذالمي عبذذر عذذدة مذذن زره دولذذة الكيذذان الصذذهيوني فذذي قلذذب العذذال  اإل

خطوات أراد من خاللها أن يتخلص من اليهود فذي أوربذا ألنهذ  يشذكلون 

خطرا  وجوديا  على الشعوب االوربية ، وقذد بذدأ التمهيذد لذذلغ مذن خذالل 

م والتذي تقاسذمت فيهذا بريطانيذا وفرنسذا 1916اتفاقية سذايكس بيكذو عذام 

سذذمونها ـ تركذذة االمبراطوريذذة العثمانيذذة ـ أو الرجذذل المذذريا كمذذا ي

المهزومة في الحرب العالمية االولى ، في بالد الشام والهالل الخصيب ـ 

كانذذت فلسذذطين مذذن نصذذيب بريطانيذذا ـ و قذذد شذذكلت تلذذغ االتفاقيذذة أولذذى 

مراحل االحتالل الصهيوني لفلسطين ، ألنها مهدت الطريق لوعذد بلفذور 

آرثذر م ـ الذذي وعذد فيذه وزيذر خارجيذة بريطانيذا ) 1917نوفمبر 2ـ في 

بلفور ( اليهود بجعل فلسطين وطنا  قوميذا  لهذ  ـ علذى اعتبذار أن فلسذطين 

أرض بذال شذعب  واليهذود شذعب بذال أرض ـ وخانذت بريطانيذا وعودهذا 

للعرب ـ الذين حاربوا معها تركيذا ـ بمذنحه  االسذتقالل عنذد زوال الحكذ  

م 1918احتلت الجيوش البريطانية فلسطين في سبتمبر وعندما التركي ، 

% مذن مجمذوه 9الف نسمة ، أي  56 المتواجدين فيها ،كان عدد اليهود 

السذكان ،سذهلت بريطانيذا هجذرة اليهذود ـ بالسذر وبذالعلن ـ مذن كذل دول 

م أصبح عدد اليهود 1948العال  إلى فلسطين ، وعند انتهاء االنتداب عام 

% من مجموه سكان فلسذطين حينهذا ، وقذد عملذت 31آلف يمثلون  615

يا على الضغ  على عصبة االم  من اجل اصذدار قذرار االنتذداب بريطان

البريطاني على فلسطين وفعال  صذدر ذلذغ القذرار مذن المنظمذة الدوليذة ، 

لقذذد كذذان صذذغ االنتذذداب البريطذذاني يفذذوق فذذي أهميتذذه وعذذد بلفذذور ، ألن 

األخيذذر كذذان تصذذريحا  مذذن وزيذذر مسذذةول فذذي الحكومذذة البريطانيذذة ، أمذذا 

وثيقذذذة دوليذذذة ملزمذذذة شذذذاركت الذذذدول الكبذذذرى فذذذي  صذذذغ االنتذذذداب فهذذذو

اصدارها في اطار منظمة دولية هي عصبة االم  حينها ، وبموجذب تلذغ 

الوثيقة أخذ االسذتعمار البريطذاني والحركذة الصذهيونية أهذ  خطذوة لقيذام 

الذوطن القذومي اليهذودي فذي فلسذطين ،وقذد تحقذق لهذا ذلذغ يذوم انسذذحاب 

م فذذأعلن اليهذذود فذذي 1948مذذايو  14الجذذيش البريطذذاني مذذن فلسذذطين فذذي 

اليوم التالي مباشرة قيام دولة الكيان الصهيوني الغاصب ـ واعترفذت بهذا 

ذذرف لذذدى الفلسذذطينيي 11أمريكذذا بعذذد   ندقيقذذة مذذن اعالنهذذا ، وهذذو مذذا عز

والعذذذرب بيذذذوم النكبذذذة ، فقذذذد تذذذ  طذذذرد مةذذذات اآلالف مذذذن الفلسذذذطينيين 
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الذذف  911لّفذذت النكبذذة وخ ةمدينذذة وقريذذة فلسذذطيني 531وتهجيذذره  مذذن 

الجذذ  فلسذذطيني فذذي دول الجذذوار العربيذذة، وقذذد بذذدأت الواليذذات المتحذذدة 

االمريكية مذن خذالل اللذوبي الصذهيوني تحشذيد الذدع  والتأييذد  السياسذي 

، بدايذذة مذذن خطذذة الذذرئيس  المحتذذلوالعسذذكري والمذذادي  لذذذلغ للكيذذان  

ئيس ترامذب م وليس نهاية بخطة الر1955األمريكي هاري ترومان عام 

بعد ذلغ جاء العدوان الثالثي ـ أو حرب السذويس  المسماة بصفقة القرن .

كما تسمى ـ على مصذر بقيذادة فرنسذا وبريطانيذا واسذرائيل  بسذبب تذأمي  

، ودعمذذه 1956 ويوليذذ 26يذذوم الذذزعي  جمذذال عبدالناصذذر لقنذذاة السذذويس 

فذذورا  وزادت عتذذوا  ون صذذهيونيةللثذذورة الجزائريذذة واسذذتمرت العربذذدة ال

عنذدما هاجمذت الطذائرات الحربيذة االسذرائيلية  ـ وبذدع   مذن الطذائرات 

يونيذو )حزيذران(  6البريطانية واالمريكية ـ مصذر وسذوريا واألردن فذي 

م  ـ وهو ما عزرف بحرب األيام الست  أو النكسذة كمذا سذماها 1967عام 

 العرب ـ واحتلت دولة الكيان الغاصب سيناء في مصذر والضذفة الغربيذة

الجذوالن فذي سذوريا والحقذت بتلذغ الذدول  توغزة  في فلسطين ومرتفعا

هزيمذذة بذذدأ معهذذا الجذذيش االسذذرائيلي للعذذال  بأنذذه جذذيش ال يقهذذر وتأكذذد 

عدم قدرة العرب على تحرير اراضيه   ـ خصوصا بعد من  نالفلسطينيو

تلذذذغ الهزيمذذذة ـ وبذذذدوا فذذذي تنفيذذذذ عمليذذذات عسذذذكرية تسذذذتهدف الكيذذذان 

 ل منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات . الصهيوني من خال

ذذرف بحذذرب  خاضذذت القذذوات المصذذرية بعذذد تلذذغ الهزيمذذة القاسذذية مذذا عز

االسذذذتنزاف واسذذذتمر عبدالناصذذذر فذذذي أعذذذادة تجهيذذذز الجذذذيش المصذذذري 

م عنذدما قامذت 1973اكتذوبر 6لمواجهة اسرائيل ، وهذذا مذا تذ  فعذال  فذي 

لقذذوات االسذذرائيلية فذذي الجذذوالن القذذوات المصذذرية والسذذورية بمهاجمذذة ا

وسيناء و استطاعت القوات المصرية عبور خ  برليف من ضذفة سذيناء 

الغربية إلى الضفة االخرى واسقطت الدفاعات الجوية السورية اكثر مذن 

الروسذية واعذادت  5طائرة فانتوم اسذرائيلية بواسذطة صذواريخ سذام  91

م 1967تي فقذدتها عذام حرب اكتوبر بعضا  من كرامة الجيوش العربية ال

، فقد استطاعت سوريا تحرير جزء من أراضي الجوالن واستعادة مدينة 

 القنيطرة واستطاعت مصر تحرير قناة السويس وشبه جزيرة سيناء. 

