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احل٧ؽ هلل رب ا٣ٕةملني، كأم٭ؽ أف ال هلإ إال اهلل هلإ 
ا ٔجؽق كرقٮهل ادلايع  األك٣ني كاآلػؿي٨، كأم٭ؽ أف حم٧ؽن
إىل ػري دي٨، وًل اهلل ٤ٔي٫ كىلع آهل ا٣ُيبني ا٣ُة٬ؿي٨، 

ا. ة ٠سرين  كأوعةث٫ اهلؽاة امل٭ذؽي٨، كق٥٤ تك٤ي٧ن
 أ٦ة ثٕؽ/

يض ال دـكؿ كال حتٮؿ، ٚإف هلل دٕةىل يف ػ٫ٞ٤ قج٪نة د٧
ال يف ػ٫ٞ٤ رشاآ زةثذح، كأظاكـ ٦ةًيح، ال  كهل ص٢ ٔك

B 



 

6 

 يٕرتي٭ة نكغ كال دجؽي٢. 
٨٧ٚ قج٪٫ دٕةىل يف ٠ٮ٫٩/ ذلٟ اتل٧ةيـ كاالػذالؼ يف 
ٔٮال٥ خم٤ٮٝةد٫ يف األلك٪ح كاأللٮاف، كاثلٞةٚةت كاحلٌةرات، 

ں ڻ ڻ ڻ ﴿ كامل٪ة٬ش كاألديةف، ٝةؿ دٕةىل/

 ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ

ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿ ، ٝةؿ قجعة٫٩/[22]الؿكـ/  ﴾ھ

 .[2]اتل٘ةث٨/  ﴾ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿ /كٝةؿ ص٢ يف ٔالق

ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ  پپ پ ڀ ڀ ڀ

 .[119-٬118ٮد/ ] ﴾ٿٿ
ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ﴿ كٝةؿ قجعة٫٩/

 ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

  .[48]املةاؽة/ 
ك٨٦ الكنن املةًيح يف ػةوذ٫ ٨٦ ػ٫ٞ٤/ املٕةداة ثني 

ۉ ۉ ﴿ ٫ امل٤ٛعني كاملأل املضؿ٦ني، ٝةؿ قجعة٫٩/ظـب
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 ﴾ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿كٝةؿ دٕةىل/  ،[31]ا٣ٛؿٝةف/ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 .[112األ٩ٕةـ/ ] ﴾ڃڃ 
ػةد٥ اجلبيني كاملؿق٤ني اك٩خ  ملسو هيلع هللا ىلصكملة اكف حم٧ؽ 

 دٔٮد٫ ل٤ٕةملني، كرقةتل٫ ل٤س٤ٞني، ٝةؿ قجعة٫٩ كدٕةىل/

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿

، كيف الىعيط ٨٦ [28]قجأ/  ﴾ھ ے ے ۓ
 .(1)«اخَليِْق ََكفَّث إىل وبعرج» /ملسو هيلع هللا ىلصظؽير أيب ٬ؿيؿة ٝةؿ 

ك٨٦ أص٢ ٬ؾق ا٣ٕةمليح ا٣يت دذضةكز ظؽكد املاكف 
كتكذ٘ؿؽ الـ٦ةف؛ اك٩خ ٬٪ةلٟ اعمليح أػؿل ٦ذضؽدة ىلع 

 مكذٮل الرصاع كاتلعؽيةت.
اجلىيتي األكىف ٨٦ ٔؽاكة املضؿ٦ني  ملسو هيلع هللا ىلصكٌلف جلبي٪ة 

                                                           
ص٤ٕخ يل » ^اجليب أػؿص٫ ابلؼةرم، ٠ذةب املكةصؽ، ثةب ٝٮؿ  (1)

ا كَ٭ٮرنا (، ك٬ؾا ٫ْٛ٣، 2954، 328ا٫ٚ )(، كأَؿ427) «األرض مكضؽن
 (.521كمك٥٤، ٠ذةب املكةصؽ كمٮآً الىالة )
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 أكحلةا٭٥ ٨٦ املؼة٣ٛني. ك
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿ٝةؿ دٕةىل/ 

 .[121]ابلٞؿة/  ﴾پڀ
كل٥ يك٨ ٔؽاؤ٥٬ ٨ٔ ص٭٢ حب٫ٞ كٝؽرق الرشيٙ، 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿ٝةؿ دٕةىل/ 

 . [141]البقرة:  ﴾پ

كيه ٦ٕؿٚح ظٞيٞيح مكذ٧ؽة ٨٦ ٔٞيؽد٫ كرشيٕذ٫ 
، ٧٠ة يه مكذ٧ؽة ٨٦ ٠ذج٭٥ ا٣يت  ملسو هيلع هللا ىلصكأػال٫ٝ كظؿب٫ كق٫٧٤ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿ ٤ٔي٭٥، ٝةؿ دٕةىل/٣خ ٩ػـأ

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ؿاؼ/ ] ﴾ڇ  . [157اأٔل
كإذا صةز أف ٨٦ اع٦ذ٭٥ ٨٦ ال يٕؿٚٮ٫٩ كل٥ يُة٣ٕٮا 
قريد٫، ٚال جيٮز حبةؿ أف يكٮف أكةثؿ أ٢٬ م٤٤٭٥ ال 

ْي٥ أػال٫ٝ   !ملسو هيلع هللا ىلصيٕؿٚٮف ٠ؿي٥ قضةيةق، ٔك
ك٦٪ؾ ٚضؿ اتلةريغ اإلقالَل كالك٭ةـ ديىٮَّب إىل ٩يب 

٫، كحم٧١ةت ٔٞيؽد٫ كرشيٕذ٫، كػالٚذ٫ كرمـ اإلقالـ كرقةتل
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دكتل٫، دجؾؿ يف ٬ؾا الكبي٢ اجل٭ٮد اهلةا٤ح، كد٪ٜٛ األمٮاؿ 
ا٣ُةا٤ح، كجتؿد احل٧الت الى٤يبيح اثل٧ة٩يح، ٔرب ٝؿ٩ني ٨٦ 

-، دؤازر٬ة املٮصح اتلرتيح الٮزجيح ا٣ٕةديح ٬(691-489الـ٦ةف )
احلٌةرة ، كدتجٕ٭ة ٬ض٧ح ثؿبؿيح ىلع -ثؽٔٮة و٤يبيح ظةٝؽة

 ٨ اإلقال٦يح األ٩ؽلكيح؛ ٚعٞجح اقذ٧ٕةريح ا٩ذٞىخ الَٮ
اإلقالَل ٨٦ أَؿا٫ٚ اآلقيٮيح، ز٥ أردٚخ حب٤٧ح ٚؿنكيح 

٨ اإلقالَل كامل٪ُٞح ا٣ٕؿبيح.  ـ( إىل1798-1213٬)  ٤ٝت الَٮ
كد٧زي اتلعؽم االقذ٧ٕةرم ا٣٘ؿيب احلؽير يف ٬ؾق املؿة 

رثكات، ز٥ آؿ ابلالد كنىٍ٭تى ا٣ اظذالؿ تث٘ـك ١ٚؿم وةظى 
ـ( إىل ٗـكة 1945-1364٬األمؿ ثٕؽ احلؿب ا٣ٕةمليح اثلة٩يح )

٭ة،  ًٌ ي ًٌ ٭ة كٝى ٌِّ ٞى ٗؿبيح ظؽيسح جت٤ت ًِبىي٤ًٍ٭ة كرىٍص٤ً٭ة، كدٞذ٢ ثً
كد٘ؿم ث٘ٮايح اتل٘ؿيت ل٢ٕٞ٤، كاالظذالؿ ا١ٛ٣ؿم ل٤رشؽ 
ة  ٛن ثتجٕيحو يف اثلٞةٚح، ث٢ كد٪ىريو يف ادلي٨، كيٞؽـ ٬ؾا ٤٘٦

ٕٮملح تلربر كدكؿس ٬ي٧٪ح ا٣٘ؿب املكذ٧ٕؿ ىلع ث٘الؼ ٨٦ ا٣
 ا٣ٕةل٥ ثأرسق.

ز٥ إف اتلةريغ ين٭ؽ أف د٤ٟ اتلعؽيةت الى٤يبيح 
كاملٮصةت االقذ٧ٕةريح ٝؽ دكرست ىلع أرض اإلقالـ، 
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٦ٞربةو ملٮصةت كإ٦رباَٮريةت  ظىت حتٮؿ الرشؽ املك٥٤ إىل
 ا٣٘ـاة ا٣٘ؿبحني.

، كاملك٧٤ٮف احلٮـ يٞٛٮف يف كص٫ مح٤حو ٗؿب يحو اعمليحو
د٭ذٟ لكَّ ظؿ٦ح، كحتةرب لك ٌٚي٤ح، دٞؽـ اإلقالـ لنٕٮب٭ة 
ىلع أ٫٩ اخلُؿ املٞج٢ اذلم قي٭٤ٟ احلؿث كا٣جك٢، كيؽمؿ 
٦٪ضـات احلٌةرة احلؽيسح كي٘ؿؽ ا٣برشيح يف َٮٚةف ٨٦ 

 ادل٦ةء كاألمالء. 
كيف قبي٢ ٬ؾق املٮاص٭ح تكتجةح ٦ة دٛذٞخ ٔ٪٫ ٝؿحيح 

، كدجذ٭ٟ ظؿ٦ح رق٢ اهلل اع٦ح، النيُةف ٨٦ ثيغو كإصؿاـ
ػةوح، كدت٪ة٢ٝ أظةدير اإلٟٚ ا٣ْةل٥  ملسو هيلع هللا ىلصكظؿ٦ح ٩بي٪ة 

ج ٦ٞةالت احلٞؽ الى٤يجػٰ  كأػجةر ابل٭ذةف ا٣ْة٬ؿ، كدؿكَّ
ُل.   الى٭يٮين اأٔل

ك٣ٞؽ م٭ؽت الك٪ٮات ا٤ٞ٣ي٤ح املةًيح ٬ض٧حن 
ؽت يف نرش رقٮـ  ملسو هيلع هللا ىلص٦ذ٪ة٦يحن ىلع مؼه اجليب  ، جتكَّ

لٟ جتةكب ٩ؿكييج ٚٛؿنيس دا٧٩ؿًليح مكحبح، دجٓ ذ
ٚكٮيؽم ٚأقجةين ٚأرص٪تيين، كدٮٝٙ ا٣ُٞةر امل٪ؽٚٓ يف 
ا٣ٛةدياكف حلؽيل ٠جري أ٢٬ م٤ذ٭٥ ثؽلٮق يف اإلقةءة كاتل٭ض٥، 
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ا تلجر رشيٍ ٚيؽيٮ مىٮر ٚي٫  ز٥ دٕٮد ادلا٧٩ؿؾ مؤػؿن
  .ملسو هيلع هللا ىلصإقةءةه صؽيؽة ل٤٪يب 

كال مٟ أف األ٦ح ث٧ؼذ٤ٙ ٚبةد٭ة ٝؽ ٬جخ جلرصة 
ثأماكؿ  ملسو هيلع هللا ىلصربت ٨ٔ ٗريد٭ة ىلع ظؿ٦ذ٫ ، ٔكملسو هيلع هللا ىلصاجليب 

٦ذٕؽدة، ك٣ٞؽ ٨ّ ٠سريكف أف املكة٣ح ظةدثه ٚؿدم اعثؿه 
٩ىةث٭ة ٨٦  يكذٮصت اقت٪اكرنا تل٭ؽأ األمٮر كدٕٮد إىل

 صؽيؽ، إال أف محبنة ٨٦ ٬ؾا ل٥ يك٨ !!
األمؿ اذلم يكذٮصت كٝٛح ٦ذأ٩يح ٦ٓ ٬ؾق 
املكذضؽات كحمةك٣ح ٚ٭٧٭ة كجت٧يٓ ٔ٪ةرص٬ة الكةثٞح 

ملٕةرصة، كربُ٭ة يف حمةك٣ح إلدراؾ ا٣ْة٬ؿة ظىت جيؿم كا
ة بنلك وعيط.  ٕن  اتلٛة٢ٔ كاتلٕةم٢ ٦

كب٪ةءن ىلع ذلٟ، ٚإف ٬ؾا ابلعر ي٭ؽؼ إىل رد 
ا٣ٕؽكاف ٨ٔ زٮاثخ اإلقالـ ك٦ٞٮ٦ةد٫، كاذلكد ٨ٔ ص٪ةب 

كادلٚةع ٨ٔ ظؿ٦ةد٫، كذلٟ ٨ٔ َؿيٜ ا٣ٕؿض  ملسو هيلع هللا ىلص٩بي٪ة 
يةد٭ة، كاقذضالء الرسيٓ أل٬ؽاؼ احلؿب ىلع اإلقالـ كاغ

ة، كوٮرة  وٮرة اإلقالـ يف ا٣رتاث كامل٪ة٬ش ا٣٘ؿبيح ٧ٔٮ٦ن
٭ة،  ملسو هيلع هللا ىلصاجليب  ىلع كص٫ اخلىٮص، كأقجةب اخلُأ يف ًٔؿ

 كحتؽيؽ اجل٭ةت ا٣يت دٞٮد ٬ؾق احلؿب. 
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ك٨٦ ز٥ اقترشاؼ املكذٞج٢ كروؽ إجيةثيةد٫، كا٢٧ٕ٣ 
ىلع داليف ق٤جيةد٫، ز٥ َؿح مرشكاعت ٤٧ٔيح ٦ٞرتظح 

٤ٟ املؼُُةت املؽمؿة ل٤ٕالٝةت اإلنكة٩يح، ل٤ذىؽم تل
كالىالت ا٣برشيح ا٣ُجيٕيح، ٧٠ة د٭ؽؼ ٬ؾق املٞرتظةت 
ذؽاؿ ٔ٪ؽ ا٣٘ؿبحني، كذلٟ ٨ٔ  ا٤٧ٕ٣يح تلٮقيٓ رٕٝح األ
َؿيٜ ٝؿاءة اإلقالـ ٝؿاءة وعيعح، كد١٧ني املك٧٤ني ٨٦ 

 ا٣ٕحل كاتلٕةيل احلؿ ال١ؿي٥ ٦ٓ اآلػؿي٨.
 ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک﴿ ٝةؿ دٕةىل

 ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 .[34 /ٚى٤خ]
إىل الؿقة٣ح  ق٬ؾ خٝؽ دٞك٧كب٪ةءن ىلع ٦ة قجٜ 

 اتلةحلح/ املجةظر
ًٍا وضػيرًا د األول/ــــطـتـامل الم يف اىفهؽ اىغؽيب كػي  .ضٔرة اإـل

الماين/ ـرـاىاملـتـطــد  ٔكف ٌِاْز اتلعييً اىغؽبيث ٌَ اإـل  .م
 .رتاث اىغؽيبيف اى ملسو هيلع هللا ىلصضٔرة اجليب اثلاىد/ د ــطـتـامل

 أــــتاب اتلؽـــاول ا سيـــَ اإلــــالماملتطـــد ابؽاةـــ / 
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 . ملسو هيلع هللا ىلص وعري األُام 
 .اـترشاف املفخلتو اخلامؿ/د ـتطـامل
 ٌا اىعٍو؟ابفاسس/ د ـتطـامل
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 الغربي الفكر يف صورة اإلسالو

 بني الكديه واحلديث

 
ِذيب نثري  نثو باحثني ريىل أن تى يثنياِع با ثبب٘ ِحثبت نثو        

ٖ بألَاَبّٕ، أال تى يذٍ بافرضّٕ يب ضًني َقثنيٙ   با صُا باُشط
 نري ٔ، بل َيصرحينيت عبِبٔ اغربّىل. 

-م7897) «ج ثثثُ »ِكثثثُل باهنييثثثب َباكنيٙثثثب ب   ّثثثسٓ   
أى ينياِع نعه ٕ باعرم بألَشط أمنثني ِ ثُإ أن باكثرى    »م(: 7986

 .(1) «باصنيب  ا مّالإ
                                                           

 18( يف ٦9913ٞةؿ جبؿيؽة الرشؽ األكقٍ، جل٧ةؿ مة٬ني، ٔؽد )( 1)
 .«حم٧ؽ»، ٩ٞالن ٨ٔ ٠ذةب ل٤اكدجح ثٕ٪ٮاف 1426٬ذم احلضح 
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أم إىل دةريغ ّ٭ٮر اإلقالـ كبـكغ ٚضؿق ىلع 
أزاؿ اجلٮر اإلقالَل ٧٤ّةت ٔرشة ٝؿكف  امل٧ٕٮرة؛ ظير

ؿيٌف كالؿك٦ةين كاجلرصاين ىلع  دُةكؿ ٚي٭ة ا٣٘ؿب اإٗل
٫ ك٩٭ت زؿكد٫ كٝ٭ؿ زٞةٚذ٫، ٚاكف ا٣ٛذط  الرشؽ، ٚةظذ٢ أًر
ا لإلنكةف ٨٦ ا٣ٛذ٪ح يف ادلي٨، كحتؿرنا  اإلقالَل حتؿيؿن

 لألكَةف ٨٦ ذلٟ ا٣ٕؽكاف.
ؽكا ك٣ٞؽ رأل ا٣٘ؿب يف ٬ؾق ادلية٩ح الٮحلؽة ٔ

ـ حمجح اهلل دٕةىل ىلع حمجح اإلنكةف،  ٔٞةاؽيًّة كظٌةريًّة، يٞؽِّ
كجي٢ٕ اتلٮظيؽ ١ٚؿة يذ٧عٮر ظٮهلة اإلنكةف، كذلٟ يف 
جةدد٫، كا٣يت ٝة٦خ ٤ٔي٭ة  ٦ٞةث٤ح ١ٚؿة دٞؽيف اإلنكةف ٔك
ح ىلع  أدية٩٭٥ املعؿٚح، ٥٤ٚ دك٨ ٌٝيح اإلقالـ ٦٪ةٔز

 زؿكات أك ٦٪ةٚكح ىلع زاع٦ةت.
٨٦ ٝؽي٥ كب٧ؼذ٤ٙ ٚبةد٭٥ ىلع أذجػةر  ٢٧ٔ ا٣٘ؿبيٮف

اإلقالـ ٔؽكًّا أيؽيٮلٮصيًّة كظٌةريًّة جيت ا٣ٌٞةء ٤ٔي٫، يرشح 
 إن»ٝػػةاالن/  «مػػٮ٩ذ٧٘ؿم كات»٬ػػؾق ا١ٛ٣ػػؿة امل١ٛػػؿ ا٣٘ػػؿيب 

الم ٌـَ وسٓـث ُ ـؽ املفـيطيث اىغؽبيـث يتفـً  يفيـث  اإـل
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إشاكحلث الْٔحيث عٍيلث، ىلـػ هٓـؽ يف أوا ـو اىلـؽن ابفـاة  
ٔسيـث  بيٍيالس -يف حميػ حٍـ  ةخـرذؽه ابـؽوا ةاتللاحلـػ احلٓ

ٔضيػيـث اإلةؽاْيٍيـث  املفيطيث، مؤكػا ٌَ ُاضيـث، وعـا اتل
ٔسيـث ـكيث احلٓ املفـيطيث   -ضيخّ املتػ يث ةخيم اتللاحلػ ابرش

وبهِّ وع  ُففّ ٌَ ُاضيث أعؽى يف عِػق مغاس ٌخعارض 
ًٌا ٌ  اتللاحلػ ادليجيث املؼنٔرة  . حٍا

ٔضيػ، أىىغ فٍَ عالل حعٍ يً ٌؽيق غري حمػوس بيخ
اإلـالم يف ضليلث األمؽ أي إماكن تلشفيػ اىؽتيعث 
ٔسّ  اإلهليث، ٌ  ُيف حام ىفهؽة اثلابٔث املفيطيث، وبؼبم اتل

الم اجل ام ابلجئي  ابالْٔيت، اذلي َكن  -اىعلا ػي ضؽً اإـل
ٔـيػ  -ٌٓيًٍِا يف اتلطٔرات املفيطيث  يٍا يف اىعرص اب -اـل

ٔيَ اإلىيه بيخاريظ، وضٔل اتللػيؿ، وجتفيػ اإلهل ضٔل اتله
الم ةاىجفتث هؼا َكن هٓٔر اإـل ٔسيث  ذاحّ. ْو برلياُتني احلٓ

 .(1)«اتلارييخ -واملفيطيث ًًُٔع ٌَ اتلطػي ادليين 
عييِا أن ُخؼنؽ أن »كدٞٮؿ د.اكري٨ آرمكرتك٩ش/ 

                                                           
دأزري اإلقالـ ىلع أكركبة يف ا٣ٞؿكف الٮقُٰ، مٮ٩ذ٧٘ؿل كات، مٮق١ٮ، ( 1)

 .(11/8ص)  ـ،1976
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االجتاه اىعػايئ عػ اإلـالم يف اىغؽب ْٔ سؾء ٌَ ٌِ ٌٔث 
ىغؽبيث، اىيت ةػأت يف اىتشلك ٌ  عرص اجلٓغث اىليً ا

واحلٍالت ابطييبيث، ويه ةػايث اـخعاسة اىغؽب ذلاحّ 
اخلاضث مؽة أعؽي. واىلؽن احلاسي عرش َكن ةػايث 
ألوروبا اجلػيػة، واكُج احلٍالت ابطييبيث ةٍراةث أول رس 

ٔم ةّ أوروبا اجلػيػة  . (1)«فعو دمايع حل
ىٮر ابلٕي احلٮـ أف ك٬٪ة يذٕني اتلججي٫ إىل أف د

أك  «ا٣ٕ٪ٙ»ػٮؼ ا٣٘ؿب ٨٦ اإلقالـ إ٧٩ة ثةٔس٫ ّة٬ؿة 
٬ٮ دىٮر ال  -٧ةاعت اإلقال٦يح اجلٔ٪ؽ ثٕي  «ا٣تنؽد»

 خي٤ٮ ٨٦ قؾاصح أك قُعيح.
كال مٟ أف مٮٝٙ ا٣ٕؽاء ٦ذضؾر دلل مؤقكةت 

 ا٣٘ؿب ٝج٢ ٔرص احلْٞح اإلقال٦يح ثٞؿكف ٦ذُةك٣ح. 
ي1546-ـ٧ٚ1483ةرد٨ لٮزؿ ) ٥ اإلوالح ادليين، ـ( ٔز

ؿأ دؿدمح ٦ٕةين ا٣ٞؿآف  كرأس ال١٪حكح ا٣ربكتكذة٩تيح، ك٬ٮ اذلمٝ 
٨ اتلٮراة كاإلجني٢ ٨٦ اتلْٕي٥ كاتلجضي٢.  ي٫ٔ   ك٦ة ذ٠ؿٚ 

                                                           
 ٦ٞةؿ جل٧ةؿ مة٬ني، جبؿيؽة الرشؽ األكقٍ.( 1)
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يٞٮؿ لٮزؿ ٦ذعؽزنة ثٕؽ ذلٟ ٨ٔ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥/ ز٥ 
أي نخاب ةغيظ وف ي  وميعٔن ْؼا اىلؽآن، املٌلء »

 .«ةاألكاذيب واخلؽافات واىف ا  
كل٥ دك٨ الاكزٮحل١يح ثأظك٨ ظةالن ٨٦ ا٣ربكتكذة٩تيح 

 يف و٪ةٔح ٬ؾق األكةذيت.
إف ٬ؾق الىٮرة ال ينرتؾ يف رق٧٭ة د٬ةٝ٪ح اجلرصا٩يح 
أك قةقح أكركبة كٝةدد٭ة ٚعكت، ث٢ ينةرًل٭٥ ٚي٭ة أدثةؤ٥٬ 

 ك٦سٞٛٮ٥٬ كٌٚ٪ة٩ٮ٥٬.
ـ( إىل إقٞةط 1111) «م٤ع٧ح ركال٩ؽ»٣ٞؽ ذ٬جخ 

٥ أف املك٧٤ني  اتلس٤ير ىلع املك٧٤ني ٞيؽة اتلٮظيؽ، ٚزٔت ٔك
يٕجؽكف زةلٮزنة كزجيًّة، كأ٩٭٥ إ٧٩ة ي٧ْٕٮف يٮـ اجل٧ٕح، أل٫٩ يٮـ 
إهلح احلت ٚي٪ٮس، ثح٪٧ة ي٥ْٕ اجلىةرل يٮـ األظؽ؛ أل٫٩ يٮـ 

 اهلل!
لك ٬ؾا النع٨ املـيٙ ل٤عٞيٞح ظىت ي٤ذ٭ت محةس 

ـ املضةزر كاملؾاثط  ـ تلٞة  ثةق٥ اهلل. ٔٮا٦٭٥ ثةحلٞؽ ىلع أ٢٬ اإلقال
امل٤ع٧ح ي٪ةدم اإل٦رباَٮر ص٪ٮدق يك يؾحبٮا »ٚيف ٬ؾق 
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املك٧٤ني، ٚيٞٮؿ/ ا٩ْؿكا إىل ٬ؾا النٕت امل٤ٕٮف إ٫٩ مٕت 
م٤عؽ، ال ٔالٝح هل ثةهلل، قٮؼ ي٧ىح اق٧٭٥ ٨٦ ٚٮؽ 
األرض الـاػؿة ثةحليةة، أل٩٭٥ يٕجؽكف األو٪ةـ، ال ي٧ك٨ 

إذف أف يكٮف هل٥ ػالص، ٣ٞؽ ظك٥ ٤ٔي٭٥، ٤ٚ٪جؽأ 
 .(1)ز٥ دجؽأ املؾحبح «د٪ٛيؾ احلك٥، ثةق٥ اهلل

د٤ٟ ثةػذىةر وٮرة اإلقالـ ا٣ٞؽي٧ح ٧٠ة ٔرب ٔ٪٭ة 
قةقح كٝةدة كر٬جةف كٚ٪ة٩ٮف، ٚ٭٢ د٘ريت د٤ٟ الىٮرة يف 

 ا٣ٕرص احلؽير ؟!
٢ٕ٣ يف أننٮدة اجل٪ؽم اإليُةيل أل٫٦ صٮاثنة ظني 

حرمٌل، أٌاه.. أحيم ضالحم.. ال حتيك، ةو اعطيك ويٞٮؿ هلة/ 
أُا ذاْب إىل ؼؽاةيؿ فؽًضا مرسوًرا، ـرةؼل سيم يف ـبيو 
ـطق األٌث امليعُٔث، ـرضاـب ادلياُث اإلـالٌيث، ـركاحو 

 .(2)ةكو كٔيت ملطٔ اىلؽآن
                                                           

وٮرة اإلقالـ يف ا٣رتاث ا٣٘ؿيب، ٬ٮبؿت ٬ريًلٮمؿ، كصري٩ٮت ركدؿ، ( 1)
، (43، 24، 23، 21، 18ص)دؿدمح زةثخ ٔيؽ، كدٞؽي٥ د. حم٧ؽ ٧ٔةرة، 

 ـ.1999َجٕح دار ٩٭ٌح مرص، ا٣ٞة٬ؿة 
الؿقٮؿ »٩ٞال ٨ٔ  ا٣ٞٮ٦يح كا٣٘ـك األمؿيكٰ ملع٧ؽ صالؿ ٠نٟ،( 2)

، 1، احلكحين ٦ٌٕؽل دار ال١ذةب ا٣ٕؿيب، ط«يف ٔيٮف ٗؿبيح ٦٪ىٛح ^
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ىلػ اـتفيً » ـ دٞٮؿ/1926كًلذجخ صؿيؽة ٚؿنكيح اعـ 
عتػ ابهؽيً اخلؽايب ٌَ غري رشوط، وعغ  حلٍايث فؽنفا، 

الم يف ذبم ٌا نِا ُتيغ، فاحل اسث ًٌٓ، فٓٔ يبرب اإـل
ٔـعِا اآلن أن ُفخم ةٓؼا ادليَ اىفخم اذلري   . (1)«ابطٍيً، وب

كإلنكةفو أف يٞةرف ثني ٬ؾا الالكـ كبني الكـ األب 
 «لكري مٮ٩خ»أربةف اثلةين ٦ٛضؿ احلؿكب الى٤يبيح يف دل٧ٓ 

أي٭ة اجل٪ٮد املكيعيٮف.. اذ٬جٮا » ـ ظني يٞٮؿ/1195اعـ 
املٞؽقح ٨٦ أيؽم األرشار، اذ٬جٮا كاٗك٤ٮا  كػ٤ىٮا ابلالد

 . (2) «أيؽيك٥ ثؽ٦ةء أكخلٟ املك٧٤ني ال١ٛةر
ا ٨٦ ٝٮؿ  راحف  «أيٮظني ركقذٮ»كدتجني اإلصةثح دلؽدن

ٝك٥ اتلؼُيٍ يف كزارة اخلةرصيح األمؿيكيح كمكتنةر 
ـ 1967الؿاحف صٮنكٮف لنبٮف الرشؽ األكقٍ ظىت اعـ 

فات اىلا ٍث ةحِِا وبني جيب أن ُػرك أن اخلال»ظير ٝةؿ/ 
ابشعٔب اىعؽبيث ىحفج عالفات ةني سول أو شعٔب  ةو يه 

                                                           
 .(57ص)، 2116

(1 )28 / 5 1926), da acpechede constasntine .) 
 احلؿكب الى٤يبيح، د. قيؽ اعمٮر، م١ذجح األجن٤ٮ املرصيح.( 2)
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عالفات ةني احلغارة اإلـالٌيث واحلغارة املفيطيث، ىلػ 
ا ةني املفيطيث واإلـالم ٌِؼ اىلؽون  ًٌ َكن ابرصاع حمخػ

ؽٖ ، ك٬ٮ مكذ٧ؿ ظىت ٬ؾق ال٤عْح ثىٮر خمذ٤ٛح، ك٦٪ؾ ابـٔ
ا٣٘ؿب، كػٌٓ ا٣رتاث  ٝؿف ك٩ىٙ ػٌٓ اإلقالـ لكيُؿة

اإلقالَل ل٤رتاث املكييح.. إف ا٣ْؿكؼ اتلةرخييح دؤًلؽ أف 
ـء م٢٧١ ل٤ٕةل٥ ا٣٘ؿيب..، ٤ٚكٛذ٫  أمؿيكة إ٧٩ة يه ص
ٞيؽد٫ ك٩ْة٫٦، كذلٟ جي٤ٕ٭ة دٞٙ ٦ٕةديح ل٤ٕةل٥ الرشيق  ٔك
ٞيؽد٫ املذ٧س٤ح ثةدلي٨ اإلقالَل، كال  اإلقالَل ث٤ٛكٛذ٫ ٔك

ؾا املٮٝٙ يف الىٙ املٕةدم تكذُيٓ أمؿيكة إال أف دٞٙ ٬
 .(1)الى٭يٮ٩يح... لإلقالـ كإىل صة٩ت ا٣ٕةل٥ ا٣٘ؿيب كادلك٣ح

ـ 1973أكذٮبؿ ٬ 1393كيف أٔٞةب ظؿب رمٌةف 
ا٣ٛؿنكيح اقذٛذةء ل٤ؿأم ا٣ٕةـ  «٣ٛيضةرك»أصؿت وعيٛح 

% ٦ٓ إرسااي٢ مؤيؽكف 45ا٣ٛؿنيس ٚأقٛؿ االقذٛذةء ٨ٔ أف 
% ال رأم 31ا٣ُؿٚني، ك% ٦ٓ 8% يؤيؽكف ا٣ٕؿب، ك17هلة، ك 