 يذذذذذذوم  فذذذذذذيواسذذذذذذتمرت  العربذذذذذذدة الصذذذذذذهيونية دون توقذذذذذذف ، ف

نهر  حتىـ قامت القوات اإلسرائيلية بغزو جنوب لبنان  1978 مارس14

رّدا  على العمليات التي كانت منظمة التحرير الفلسذطينية تقذوم ـ  الليطاني

لهذدف مذن الغذزو خلذق منطقذة اكذان ،  بها ضد إسرائيل منطلقة من لبنذان

كيلذذومترا داخذذل األراضذذي اللبنانيذذة وبطذذول الحذذدود  11عازلذذة بعذذرض 

https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1978
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
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% مذن 11علذى يل اسذرائ وسرعان مذا سذيطرت  ، لفلسطينيةا –اللبنانية 

مذن  الكيذان الغاصذبنسذحب ا 1978 مذايوشذهر   بحلذولو  .لبنذانجنوب 

سذذّماها سذذتثناء منطقذذة جنذذوب لبنذذان بااالراضذذي التذذي احتلتهذذا مذذن معظذذ  

كلذ  علذى طذول  12و  4إمنطقة أمنيّةإ تراوح عرضها ما بين  الصهاينة

 االعميذل لهذ جذيش لبنذان الجنذوبي إسذرائيل تثبتذو الحدود الجنوبية للبنان

، ووصلت العربذدة الصذهيونية حذدا  ال على طول الحدود سعد حداد بقيادة

بذذدأت إسذذرائيل غذذزو لبنذذان مذذن  1982 يونيذذو 6 يمكذذن وصذذفه ، ففذذي

ضذرب معاقذل منظمذة التحريذر الفلسذطينية والجبهذة ـ ل حذدودها الجنوبيذة

فذي غضذون بضذعة أيذام و ـ  ن في بيروت الغربيذةالشعبية لتحرير فلسطي

، وصيدا صور على مدن الجنوب الهامة مثل الصهيونيةاتستولي القوات 

لتذذدخل بعذذد ذلذذغ بيذذروت الشذذرقية بذذدع  ضذذمني مذذن القذذادة والميليشذذيات 

وصذول ، كان هدف الحكومذة االسذرائيلية مذن ذلذغ الغذزو هذو  المارونية

للقضذاء علذى  ةاللبنانيذ االراضذيك  في  41عمق القوات اإلسرائيلية إلى 

بحسذب نية وخلذق إمنطقذة أمنيذة موسذعةإ معاقل منظمة التحرير الفلسطي

خذذارج مذذدى صذذواريخ منظمذذة  فلسذذطين المحتذذلتجعذذل شذذمال زعمهذذا ، 

  لبيذروت ، صذهيونيكانذت أهذ  االحذداث التذي رافقذت الغذزو ال.  التحرير

فذي  صذبرا وشذاتيال مخيمذيـ العميلذة إلسذرائيل ـ القذوات اللبنانيذة اقتحذام 

وقتلذت مذا يقذرب مذن ـذ مذن نفذس العذام ـ  سذبتمبر 16 السادسذة مسذاء  مذن

فلسذذذذطيني بمسذذذذاعدة الجذذذذيش اإلسذذذذرائيلي الذذذذذي كذذذذان يحاصذذذذر  3511

المخيمين والذذي كذان يشذعل القنابذل المضذيةة فذي السذماء ليذتمكن مقذاتلي 

القذذوات اللبنانيذذة مذذن الر يذذة طذذوال الليذذل. كذذان شذذارون وقذذادة الجذذيش 

اإلسرائيلي يتابعون المجزرة من على سطح مبنى سذفارة الكويذت المطذل 

لذ  يكذن وسذ  الضذحايا أيّذا  مذن  ةاإلسذرائيليقا  للتقذارير على المخيمين. وف

 دولذذذة الكيذذذان الغاصذذذب بقيذذذت  . أعضذذذاء منظمذذذة التحريذذذر الفلسذذذطينية

تمكن حزب   في حتى في جنوب لبنان مسيطرة على المنطقة الحدودية 

 مذذن ايقذذاف العربذذدة الصذذهيونية وارغامهذذا علذذى أن 2111عذذام مذذايو  25

، حيذذال فذذّر العميذذل جذذيش لبنذذان الجنذذوبي تنسذذحب فجذذأة تاركذذة أعضذذاء

عتقذذل حذذزب   البذذاقين مذذنه  وقذذدمه  للسذذلطة او بعضذذه  إلذذى إسذذرائيل

 .اللبنانية حيال تمت محاكمته 

م 2116بعد ذلغ شنت اسرائيل عدوانها الغاش  على لبنان في تمذوز عذام 

بحجة استعادة جنودهذا المخطذوفين والذتخلص مذن صذواريخ حذزب   ، 

د الحزب قرابة الشذهر واسذتمراره بضذرب الصذواريخ علذى اال ان صمو

دبابة ميركافا ، وضربه المدمرة سذاعر  131اسرائيل واعطاب أكثر من 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1978
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1982
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1_(%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D8%A7_%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D8%A7_%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
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أثبتت تلذغ االحذداث أن اسذرائيل فشذلت فذي عذدوانها وفي البحر األبيا 

وأن حذذزب   حقذذق نصذذرا  واضذذحا  فذذي تلذذغ المعركذذة مذذن خذذالل اقالذذة 

وإقالة وزير الذدفاه ورئذيس هيةذة األركذان رئيس الوزراء يهود أولمرت 

 كما أوضح الصهاينة في تقرير فينوجراد عن ذلغ العدوان .

 الب ور التاريخية لصفقة القرن : 

ل  يظهر مصطلح صفقة القرن فجأة علذى المسذرح السياسذي العربذي ولذ  

يكذذن اختراعذذا  عبقريذذا  لصذذهر الذذرئيس األمريكذذي دونالذذد ترامذذب ) جاريذذد 

نمذذا هذذو مصذذطلح جديذذد فذذي شذذكله قذذدي  فذذي مضذذمونه وهذذو كوشذذنر ( وإ

تحذذوير وتطذذوير وتوفيذذق وتلفيذذق لعذذدة اقتراحذذات امريكيذذة خاصذذة بعمليذذة 

م 2115السالم بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني ، بدأ التفكير فيها عام 

غداة  االنسحاب  اإلسرائيلي من قطذاه غذزة  وقذد بذدأ فعذال  الحذديال عذن 

م عبذذر عذذّراب السياسذذة الخارجيذذة األمريكيذذة هنذذري ذلذذغ السذذالم المزعذذو

م 1978كيسنجر وت  قطف أولى ثماره النيةة في منتجع كامب ديفيذد عذام 

عندما وقع أنور السادات اتفاقيذة سذالم مذع مالحذ  بذيجن برعايذة الذرئيس 

وبحسب وجهة نظر الباحال ، فقد بذدأت صذفقة   األمريكي جيمي كارتر .

رف بخطذة الذرئيس األمريكذي هذاري ترومذان القرن فعال  من خالل ما عز 

م  والتي حاول فيها أن يزغري  ويزقنع قادة بعا الدول العربية 1955عام 

بالمال كي يقبلوا الالجةين الفلسذطينيين علذى اراضذيه  ومذنحه  جنسذيات 

البلذذذدان المتواجذذذدين فيهذذذا مذذذن  أجذذذل  أال يعذذذودوا إلذذذى فلسذذذطين وكذذذي ال 

م ، لكن وجذود المذد القذومي الناصذري 48ام يطالبوا بأراضيه  المحتلة ع

ووجود شخصية الرئيس جمال عبدالناصر المؤثرة علذى معظذ  الزعمذاء 

حينهذذا حذذال دون تحقيذذق تلذذغ الخطذذة الخبيثذذة التذذي أرادت أن تزميذذت حذذق 

 العودة لالجةين الفلسطينيين .

م نشذر  1967وبعد انتصار الكيان الصهيوني الغاصب فذي عدوانذه عذام  

المفكذذر الصذذهيوني ) برنذذارد لذذويس ( مقذذاال  يبشذذر فيذذه بالشذذرق المذؤرت و

االوس  الجديد الذي يستوعب الكيان الصهيوني في اطذاره ، و فذي بدايذة 

سبعينيات القرن الماضي تكل  الرئيس االمريكي نيكسذون وكتذب مقذاالت 

عن الشرق االوسذ  الذذي تريذده أمريكذا كنقذيا للفكذرة القوميذة العربيذة 

العربي الواحد من المحي  إلذى الخلذيج ، فوجذود اسذرائيل  وتسمية الوطن

فذي قلذذب الذوطن العربذذي وفذي المنطقذذة التذذي تفصذل اسذذيا عذن أفريقيذذا لذذن 

 ينظر اليه باعتباره احتالال  في ظل مقولة الشرق االوس  الجديد ..

وقذذد كانذذت مقولذذة الشذذرق األوسذذ  الجديذذد خديعذذة الغذذرض منذذه تمريذذر 

 من المنطقة . الكيان المحتل يبدو جزء  األجندة الصهيونية وجعل 
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 خديعة الشرق االوسط الجديد :

وقد طور برنارد لويس مصطلح الشذرق االوسذ  الجديذد الذذي ظهذر فذي 

م واخرجذذه فذذي كتذذاب يحمذذل نفذذس االسذذ  فذذي نهايذذة 1968مقاالتذذه عذذام 

ثمانيات القرن الماضي ، اما الحذدث األبذرز فكذان ظهذور كتذاب الذرئيس 

ون بيريذز عذن الشذرق االوسذ  الجديذد ـ ترجمذه الذبعا اإلسرائيلي شذيم

م متنذذاوال  فيذذه الر يذذة الصذذهيونية 1993بالشذذرق االوسذذ  الكبيذذر ـ عذذام

للنظذام االقليمذي الذذي ينبغذي أن يقذوم فذي هذذه المنطقذة ـ حسذب زعمذه ـ  

تتضمن  تلغ الر ية العوراء التعاون  في المجاالت االقتصذادية واالمنيذة 

سذياحية والالجةذين وبحسذب كالمذه أن الشذرق االوسذ  وقضايا الميذاه وال

الكبير سذوف يبنذى مذن خذالل اسذتثمار المذال الخليجذي وابتكذارات العقذل 

 مصرية المدربة.الالصهيوني والعمالة 

وبذذدأ ت الذذويالت المتحذذدة األمريكيذذة خطواتهذذا الجذذادة فذذي سذذبيل إنهذذاء 

لسذذذالم مذذذن خذذذالل دعوتهذذذا ورعايتهذذذا لمذذذؤتمرات ا ةالقضذذذية الفلسذذذطيني

المزعومذذة التذذي تذذدعو إلذذى التطبيذذع مذذع العذذدو الصذذهيوني وإغذذالق ملذذف 

القضذذية الفلسذذطينية بشذذكل نهذذائي مذذن خذذالل دعوتهذذا إلذذى إحذذالل السذذالم 

م وفذذرض حذذل 67مقابذذل اعذذادة األراضذذي الفلسذذطينية المحتلذذة فذذي العذذام 

الدولتين ، وذلغ من خذالل مذؤتمر مدريذد الذدولي للسذالم الذذي أنعقذد فذي 

م تحذت عنذوان األرض مقابذل السذالم  لكذن 1991اكتوبر  31يا في اسبان

 ولذ  تعذد اليذه أرضذه الشعب الفلسطيني لذ  يحصذل علذى السذالم الموعذود

قذذد انتشذذرت فكذذرة السذذوق الشذذرق أوسذذطية عقذذب مذذؤتمر و المغتصذذبة .

 مدريد للسالم بين الفلسطينيين والكيان الغاصب الذي رعته أمريكا .

اغسذطس 21إلذى مذؤتمر دولذي فذي اوسذلو ـ فذي بعذد ذلذغ دعذت أمريكذا  

ذذرف حينهذذا بغذذزة أريحذذا أوال  ـ وحاولذذت الذذويالت 1993 م وهذذو مذذا عز

المتحذذدة أن تسذذتفرد إسذذرائيل بفلسذذطين مذذن خذذالل عقذذد اتفاقيذذات سذذالم 

منفردة مع الدول العربيذة كذال  علذى حذده وهذو مذا حصذل مذع األردن مذن 

في القمة العربيذة فذي بيذروت و خالل اتفاقية وادي عربة  في نفس العام .

م طرح الملغ السعودي عبد  بن عبدالعزيز المبادرة العربية 2112عام 

للسذذذالم بذذذين الفلسذذذطينيين والكيذذذان الصذذذهيوني الغاصذذذب تتضذذذمن حذذذل 

الدولتين : الفلسطينية والصهيونية على ان تكون القدس الشرقية عاصذمة 

عذادة االراضذي العربيذة اتتضذمن الخطذة المقترحذة للدولة الفلسذطينية ، و

م علذذى أن تعتذذرف الذذدول العربيذذة بالكيذذان الغاصذذب 1967المحتلذذة عذذام 

 .بعد ذلغ وتطبع العالقات الدبلوماسية مع ذلغ الكيان 

 لكن األيام اثبتت للمتابعين أن الكيان المحتل ال يؤمن بالسالم  مطلقا  .
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 : صفقة القرن بداية ظهور مصطلح 

ن خالل عذرض رئذيس الذوزراء اإلسذرائيلي قد تردد مصطلح صفقة القر

م على الرئيس الفلسذطيني محمذود 2116األسبق أولمرت في بدايات عام 

ذرف حينهذا بتفاهمذات أولمذرت وعبذاس ـ ومذا سذربته  عباس ـ  وهو مذا عز

الصذذحافة اإلسذذرائيلية مذذن أن تلذذغ التفاهمذذات عبذذارة عذذن اتفاقيذذات سذذوف 

ومذا ينذتج عنهذا ، لكذن ريذاح تلذغ  ترى النور بزعيد االنتخابات اإلسرائيلية

ذذفن أولمذرت التذذي أغرقتهذذا هزيمتذذه فذذي  االنتخابذات أتذذت بمذذا ال تشذذتهيه سز

حذذرب تمذذوز صذذيف ذلذذغ العذذام مذذع حذذزب   اللبنذذاني ـ وهذذي الهزيمذذة 

الفضذذيحة التذذي تحذذدث عنهذذا تقريذذر فينذذوجراد الحقذذا  ـ وبمجذذيء إدارة 

كيذذري زياراتذذه  م بذذدأ وزيذذر خارجيتذذه جذذون2119الذذرئيس أوبامذذا عذذام 

المكوكية لعواص  الدول العربية ذات العالقة كمصر واألردن والسعودية 

مبشذذرا  بالخطذذة االقتصذذادية فذذي اطذذار السذذوق الشذذرق اوسذذطي التذذي تذذ  

وظلذت تلذغ االتفاقيذات طذي الكتمذان إلذى وقذت عذودة  الترويج لها سابقا  .

تذ  دما عنذم  2117سذبتمبر  21مصطلح صفقة القذرن بمعنذاه الحذالي فذي 

لّهذا  اإلعالن الفعلي عن صفقة القرن مع اجراء تعديالت جوهرية تمثذل جز

مذذن خذذالل  وتأكذذدت تلذذغ الصذذفقة المشذذؤمة   وجهذذة النظذذر اإلسذذرائيلية .

القذذذرار الذذذذي أصذذذدره الذذذرئيس االمريكذذذي ) دونالذذذد ترامذذذب ( فذذذي يذذذوم 

م والقاضذي باعتبذار القذدس عاصذمة إلسذرائيل 2117ديسمبر 5االربعاء 

السفارة االمريكية إليها ، وهو يخالف كل القذرارات الدوليذة ومنهذا   وبنقل

م الذي يلذزم دول العذال   1981لعام  478قرار مجلس األمن الدولي رق  

بعدم نقل سفاراتها إلى القدس، وقد صوتت الجمعية العامة لألمذ  المتحذدة 

م  برفا قذرار ترامذب الذداعي إلعتبذار 2117ديسمبر  21يوم الخميس 

دولذة رافضذة للقذرار  128قدس عاصذمة لدولذة الكيذان الغاصذب بنسذبة ال

 دول مؤيدة له .  9دولة امتنعت عن التصويت و 35و

 ماهية الصفقة وحقيقتها :

صذذفقة القذذرن هذذي عبذذارة عذذن الر يذذة الصذذهيونية للسذذالم بذذين العذذرب 

والكيان الصذهيوني الغاصذب ، لذيس مذن خذالل إعذادة األراضذي العربيذة  

ابل السذالم ـ كمذا كذان يزطذرح فذي كذل مبذادرات السذالم سذابقا  ـ المحتلة مق

ولكذن مذن خذالل تصذفية القضذية الفلسذطينية وتجذاوز حذل الذدولتين الذذي 

م وطذرح بذدائل اقليميذة اخذرى عذن 2112طرحتذه المبذادرة العربيذة عذام 

حذذل الذذدولتين  تشذذارك فيهذذا األردن ومصذذر مشذذاركة جيوسياسذذية ودول 

ودية ـ عن طريق التمويذل واقامذة البنذى التحتيذة الخليج ـ وخصوصا السع

وقذذد تبلذذورت مالمذذح الصذذفقة ـ التذذي سذذربتها  والمشذذاريع االسذذتثمارية . 
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صحف عبريذة ـ مذن خذالل الدراسذة التذي أعذدها مستشذار األمذن القذومي 

اإلسرائيلي السابق اللواء احتياط ) جيورا إيالنذد ( لصذالح مركذز بذيحن ـ 

اتيجية بعنوان : البدائل اإلقليميذة لفكذرة دولتذين السادات للدراسات االستر

وخالصة تلغ الدراسة ان حل القضذية الفلسذطينية ال يقذع علذى  لشعبين . 