هل٥، كأصؿل املٕ٭ؽ الٮَين اقذٛذةءن ل٤ؿأم ا٣ٕةـ يف جلؽف 
                                                           

ٕة( 1) ٮلٮف / دمؿكا اإلقالـ أثيؽكا أ٫٤٬، صالؿ ا٣ ؿب ٞي ل٥، م١ذجح الىعةثح، ٝةدة ا٣٘
 .(31ص)
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% ٨٦ ا٣ربيُة٩حني اذلي٨ م٤٧٭٥ 47.5ٚأقٛؿ ىلع أف 
% يؤيؽكف ادلكؿ 5االقذٛذةء يؤيؽكف إرسااي٢ يف ٦ٞةث٢ 

األمؿيكٰ اقذٛذةء ل٤ؿأم  «صةلٮب» ا٣ٕؿبيح، كأصؿل ٦ٕ٭ؽ
كذٮبؿ ٚأقٛؿ ٨ٔ أف أ 6اع يف الرشؽ األكقٍ يٮـ ػـ٨ٔ اجل

% ٍٚٞ 6% ٨٦ األمؿيكيني يؤيؽكف إرسااي٢ يف ٦ٞةث٢ 47
 .(1)يؤيؽكف ادلكؿ ا٣ٕؿبيح 

كأرصٕخ ثٕي اجل٭ةت ٬ؾق اجلذةاش إىل ٦ة د٫٤ٕٛ ادلاعيح 
الى٭يٮ٩يح يف الؿأم ا٣ٕةـ يف ا٣ٕةل٥ ا٣٘ؿيب ك٦ؽل ٧ٜٔ صؾكر٬ة 

، ث٢ ٚي٫.. إال أف ٬ؾا ٣حف راصٕة إىل ادلاعيح الى٭يٮ٩يح كظؽ٬ة
إف ٦ة د٫٤ٕٛ ٬ؾق ادلاعيح ٬ٮ دجنيٍ ل٤ؿكاقت ا٣ٞؽي٧ح ا٣يت 
ػ٤ٛذ٭ة احلؿكب الى٤يبيح ٨٦ ث٘ي كًلؿا٬يح ل٧٤ك٧٤ني، د٤ٟ 
ـاؿ كقذ٢ْ ٦٪٤ُٜ اتلؼُيٍ ل٤ٕةل٥ ا٣٘ؿيب يف  األظٞةد ا٣يت ال د

 ٔالٝةد٫ ثة٣ٕةل٥ اإلقالَل يف خمذ٤ٙ املضةالت. 
ٜ الػؿاحف األقػج-كامل١ٛؿ االقرتادييج األمؿيكػٰ 

أن » «ا٣ٛؿوح الكػةةح»يف ٠ذةث٫ -يؾ٠ؿ  -ريتنةرد ٩ي١كٮف
                                                           

اإلقالـ ٝٮة ا٣٘ؽ ا٣ٕةمليح، ثةكؿ م٧زت، دؿدمح د. حم٧ؽ مة٦ح، َجٕح ( 1)
 .(4ص)م١ذجح ك٬جح، ا٣ٞة٬ؿة، 
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ٔأ ضـٔرة  اىعػاء بيٍفيٍني ْٔ األمؽ األكرث شـئًًع، واألــ
ــؽيكيني ــٔر األم ــؽيكيني »، «دلى دمٓ ــَ األم ــري ٌ فهر

يخطٔرون أن املفيٍني ًْ شعٔب غري ٌخطبرة، وسمٔئن، 
وغري ٌِؽليني، ويعخلـػون أن ــئف حمٍـػ وأحتاعـّ يه 

ـيا وأفؽيليـا، وضـ  ابفتب يف  اُتشار ادليَ اإلـاليم يف ـآ
ٔا  ـَ األمـؽيكيني كـػ أضـتط أوروبا.. وذلبم فإن ابهرـرييٌَ 
ٔأ يف  يِ ؽون إىل لك املفيٍني نرعػاء.. وىحؿ ِْاك ضـٔرة أــ
ـاليم ٔاؼَ األمؽيكٖ ٌَ ضـٔرة اىعـابً اإـل ، «ذَْ وعٍري امل

الم واىغـؽب ٌخغـاسان..» وأن  وحيؼر ةعظ املؽاكتني ٌَ أن اإـل
ـ   الم ـٔف يطـتص كـٔة سئبٔحلتيهيـث ٌخؽؽفـث.. وأُـٌّ  اإـل
ــف  ــث املخاضــث ـــٔف يؤى ــات املاسي ــػ ابفــاكين واإلماكُ اىزتاي
ٔفًٓ بيليـام ةرـٔرة  ٔضػون ضف املفئٍن خماؼؽ نترية،.. وأًُٓ ي
ٔــهٔ  ـ  م ـٔف يغـؽؽ اىغـؽب إىل أن يخطـػٌ  عػ اىغؽب، ـو

اليم ٔاسّ اخلؽؽ اىعػواين بيعابً اإـل  .  (1) «حل
أ٫٩ ٣حكخ »كإذا اكف ريتنةرد ٩ي١كٮف ٝؽ أ٨٤ٔ 

                                                           
ا٣ٛؿوح الكةةح، لؿيتنةرد ٩ي١كٮف، دؿدمح أمحؽ وؽيق مؿاد، َجٕح  (1)

 .(153، 152، 141، 138، 28ص)ـ، 1992ا٣ٞة٬ؿة 
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٧ري املٮا٨َ األمؿيكٰ أقٮأ ٨٦  ٬٪ةؾ وٮرة يف ذ٨٬ ًك
يف - «و٪ةٔح ٬ؾق الىٮرة». ٚإف «وٮرة ا٣ٕةل٥ اإلقالَل

قةثٞح ىلع ٝيةـ إرسااي٢..  -اثلٞةٚح ا٣٘ؿبيح كال٧ٌري ا٣٘ؿيب
. يٞٮؿ .كظٞجح اجلٍٛ.. كظؿٌلت اجل٭ةد اإلقالَل ثال مٟ

حتؽز٪ة ٨ٔ أف  «الن٭ةدات األملة٩يح»ٚػ  ٧ٔةرة/ حم٧ؽ د.
 -أم ٝج٢ ةٮ أ٣ٙ اعـ-اإلٚؿ٩ش ٦٪ؾ احلؿكب الى٤يبيح »

اك٩ٮا ي٤ُٞٮف ىلع ا٣ٕؿب كاملك٧٤ني وٛةت اجلجف احليٮاين 
!!.. كيه الىٛةت ا٣يت ال دـاؿ  «كالالكب كاخل٪ةزيؿ احلٞري...

 .(1)مةإح يف وعةٚح ا٣٘ؿب املٕةرص، كيف أٚالـ ٬ٮحلٮكد!
يف الٮاليةت املذعؽة  د٪ةَل األوٮحلح اإلجني٤يح٧٠ة أف 

دمةاعت ًٍ٘ قيةيس هلة أوجعخ تنلك  كا٣يتاألمؿيكيح 
ي٧س٢  ؛يف قيةقح الٮاليةت املذعؽة األمؿيكيح ٣ٕٛةؿادلكر ا

ـاء الىٮرة ا٣ٞجيعح  ، ىٮر اتلُةكؿ يف ا٣ٕرص احلؽيرلثٞيح أص
كٕح ٨٦ رؤقةء ٚ٭ؾق ا٣ٕٞيؽة األوٮحلح اإلجني٤يح يؤ٨٦ ث٭ة ت

 .(2)أمؿيكة كاعرش٥٬ الؿاحف األمؿيكٰ ثٮش االث٨
                                                           

حم٧ؽ ٧ٔةرة، َجٕح دار  .كاإلقالـ، ديف ٫ٞٚ املٮاص٭ح ثني ا٣٘ؿب ( 1)
 .(141ص)ـ، 2113الرشكؽ ادلكحلح، ا٣ٞة٬ؿة 

  .٠ذةب ابلٕؽ ادليين ل٤ؿاحف األمؿيكٰ ثذرصؼ (2)
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يٛرس ل٧٤ك٧٤ني كل٤ٕةل٥  ني٬ؤالء اإلجني٤ي (1)كأذٞةد
                                                           

 =دٕذرب ٬ؾق ا٣ٕٞيؽة ا٦ذؽادان حلؿًلح اإلوالح ادليين ثـاع٦ح ٦ةرد٨ لٮزؿ (3)
ا٣يت ثؽأت اكظذضةج ىلع ابلةثة الاكزٮحليك كرٌٚخ دٮقٍ رصةؿ = 

ثح٪٭٥ كبني اهلل كدٔخ إىل اتلُجيٜ احلؿيف ل١٤ذةب املٞؽس ال١٭٪ٮت 
خ هل ٬ؾق ا٣ُةاٛح  كدٛكريق دكف الؿصٮع إىل رصةؿ ادلي٨، كبكجت ٦ة دًٕؿ
ا٣ربكتكذة٩تيح ٨٦ ظؿكب َةاٛيح ثح٪٭ة كبني الاكزٮحلٟ اًُؿ ا٣ربكتكذة٩خ 
إىل اهلضؿة إىل ا٣ٕةل٥ اجلؽيؽ ٚذؽٚٞٮا ىلع أمؿيكة ث٧ضؿد ا٠تنةٚ٭ة 

أكرث قاك٩٭ة كدأقف ثؾلٟ املضذ٧ٓ األمؿيكٰ ىلع أقةس كوةركا 
ثؿكتكذة٩يت دٮرايت كدبىن دميٓ ا٣ٕٞةاؽ اتلٮراديح كاألقةَري املعؿٚح ا٣يت 
ـٔٮـ اذلم ث٧ٮصج٫  ؽ امل دذعؽث ٨ٔ ٩جٮءات دذ٤ٕٜ ثةألرض املٞؽقح كبةلٔٮ
ٮدة ٨٦ ا٣ٛؿات إىل اجلي٢  اقذعٜ احل٭ٮد الى٭ةي٪ح اقرتصةع األرض املٔٮ

ٮدة ل٤كة٦يني( ٧٤ٔة ثأف  ا٣ٕؿب )ٚ٭٥ يٕ ذربكف أرض ٠٪ٕةف لك٭ة مٔٮ
 .ا٤ٛ٣كُيجيني ٨٦ الكة٦يني ٨٦ ثين إق٧ةٔي٢ 

دٞٮؿ اتلٮراة املعؿٚح يف قٛؿ اتل١ٮي٨ )م٤ٕٮف ٠٪ٕةف ٔجؽ ا٣ٕجيؽ يكٮف 
ألػٮي٫ .. كٝةؿ ٦جةرؾ الؿب هلإ قةـ كٝةؿ حلك٨ ٠٪ٕةف ٔجؽان هل٥ يٛذط اهلل 

كحلك٨ ٠٪ٕةف ٔجؽان هل٥( أ.٬. ز٥ حلةٚر ٚحكك٨ يف مكةك٨ قةـ 
)ّ٭ؿ الؿب إلثؿاـ كٝةؿ ٣جك٤ٟ أُٰٔ ٬ؾق  12يكت٪ؽ إىل اإلوعةح 

نريدٟ ك٨٦ ثيخ  ٟ ٔك األرض( كيٞٮؿ )ٝةؿ الؿب إلثؿاـ إذ٬ت ٨٦ أًر
أثيٟ إىل األرض ا٣يت أريٟ ٚأ٤٬ٟ أ٦ح ْٔي٧ح كأثةرًلٟ كأ٥ْٔ اق٧ٟ 

 كص٪ٮبةن كيكٮف نك٤ٟ ٠رتاب األرض كي٧ذؽ ٗؿبةن كرشٝةن كم٧ةالن 
٨٦ اتلٮراة  28كيتجةرؾ ٚيٟ كيف نك٤ٟ دميٓ ٝجةا٢ األرض( اإلوعةح 

٦ذٕة٦ني ٨ٔ ا٩ُجةؽ ٬ؾق املٮاوٛةت ىلع ا٣ٕؿب املك٧٤ني ٚ٭٥ ٨٦ 
الكة٦يني ٨٦ ثين إق٧ةٔي٢ ك٥٬ أكرث ٨٦ امل٤يةر كالؿبٓ ٠رتاب األرض 

ٮف يف دميٓ أةةء ا٣ٕةل٥.  كمٮٔز
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لك٫ املٮٝٙ ٗري األػاليق لكيةقح الٮاليةت املذعؽة امل٪عةزة 
كًل٧ة الى٭يٮ٩يح  ثةدلك٣حٕٚالٝذ٭٥  كا٣يت دكي٢ ث١٧ية٣ني.

ري كأػالؽ كدي٨ يٞٮؿ اكردؿ يف ٠ذةث٫ ٔالٝح ٦ذضؾرة يف ٧ً
 ك٦ٕذٞؽات النٕت األمؿيكٰ.

ٔذٞةد امل٪عؿؼ املٮٝٙ املٌةد يٛرس أيٌةن ٬ؾا اال٧٠ة 
اذلم دذؼؾق الٮاليةت املذعؽة األمؿيكيح جتةق ا٣ٌٞيح 
ا٤ٛ٣كُيجيح كبةألػه جتةق ثيخ املٞؽس اذلم يذٕؿض 
ـٔٮ٦ح ث٭ؽؼ ٬ؽ٫٦ إلٝة٦ح  ل٤ذٕؽيةت الى٭يٮ٩يح كاحلٛؿيةت امل

ـٔٮـ   كٚٞةن تلىٮراد٭٥ الى٭يٮمكيعيح املنرتًلح.اهليلك امل
ـايؽ حتك٥ ٬ؾق احلؿًلح األوٮحلح اإلجني٤يح يف  كٝؽ د
دميٓ قيةقةت اإلدارة األمؿيكيح كبةألػه يف ا٣ٕٞؽي٨ 

                                                           
ة األ٣ٛيح ا٣يت دذعؽث ٨ٔ كيٕذ٪ٜ األوٮحلٮف املكيعيٮف ا٣ٕٞيؽ

ؽاد كاتل٧٭يؽ هلؾا ا٣زنكؿ  =ا٣زنكؿ اثلةين ل٧٤كيط كأ٫٩ الثؽ ٨٦ اإٔل
 حبنؽ كجت٧يٓ احل٭ٮد يف ٤ٚكُني كإاع٩ذ٭٥ ثةملةؿ كالكالح خلٮض= 

ـ٧ٔٮف ا٩ذىةر احل٭ٮد كاجلىةرل ىلع الٮزجيني  ٦ٕؿًلح ٬ؿدليؽكف ا٣يت ي
ـ٧ٔ٭٥( كذلٟ ثأف يؿدٛٓ اجلىةرل ٚ ٮؽ الكعةب كأ٦ة )أم املك٧٤ٮف ث

)رؤية يٮظ٪ة  املك٧٤ٮف ٚكي٘ؿٝٮف يف حبرية اجلةر املذٞؽة ثةل١ربيخ
 .الال٬ٮيت ثة٣ٕ٭ؽ اجلؽيؽ(
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األػريي٨ حبير وةرت ٦٪٤ُٞةن كدإٚةن تلُةكؿ ا٣٘ؿب ثٞيةدة 
زٮاثخ ادلي٨ ظؿ٦ةت كالٮاليةت املذعؽة ىلع ٠سري ٨٦ 

مكذ٤٘ح اجلٛٮذ اإلٝذىةدم كا٣ٕك١ؿم اإلقالَل احل٪يٙ، 
دكؿ  كالكيةيس يف ٚؿض ٦ة دؿاق ٨٦ خمُُةت كأ٬ؽاؼ ىلع

 ا٣ٕةل٥ اإلقالَل دكف أذجةر لكيةدد٭ة ىلع أكَة٩٭ة ك٦ٞؽراد٭ة!!
يف  ك٬ؾق احل١ٮ٦ح اإلجني٤يح املعةْٚح احلة٧٠ح

يف ظةصح إىل أظؽاث احلةدم ل٥ دك٨ الٮاليةت املذعؽة 
ٔٮل اإلر٬ةب جب٧يٓ امل٪٧ْةت ٔرش ٨٦ قبذ٧رب إللىةؽ د

كَل ٦ة ٬٪ةلٟ أف ٬ؾق  ،كاجل٧ٕيةت كادلكؿ اإلقال٦يح
زٮاثخ ٔٞةاؽيح كديجيح ٨٦ دٕٛي٢ األظؽاث ٔض٤خ 

٦ذالز٦ح دلل ٬ؤالء األوٮحلني اجلؽد، يٞٮؿ ا٣ٞف 
)ٚؿا٩ك٤ني صؿا٬ةـ(/ )إف اإلقالـ دي٨ رشيؿ يسء صؽان( 

ـأ ٨٦ دٕةحل٥ ا ـء ال يذض  . (1)إلقالـ(كيٞٮؿ/ )إف اإلر٬ةب ص
كٝؽ ث٤ٖ االقذ١جةر األمؿيكٰ األوٮيل يف اتلؽػ٢ 
يف زٞةٚةت ادلكؿ ا٣ٕؿبيح كاإلقال٦يح ظىت أ٫٩ َجٓ كنرش ٦ة 
يكُل ثة٣ٛؿٝةف األمؿيكٰ يف ثٕي ادلكؿ ا٣ٕؿبيح )ثٕؽ٦ة 

                                                           
  .2112أٗكُف  31ا٩ْؿ وعيٛح الـيذٮ٩ح األمؿيكيح يف  (1)
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ظؾؼ دميٓ اآليةت ا٣ٞؿآ٩يح ا٣يت دذعؽث ٨ٔ احل٭ٮد 
 كاجلىةرل كاجل٭ةد يف قبي٢ اهلل(!!