عاتق الكيان الصهيوني لوحده ـ عذن طريذق اعذادة األراضذي الفلسذطينية 

وضمان حق العودة لالجةين الفلسذطينيين ـ لكذن تلذغ المسذةولية تقذع علذى 

مجتمعذة ـ وخصوصذا  الخليجيذة منهذا ـ التذي ينبغذي عذاتق الذدول العربيذة 

عليها أن تبذل جهودا  مضاعفة لرفع المعانذاة عذن الشذعب الفلسذطيني مذن 

خالل الدع  االقتصادي ، وقذد أوضذح مهنذدس الصذفقة ) جيذورا إيالنذد ( 

بذذأن إسذذرائيل باتذذت تذذرفا ـ أكثذذر مذذن أي وقذذت مضذذى وبشذذكِل واضذذِح 

ة الضذيقة مذن األراضذي الفلسذطينية وصذريح ـ فكذرة اقتسذام تلذغ المسذاح

وخصوصا في الضفة الغربية من أجل إقامة دولتين لشعبين ، فذلغ الحل 

ل  يعد مقنعا  بالنسبة للمشروه الصذهيوني التوسذعي الذذي يذرى أن حذدود 

فذي  صذهيونيدولته مذن النيذل إلذى الفذرات وهذو يضذرب نظريذة األمذن ال

الحذالي فذي الضذفة الغربيذة  مقتل مذن ناحيذة ويتجاهذل الواقذع االسذتيطاني

الذذف مسذذتوطن مذذن منذذازله  مذذن الناحيذذة  291الذذذي يحذذول دون اخذذالء 

األخذذرى ، لمذذا يترتذذب عليذذه مذذن كلفذذة اقتصذذادية باهظذذة ويحذذرم العذذدو 

الصذذهيوني مذذن عمقذذه االسذذتراتيجي واالهذذ  مذذن ذلذذغ ـ كمذذا يذذرى معذذد 

تين السذذابق ـ أن حذذل الذذدول يالصذذفقة مستشذذار األمذذن القذذومي اإلسذذرائيل

يفتذذرض اخذذالء مسذذتوطنات الضذذفة الغربيذذة وذلذذغ بالنسذذبة لهذذ  ينتهذذغ 

الخصوصية الدينيذة والروحيذة التذي تمثلهذا الضذفة ـ يهذودا والسذامرة فذي 

 التراث التلمودي ـ بالنسبة للشعب اإلسرائيلي .

مذذع مالحظذذة أن الصذذحف اإلسذذرائيلية هذذي مذذن سذذربت مالمذذح الصذذفقة 

 االحذتالل حكومذة رئذيس مذن قربذةخصوصا صحيفة اسذرائيل اليذوم المو

 دونالذد األمريكذي الذرئيس معها أجرى والتي نتنياهو، بنيامين اإلسرائيلي

 صحفية . مقابالت عدة ترامب

 السياسة وجزرة االقتصاد : ىعص

تعتمذذذد الصذذذفقة علذذذى سياسذذذة العصذذذا والجذذذزرة ، بمعنذذذى : أن الواليذذذات 

لعصذذذا مذذذن خذذذالل المتحذذذدة االمريكيذذذة والذذذدول الخليجيذذذة سذذذوف تزلّذذذوح با

ممارسذذة الضذذغوط السياسذذية علذذى السذذلطة الفلسذذطينية وحركذذة حمذذاس ، 

ليوافقا على الصفقة ـ أو علذى االقذل يوافذق أحذدهما ـ مذع التلذويح بجذزرة 

الوعذذود االقتصذذادية الكبيذذرة التذذي ربمذذا تجذذدي نفعذذا  اذا لذذ  تنفذذع عصذذا 

 ريذرالتح ومنظمذة حمذاس اعترضذت وعلذى سذبيل المثذال : إذا ،السياسة 
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تستخدم عصذا  سوف المتحدة الواليات فإن الصفقة، بنود على الفلسطينية

 دعمهذذا كذذل الضذذغوط السياسذذية وتمنذذع جذذزرة االقتصذذاد مذذن خذذالل الغذذاء

وسذذوف تمذذارس الضذذغوط االقتصذذادية التذذي تضذذمن  للفلسذذطينيين، المذالي

 للشعب الفلسطيني   األموال بتحويل العال  في دولة أي قيام عدم مستقبال  

 ولذ  الصذفقة، بنذود شذروط علذى الفلسذطينية التحريذر منظمة وافقت إذا و

 والجهذذاد حمذذاس قذذادة اعتبذذار فسذذيت  اإلسذذالمي، الجهذذاد أو حمذذاس توافذذق

 أي حذرِب قادمذة بذين وفذي مسؤولين عن عرقلذة عقذد الصذفقة، اإلسالمي

إسذذرائيل بشذذكل مباشذذر مذذن  المتحذذدة الواليذذات سذذتدع  وحمذذاس إسذذرائيل 

األذى  اإلسذذالمي شخصذذيا  وإلحذذاق والجهذذاد حمذذاس ف قذذادةاسذذتهدا خذذالل

 مجموعذة تحذدد كما يذردد المرجذون للصذفقة أن  المعقول غير فمن ، به 

 .األشخا  ماليين حياة األشخا  من

بنذذود الصذذفقة ـ وهذذذا غيذذر وارد علذذى  علذذى إسذذرائيل  اعترضذذت أمذذا إذا

 لدولذة ادياالقتصذ الذدع  فذإن االطالق ألنها مذن صذاغت بنودهذا اصذال  ـ

 .يتوقف على حد زعمه   سوف االحتالل

 مالمح الصفقة وشكلها : 

ح االقتصادي الذي يذراد لذه أن يكذون مأولى تلغ المالمح وأهمها هي المل

من خالل ما طرحته الخطة وهو مذا اعلذن عنذه ، بديال  عن الحل السياسي

بشكِل واضح وصذريح اليهذودي جاريذد كوشذنر ـ صذهر الذرئيس ترامذب 

 26مستشاريه في البيت األبيا خالل ورشة المنامة المنعقدة فذي  وكبير

مليذذار دوالر لمذذدة خمسذذة  51م ـ عذذن تمويذذل للخطذذة بواقذذع 2119يونيذذو 

% 11% واالتحاد االوربي 21اعوام تساه  فيها الواليات المتحدة بواقع 

% بناء على مداخيل كل دولذة مذن أمذوال بيذع 71والدول الخليجية بنسبة 

نوية أي ان الذدول الخليجيذة مذع االسذف الشذديد هذي مذن باعذت النف  السذ

 القضية الفلسطينية وهي التي دفعت ثمن ذلغ البيع . 

 ومنظمذة االحذتالل، دولذة بذين ثالثيذة اتفاقيذة توقَّذع تلذغ الصذفقة وبموجب

 تسذمى فلسذطينية دولذة إنشاء وسيت  حماس، وحركة الفلسطينية، التحرير

وغذذذزة بعذذذد  ( الغربيذذذة الضذذذفة) والسذذذامرة يهذذذودا فذذذي الجديذذذدة  فلسذذذطين

بالضذذذفة ـ  المقامذذذة اإلسذذذرائيلية المسذذذتوطنات باسذذذتثناء توسذذذيعها  ـ

كيلو متر شرق القدس في األراضي التي  6وعاصمتها أم الفح  على بعد 

 .م1967احتلها الكيان الغاصب عام 

تلغ الدولة الفلسطينية المفترضذة سذوف تحصذل علذى حكذ  ذاتذي وظيفذي 

تكون دولة بال جيش ـ لديها فق  جهذاز شذرطة بأسذلحة خفيفذة ـ موسع وس

على أن تتذولى دولذة الكيذان الغاصذب حمايتهذا مقابذل أن تذدفع لهذا الدولذة 
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 أن خذذارجي يجذذب عذذدوان كذذل الفلسذذطينية المذذال مقابذذل تلذذغ الحمايذذة مذذن

 الذذدول بوسذذاطة الطذذرفين، بذذين مفاوضذذات فذذي الذذدفع هذذذا تكلفذذة تتحذذدد

واألفظع أن تلغ الدولة الجديدة لن تكون لها سيادة على واألنكى  .الداعمة

مجالها الجوي والبحري والبري بل أن تلغ السيادة سوف تكذون خاضذعة 

 لدولة الكيان الغاصب .

 أسذلحتها ـ بإيذداه جميذع حمذاس عقب التوقيع على االتفاقية ستقوم حركذة

تمر الدولة المصرية ، وسوف يسذ  لدى الشخصية ـ األسلحة ضمنها ومن

 قيذذام حتذذى الداعمذذة الذذدول مذذن رواتذذب تلقذذي الحركذذة وأعضذذائها فذذي قذذادة

 وانتخذذاب ديمقراطيذذة، انتخابذذات سذذتجرى عذذام غضذذون فذذي الحكومذذة ، و

 الترشذح فلسذطيني مذواطن كذل بإمكان وسيكون الجديدة، فلسطين حكومة

سذذيبدأ  الحكومذذة، وإنشذذاء االنتخابذذات علذذى عذذام مذذرور لالنتخابذذات وبعذذد

 السذذجناء واألسذذرى الفلسذذطينيين بشذذكل سذذراح صذذب بذذإطالقالكيذذان الغا

 اعوام بعد توقيع االتفاق . ثالث تدريجي ولمدة

 سرقة التاريخ والتالعب بالجغرافية : 

كيلو مترا  مربعذا   721وبموجب الصفقة سوف تتنازل مصر عن مساحة 

كيلومتر مربع فقذ    365من اراضي سيناء وتضاف إلى غزة ـ مساحتها 

وهي تعذادل ضذعفي ذات المساحة الصغيرة يها مليون ونصف ـ ويعيش ف

 611مساحة غزة على أن تعوض دولذة الكيذان الغاصذب مصذر بمسذاحة 

 كيلو جنوب غرب صذحراء النقذب وخصوصذا فذي منطقذة وادي فيذران .

% مذذن 12والمسذذاحة المضذذافة مذذن مصذذر إلذذى غذذزة تعذذادل  مذذا نسذذبته 

نهذذا السذذلطة الفلسذذطينية مسذذاحة الضذذفة الغربيذذة  التذذي سذذوف تتنذذازل ع

 لصالح الكيان الغاصب  لتدخل ضذمن أراضذي دولذة الكيذان أي أن الكتذل

 أيذذدي فذذي اليذذوم هذذي كمذذا( الغربيذذة بالضذذفة) سذذوف تبقذذى االسذذتيطانية

 الكتل مناطق تتوسع وسوف معزولة، مستوطنات إليها إسرائيل وستنض 

 .إليها ستضاف التي المعزولة المستوطنات الى لتصل

يع المفتذرض لغذذزة  الكبذرى ـ وفقذا  لصذذفقة القذرن ـ سذوف يمذذنح والتوسذ

القطذاه مسذذاحة اضذذافية تمكذن الدولذذة الفلسذذطينية مذن إنشذذاء مطذذار دولذذي 

كيلو متذر مذن حذدود  25كبير بمواصفات عالمية متطورة ـ يقع على بعد 

دولة الكيان الصهيوني ـ وستمكنه  كذلغ من بناء مدينذة جديذدة تسذتوعب 

زاوي وسذوف تشذكل تلذغ المدينذة منطقذة تطذور طبيعذي مليون مواطن غ

لسكان غزة والضذفة الغربيذة مسذتقبال  . وسذوف يمذنح التوسذع المفتذرض 

غزة مساحة اضافية من السذواحل المطلذة علذى البحذر األبذيا المتوسذ  

كيلذذومتر ، بكذذل مذذا يترتذذب علذذى ذلذذغ التوسذذيع مذذن  24تقذذدر مسذذاحتها ب
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اميذال بحريذة ـ سذوف  9تصذل إلذى  مزايا ـ كالحصذول علذى ميذاه اقليميذة

تمكنها من اقامة ميناء دولي كبير يرب  دول أوربذا بذدول الخلذيج ويسذهل 

التبادل التجاري بينها وتفترض الصفقة أن ذلغ الميناء سوف يكون علذى 

غرار ميناء سنغافورة القائ  على التجارة الدوليذة والتعذامالت المصذرفية 

 . المتقدمة وصناعات الهاي تكنولوجي

 فلسذطين في ومطار بحري ميناء إنشاء يجري سنوات خمس غضون في

 الموجذودة البحريذة والمذوان  المطذار يسذتخدم الحذين ذلغ وحتى الجديدة،

 الضذذذفة يذذذرب  متذذذرا   31 بارتفذذذاه ( أوتسذذذتراد) إسذذذرائيل وسذذذيقام ضذذذمن

 كوريذا ،٪11 اليابذان ،٪51 الصين بنسبة: فيه تسه  غزة وقطاه الغربية

 واالتحذاد المتحذدة والواليذات ،٪11 كنذدا ،٪11 أسذتراليا ،٪11 الجنوبية

 ٪.11 األوروبي

 أمام مفتوحة ودولة الكيان الغاصب فلسطين الجديدة بين الحدود وستكون

 .الصديقة الدول مع الحال هو كما والبضائع المواطنين مرور

 الرابحون والخاسرون من الصفقة :

نسذبة للعذدو الصذهيوني صذفقة يجب القذول بدايذة أن صذفقة القذرن هذي بال

والعذرب صذفعة بكذل المقذاييس ، فذالرابح  نرابحة وهذي تمثذل للفلسذطينيي

األول فذذي الصذذفقة هذذو العذذدو الصذذهيوني الذذذي سذذوف يحصذذل علذذى كذذل 

شذذيء و لذذن يتنذذازل عذذن شذذيء ، ألنذذه مذذن خذذالل تلذذغ الصذذفقة المشذذؤومة 

سذذوف يحصذذل علذذى االعتذذراف بالقذذدس عاصذذمة لدولذذة الكيذذان الغاصذذب 

سوف يت  نقل السفارات اليها ، وسيحتف  الكيان الغاصب من خالل تلغ و

% مذذن اراضذذيها وتلذذغ المسذذاحة 12الصذذفقة فذذي الضذذفة الغربيذذة بحذذوالي 

أكبذر بكثيذر مذن أي مسذذاحِة يمكنذه الحصذول عليهذذا فذي أي تسذوية عاديذذة 

وتلغ المساحة هي التذي وصذفها ) ايهذود بذاراك ( فذي مذؤتمر فذي منتجذع 

م بالمسذذاحة الحيويذذة الالزمذذة للحفذذاظ علذذى أمذذن 2111ام كامذذب ديفيذذد عذذ

اسرائيل ، وكذلغ سوف يت  اإلعالن عن موافقة الرئيس األمريكذي بضذ  

الكتل االستيطانية في الضفة الغربية إلى دولذة الكيذان اإلسذرائيلي ونقطذة 

الخالف الوحيدة بين الرئيس األمريكي ورئيس الحكومة اإلسرائيلية على 

% 11مفترضة ، ألن الجانب األمريكي يرى ض  ما نسذبته نسبة الض  ال

% ، 15، بينمذذذا يذذذرى الجانذذذب اإلسذذذرائيلي اال تقذذذل نسذذذبة الضذذذ  عذذذن 

والحصول على تلغ المساحة يضمن للكيان الغاصب بتقليص درامذاتيكي 

الذف  111في أعداد المستوطنين الواجب عليذه اخال هذ  مذن الضذفة مذن 

الفذا  فقذ  مذن  31إلذى ـ تسوية عادية  في حال التوقيع على أيـ مستوطن 

خالل الصفقة المشؤومة . وتلغ المساحة سوف تسذمح للكيذان الصذهيوني 
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بذذأن يحذذتف  داخذذل حذذدوده المغتصذذبة بأمذذاكن ذات اهميذذة دينيذذة  وروحيذذة 

وتاريخيذذة  بالنسذذبة لذذه مثذذل مسذذتوطنتي عذذوفرا  وكريذذات أربذذع وسذذوف 

 ن لسكانها .يضمن االحتفاظ بمستوطنة أريةيل  ويوفر األم

والشيء األخطر هو االعتراف بعبرية الدولة الصهيونية باعتبارها دولذة 

  لكل يهذود العذال  وهذذه يعنذي حرمذان العذرب المتواجذدين علذى أراضذيه

  من ابس  الحقوق . داخل  الكيان المحتل

أما بالنسبة لملف التطبيع مع العدو الصهيوني فإن الصذفقة تذؤتي الجانذب 

ما ينشده من زمان وهو مجانية التطبيذع بينذه وبذين الذدول اإلسرائيلي كل 

ذلغ أن الصفقة تشترط أن يبدأ التطبيع مع الكيذان الغاصذب قبذل ،العربية 

توقيع الصفقة تشجيعا لذه لقبذول الصذفقة والتوقيذع عليهذا وهذذا االمذر هذو 

بخالف  كل اتفاقيات السالم الموقعة بذين العذرب والكيذان الغاصذب والتذي 

وسذوف  التطبيع نتيجة تالية لتلذغ االتفاقيذة ولذيس مقدمذة لهذا . كانت ترى

تحذذتف  دولذذة الكيذذان الغاصذذب مذذن خذذالل تلذذغ الصذذفقة بضذذمانات أمنيذذة ، 

برية وجوية ، وبحرية  على حدودها مذن قِبذل الدولذة الفلسذطينية الجديذدة 

ومن قِبل األطراف الموقعة والضامنة بحيال يبقي الكيان الصهيوني على 

األمذذن القصذذوى بيذذده لحذذاالت الطذذوار  ، ممذذا يفقذذد الدولذذة صذذالحيات 

الفلسطينية السيادة ويجعلها تدفع للكيان الغاصب مبالغ مالية سنوية مقابل 

 تلغ الحماية المزعومة .