ةكؿ ىلع الؿمٮز كاثلٮاثخ أيؽت كيف دلةؿ اتلُ
٨٦  ٧٩ؿؾاادل أ٢٬األوٮحلح املكيعيح يف أمؿيكة ٦ة ٝةـ ث٫ 

، كد٪ةك٣خ ثٕي ا٣ٌٛةايةت ٦ة ٝةـ ث٫ دُةكؿ ىلع الؿقٮؿ 
 أظؽ زاع٦ةد٭٥ ٨٦ د٧ٮي٢ لؿقةـ الاكريكةدري امل٤ٕٮف!!

أ٦ة مٮٝٛ٭٥ ٨٦ أكىل ا٣ٞج٤ذني كزة٣ر احلؿ٦ني املكضؽ 
ٜ كذ٠ؿ٩ة ٚ٭٥ يؤيؽكف كي٭٤٤ٮف للك األٝىص املجةرؾ ٧١ٚة قج

ـ٥ٔ  نكضةـ ذلٟ ٦ٓ اامل٧ةرقةت املٕذؽيح ىلع ٠يةف املكضؽ ث
٦ٕذٞؽ٥٬ اخلةص ث٭ؿدليؽكف اذلم الثؽ أف يكج٫ٞ ٬ؽـ 

ـٔٮـ.  املكضؽ األٝىص املجةرؾ كب٪ةء اهليلك امل
كِبىٮص املْة٬ؿ األػؿل ل٤ٕؽاء الى٭يٮمكييح 

يس كا٣ٕك١ؿم، ٚٞؽ كزٮاثذ٫ كاملذ٤ٕٜ ثةجلة٩ت الكيةلإلقالـ 
٥ْ يف اتلأزري ىلع  اكف ل٤عؿًلح األوٮحلح املكيعيح ادلكر اأٔل
ا٣ٞؿار الكيةيس األمؿيكٰ ك٦ة ٩ذش ٔ٪٫ ٨٦ ٝؿارات ٔؽكا٩يح 

 األمؿيكيح ىلع ٦ؽل الك٪ٮات األػرية!اإلدارة اختؾد٭ة 
كألف احلؽير ٨ٔ ذلٟ هل دلةالت أػؿل ٚ٪١ذيف 
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كيعيح اك٩خ كراء ٦ة احلؿًلح األوٮحلح املإدمةالن أف ثة٣ٞٮؿ 
كاملك٧٤ني ٨٦ ٩ٮازؿ ك ٦آيس ٠٘ـك ثرلي٨ ثةإلقالـ ظةؽ 

مك٧٤ني ٧٬ة ا٣ٕؿاؽ كأٚ٘ةنكذةف كابلُل ث٧اليني املك٧٤ني 
٨٦ مٕجي٭٧ة، ك٦ة ٩ذش ٨ٔ قيةقةت أمؿيكة امل٪عةزة 

ك٦ة دجٕ٭ة ٨٦ ظىةر ػة٩ٜ حل١ٮ٦ح  ،ل١٤يةف الى٭يٮين
 كل٤نٕت ا٤ٛ٣كُيين.اإلقال٦يح محةس 

ٕؽاء املرشكع ا٣٘ؿيب لإلقالـ ٬ٮ مٮٝٙ ك١٬ؾا ٚ
٨٤ٕ٦ ٨٦ ٠سريي٨ يف دكااؿ كمؤقكةت و٪ٓ ا٣ٞؿار، ك٣حف 

ة و٪ٕذ٫  ؛ إ٧٩ة ي٧س٢ منلكح أقجٜ «ذ٬٪يح املؤامؿة»ك٧٬ن
كأ٧ٜٔ ٨٦ الٮٝةآ ا٣ُةراح كاآل٩يح ا٣يت أز٧ؿد٭ة ظؿٌلت 

املٕةرصة، أك ثٕي ٥ْ٩ االقتجؽاد  يحاإلقال٦اجل٭ٌح 
 ٌلت اجل٭ةديح ٬٪ة أك ٬٪ةؾ. احلة٧٠ح، أك ثٕي احلؿ

كال ي٧٪ٓ كصٮد ٬ؾا اتلٮص٫ ا٣ٕةـ ٨٦ روؽ يشء ٨٦ 
اتلٮص٫ اإلجيةيب يف مٮٝٙ ال١٪حكح أك مٮٝٙ ٔؽد ٨٦ 
األٚؿاد؛ ٨٧ٚ ذلٟ أف ال١٪حكح الاكزٮحل١يح ٩ةٝنخ يف دل٧ٕ٭ة 

ـ( ا٣ٕالٝح ثني ال١٪حكح 1965 -ـ1962ا٣ٛةدياكين اثلةين )
 رت ثية٩نة إجيةثيًّة صةء ٚي٫/كاألديةف ٗري املكيعيح ز٥ أوؽ
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إن ابهِحفث حِ ؽ ةعني االعختار أيًغا إىل املفيٍني »
ٔم ابؽضيً اىلاسر ا  ٔاضػ اىيح اىلي اذليَ يعتػون اإلهل اب
لك يشء، عاىق ابفٍاء واألرض، اذليَ )أي املفيٍني( 
ٔا ةكييخًٓ ض  ألوامؽ اهلل غري املعيِث،  جيخٓػون يف أن خيغع

ْيً، اذلي يفِػ إحلّ ةؽيتث عاؼؽ اإليٍان نٍا عغ  هل إةؽا
ٔا ةّ نإهل،  اليم، إًُٓ جيئن يفٔع نِيب وإن بً يعرتف اإـل
ويكؽمٔن أٌّ مؽيً اىعؼراء  ةو إًُٓ ةخلٔى يخبرعٔن إحلٓا 
ٔم ادليَ عِػٌا يثيب  أضياًُا!!. عالوة ا ذبم فإًُٓ يجخ ؽون ي

األعالكيث اهلل لك اىبرش اىلا ٍني ٌَ املٔت، ويع ٍٔن احلياة 
ٔم، وإذا  أيًغا، ويؤسون اىعتاسة هلل ال ـيٍا ةابطالة وابؾاكة وابط
َكُج كػ نشرت ا مؽ اىلؽون ٌِازًعت وعػاوات نررية ةني 
املفيطيني واملفيٍني، فاملشخٍ  امللػس حيظ اجلٍي  ا أن 
ٔا  ٔا ةإعالص إىل اتلفاًْ املختاسل، ويطُٔ ٔا املايض ويِرصف يتِاـ

ىعػاىث االسخٍاعيث واخليارات األعالكيث، وابفالم ويعؾزوا ًٌعا ا
 .(1) «واحلؽيث، ىفا ػة اجلاس دميًعا

٣ك٨ األمؿ ل٥ يؽـ َٮيالن؛ ٚيف أكرب كأػُؿ مؤد٧ؿات ك
                                                           

، (215)اإلقالـ كاملكيعيني، د. ا٣حكيك صٮراٚحكيك، ق٤ك٤ح أٔالـ املٕؿٚح ( 1)
ين ل٤سٞةٚح كا٣ٛ٪ٮف  .(117ص)، 1996كاآلداب، ال١ٮيخ، ٩ٮ٧ٚرب  املض٤ف الَٮ
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اذلم ا٩ٕٞؽ يف ٠ٮلٮرادك ثأمؿيكة ق٪ح -ال١٪ةئف ا٣٘ؿبيح 
ٝؽ أرصٓ ٬ؾا ا٣ٕؽاء ا٣٘ؿيب املع٧ٮـ لإلقالـ إىل ٦ة رآق  -ـ1978

٧٠ة ٚ٭٧ذ٭ة  «ُجيٕح اإلقال٦يح امل٪ةٌٝح ل٤٪رصا٩يحا٣» كأق٧ةق ثػ
الم ْٔ »ال١٪ةئف ا٣٘ؿبيح. ٚٞة٣خ ٦ٞؿرات ٬ؾا املؤد٧ؿ/  إن اإـل

ٔضيػ اذلي حِاكظ مطاسره األضييث أـؿ اجلرصاُيث..  ادليَ اب
اليم ْٔ أكرث اجل ً ادليجيث املخِاـلث اسخٍاعيًّا  وإن اجل ام اإـل

ياـيًّا.. إُّ ضؽكث سيجيث ٌعاسيث بيِرصاُيث، خمؽؽث ختؽيًؽا  ـو
ؿ ضٔل  يفٔق كػرة اىبرش.. وال ةػ ٌَ ٌئات املؽانؾ اىيت حـؤ
الم ىفٍّٓ، واتلعامو  ٔاـؽث اجلطارى  بيرتك  ا اإـل اىعابً ة

 .(1) «ٌعّ، واعرتاكّ يف ضػٍق وسْاء
ز٥ ٬ة ٬ٮ ابلةثة الاكزٮحليك ثح٪ؽيكخ الكةدس ٔرش 

ٕح ٚي٘ري ٦ة يجكعت ٨٦ ٬ؾق املٮاٝٙ إىل مٮاٝٓ ٦رتاص
، « ظٮار اثلٞةٚةت..»إىل جل٪ح  «ظٮار األديةف»أق٧ٮق ث٤ض٪ح 

األمؿ اذلم يٕؽ ا٩ٞالثنة ىلع ٩ذةاش املض٧ٓ ا٣ٛةدياكين ا٣يت 
 .(2)د٧ٌ٪خ أرتاٚنة ثةدلية٩ةت اإلثؿا٬ي٧يح

كبةملس٢ ٧١ٚة روؽت درصحيةت كٍل٧ةت إجيةثيح ظٮؿ 
                                                           

 املىؽر الكةثٜ.( 1)
ـ، د.ثةق٥ ( 2) ملةذا يكؿ٬ٮ٫٩؟ األوٮؿ ا١ٛ٣ؿيح ٣ٕالٝح ا٣٘ؿب ثجيب اإلقال

 .(49ص)ػٛةيج 
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قحني اإلقالـ ٨٦ ٔرشات املسٞٛني كاألكةدي٧يني كالكية
 ا٣٘ؿبحني؛ إال أف الىٮت األىلع كال١رثة الاكزؿة ٣٘ري امل٪ىٛني!! 
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 التعليه موقف مياهج

 الغربية مً اإلسالو

 
َبثني    أى باححث يف صُأ ب شالم يف بملهنييخ بات  ّمّٕ يف بثالإ تَا
َتنرِهني تَ نني بصط ح ع ٖث يصثمّتٌ بثنياغر  يرجث  تيمّتٌث أن ن ر ٕث       

 بخل بايت ِتهنيَاُى نو خالهلني ب شالم.ي و بملريهسبت َبملب

إذ إف ٦ٕؿٚح ٦ةذا يٞٮلٮف؟ كًليٙ يٞٮلٮف؟ كملةذا يٞٮلٮف؟  -1
كًليٙ يؤزؿ ٦ة يٞٮلٮف ثُؿيٜ ٦جةرش أك ٗري ٦جةرش يف 
٤٧ٔيح و٪ٓ ا٣ٞؿار الكيةيس أك اثلٞةيف أك ا٣ٕك١ؿم 
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 كأ٫٤٬ ٨٦ األ٧٬يح ث٧اكف. جتةق اإلقالـ
اقةت يف اجلة٦ٕةت ا٣٘ؿبيح ٧٠ة أف خنجح ٨٦ أقةدؾة ادلر -2

دٕؽ٥٬ احل١ٮ٦ةت ا٣٘ؿبيح ث٧سةثح ػرباء كمؿاصٓ يف 
مأف اإلقالـ، كد٤ُت ٦٪٭٥ دٞؽي٥ الن٭ةدات 
كاتلٮويةت ٨ٔ ذلٟ النأف ل٧٤كبٮ٣ني، كيٞٮمٮف 
ثة٢ٕٛ٣ ثذٞؽي٥ د٤ٟ الن٭ةدات كاتلٮويةت، ك٣ك٨َّ 
٥٤ٔى ال١سريي٨ كمم٨ يك٧ٮف ِبرباء ا٣ْة٬ؿة اإلقال٦يح 

كمن١ٮؾ ٚي٫، ك٦ٕةرؼ أكرث٥٬ حتذةج  ٥٤ٔ ٦٪ٞٮص
إىل أف ديٮازف ثٮص٭ح اجلْؿ اإلقال٦يح، ظىت دٞرتب ٨٦ 
الىٮاب كدُٰٕ إٚةدات كم٭ةدات ال درض ثةملك٧٤ني 

 كال ث٧ىة٣ط ادلكؿ ا٣٘ؿبيح.
٧٠ة دؤزؿ ال١يٛيح ا٣يت دذ٥ ث٭ة دراقح اإلقالـ يف  -3

ة ث٪عٮ أك ثآػؿ يف ُٝةاعت  ٌن املؽارس كاجلة٦ٕةت أي
لؿأم ا٣ٕةـ ا٣٘ؿيب، كدؤزؿ ثةتلةيل يف ٔالٝح ٨٦ ا

ا٣٘ؿبحني ثةملك٧٤ني ىلع وٕيؽ ا٣ٕةل٥ اإلقالَل كىلع 
 مكذٮل اجلةحلةت املك٧٤ح يف ا٣٘ؿب.