كما أن إسرائيل قد ضمنت من خالل تلغ الصفقة عدم الحذديال عذن ملذف 

تعلقذة بالقضذية الالجةين والذذي يعتبذر بالنسذبة لهذا مذن أخطذر الملفذات الم

الفلسطينية وبالصذراه العربذي الصذهيوني ،ألنذه يذرتب  بمسذألة الصذراه 

الذديمغرافي والسذذبب مذن وجهذذة النظذر اإلسذذرائيلية يرجذع إلذذى ان غالبيذذة 

الشعب الفلسطيني الج  ومسألة اللجوء تذرتب  بكذل بيذت وشذاره وقريذة 

ا  ألي ومدينة فلسطينية وهو يجعل من حق العودة للمهجذرين قسذرا  شذرط

عمليذذة سذذالم  ، كمذذا ان المّكذذون الرئيسذذي ألصذذحاب القذذرار الفلسذذطيني ـ 

سواء السابقين أو الحاليين ـ  ه  من أبناء الالجةين وعلى سذبيل المثذال ال 

الحصر فإن الرئيس السابق ياسر عرفات والحالي محمود عباس و أحمد 

وإسذماعيل ياسين ، فتحي الشقاقي ، عبدالعزيز الرنتيسي ، محمد دحذالن 

 هنية ه  من أبناء الالجةين . 

أما الخاسرون ماديا  ومعنويا فه  العرب الذذين بذاعوا كذل شذيء وبذدل أن 

يقبضوا ثمن ما بعوه سوف يسددون الثمن لدولة فلسطين الجديدة ومصذر 

واألردن ولبنذذان نيابذذة عذذن الكيذذان الغاصذذب وارضذذاء  لترامذذب وجاريذذد 

الخاسذذر األكبذذر مذذن هذذذه الصذذفقة ،  أمذذا الشذذعب الفلسذذطيني فهذذو كوشذذنر .
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ألنه سوف يخسر التاريخ من خالل التنازل عن القدس التي سوف تصبح 

عاصمة الكيذان الغاصذب وسذوف يبيذع الجغرافيذا مذن خذالل التنذازل عذن 

م  وسذذذوف يتنذذذازل عذذذن حذذذق 1967و 1948األراضذذذي المحتلذذذة عذذذامي 

بحسذب مليون ونصف الج  فلسطيني من المفتذرض  5العودة ألكثر من 

الصفقة أن يت  تجنيسه  فذي األردن ولبنذان وسذوريا وفذي  بذاقي أراضذي 

  .التي يعيشون فيها في كل اصقاه األرض الشتات 

بالنسذبة لألطذراف األخذرى ـ وخصوصذا مصذر واألردن ـ فذإن الصذفقة 

المزعومة تروج بأن مصر واألردن سذوف تسذتفيدان مذن الصذفقة بشذكِل 

المنطقذة منهذا بشذكِل غيذر مباشذر ـ مباشذر ـ وسذوف تسذتفيد بعذا دول 

 721فالنسبة لمصر فإنها موعودة حال موافقتها على التنازل عن مساحة 

كيلذو  611كيلو متر من سيناء وضمها إلى غزة بالحصذول علذى مسذاحة 

متذذر مذذن صذذحراء النقذذب وسذذوف تسذذمح لهذذا اسذذرائيل بشذذق نفذذق بطذذول 

لغذرب ، يخضذع كيلو متر يذرب  بينهذا وبذين األردن مذن الشذرق إلذى ا11

ذلغ الطريق للسيادة المصذرية ويمكذن ان يتوسذع الطريذق مسذتقبال  شذرقا  

باتجاه العراق وجنوبا  باتجذاه السذعودية ، وبمحذاذاة ذلذغ النفذق سذوف يذت  

مذذد خذذ  سذذكغ حديذذد وانبذذوب يمكذذن ان ينقذذل الذذنف  مذذن دول الخلذذيج إلذذى 

ي غذزة بعذد البحر األبيا المتوس  في الميناء العمذالق المزمذع تشذيده فذ

خمس سنوات من االتفاق . كما ان تنازل مصر عن تلغ البقعة من سيناء 

سوف يقابل بموافقذة الكيذان الغاصذب علذى أجذراء تعذديالت محذدودة فذي 

الملحق العسكري التفاقية السالم الموقعة بينها وبين اسذرائيل والتذي تزقيذد 

رية أن حركة الجيش المصري على سيناء، بحيذال تسذتطيع القيذادة المصذ

% مذذن مسذذاحة سذذيناء 1تقذذول للشذذعب المصذذري بذذأن تنازلهذذا عذذن نسذذبة 

سذذوف يذذؤمن لهذذا أن تبسذذ  سذذيادتها بالكامذذل علذذى سذذيناء  بالشذذكل الذذذي 

يسمح بتواجد قذوات مصذرية علذى الحذدود بالشذكل الذذي يذؤمن المصذالح 

باإلضذذافة للوعذذود التذذي حصذذلت عليهذذا  االقتصذذادية المزعومذذة لمصذذر.

مذن البنذغ الذدولي بقذروض بمليذارات الذدوالرات خذالل القيادة المصذرية 

السنوات القادمة من أجل افتتاح مشاريع تحلية المياه وتنقيتها ـ خصوصذا 

بعذذد بنذذاء سذذد النهضذذة فذذي اثيوبيذذا  والذذذي سذذيقلص بالفعذذل حجذذ  الميذذاه 

م ـ وتعهذد صذهيوني بالمسذاهمة فذي 2122الواصلة لهذا بعذد افتتاحذه عذام 

 خبراتها المكتسبة في هذه المجال . تلغ المشاريع من خالل

وقد حصلت مصر على وعوِد فرنسية ـ دعهما اللوبي الصهيوني هنذاك ـ 

بمسذذاعدتها علذذى الحصذذول علذذى الطاقذذة النوويذذة لألغذذراض السذذلمية مذذن 

 خالل بناء مفاعالت نووية إلنتاج الطاقة الكهربائية .
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لقيادة المصذرية في حال تمت موافقة مصر على الصفقة وبدأ التنفيذ فإن ا

موعودة بالحصول على جائزة نوبل للسالم مذع احتفذاظ الدولذة المصذرية 

بالحق للدعوة لمؤتمر سالم دولي على أراضيها بغرض اسذتعادة مكانتهذا 

المفقودة على الساحة الدوليذة .هذذا جذل مذا روجذت لذه الصذفقة السذتدراج 

 ها .القيادة المصرية للموافقة على تبني بنودها والمشاركة في

أمذذا بالنسذذبة للمكاسذذب األردنيذذة التذذي ترسذذمها الصذذفقة ، فأهمهذذا التذذرويج  

بذذالقول بذذأن الذذرابح االكبذذر فيهذذا سذذوف يكذذون األردن ، ألنذذه لذذن يذذدفع أي 

شيء في مقابذل حصذوله علذى األمذوال واالسذتثمارات فذي البنيذة التحتيذة 

وخصوصذذذا منظومذذذة الطذذذرق والسذذذكغ الحديديذذذة وانبذذذوب الذذذنف   التذذذي 

طها بمينذذاء غذذزة الذذدولي مذذن جهذذة الغذذرب ـ عبذذر النفذذق المصذذري سذذترب

األردني السابق الذكر ـ وكل تلغ البنى التحتية ستوفر لها اطاللذة مجانيذة 

على أوربا من خالل  ربطها بذذلغ المينذاء وسذوف تربطهذا سذكغ الحديذد 

وانبذذذوب الذذذنف  بذذذالعراق وبذذذدول الخلذذذيج العربذذذي مذذذن الجهذذذة  الجنوبيذذذة 

ا  . ومنظومة الطرق واالنفذاق والجسذور التذي سذوف تبنذى والشرقية أيض

خذذالل الخمذذس سذذنوات سذذوف تجعذذل منهذذا ـ بحسذذب مروجذذي الصذذفقة ـ 

منطقة ترانزيت بين أوربا وبين العراق ودول الخليج وذلغ سذوف يخلذق 

طفرة اقتصادية غير مسبوقة في اقتصادها الذي يعاني من شذحة المذوارد 

عديذدة لسذكانها وسذوف يذوفر لهذا  ، ألنه سوف يذؤدي لخلذق فذر  عمذل

 العديد من الموارد المالية من خالل مرور البضائع عبرها .