 

35 

اإلقالـ يف امل٪ة٬ش »ك٨٦ ٩ةظيح أػؿل دٛيؽ دراقح  -4
يف حتؽيؽ ٦ة ي٧ك٨ أف ي٫٤ٕٛ  «ا٣٘ؿبيح املٕةرصة

قالَل ٥ اإل٧٤ةء كو٪ةع ا٣ٞؿار يف ا٣ٕةلاخلرباء كا٣ٕ
ملكةٔؽة ا٣٘ؿبحني ىلع دراقح اإلقالـ دراقح ٧٤ٔيح 

٧يٞح كذات صؽكل، حبير دؤدم دكرنا إجيةثيًّة ٩ػـ ي٭ح ٔك
يف إَةر ظٮار احلٌةرات، كحتكني ا٣ٕالٝةت املذٮدؿة 

 .(1)ثني ال١سري ٨٦ دكؿ ا٣ٕةل٥ اإلقالَل كا٣ٕةل٥ ا٣٘ؿيب
كٝج٢ دؽكي٨ أيح مالظْةت ظٮؿ مكأ٣ح ٔؿض 

 امل٪ة٬ش ا٣٘ؿبيح جتؽر اإلمةرة إىل أف ٬ؾق امل٪ة٬ش اإلقالـ يف
ٝؽ دأزؿت كبنلك ٦جةرش ث٧ة ػ٤ٛذ٫ احلؿًلح االقترشاٝيح ٨٦ 
ا  دؿاث، كاذلم ي٧ذؽ إىل ٝؿاثح ٝؿ٩ني ٨٦ الـ٦ةف، كػ٤َّٙ ةٮن

 .(2)٠ذةب ٨ٔ الرشؽ املك٥٤ ٨٦61.111 
كال ريت أف أوؽؽ ٦ٛ٭ٮـ لالقترشاؽ ٬ٮ ا٥٤ٕ٣ يف 

                                                           
ٓ اهلل، ط( 1) ٝي ٕةرصة، د. حم٧ؽ ك ؿبيح امل ـ يف امل٪ة٬ش ا٣٘  .(26-25)ص ـ 2116، 1اإلقال
(2 )Orientalism and the west: An attack on learned ignorange Time. 

april 16.1969, p54. 
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قذ٧ٕةر، ك٬ؽ٫ٚ إذاثح النؼىيح ػؽ٦ح الكيةقح كاال
اإلقال٦يح، كد٘يري ٦ة ث٪ٛف املك٧٤ني ٨٦ إي٧ةف ثةإلقالـ 
سي٫٤ً، ك٫ً٧ْ٩ ك٣٘ذ٫ً كظٌةرد٫ً، كاتل٪١ؿ للك ٬ؾا، كُٝٓ  ك٦ي

 .(1)الى٤ح ثني املك٥٤ كبني دي٪٫ كرب٫ ك٩بي٫
كظؿًلح اتل٪ىري يه و٪ٮ ظؿًلح االقترشاؽ يف تنٮي٫ 

كادنا يف ٦٭٪ح اتل٤ٕي٥ يف وٮرة اإلقالـ، ٚٞؽ اكف امل٪رصكف ر
ا٣٘ؿب، ظير اك٩خ املؽارس يف أكركبة دٞةـ يف ال١٪ةئف، كيف 
أمؿيكة دٮىل ٦٭٧ح اتل٤ٕي٥ اآلثةء امل٪رصكف ا٣ٛةركف ثؽي٪٭٥ 
ُ٭ةد اذلم ٣ٞٮق ثأكركبة، كٝؽ اكف يف ٤َيٕح أ٬ؽاٚ٭٥  ٨٦ ااًل
تنٮي٫ مٮاد ادلراقةت اإلقال٦يح، ظىت يُٕٞٮا ا٣ُؿيٜ ىلع 

ف ٤ٔي٭٥ أف يىٮركا ا٣ٕٞيؽة اإلقال٦يح ثىٮرة اإلقالـ، كٌل
٦٪١ؿة ظىت يجؾؿ مٮاَ٪ٮ٥٬ أٝىص ص٭ؽ تل٪ىري املك٧٤ني 

 .(2)يىٮرك٫٩ هل٥ كإ٩ٞةذ٥٬ ٨٦ ٬ؾا ادلي٨ الٮزين ٧٠ة
                                                           

اإلقالـ كادلٔٮات اهلؽا٦ح، أ٩ٮر اجل٪ؽم، َجٓ املؼذةر اإلقالَل، ( 1)
 .(21)ص ٬، 1411ا٣ٞة٬ؿة  

اتلبنري كاالقذ٧ٕةر يف ابلالد ا٣ٕؿبيح، د. مىُىف اخلةدلم، د.٧ٔؿ ( 2)
 .(45-39)ص ـ، 1977ٚؿكخ، امل١ذجح ا٣ٞرصيح، ويؽا، 
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وفيٍا يٌل عػس ٌَ املالض ات ضٔل مٔكف املِاْز 
 ادلراـيث يف اىغؽب ٌَ اإلـالم/

الس»يف دراقح ٧٤ٔيح أٔؽ٬ة لك ٨٦   «قٮزاف دٗك
حففري اإلـالم يف املػارس »ثٕ٪ٮاف  «ركس دكف»ك

اقذٕؿض ابلةظسةف حمذٮيةت قذح ٠ذت  «األمؽيكيث
خ لإلقالـ كديرقخ ل٤ُالب ٨٦ الىٙ  د٤ٕي٧يح دًٕؿ

 الكةدس إىل اثلةين ٔرش.
كٝؽ أمةرت ادلراقح إىل أف ا٣ُة٣ت ٚي٧ة قجٜ اكف 
يذؼؿج ٨٦ ادلراقح اجلة٦ٕيح ال يٕؿؼ محبنة ٨ٔ اإلقالـ، 

أف حتك٪نة َؿأ يف ٬ؾا االجتةق ثٕؽ د٘ري يف ادلقذٮر إال 
ـ اذلم ق٧ط ثذؽريف األديةف اكٚح يف 1988األمؿيكٰ ق٪ح 

ة ٨٦ ذلٟ اال٬ذ٧ةـ. ًّْ  امل٪ة٬ش اتل٤ٕي٧يح، ٚ٪ةؿ اإلقالـ ظ
ك٣ك٨ اذلم كرد يف ٬ؾق امل٪ة٬ش ادلراقيح يثري ٔضجنة 
 ظير ٝي٢/ إف اإلقالـ نكؼح ٦ٕؽ٣ح ٨ٔ ادلية٩تني احل٭ٮديح
كاجلرصا٩يح، كُٕٝخ الى٤ح ثني اإلقالـ كاملك٧٤ني ٨٦ ص٭ح، 

٨٦ ص٭ح أػؿل، ز٥ مح٤خ ٬ؾق ال١ذت ىلع  كبني إثؿا٬ي٥ 
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كأ٫٩  !ا٩تنةر اإلقالـ ىلع أقةس ٠ٮ٫٩ ل٥ ي٪ترش إال ثةلكيٙ
يٌُ٭ؽ ٗري املك٧٤ني، كيىةدر ظٞٮؽ املؿأة، كيف ٩ٛف الٮٝخ 

 !!ال دؾ٠ؿ د٤ٟ امل٪ة٬ش ٨ٔ ظٌةرة اإلقالـ محبنة
كٝؽ ٤ٜٔ ابلةظسةف ىلع أف ٬ؾق ال١ذت ظني د٪ىػٙ 
اإلقػػالـ ٚإ٩٭ػػة دكػػذيف ثػػؾ٠ؿ ظٞػػةاٜ صةٚػػح كال دُٕي٭ػػة 
اتلٛكري الىعيط الالاٜ، ظىت إ٩٭ة دىٮر ٔجةدات املك٧٤ني 
ـء ٨٦ ثٞةية الٮزجيػح، ك٬ػٮ ٦ػة يذُػةثٜ ٦ػٓ الكـ  ىلع أ٩٭ة ص

 .(1)املكترشٝني ا٣ٞؽ٦ةء
ذةذ ا٤ٕ٣ٮـ ٦ةيك٢ ق٤ي٧ةف أق .كيف دراقح أٔؽ٬ة د

ثأمؿيكة ثٕ٪ٮاف دأزري  «٠جكةس»الكيةقيح جبة٦ٕح 
املٞؿرات ادلراقيح يف اثلة٩ٮيح ىلع دكٮي٨ املؼي٤ح 
األمؿيكيح لنٕٮب الرشؽ األكقٍ، ك٨٦ ػالؿ اقذُالع 
إظىةيئ آلراء األقةدؾة كا٣ُالب يف املؽارس اثلة٩ٮيح يف 
قخ كاليةت أمؿيكيح، ا٩ذىه ابلةظر إىل أف ٬ؾق الرشحيح 

                                                           
(1)      Susan L. Duglass, and Rosse. Dunn "Interpreting Islam in American 

Schools" The Annual of American academy of political and social 

sciences, p. 588. July 2003 p.62.                         
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ٕربكف ٨ٔ آراء د٧ٕي٧يح ق٤جيحو ٔؽاايحو ٨ٔ اإلقالـ ي
 كاملك٧٤ني، ك٧٤ٝة يٕربكف ٨ٔ آراء إجيةثيح.

كٝؽ ٢ٞ٩ يف دراقذ٫ ٝٮؿ ثٌٕ٭٥ يف دٕؿيٛ٭٥ لإلقالـ/ 
، «إُّ اإليٍان اذلي يعٔق اتلفهري اخلالق»، أك «إُّ سيَ زا ف»

 .«إُّ ادليَ اذلي يفتب ختيًفا يف ٍُٔ ُٓغث أحتاعّ»أك 
ٔم حيتٔن »ا٣ُالب ل٧٤ك٧٤ني ٚ٭ٮ أ٩٭٥  أ٦ة دىٮر ك

ٔم ٌخػئِن خمػوعٔن ٌَ رسال »، أك «احلؽوب ةؽتيعخًٓ ك
ٔار»، أك «ادليَ  .«أًُٓ أضطاب ادليَ اىعشيب غؽيب األؼ

كًلسري ٨٦ أكخلٟ يؿبُٮف ثني اإلقالـ كاحلؿكب 
الى٤يبيح، ك٦٪٭٥ ٨٦ يؿبٍ ثح٪٫ كبني د٪ْي٧ةت األمؿيكةف 

ّة٩ني أ٩٭٥  ،«إحلضة حم٧ؽ» الكٮد يف أمؿيكة ٨٦ أدجةع
 ي٧س٤ٮف اإلقالـ احلٜ.

٨٦ األقةدؾة اكف  اكًل٧ة أمةرت ادلراقح إىل أف ٔؽدن 
ا ٨ٔ اإلقالـ كأ٫٤٬، إال أف إملة٦٭٥  حي٢٧ ا٩ُجةاعن صيؽن

 ثةإلقالـ ٣حف اكٚينة.
كيف دراقةت ظؽيسح ٨ٔ امل٪ة٬ش ادلراقيح يف املؿاظ٢ 
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ٮح أفاالثذؽاايح إىل اثلة٩ٮيح يف أمؿيكة، ّ٭ؿ  حتك٪نة ٠جرينا  ثًٮ
ٝؽ َؿأ ىلع ٦٪ة٬ش ادلراقةت اتلةرخييح، كأف دىعيعةت ٠سرية 

ةاٜ، ٦ٓ ظؿصو ٝؽ َؿأت ىلع امل٪ة٬ش ث٧ة يذٜٛ ٦ٓ ٔؽد ٨٦ احلٞ
 كال٤يةٝح ٝؽر اإلماكف. ىلع دٮيخ ادلٝح

كيف دراقةت أػؿل ٔ٪يخ ثةمل٪ة٬ش ادلراقيح 
٤رتا د٧ي٢ األكركبيح يف ذات املؿاظ٢، ّ٭ؿ أف امل٪ة٬ش يف اجن

إىل جتة٢٬ املك٧٤ني كدجؼحف ٦ُٕيةد٭٥ احلٌةريح، كأف 
ة ٝؽ ثؽا يف امل٪ة٬ش ا٣ٛؿنكيح، يف ظني أف امل٪ة٬ش  ّن حتك٪نة م٤عٮ

ـاؿ منجٕح ث ٔح ٔؽاايح مؽيؽة جتةق ٪ػـادلراقيح األملة٩يح ال د
اإلقالـ كأ٫٤٬، ثذأزري ا٣رتاث االقترشايق اذلم ػ٫ٛ٤ أ٦سةؿ 

كخ »ك «صٮزيٙ مةػخ» ، كلٮظِ االقذؼٛةؼ «ٚحرشأٗك
ثةإلقالـ كدةرخي٫ كزٞةٚذ٫ يف امل٪ة٬ش ابل٤ضي١يح، كأ٦ة امل٪ة٬ش 
يف ٠٪ؽا ٚإف قيةقذ٭ة الىةر٦ح يف ٬ؾا األمؿ ٬ٮ احليةديح 
اتلة٦ح، ٚيه دُجٜ ٧٤ٔة٩يح ال دبيط ملؤ٣يف ال١ذت املؽرقيح أف 

 .(1)ذلٟ اإلقالـ يذ٭ض٧ٮا ٚي٭ة ىلع أم دي٨، ث٧ة يف
                                                           

(1 ) ٓ ـ يف امل٪ة٬ش ا٣٘ؿبيح املٕةرصة، د. حم٧ؽ كٝي ٓ/ اإلقال  .(165-69)ص اهلل يؿاص
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ةت ا٣٘ؿبيح ٚإف دارقح اإلقالـ ٚي٭ة كأ٦ة يف اجلة٦ٕ
يؿصٓ إىل ا٣ٞؿكف الٮقُٯ، ك٬ؾا دةريغ هل دالتل٫ كدٮص٭٫، 
األمؿ اذلم وجٖ ادلراقةت ا٣ٞؽي٧ح ثىج٘ح حتؿيٙ ك تنٮي٫ 
كاٚرتاء، إال أ٫٩ كبةجل٤٧ح ٝؽ ثؽأت ٬ؾق امل٪ة٬ش ثةتل٘ري 
كإظالؿ ال١ذت اجلؽيؽة ماكف ا٣ٞؽي٧ح، ك٬ؾق قيةقح 

ة، ممة أدل إىل دكةزؿ نكيب دجذ٭ض٭ة اجلة٦ٕةت  ا٣٘ؿبيح ٧ٔٮ٦ن
يف ال١ذت املعك٪ح؛ األمؿ اذلم قيؤدم إىل مـيؽ ٨٦ 

 اتلعك٨ يف ٩ْؿة ا٣٘ؿبحني إىل اإلقالـ كأ٫٤٬.
ة ٚإف ٠ذت ادلراقةت اجلة٦ٕيح دؽكر حمةكر٬ة  ٧ٮ٦ن ٔك
ظٮؿ ا٣ٌٞةية ا٣يت ي٭ذ٥ ث٭ة ا٣٘ؿبيٮف اعدة ٦س٢ ٌٝةية 

 «ثةلٮ٬ةثيح»ؿأة، ك٦ة يؽٔٮ٫٩ اجل٭ةد، كا٤ٛ٣كٛح، كاتلىٮؼ، كامل
يه األكرث ٔ٪ةيحن ٨٦ ٝج٢ ٬ؾق املٞؿرات، يف ٦ٞةث٢ ًٕٙ 

 ّة٬ؿ يف دراقح الك٪ح كالكرية كا٣ترشيٓ اإلقالَل. 
 «ػةدل ثال٩كجنت»كيف دراقح أٔؽ٬ة ا٣ربكٚكٮر 

ظٮؿ وٮرة اإلقالـ كاملك٧٤ني يف ٠ذت ادلي٨ املٕةرصة 
 إىل أ٫٩ خيذ٤ٙ املٞؿرة جبة٦ٕةت أمؿيكة الن٧ةحلح، يجذيه

دىٮيؿ املك٧٤ني يف ال١ذت ادلراقيح ثأمؿيكة الن٧ةحلح 
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اػذالٚنة ٠جرينا، ٨٦ ٩ةظيح ا٣ك٥ كال١يٙ؛ ٚال دـاؿ ٠سري 
٨٦ ال١ذت تنذ٢٧ ىلع ثٕي الىٮر كا٣ٞٮا٣ت املٕةديح 
ا يف  ٥ ٨٦ ص٭ٮد اجلةرشي٨ مؤػؿن لإلقالـ، كذلٟ ىلع الٗؿ

 .(1)ـ حمةك٣ح تلٞؽي٥ وٮرة اعد٣ح ك٦ٕٞٮ٣ح لإلقال
كال مٟ أف ٔٮام٢ ٔؽة أزؿت يف إجيةد ٬ؾا اتلٮص٫ 
املالا٥، ٦٪٭ة ٦ة كص٫ حلؿًليت اتل٪ىري كاالقترشاؽ ٨٦ ٩ٞؽ 

 «االقترشاؽ»إدكارد قٕيؽ يف ٠ذةث٫ . مكذعٜ، ٧٠ة ٢ٕٚ د
كقةر يف درب٫ ٔؽد ٨٦ ابلةظسني، اكدل٠ذٮر ٔجؽ ال٤ُيٙ 
ا٣ُيجةكم اذلم ٝؽـ دراقتني ٨ٔ جتين املكترشٝني ىلع 
اإلقالـ، كاد٭ة٦٭٥ هل ثةجلٞةاه، ٧٠ة أٚىعخ ٔؽد ٨٦ 
ادلراقةت ٨ٔ ًٕٙ اجلٮا٩ت ا٧٤ٕ٣يح، كَ٘يةف اتلعزي يف 

 .(2)٠سري ٨٦ د٤ٟ ادلراقةت
٧٠ة قةٔؽ ىلع ٬ؾق اتل٘ريات إٔؽاد ٦ٕةيري ػةوح 

                                                           
وٮرة اإلقالـ كاملك٧٤ني يف ٠ذت ادلي٨ املٕةرصة املٞؿرة جبة٦ٕةت ( 1)

أمؿيكة الن٧ةحلح، كٝةآ اجلؽكة الك٪ٮيح اثلةثلح ملٕ٭ؽ ا٤ٕ٣ٮـ اإلقال٦يح 
 .(251)ص ، 1415٬ذك ا٣ٕٞؽة  15-13كا٣ٕؿبيح يف أمؿيكة، 

ة دراقح د. حم٧ؽ ػ٤يٛح ظك٨، ث( 2) ٌن أز٦ح »ٕ٪ٮاف ك٨٦ د٤ٟ ادلراقةت أي
 .«االقترشاؽ احلؽير كاملٕةرص
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ل٤ذٕجري كال١ذةثح يف املٞؿرات ادلراقيح، كا٣يت د٧٪ٓ ٨٦ 
ة  إقٞةط رأم املؤ٣ٙ يف ز٪ةية ٔجةراد٫ أك د٧ٌي٪٫ أظاك٦ن

لٮوٙ دي٨ ٦ة أك ٔٞيؽة ٦ة، كٝؽ ػؿصخ ٔؽة دٮويةت ٨٦ 
أكرث ٨٦ ص٭ح دكحلح أذجةريح دؽٔٮ إىل مؿااعة د٤ٟ 

 .(1)الٌٮاثٍ، كحتؾر ٨٦ قٮء اعٝجح إ٧٬ةهلة
كال ييجىس يف ٬ؾا املٞةـ دكر ٔٞالء ا٣٘ؿبحني اكأل٦ري 

حبٜ  تنةرلـ كيل ٔ٭ؽ ثؿيُة٩ية اذلم أزؿت ٔ٪٫ لك٧ةت ٦٪ىٛح
 كًلؾا ٔؽد ٨٦ األكةدي٧يني كاملسٞٛني املٕذؽ٣ني.، (2)املك٧٤ني

٧٠ة قة٥٬ ٔؽد ٨٦ األكةدي٧يني ا٣٘ؿبحني ثذٞؽي٥ 
قٮزاف . ثؽاا٢ حمك٪ح ل٧٤٪ة٬ش املكذٛـة كاملعؿٚح ٧٠ة ٤ٕٚخ أ

، كيه «اإلقالـ كاحلٌةرة اإلقال٦يح»دكصالس يف ق٤ك٤ح 
ثؽءنا د٥ٌ ازين ٔرش ٠ذةثنة دُٰ٘ اظذيةصةت مؿاظ٢ اتل٤ٕي٥ 

                                                           
ـ ثٞؿار ٨٦ ٧٠1984ة يف ٦ٕ٭ؽ الكالـ ثٮام٪٨ُ اذلم أننئ اعـ ( 1)

ال١ٮجنؿس، كٌلف ٨٦ ٦٭٧ذ٫ حبر األقجةب ال١ٛي٤ح ث٧٪ٓ ا٩ٛضةر 
 الرصااعت كأقةحلت اظذٮاا٭ة.

يؿاصٓ دؿدمح ػُةب تنةرلـ يف ٠ذةب اإلقالـ كا٣٘ؿب، كٝةآ املؤد٧ؿ ( 2)
تلةقٓ ل٧٤ض٤ف األىلع ل٤نبٮف اإلقال٦يح، كزارة األكٝةؼ، ا٣ٕةـ ا

 .(823-822)ص، 1418٬ا٣ٞة٬ؿة، 
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ح كا٩ذ٭ةءن ثةلىٙ الؿاثٓ  اثلة٩ٮم. ٨٦ الؿًك
٧٠ة ّ٭ؿت أدثيةت ثأٝالـ مك٧٤ح؛ ظير روؽ ثٕي 

رشي٨ابلةظسني  ٠ذةثنة يف الك٪ٮات ا٣ٕرش األػرية  مخكح ٔك
٧٠ة أق٭٧خ مح٤ح ا٣رتدمح  ،ثأٝالـ مك٧٤ح أمؿيكيح

ا٣جنُح يف ٬ؾا اتلعٮؿ كال قي٧ة ا٣رتدمةت الىعيعح 
 ك٪ح املُ٭ؿة، كاتلٛكري كالكرية.ل٤ٞؿآف ال١ؿي٥، كًلذت ال

ك١٬ؾا يْ٭ؿ ٬ؾا اتلعك٨ امل٤عٮظ اذلم قح٪١ٕف 
ثؽكرق ىلع األصيةؿ ا٣ٞةد٦ح؛ إال أف األمؿ ال ي٧يض ١٬ؾا يف 

ٞجةت. ة دكف وٕٮبةت ٔك  َؿي٫ٞ ٝؽ٦ن
ؿ  ا ٚضَّ ذؽاؿ اذلم ظى٢ مؤػؿن ذلٟ أف ٬ؾا األ
ة ٨٦ ٝج٢ داعة رصاع احلٌةرات كأُٝةب املٕك١ؿ  ٬ضٮ٦ن

  اجلرصاين املذُؿؼ.احل٧يين
يح  ٔٮ ظير ٬ٮص٥ ٨٦ دٕةم٢ ٦ٓ اإلقالـ ث٧ًٮ
كإ٩ىةؼ ٨٦ أقةدؾة ادلراقةت األكةدي٧يح الرشٝيح، كوةر 

ٕنة أف ٬ؤالء األقةدؾة ٍَ ٌعا» مةا  .«سيلػمٔن سًعيث دلاُيث دلي
كا٩ربل وةمٮي٢ ٬٪ت٪ضذٮف األقذةذ جبة٦ٕح ٬ةرٚةرد؛ 
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 ٫ً ًٛ ـ، ظىت 1992اعـ  «رصاع احلٌةرات»٥٤ٚ يكذٙ ث٧ؤ٣َّ
ـ 2114أوؽر ثٕؽ أكرث ٨٦ ٔرش ق٪ٮات كبةتلعؽيؽ اعـ 

ة ىلع ٦ة  «ٌَ حنَ؟»دراقذ٫ ثٕ٪ٮاف  كٝؽ م٨ ٚي٫ ٬ضٮ٦ن
أق٧ةق/ اإلرساؼ يف دؽريف زٞةٚةت كأديةف األم٥ األػؿل، 
ك٨٦ ثح٪٭ة اإلقالـ يف إَةر امل٪ة٬ش األمؿيكيح، كٝؽ أمةر 

جت إىل ثؿكتكذة٩تيح أمؿيكة كأ٩٭ة أوجعخ يف ػُؿ بك
د٤ٟ ادلراقةت األص٪بيح الٮاٚؽة ٨٦ زٞةٚةت كظٌةرات 
كأديةف ا٣ٕةل٥ األػؿل؛ األمؿ اذلم قيٞٮد إىل د١ٛيٟ 

أٌا ٌا يؽيم إحلّ سًعة »الٮظؽة اثلٞةٚيح األمؿيكيح، ز٥ ٝةؿ/ 
اىعهؿ ٌَ ذبم، فًٓ ا اتلعػس اثللايف ضاحلًا فٓٔ 

 يؽابلٔن ةخلييو سروس ابيغث اإلجني يث، وإيلاف عٍييث
ترشب اىؽالب األمؽيكيني ةليً اثللافث األمؽيكيث، 
ً فؽضث دلراـث ىغات وذلافات  ٔأ ٌَ ذبم إعؽاْؤ وأـ

 .(1) «َكألمً اإلـالٌيث ،وكطص أةؽال األمً األعؽى
ٕيح  إف ممة ظٛـ ٬٪ت٪ضذٮف ك٬ٮ ٨٦ أدجةع املؽرقح الًٮ

                                                           
(1 )Samuel Huntington, who Are we, the challenge to Americans national 

Identity, Simon of schustes, New York, 2004, p. 62-64, p.173.                   
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ٌةرات؛ ٦ة ين٭ؽق ٨٦ ٬ؾا  امل٪ُٞيح ألف يكذت رصاع احل
ُةرئ ىلع ٙ ٬ؾا اتلعك٨ ا٣ ـ، كأ٫٩ ال ي٧ك٨ أف يٮٝ  وٮرة اإلقال

١ذت   ٚ املؽ قٮل دٮص٫ ديين أوٮيل ثؿكتكت٪يت إجنيٌل ٦ذُؿؼ،
ٌةرات» ؿكظح رصاع «رصاع احل ٨ َأ  ٔ ، ز٥ ل٥ ي٤جر أف اةةز

يٜ يه  ؿكظح ًأ ٌةرات إىل َأ ، ك٬ة ٬ٮ يكتس٧ؿ «رصاع األديةف»احل
يح ٝةد٫ لىة٣ط دٔٮد٫ الرصٔا َة ٰ ك  .دٮص٭ةت احل٧ني األمؿيك

ػ٫ ا٣ربكٚكػٮر  ٢ ٨٦ أقجةب وؽكر ٠ذةث٫ األػري ٦ػة أ٣ٛ ك٣ٕ
٪ٮاف  «٦ةيك٢ قي٤ـ» ػؿآف، اتل»ٕث رتاب ٨٦ ا٣ٞ  الت األكىل/٪ػػـااٝل

The early revelations Approoching The Qura'an 
ظير ٝؽـ الاكدت دؿدمح أ٦ي٪ح خل٧ف كزالزني قٮرة 
ؽا ٠ذةث٫ ٦ٞؿرنا ٨٧ً ٦ةدة اإلرمةد  م١يح إىل اإلجن٤زييح ٗك

 اثلٞةيف جبة٦ٕح اكركحل٪ة الن٧ةحلح ٤ُ٣جح الك٪ح األكىل.
٧ةا٭٥  ك٬٪ة ٝة٦خ ا٣ٕةوٛح ٦ؽكيح، ٚرصح أظؽ ٔز

إف مٮاَين »ٌٔٮ دل٤ف اجلٮاب ٝةاالن/  «قةـ إي٤زي»ك٬ٮ 
الٮاليح ال يؿيؽكف ألث٪ةا٭٥ ا٣ُالب اجلة٦ٕيني أف يٞؿءكا 

، (1) «٬ؾا الرش اذلم ٝؿرد٫ ٤ٔي٭٥ اجلة٦ٕح ٧٠ةدة إصجةريح
                                                           

(1 )Clande Salhani, "Koranic misreading" Culture vulture colamn, 
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إف ا٣ٞؿآف ٠ذةب »ٝةاالن/  «ثي٢ أكريٌل»حتؽث الكيةيس ك
أٔؽاا٪ة ادليجيني، ك٬ٮ مبي٫ ثكذةب ٠ٛةيح هلذ٤ؿ، ١ٚيٙ 

 ؟!(1) «نك٧ط ثذؽريك٫ ٣ُالث٪ة اجلة٦ٕيني
وعٛ٭ة  ك٦ٓ ٬ؾا ٚإف قضةالن ٝؽ ٝةـ يف أمؿيكة كىلع

نرشػػت يف اٚذذةظيذ٭ػػة  USA Today احلٮ٦يػػح، ٚىػػعيٛح
يكيث حتاول أن حخفًٓ أةعاس ٌـا أن األٌث األمؽ»ـ 8/8/2112

م، وأن تفــخغػم لك اإلماكُيــات 2111ـــبخٍا  11ســؽى يف 
املخاضث دليٓا، وال حتخاج أن حتعد مؾيًػا ٌَ ابهؽاْيث ةاـً 
ادليَ، وأٌا وضف ابلعظ بيٍفيٍني ةرًُٓ اىعػو، فإُّ أمـؽ 
ال يفيػ إال فئث املفـيٍني املخؽـؽفني ابؽاسيكـاحلني اذليـَ 

ــاب أُٓــا حيــاوبٔن حطــٔيؽ  احلــؽب األمؽيكيــث ا اإلْر
 .«احلٍيث ابطييبيث اىغؽبيث ا اإلـالم

كٝؽ ا٩ربل ٔؽد ٨٦ األقةدؾة لرلٚةع ٨ٔ ز٦ي٤٭٥ ث٧ة 
ذؽاؿ، ٚٞةؿ ا٣ربكٚكٮر  / «اكرؿ إيؿنكخ»يؽ٥ٔ مكرية األ

                                                           
United pres International 2002- AUG-9. 

(1 )Joe Glover "Book Jail's to tell whole Trath, USA to day 2002- AUG-8. 
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ْٔؽيًّا بألسةيات ادليجيث جيب أن يُِٓر  «ـييؾ»إن  ًٌا س كػم إـٓا
يٍاء واىؽالب واملؤٌِني اذليَ عييّ، وأُّ ـييىق حؽضيب اىع

الم وكخاةّ امللػس ًٍا ضطيًطا عَ اإـل  .(1)«يبخغٔن فٓ
رمكرتك٩ش أقذةذة اإلقال٦يةت آاكري٨  .كا٩ربت د

إف ٦ةيك٢ قي٤ـ ٝؽ أجنـ ػؽ٦ح ال »جبة٦ٕح ٚؿصيجية ٝةا٤ح/ 
دٞؽر ثس٨٧، كذلٟ ثأف ص٢ٕ دمةؿ ا٣ٞؿآف كَةٝذ٫ الؿكظيح، 

 .(2) «٣٘ؿيب ألكؿ مؿةكٝٮد٫ املٞ٪ٕح ٦ذةظح ل٤ٞةرئ ا
ز٥ إف ٦ةرد٨ ٠ؿي٧ؿ أقذةذ ادلراقةت الرشؽ أكقُيح، 

 «مٮىش ديةف»كراحف دكريح الرشؽ األكقٍ، ك٦ؽيؿ مؿًلـ 
لرلراقةت الرشؽ أكقُيح كاإلٚؿيٞيح جبة٦ٕح د٢ أثيت، 

م٨ ظؿبنة ىلع -كاألقذةذ ثٕؽد ٨٦ اجلة٦ٕةت األمؿيكيح 
ةجلة٦ٕةت أٝكةـ ادلراقةت اإلقال٦يح كالرشؽ أكقُيح ث

ىن ثذٞؽي٥ اإلقالـ  ة إية٬ة ثأ٩٭ة وةرت دٕي األمؿيكيح ٦ذ٭٧ن
املٕذؽؿ لألمؿيكةف، ثؽالن ٨٦ أف يٮٚؿكا امل٤ٕٮ٦ةت 
الىعيعح دل٥ٔ اختةذ ا٣ٞؿارات ظٮؿ الرشؽ األكقٍ، كزاد 

                                                           
 .(422، 421)ص اإلقالـ يف امل٪ة٬ش ا٣٘ؿبيح املٕةرصة ( 1)
 .(422، 421)صاإلقالـ يف امل٪ة٬ش ا٣٘ؿبيح املٕةرصة ( 2)
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ة، كأننأ ٦٪٧ْحن ملؿاٝجح  ٌن ٨٦ مح٤ذ٫ ىلع اتل٤ٕي٥ ا٣ٕةـ أي
ة٦ٕةت، كا٣يت ا٣ُؿيٞح ا٣يت دؽرس ث٭ة اإلقال٦يةت يف اجل

تكُل مؿاٝجح احلؿـ اجلة٦يع، ك٦٭٧ذ٭ة اتلج٤يٖ ٧ٔة يٞٮهل 
أقةدؾة اإلقال٦يةت كأقةدؾة ادلراقةت الرشؽ أكقُيح، ممة 

 .(1)ال يجكض٥ ٦ٓ الؿؤيح الى٭يٮ٩يح املذُؿٚح 
األ٨٦ ا٣ٞٮَل األمؿيكٰ  ث٧ض٤فاألمؿ اذلم ظؽا 

أف يذؽػ٢ ٚيلكٙ ٦ٕ٭ؽ حبٮث الكيةقةت اخلةرصيح اتلةثٓ 
ٕيٞؽ مؤد٧ؿ يف  ٦ةيٮ  4-3هل ث٧ذةثٕح األمؿ كاتلٮصي٫ بنأ٫٩، ٚ

ـ حلجعر ٧ٔة ي٧ك٨ أف يكٮف يف دراقح اإلقالـ 2113
ٮاعت ٔؽة، كدارت  ٨٦ حمةذيؿ، كد٪ةكؿ املؤد٧ؿ ثةبلعر مًٮ
ٚي٫ ٦٪ةٝنةت مكذٛيٌح حلجذيه إىل حتؾيؿ األقةدؾة ٨٦ د٦ٖ 

قالـ املك٧٤ني ثةتل٭٥ كدىٮيؿ٥٬ ىلع أ٩٭٥ يشء كاظؽ، ٚةإل
 كاملك٧٤ٮف ل٥ خيؿصٮا ٨٦ ٝة٣ت كاظؽ. ،٣حف ّة٬ؿة قةذصح

٦ٓ مالظْح أف ا٣ٕؽاء اإلرساايٌل ٝؽ ٝةد املك٧٤ني 
ل٤ٕؽاء ٦ٓ األمؿيكةف، كل٥ يك٨ ذلٟ ٦ٕ٭ٮدنا ٨٦ ٝج٢ ّ٭ٮر 

                                                           
(1 )http://www.campus_watch.org. 