سذتفيد مذن خذالل الذتخلص مذن اعبذاء يوتروج الصفقة بان األردن سذوف 

الف عائلذة فلسذطينية ـ مذن اصذول غزاويذة نزحذوا اليهذا بعذد احذتالل  71

أراضذيها بذدون م  ـ وهذي التذي تزقذي  علذى 1967الكيان لغذزة بزعيذد نكسذة 

رق  وطني ، بعد أن توفر لها فر  عمل في المدينة الجديدة التي سذتبنى 

في غضون خمس سنوات في غزة الكبرى بعد اقتطاه اجذزاء مذن سذيناء 

 اليها .

 أفاق ومأالت صفقة القرن :

يمكذذن القذذول ان صذذفقة القذذرن ولذذدت ميتذذة وأن فشذذلها سذذبق اإلقذذدام علذذى 

وذلذذغ لوجذذود عذذدة اسذذباب موضذذوعية أدت  تنفيذذذها وجعلهذذا امذذرا  واقعذذا  

لفشذذذلها ونهايتهذذذا قبذذذل بذذذدء تنفيذذذذها ، واهمهذذذا الهبذذذة الشذذذعبية العربيذذذة 

واإلسذذالمية والتذذي خرجذذت بمناسذذبة ذكذذرى يذذوم القذذدس العذذالمي ـ آخذذر 

هذذـ ـ فذذي العديذذد مذذن العواصذذ  العربيذذة 1441جمعذذة مذذن شذذهر رمضذذان 

ألسذذترالية وبشذذكِل غيذذر واإلسذذالمية وفذذي المذذدن االوربيذذة واالمريكيذذة وا

مسذذبوق فذذي كذذل المناسذذبات السذذابقة بحيذذال زاد عذذدد الخذذارجين فذذي تلذذغ 
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المناسذذذبة وزادت المذذذدن وتوسذذذعت وخصوصذذذا فذذذي المذذذدن األمريكيذذذة 

واالسذذترالية والنيوزيالنديذذة وفذذي ذلذذغ الخذذروج الكبيذذر والتوسذذع الغيذذر 

 مسبوق رسذالة مذن الشذعوب العربيذة واإلسذالمية برفضذها لصذفقة القذرن

وتأكيذذذدها علذذذى أهميذذذة القضذذذية الفلسذذذطينية فذذذي العقذذذل الجمعذذذي العربذذذي 

 اإلسالمي وبمركزية القدس باعتبارها عاصمة للدولة الفلسطينية . 

كما أن الحضور الهزيل والتمثيل المذنخفا والتغطيذة اإلعالميذة الباهتذة 

ـ وعذذدم حضذذور  2119لورشذذة البحذذرين االقتصذذادية ـ أواخذذر يونيذذو 

طينية ومن يمثلها أومذن ينذوب عنهذا وكذذلغ توحذد مختلذف الحكومة الفلس

الفصائل الفلسطينية واهمها حركة فتح وحمذاس والجهذاد اإلسذالمي علذى 

رفذذذا تلذذذغ الصذذذفقة وتمسذذذكها بحقذذذوق الشذذذعب الفلسذذذطيني المشذذذروعة 

وأهمها حق  عودة الالجةين واعتبذار القذدس عاصذمة فلسذطين التاريخيذة 

 قة.واألبدية كان مؤشرا  لفشل الصف

ويضذذيف السذذيد حسذذن نصذذر   إلذذى السذذبب السذذابق أسذذبابا  أخذذرى لفشذذل 

صفقة القرن ، ذكرها فذي المقابلذة التذي أجرتهذا معهذا قنذاة المنذار ـ مسذاء 

 م ـ ومنها :2119يوليو  12الجمعة 

صمود ايران فذي وجذه العقوبذات والتهديذدات االمريكيذة وصذمود محذور 

ذلغ فشذل المشذروه االمريكذي فذي المقاومة ككل أمذام تلذغ التهديذدات وكذ

سذذوريا والذذذي كذذان يهذذدف ألضذذعافها وتقسذذيمها وكذذذلغ انتصذذار محذذور 

المقاومة على اإلرهاب في العراق  وصمود الشذعب اليمنذي امذام تحذالف 

العدوان السعودي األمريكي والسبب األخير أولذى لذه السذيد حسذن عنايذة 

ن كان سيجعل منهذا خاصة ، ألن انتصار السعودية في عدوانها على اليم

اما بعد ذلغ الفشذل فإنذه ال توجذد   ـ بحسب قوله ـالرافعة العربية للصفقة 

رافعة عربية وبحسب كالم السيد حسن : من يجذر  مذن الملذوك والحكذام 

العرب أن يخرج في العلذن ليحمذل صذفقة القذرن ؟ حتذى وإن كذانوا تحذت 

 الطاولة يتآمرون على فلسطين .

يبذذرز الذذرفا الذذدولي الواسذذع لصذذفقة القذذرن  باإلضذذافة إلذذى مذذا سذذبق 

وللمقذذدمات التذذي سذذبقتها وروجذذت لهذذا مذذن خذذالل الشذذرعة الدوليذذة التذذي 

رفضت قرار الرئيس األمريكي ترامب باعتبار القدس عاصمة إلسرائيل 

ونقل السفارة االمريكية اليها وقذد صذوتت الجمعيذة العامذة لألمذ  المتحذدة 

القذرار وجذاءت نسذبة التصذويت  م علذى2117ديسذمبر  21يوم الخمذيس 

دولذة امتنعذت  35دولة رافضة للقذرار و 128برفا قرار ترامب بنسبة 

دول مؤيدة لقذرار ، باإلضذافة لذرفا الذدول األوربيذة  9عن التصويت و

وخاصذذة المذذؤثرة منهذذا ـ المانيذذا ، فرنسذذا ، بريطانيذذا ـ  لقذذرار ترامذذب 
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الضذذفة ومناداتهذذا ورفضذذها كذذذلغ لتوسذذيع المسذذتوطنات اإلسذذرائيلية فذذي 

 بحل الدولتين التي جاءت صفقة القرن لتجاوزه .

كذلغ الموقف األردني من الصفقة قلذق وغيذر واضذح ،والسذبب فذي ذلذغ 

من وجهة نظر قيادتهذا هذو عذدم اشذراكها فذي إعذداد الصذفقة او االطذاله 

علذذى جذذل بنودهذذا فذذي أحسذذن االحذذوال بالشذذكل الذذذي يحذذاف  علذذى أمنهذذا 

تخشاه القيذادة األردنيذة أن تكذون وطنذا  بذديال  لالجةذين  القومي ، واكثر ما

الفلسطينيين ، ك  تخشى كذلغ من انهيار السذلطة الفلسذطينية ـ ألي سذبب 

كان ـ مستقبال  فتجد نفسها مسذةولة مذرة أخذرى عذن أدارة الضذفة الغربيذة 

والشيء المه  والمعول عليه أن  م .1948كما حدث معها سابقا  بعد نكبة 

ة العظمذذى مذذن الشذذعوب العربيذذة واإلسذذالمية ـ مذذا عذذدى بعذذا الغالبيذذ

الشذذعوب التذذي تتبذذع انظمذذة الحكذذ  المتصذذهينة فيهذذا ـ  فذذي الوقذذت الذذراهن 

أصبحت على درجة عالية من الوعي من خذالل البذال الفضذائي ووسذائل 

التواصذذذل االجتمذذذذاعي والدرايذذذذة بذذذالمؤامرات التذذذذي تسذذذذتهدف القضذذذذية 

شذعوب العربيذة التذي كانذت موجذودة عذام الفلسطينية  وهي تختلف عذن ال

م حال توقيع اتفاقية سايس بيكذو أو حذال توقيذع اتفاقيذة سذان ريمذو 1916

م . ويضاف كذلغ إلذى أسذباب فشذل الصذفقة االشذكاليات التذي 1923عام 

تعذذاني منهذذا دولذذة الكيذذان الصذذهيوني الغاصذذب بسذذبب غمذذوض مصذذير 

وجذذه لذذه ولزوجتذذه رئذذيس الذذوزراء الصذذهيوني نتنيذذاهو بسذذبب الذذته  الم

والمتعلقذذة بالفسذذاد واسذذتغالل منصذذبه للحصذذول علذذى مكاسذذب شخصذذية 

واحتمذذال صذذدور حكذذ  قضذذائي ضذذده ، علمذذا  بانذذه يزعتبذذر بالنسذذبة لدولذذة 

الكيان اخر القيذادات التاريخيذة التذي يعذول عليهذا ، ومذن سذيأتي بعذده لذن 

ة ـ يكون بمسذتواه وإنمذا سذتكون ـ بحسذب التحلذيالت الصذحف اإلسذرائيلي

قيادات تنقصها الخبرة وذات فكر يميني متطرف ومن الممكن أن تتورط 

بحروب مع حذزب   ومذع حمذاس تذؤثر علذى اتمذام  الصذفقة أو تعطلهذا 

ويضذذاف اليهذذا ايضذذا  اشذذكاليات داخذذل اإلدارة األمريكيذذة  فذذي المسذذتقبل .