 

50 

الرصاع ا٣ٕؿيب اإلرساايٌل، كال خيىف ٦ة يف ٬ؾق اجلتيضح ٨٦ 
 ٚح.إجيةثيح يف ٦ٞةث٢ د٤ٟ الؿؤيح الى٭يٮ٩يح املذُؿ
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 يف الرتاث الغربي صورة الييب 

 
أذب ننينت باصُأ عو ب شالم ع ٖ باهحُ باذٓ ظًر،  ال 

. ظو تى ممري ٌ بألَل   شّهنياٌ باكصط بألنرب نو باتحين َباتعٌُِ
 -م676َال يسبل ذبنرٔ باتنياِع حتفظ تى ُِ هني بابنعكْ )

نيجم  ٌّ ًِ ،«بهلرطكٕ»( قبم نتنيبٌ باذٓ تمسنيٍ ه737-55م( )749
َش يٌ، زبعًمني تى باكرآى نو َض  حب ٗ باربيب  باهيب 

َننيى قصًّني  ،باذٓ تخذ عو َاقٕ بو نُ ل َمبصنيعبٔ نو باهيب 
 ِرتجم بألننيجّل بحملر ٕ أن با ربّٕ.

 كيف قيةؽ ا٣ٕىٮر الٮقُٯ ذ٠ؿ ثيؽرك ثةقاكؿ/
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ا عَ اجلرصاُيث » إن املطاسر اإلـالٌيث حفيػ ةرن راًْتا مؽحػًّ
بّ إحلّ، وعيٍّ ادليَ املطؽَّف، يل ال هل حبريى رأى حمًٍػا، وكؽَّ

ٔء، ورسًعن ٌا  ٔس بف وضؼر عٍّ أةا ؼاىب ٌَ أن يطيتّ احلٓ
تِث، واُلؽ  بيخجفم جبتو يف مهث، ٌٓيًئا  حعيً حمٍػ أمٔر ابْؽ

 .(1) «ُففّ ىزتويؽ نخاب سيين يؾعً أُّ أوا إحلّ
ٛيرل اذلم كىلع ٬ؾا امل٪ٮاؿ نكش ا٣ربيُةين صٮف ٦ة٩

 اعش يف ا٣ٞؿف الؿاثٓ ٔرش امليالدم؛ ظير ٝةؿ/
ضني تشت  حمٍػ ٌَ أفاكر ابؽاْب كام ةكخاةث ُص سيين »

، ذً ْشً ةٍعيث أحتاع هل ا اىلؽآن ابهؽيًعاص ةّ ـٍاه 
ابؽاْب حبريي، وضرصه واسزت رأـّ ةابفيف، وملا َكن حمٍػ 

أفاق وأسرك ٌا ـهؽاًُا ضيِٓا، فإُّ بً يػر ٌا فعو، إال أُّ ملا 
ا ةخطؽيً اخلٍؽ، فغػت ٌِؼ ذبم  ًٌّ سِج يػاه أضػر أمًؽا ًع

ٔم حمؽٌث ا دمٔع املفيٍني  .(2) «احل
                                                           

(1 )N. Daniel, Islam and the West: The making of an image. 

Edinburgh university press, Edinburgh, 1966, P.235. 
(2 )Reeves, M.P. 106 اإلقالـ يف امل٪ة٬ش ا٣٘ؿبيح املٕةرصة،»، ٩ٞالن ٨ٔ 

 (.51، )صـ2116 -1427٬د. حم٧ؽ كٝيٓ اهلل أمحؽ ، ط 
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 ٧٠ة أف ٦ةرد٨ لٮزؿ األملةين رأس ال١٪حكح ا٣ربكتكذة٩تيح
٨٦ األكةذيت ا٣٘ؿيجح؛ ي٭ؽؼ ٨٦ كراا٭ة  «وة٩ٓ وٮرة»اكف 

ب٭٥ ًؽ إىل مع٨ ا٣ٕة٦ح ثةألظٞةد حلذعٮلٮا إىل كظٮش يف ظؿ
/ «مٮا٫ْٔ»األدؿاؾ املك٧٤ني.. ك٨٦ أص٢ ذلٟ ٝةؿ يف إظؽل 

ٔا اآلن أٌام ابشعب عَ » ث عييًٓ أن خيؽت أرى أن اىلفاـو
ف ا   حمٍػ  ض  يؾساس املفيطئن عػاوة هل، وأيًغا حللٔى 
إيٍآًُ ةاملفيطيث، وتلخغاعف سفارحًٓ وبفاتلًٓ يف 

ٔاهلً وأُففًٓ ٔا ةرم  .« !! احلؽب، ويغط
ؽادنا هلؾا اإلٟٚ ٚٞؽ ذ٬جخ دراقذةف أملة٩حذةف كا٦ذ

َكن يف  أن حمًٍػا »٦ٕةرصدةف إىل أف األكربحني ٝؽ ادٔٮا 
األضو َكرسيِاالً َكذٔحلهيًّا، جتاْيخّ ابهِحفث يف اُخغاةات 
ا ٌَ  ًٌ ابلاةا، فلام ةخرـحؿ ؼا فث ميطػة يف ابرشق اُخلا

ـؽٕ ابهِحفث، واعخات أوروبا املفيطيث يف اىلؽون ابٔ
املؽحػ األكا عَ املفيطيث، اذلي يخطٍو وزر  حمًٍػا 

 .(1) « اُلفام ُطف اىبرشيث عَ ادلياُث املفيطيث!
                                                           

، ٬ٮبؿ ٬ريًلٮمؿ، كصري٩ٮت ركدؿ، «وٮرة اإلقالـ يف ا٣رتاث ا٣٘ؿيب»( 1)
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الن٭ةدة »ٚ٭ؾق الن٭ةدة األملة٩يح، يه ا٣يت دٛرس جلة 
ل٤ٞةاؽ اإلجن٤زيم ص٤ٮب ٨ٔ أف منلكح ا٣٘ؿب  «اإلجن٤زييح

 ٦ٓ اإلقالـ إ٧٩ة دٕٮد إىل ا٣ٞؿف الكةثٓ ل٧٤يالد. 
٨٦ منة٬ري ٠ذةب  اجليب أقٮأ ٨٦ ٠ذت ٨ٔ ك٨٦ 

 -ـ1321) «دا٩يت»أكركبة ٔرب ٝؿكف ٦ذُةك٣ح ٬ٮ اإليُةيل 
 .«ال١ٮ٦يؽية اإلهليح»ـ( يف م٤ع٧ذح النٕؿيح 1465

ٓ ٩يب اهلل   ، ك٫ٕ٦ يلع ث٨ أيب َة٣ت ظير ًك
يف اخل٪ؽؽ اتلةقٓ ٨٦ احل٤ٞح اثلة٦٪ح يف ال١ٮ٦يؽية اإلهليح 

ء ٨٦ اجلعي٥ ٧٠ة يؽيع دا٩يت ٝؽ د٥ ٧٠ة أق٧ة٬ة، ك٬ؾا اجلـ
 كالكيةقيح، ختىيى٫ ملسريم الىؽا٦ةت كاالننٞةٝةت ادليجيح

ٮف ا٣ٛنت ٚيعىؽكف األكزار  .(1)ك٨٦ يـٔر
كا٩ترشت ٦٪ؾ ذلٟ الٮٝخ ا٣ٞىه األقُٮريح 

أك ا٣تن١يٟ يف ٩جٮد٫  اجليب املؼذ٤ٞح ا٣يت دذ٧ٕؽ إ٬ة٩ح 
                                                           

 (.21-18دؿدمح زةثخ ٔيؽ، )ص
ال١ٮ٦يؽية اإلهليح، دلا٩يت، دؿدمح ظك٨ ٔس٧ةف، دار املٕةرؼ، مرص، ( 1)

 (.77-73ـ، )ص1995
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كٝؽ نرشت ىلع  أك دٔٮد٫، أك اقذعٞة٫ٝ لالظرتاـ كاتلٞؽيؿ.
ا  ٩ُةؽ كاقٓ يف أكركبة احلاكيح األقُٮريح ا٣ٞةا٤ح/ إف حم٧ؽن
ٝؽ درٌب احل٧ة٦ح تل٪ٞؿ ظجٮب ا٧ٞ٣ط ٨٦ أذ٫٩، كبؾلٟ أٝ٪ٓ 

الؿكح ا٣ٞؽس، اذلم اكف رقٮؿ ا٣ٕؿب أف د٤ٟ احل٧ة٦ح يه 
٧٧خ ٬ؾق احلاكيح املؼذ٤ٞح إىل  يج٫٘٤ الٮيح اإل٣يه، ٔك

ك٬ٮ ٨٦ مٕؿاء -ؽ٬يخ درصح أف النةٔؿ اإلجن٤زيم صٮف حل
ٓ قريةن حليةة حم٧ؽ، قُل  -ا٣ٞؿف اخلةمف ٔرش ٔ٪ؽ٦ة ًك

. ٧٠ة ردد ٬ؾق ا٣ٞىح (1) «أثيي -ظ٤يجنة»لٮف د٤ٟ احل٧ة٦ح 
 مؤرػٮف كأدثةء أكركبيٮف!  الكةُٝح

٧٠ة اك٩خ الىٮر اجل٧ُيح دؤًلؽ أف اإلقالـ دي٨ يؽٔٮ 
ػالؿ إىل الن٭ٮا٩يح، كأف ٩بي٫َّ جيذؾب اجلةس إىل دٔٮد٫ ٨٦ 

ذلٟ، كصؿل ا٣رتًلزي ىلع كوٙ أف اإلقالـ ٬ٮ دي٨ ا٣بكُةء 
ـاؿ يذ١ؿر يف أدثيةت ا٣٘ؿب  ك٦ذٮقُٰ اذلاكء، ك٬ٮ كوٙ ال ي
ـا٥ٔ ا٣ٞةا٤ح/  املٕةرصة، ٧ٚسالن يؤًلؽ ا٣ٞؽيف دٮ٦ة األكٮيين امل

                                                           
(1 )Ph. Hitti, Islam and the west, P55-74. 
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ا أٗٮل ٠سرينا ٨٦ النٕٮب لرلػٮؿ يف ٔٞيؽد٫، ٨٦  إف حم٧ؽن
املزلات كالن٭ٮات  ػالؿ تنضي٫ٕ إية٥٬ ىلع احلىٮؿ ىلع

ٮد ا٣يت ُٕٝ٭ة هل٥ ٨٧ً ٬ؾا اتلٮص٫  ٨ َؿيٜ الٔٮ احلكيح، ٔك
ا  ا٣٘ؿااـم، يذةثٓ األكٮيين الكري يف ٬ؾا امل٪ىح املذعزي، مؤًلؽن
ا أقف ٝٮأؽق كأظاك٫٦ ا٣ترشيٕيح، ا٣يت دت٪ةقت ٦ٓ  أف حم٧ؽن

 .(1)ٝؽرات كإماك٩ةت ا٢ٕٞ٣ املذٮقٍ كظكت
 -ـ٫1749 )ك٨٦ ٔضت أف النةٔؿ األملةين صٮد

ـ٥ٔ/1832 ة ثةلرشؽ كالرشٝيني ي  ـ( اذلم ادىع ٬ية٦ن
كػ ُطب ضٔل اىعؽب غالفًا سُحًئا نئحًتا،  أن اجليب »

 .(2) «وعؽف نيف حيشب عًِٓ األمو يف أي حلػم ضلييق
وًل اهلل  ٫يؿل يف مؼىيذ «ٚٮتلري»كًلؾا ا٣ٛؿنيس 

ة ل٤ذٕىت كاتلُؿؼ، ٚيٞٮؿ/  إُين أضٔر »٤ٔي٫ كق٥٤ ٧٩ٮذصن
ًػا ٌخعطًتا، عِيًفا وحمخاالً،... وًعًرا ا اجلجؿ اىبرشي، حمٍ

اذلي ضٔل اتلاسؽ حلطتص ُبيًّا، مرشًًع ومياًك.. حمٍػ إُّ 
                                                           

وٮرة اإلقالـ يف »دٮ٦ة األكٮيين، ٨ٔ  «النةم٢ يف الؿد ىلع ا٣كٛؿة»( 1)
 (.43)ص «ا٣رتاث ا٣٘ؿيب

(2 ) ٨ النٔ  ـ كا٣٘ؿب»٩ٞ ٧ةرة، )ص«يف ٫ٞٚ املٮاص٭ح ثني اإلقال  (.141، د. حم٧ؽٔ 
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 .(1) «جيفػ عؽؽ اتلعطب
األمؿ اذلم ظؽا ٩ةث٤يٮف أف ٝةؿ ٨ٔ ٦ٞة٣ح ٚٮتلري 

 .(2) «إُّ ِْا كػ ختًل عَ اتلاريظ واىليب اإلنفاين»الكةثٞح/ 
ـاؿ لٮظةت ٠ جكيح د٪ترش يف ث٤ضياك كإيُةحلة كال د

ـٔٮ٦ح ل٤٪يب  ري٬ة دٕؿض وٮرنا م  .(3)!!ك٬ٮ يٕؾب يف اجلةر ٗك
كأ٦ة ٦ة يكةؽ يف اعل٥ احلٮـ ٨٦ النج٭ةت كاالٚرتاءات 

، ىلع أيؽم ٝكف كقيةقحني ك١ٛ٦ؿي٨ ٦ٕةرصي٨ كإٔال٦يني
 ٚأكرث ٨٦ أف يؾ٠ؿ أك أف ي٪٢ٞ.