 الحالية ، ألن أدارة الرئيس ترامب والمحاط بمستشارين غالبيته  والئهذ 

لدولذذة الكيذذان الصذذهيوني أكثذذر مذذن والئهذذ  لتلذذغ االدارة ـ مثذذل مستشذذار 

االمن القوم جون بولتون ووزير الخارجية بومبيو وجاريذد كوشذنر كبيذر 

مستشاري البيت األبيا ـ جعلوا ادارة ترامذب تتخذذ خطذوات متسذارعة 

ومتسرعة إلتمام صفقة القرن وبدون تنسيق اقليمي ودولي  مما أدى إلذى 

ة اقليمية تركية لتلذغ الصذفقة ومعارضذة دوليذة لهذا متمثلذة بذدول معارض

االتحاد االوربي ولمقدماتها والمتمثلة بنقل السفارة االمريكية للقذدس تلذغ 
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الخطوة ادت إلى فجوة كبيرة في المواقف وأزمة ثقة بين تلغ الدول وبين 

 الواليات المتحدة وكل ذلغ يؤشر في المستقبل على فشل صفقة القرن .

كل تلغ المقدمات الموضوعية سوف تكون نتيجتهذا الطبيعيذة والمنطقيذة  

 فشل صفقة القرن وذهاب كل من روج لها إلى مزبلة التاريخ .
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 قائمة المصادر والمراجع
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اسماعيل علي محمد : مدخل إلى دراسة النظم اإلسالمية  .دار الندى ، اسطنبول ، تركيا . ـ 

 م . 2/0224ط

أحمد عبدالرحيم السابح : االستشراق في ميزان نقد الفكر اإلسالمي . الدار المصرية اللبنانية ـ 

 م .2996/ 2، القاهرة . ط

/ 0ر اإلسالمي . مركز نون للدراسات ، البيرة /فلسطين . طـ بسام جرار : دراسات في الفك

  .م2984 /2ط .الكويت،بسطامي محمد سعيد، مفهوم تجديد الدين، دار الدعوة ـ م 0226

ـ   حسن حنفي : جدل الثوابت والمتغيرات في الفكر اإلسالمي . مجلة التسامح ، سلطنة عمان . 

 م  .0226، شتاء 23العدد 

 م . 0224هـ ـ 2405/ 2الحوار واالنفتاح على اآلخر . دار الهادي ، بيروت . طـ حسن الصفار : 

 م . 0224هـ ـ 2405/  2حسن الصفار : كيف نقرأ اآلخر . الدار العربية للعلوم ، بيروت . طـ 

. رجب 92ـ 92حليمة بوكروشه : معالم تجديد المنهج الفقهي . كتاب االمة ، قطر . العددان :  ـ

 هـ . 2403ـ رمضان 

، شتاء  60حيدر محب هللا : مشروعية تجديد الفكر الديني ، مجلة الكلمة ، بيروت . عدد ـ 

 م0229

 .هـ(2420 / 2ط . دار الوطن الرياض . تجديد الفكر اإلسالمي : جمال سلطانـ 

 م .0222/ 2جمال الدين عطية : الفكر اإلسالمي بين الواقع والمثال . دار الهادي ، بيروت .ط ـ

خريف  62زيد بن علي الفضيل : الزيدية عالمات وأفكار . مجلة الكلمة ، بيروت . عدد  ـ 

 م . 0228

ـ شكيب أرسالن : لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم . مراجعة : حسن تميم .مكتبة 

 الحياة ، بيروت  . ) د ـ ت ( .
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 . م0222/ 6. القاهرة . طعباس محمود العقاد .التفكير فريضة اسالمية .دار نهضة مصرـ 

عبدهللا بن محمد إسماعيل حميد الدين : الزيدية قراءة في المشروع وبحث في المكونات . ـ 

 .م 0226/ 0مركز الرائد ، للدراسات والبحوث ، صنعاء . ط

عبدهللا محمد األمين النعيم : االستشراق في السيرة النبوية . المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ـ 

 م .2992/ 2،. ط

 عبدالكريم بكار : مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي . در القلم، دمشق . ) د ـ ت ( .ـ 

 م .0222/ 0ـ عبدالكريم بكار : تكوين المفّكر خطوات عملية . دار السالم ، القاهرة .ط

/ 2ـ عبدالمتعال محمد الجبري : االستشراق وجه االستعمار الفكري . مكتبة وهبه ،القاهرة . ط

 . م2995

عبدالعزيز المقالح : قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة . مركز الدراسات والبحوث اليمني ، ـ 

 م .  0224/ 0صنعاء . ط

 ـ  عبدالرحمن بن خلدون : المقدمة : دار الفكر ، بيروت . ) د ـ ت (. 

م 0225( 2م)كتاب البصائر، بيروت  رق علي علي آل موسى : ثقافة اإلسالم وثقافة المسلمين.ـ  

 . 288،بيروت   .

 

 .م0224/ 4غازي التوبة : الفكر اإلسالمي المعاصر دراسة وتقويم ) دون ذكر دار النشر ( طـ  

 م.1994  4، القاهرة .ط ـ فهمي هويدي : القرآن والسلطان . دار الشروق

 ماجد الغرباوي : اشكاليات التجديد . دار الهادي ، بيروت .) د ـ ت ( .

دالحميد : تجديد الفكر اإلسالمي ، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ، والية فرجينيا ، ـ محسن عب

 م .2995/ 2أمريكا . ط

( عدنان ـ 24)م . 0225/ 3محمد الغزالي : كيف نفهم اإلسالم ، دار نهضة مصر ، القاهرة . طـ 

هـ 2404/ 2لسعودية .طمحمد إمامه : التجديد في الفكر اإلسالمي . دار ابن الجوزي ، الدمام ، ا

 . ـ 

محمد أحمد عبدالقادر : بين األصالة والمعاصرة : قراءة في مسار الفكر اإلسالمي . دار ـ 

 م .2994المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية .ط/

محمد عمارة : الخطاب الديني بين التجديد اإلسالمي والتبديد األمريكي . مكتبة الشروق  ـ

 م . 0222/ 0الدولية ، القاهرة . ط

محمد عمارة : أزمة الفكر اإلسالمي المعاصر . دار الشرق االوسط للنشر ، القاهرة ) د ـ ت ( ـ 

. 

 م .0224/ 4محمد عمارة : اإلسالم والتحديات المعاصرة . دار نهضة مصر ، االسكندرية. طـ 

 م .2922محمد البهي : الفكر اإلسالمي في تطوره ، دار الفكر ، مصر ط/ـ 
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/ ) 4البهي الفكر اإلسالمي الحديث وصلته باالستعمار الغربي .مكتبة وهبة ، القاهرة . طـ محمد 

 د ـ ت ( .

محمد ابراهيم الفيومي : االستشراق رسالة استعمار . دار الفكر العربي ، القاهرة . ـ 

 .م2993ط/

 .ـ ت (  محمد أبو زهرة : تاريخ الم اهب اإلسالمية . دار الفكر العربي ، القاهرة . )دـ 

ـ محمد مهدي شمس الدين : االجتهاد والتجديد في الفقه اإلسالمي . المؤسسة الدولية ،  

 م. 2/2999بيروت . ط

محمد بشاري : قراءات نقدية في القراءات العربية للعولمة، فصلية الكلمة ، بيروت . العدد ـ 

 م .0222، خريف 52

، ديسمبر 050نية ، عالم المعرفة الكويتية عددمسعود ضاهر : النهضة العربية والنهضة الياباـ 

 م.2999

 . م2929مصطفى محمود .القرآن محاولة لفهم عصري .دار العودة .بيروت. ط/ـ 

م 2996/ 0نهضة اليابان : ترجمة :نديم عبده وفواز خوري، شركة المطبوعات ، بيروت ، طـ 

. 

.الدار البيضاء .المغرب  نصر حامد أبو زيد. مفهوم النص  .المركز الثقافي العربيـ 

 .م6/0225.ط

/ 0ـةة يوسةةف القرضةةاوي : الفقةةه اإلسةةالمي بةةين األصةةالة والتجديةةد . مكتبةةة وهبةةه ، القةةاهرة . ط

 م 2999

 

 

 

 

 

 
 

 

 