بلر كدكيف يف ٬ؾا الىؽد ٦ُة٣ٕةت رسيٕح ملعُةت ا
اجلرصاين، كاجلة٦ٕةت األوٮحلح املكيعيح، كمٮاٝٓ اإلٟٚ 

، كٚؿا٩ك٤ني (4)اإلل١رتكين، ك٦ة يبس٫ أ٦سةؿ ثةت ركبؿتكٮف
                                                           

« ظٮؿ ٦ٛ٭ٮـ النؼىيح»(، ٩ٞالن ٨ٔ 53-52ملةذا يكؿ٬ٮ٫٩، )ص( 3)
 (.676أ.ب ٠ٮبـيٙ )ص

(1 )N. Daniel, Islam, Europe and Empire. 
 (.38-36ثةق٥ ػٛةيج )ص .ةذا يكؿ٬ٮ٫٩، دمل( 2)
ثةت ركبؿتكٮف/ ٝكحف إجنيٌل ٦ٕؿكؼ ثذأييؽق امل٤ُٜ إلرسااي٢، ( 3)
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ا ثةثة (3)، كصريم ٚةلٮي٢(2)٪ػـريل ٚةيص، ك(1)صؿا٬ةـ ، كأػرين
 !!(4)ا٣ٛةدياكف

                                                           
ال٦يح، ٧٠ة ي٧ذ٤ٟ حمُح ٌٚةايح، كيه  ي٧ذ٤ٟ ٔؽدنا ٨٦ املؤقكةت اإٔل

، كالؿص٢ يٞٙ ػ٤ٙ Christian Broadcastingابلر اجلرصاين »حمُح 
 اجل٧٭ٮرم. إننةء أٝٮل حتة٣ٙ قيةيس ديين يف احلـب

ٚؿا٩ك٤ني صؿا٬ةـ/ ٬ٮ اث٨ ا٣ٞكحف األمؿيكٰ املن٭ٮر ثيٌل ( 1)
ة ل٤ؿؤقةء األمؿيكيني ٦٪ؾ ٔ٭ؽ  ة ػةون صؿا٬ةـ، ظير ٢٧ٔ ٝكحكن
ريتنةرد ٩ي١كٮف، كظىت الؿاحف الكةثٜ ثي٢ لكيجذٮف، كٝؽ دٮىل 
ٚؿا٩ك٤ني ٩ٛف امل٭ةـ ثٕؽ دٞةٔؽ األب ظير ٝةـ ثةملؿاق٥ ادليجيح 

ألمؿيكٰ صٮرج ثٮش، إًةٚح إىل دٮحل٫ اكٚح تل٪ىيت الؿاحف ا
املكبٮحلةت ال١جكيح ا٣يت أننأ٬ة أثٮق، ٧٠ة دٕؽ ٠٪حكذ٫ ٨٦ أكرب 

ا.  ال١٪ةئف األمؿيكيح ٔؽدنا كدأزرين
صريم ٚةيزن/ رايع ٠٪حكح يف كاليح ٤ٚٮريؽا، ك٬ٮ ٨٦ أثؿز املذعؽزني ( 2)

، كٝؽ األمؿيكيني يف املؤد٧ؿ الك٪ٮم ل١٤٪ةئف امل٧ٕؽا٩يح اجل٪ٮبيح
ث٧عرض الؿاحف األمؿيكٰ صٮرج  ^وؽرت ٦٪٫ إ٬ة٩ةت ثة٣٘ح ل٤٪يب 

دث٤يٮ ثٮش، اذلم ل٥ يىؽر ٦٪٫ أم د٤ٕيٜ ىلع ٬ؾق اإل٬ة٩ةت، ث٢ أذربق 
 ٨٦ املذعؽزني ثىؽؽ ٨ٔ دي٪٭٥.

صريم ٚةلٮي٢/ ٝكحف إجنيٌل ٦ٕؿكؼ ثٮاليح ٚؿصيجية األمؿيكيح، ي٤٧ٟ ( 3)
 كد٤ٛـيٮين أقجٮيع، ي٭ةص٥ ٚي٫ صة٦ٕح ػةوح أوٮحلح، كهل ثؿ٩ة٦ش إذايع

٤ٚ٪ذٞؽـ إىل »، ٧٠ة أ٫٩ يؿكج ٨٦ ػالؿ مٮ٫ٕٝ اإلل١رتكين ل١ذةب  ^اجليب 
 ، كيه ٦ٕؿًلح ٩٭ةيح اتلةريغ يف ٦ٕذٞؽات اإلجني٤يني.«٦ٕؿًلح ٬ؿدلؽكف

/ ٬ٮ أىلع  رمـ ديين يف «ثح٪ؽيكخ الكةدس ٔرش»ثةثة ا٣ٛةدياكف ( 4)
كٮف ٦ٞؽ٦ح حمةرضد٫ ا٣يت ا٣٘ؿب املكييح كٝؽ اػذةر الؿص٢ أف د
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 أسباب التطاول على

 ديً اإلسالو وخري األىاو 

 
ض باصنيبل اصثُأ ب شثالم َنحّثٌ    اكب بنيى نو خالل با ر

يف بارتبث باغربْ باكبِم َبمل نيصر َنهنييخ بات  ّم تى تشحني  يذب 
 باتطنيَل نت بإٔ، َميهو يصهّف يذٍ بألشحني  أن  ٚنيت حمبإٔ:

                                                           
ة رصحينة  أ٣ٞة٬ة يف دمٓ ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء األملةف يف صة٦ٕح رجييجكربج ٬ضٮ٦ن

أرين ٦ةذا ٝؽـ حم٧ؽ ٨٦ صؽيؽ؟ كقٮؼ »ىلع ٩يب اإلقالـ، ظير ٝةؿ/ 
ري إنكة٩يح  .«٨٣ جتؽ إال أمٮرنا ميُة٩يح ٗك
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 أولها: األسباب الذينية:

ٞةط اتلةحلح/ ٭٥ ٬ؾق األقجةب حمؿرة يف اجل  كي٧ك٨ بك٭ٮ٣حٚ 
 تلـٔ /ٌِ  املفيطيث ٌَ االُتشار وا -1

يجؽأ ذلٟ ٨٦ حتؿيؿ الرشؽ ثةتلٮظيؽ احلٜ، يٞٮؿ حليف 
الم كػ ىعب سورًا مؾعًشا/ ىلػ كؽ  »قرتاكس/  ٔس اإـل إن وس

ًٍا َكن يفخعػ بالحتاس، وحػعو ةني اهليييجيث  إىل ُطفني ًعب
الم ةعٍييث  ٔذيث، ىلػ كام اإـل وابرشق، وبني املفيطيث وابل

 .(1) «عٍقأـيٍث بيغؽب، وٌِ  املفيطيث ٌَ أن حخ
ن إٌااؼٔريث»كيٞٮؿ آػؿ/  ِّٔ  ىلػ أٌكَ ملطٍػ أن يك

 .(2) «ـياـيث وسيجيث ا ضفاب مٔىس واملفيص
كلٮ أف ٬ؤالء اقذ٧ٕٮا إىل امل٪ىٛني ٨٦ ثين صرلد٭٥ 

 ٦ة وؽرت ٔ٪٭٥ د٤ٟ املٞٮالت.
ضيد يتطد -ـريى اىلارئ »يٞٮؿ صٮقذةؼ لٮبٮف/ 

                                                           
(1 )Levi - strauss, Tristes Tropiques, pp.437. 
، ٬نةـ صٕيٍ، دار «ـ... وؽاـ اثلٞةٚح كاحلؽازحأكركبة كاإلقال»( 2)

 (.13، )ص2111، 2ا٤ُ٣يٕح، ثريكت، ط
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ٔة بً حكَ أن اىل -يف فخٔح اىعؽب وأـتاب اُخطاراحًٓ
ٔا املغئبني  ًعمالً يف اُتشار اىلؽآن ابهؽيً، وأن اىعؽب حؽك

بً يِترش اىلؽآن ابهؽيً »، ويلٔل أيغاً/ «أضؽاًرا يف أسيآًُ
ةابفيف.. ةو اُترش ةادلعٔة وضػْا، وبادلعٔة وضػْا 

 .(1) «اعخِلخّ ابشعٔب
يف ٠ذةث٫  «٬رنم دم اكقرتم»كيٞٮؿ ال١ٮ٩خ 

أي  -فيً يُكؽه أضػ عييّ»/ «اإلقالـ ػٮاَؿ كقٮا٩ط»
ةابفيف وال ةابيفان، ةو سعو اىلئب عَ شٔق  -اإلـالم

ٔاْب  واعخيار، واكن ُتيشث ٌا أوسع يف اىلؽآن ابهؽيً ٌَ م
 .(2) «اتلرذري واألعؼ ةاألبلاب

ٔضيػ واتلرييد/ -2  اتللاةو ةني عليػة اتل
٧١ٚة دٞٮـ ٔٞيؽد٭٥ ىلع دٞؽيف اإلنكةف كأذجةرق 

ة أك اث ٨ اإلهل، كص٫٤ٕ حمٮر ٬ؾا ال١ٮف، ٚإف ٔٞيؽة إل٭ن
اتلٮظيؽ دٞٮـ ىلع ًؽ ذلٟ لك٫، ٚيه ال دثجخ ألٮ٬يح أظؽ 

كال دٞج٢ أف خيؿج اإلنكةف ٨ٔ َٮرق، ك٩يب  ،دكف اهلل
                                                           

 (.148-145ظٌةرة ا٣ٕؿب، صٮقذةؼ لٮبٮف، دؿدمح حم٧ؽ اعدؿ، )ص( 1)
 (.٩111ٞالن ٨ٔ اإلقالـ يف ٝٛه االد٭ةـ )ص( 2)
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 ٬ٮ ٔجؽ اهلل كرقٮهل، ٧٠ة أف ٔحىس  حم٧ؽ اإلقالـ 
ٔجؽ اهلل كرقٮهل، كاملكبٮحلح ٚؿديح أ٦ةـ اهلل يف اآلػؿة، كال 

 حي٢٧ أظؽه ٨ٔ أظؽ ػُيئذ٫ يٮـ ا٣ٞية٦ح.
ٝةـ كيكيف يف الؿد ىلع ٬ؾق ا٣ٕٞيؽة ابلة٤َح أ٫٩ 

ح ٨٦ ٠جةر املعةرضي٨ كأقةدؾة الال٬ٮت يف صة٦ٕةت  دل٧ٔٮ
جلؽف كبري٦ي٪ض٭ةـ كأككٛٮرد ثإٔؽاد دراقح اك٩خ ثٕ٪ٮاف 

. يٞٮؿ أظؽ ابلةظسني «ػ اإلهل يف ابفيػ املفيصأـؽٔرة جتف»
وٌلياس »يف ػةد٧ح حبس٫ هلؾق ادلراقح/  «دكف ٠ٮبيخ»

اتلػيَ ابططيص ةٍفٌّٓٔ احللييق يخؽيب أال حطتص سراـث 
شغطيث املفيص ًًُٔع ٌَ ٌؼْب عتاسة اإلنفان بإلنفان  إذ 

 .(1) «جيب اىرتك  ا اهلل وىحؿ ا املفيص
 ذلاحيث/كٔة اإلـالم ا -3

ة  كيه ٝٮة ٦ٕ٪ٮيح ػةرٝح د٧أل املك٥٤ ٝؽرة كمحةقن
كىلع أٔؽاا٫ اخلةرصيني  ،أكالن ىلع اال٩ذىةر ىلع ٩ٛك٫  ٫كدٕي٪

زة٩ينة، كيه ٝٮة ٦ةديح اعد٣ح يُة٣ت ادلي٨ لك مؤ٨٦ 
                                                           

صٮف ٬ةؾ، دؿدمح د. ٩بي٢ « أقُٮرة جتكؽ اإلهل يف الكيؽ املكيط»( 1)
 (.17وجيح )ص
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ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿ثذعىي٤٭ة، يٞٮؿ دٕةىل/ 

َُ اىلٔيُّ عرٌي وأضبُّ إىل »/ ، كيٞٮؿ [61األ٩ٛةؿ/ ] ﴾ٴۇ املؤٌ
َِ ابغعيِف اهللِ   .(1) « ٌَ املؤٌ

كا٣ٕضت أف يذؼؾ ثٕي ١ٛ٦ؿم ا٣ٞؿكف الٮقُٯ ٨٦ 
 ٬ؾا املٕىن دحلالن يكٮ٫ٝ ًؽ اإلقالـ يٞٮؿ دا٩يةؿ/

إن اـخعٍال اىلٔة، َكن حلؽيًتا ٌعخاًا ةاإلدماع نغاضيث »
نترية وأـاـيث برليَ اإلـاليم، وباتلايل فٓٔ سالىث ةػْيث 

 .(2) «ا عالل اإلـالم
هلؾا اخلٮؼ ٨٦ ٝٮة  ةظٞيٞين  اأف ٬٪ةؾ كصٮدن  كاحلٜ

اإلقالـ ا٣ٕٞؽيح كا١ٛ٣ؿيح كالكيةقيح كا٣ترشيٕيح ىلع ظؽٍّ 
قٮاء، ك٬ؾا اخلٮؼ ٬ٮ اذلم حيؿؾ ٬ؾا االد٭ةـ، يٞٮؿ 

إن اإلـالم كػ سعو ادليَ سُئيًّا، ىلػ أراس أن »صٮدلزي٭ؿ/ 
ا و ْؼا اىعابً ا هلؼا اىعابً ةـٔ ًٍ  .(3) «يبين ضه

٩ةرد لٮيف مكتنةر ابليخ األثيي ك٬ؾا ثؿ
                                                           

أػؿص٫ مك٥٤/ ٠ذةب ا٣ٞؽر، ثةب يف األمؿ ثة٣ٞٮة كدؿؾ ا٣ٕضـ، ( 2)
(2664.  (، ٨٦ ظؽير أيب ٬ؿيؿة مؿٚٮاعن

(1 )N. Daniel, "Islam and the west" pp. 146. 
 (.82)ص «ملةذا يكؿ٬ٮ٫٩؟»٩ٞالن ٨ٔ ( 2)
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ٔاسّ مؾاًسا وحتؽاًك ـريفعان إىل »األمؿيكٰ يٞٮؿ/  إُِا ُ
ضػ نتري ٌَ وحرية اىلغايا وابفياـات اىيت حجخٓشٓا 
ؼا ىحؿ ضػام ضغارات، كػ يكٔن ْؼا ْٔ رس  احلهٌٔات، ْو
ٔسي  اىفعو ابالعلالين ةو اتلارييخ خلطً كػيً ا حؽاذِا احلٓ

ٍا ا ُؽاق ًعىيم املفييح، وضارضُا  .(1) «اىعيٍاين، واُتشاْر
 :ثانيها: األسباب الفكرية والثقافية

ال مٟ أف ظؿكبنة زٞةٚيح ١ٚؿيح اصذ٧ةٔيح اقذ٧ؿت 
ة ثني  داػ٢ احلٌةرة ا٣٘ؿبيح ألكرث ٨٦ قجٕني اع٦ن
يح، ال٤يرباحلح كالن٧ٮحلح، كٝؽ ظك٧خ  الؿأق٧ةحلح كالنئٮ

يح ا٣ٌٞيح لىة٣ط ال٤يرباحلح ا٣٘ؿبيح،  كٝىض ىلع النئٮ
ة، كىلع أقةس ٬ؾا صةء ٠ذةب   «٩٭ةيح اتلةريغ»ٌٝةء ٦رب٦ن

رصاع »٣ٛٮًلٮية٦ة، ز٥ دج٫ٕ احل٭ٮدم ٬٪ت٪ضذٮف يف 
ح قبذ٧رب «احلٌةرات ـ 2111، ز٥ اعد ٚٮًلٮية٦ة ثٕؽ ٝةٔر

احلػاذث اىيت حٍريٓا أمؽيكا واىغؽب، واىيت »حلذعؽث ٨ٔ 
.. وعَ ٌتاسئ ـتتىق اىلٔة املفيؽؽة يف ابفياـث ادلوحلث

                                                           
اإلقالـ ٬ٮ ا٣ٕؽك األكؿ لإل٦رباَٮريح األمؿيكيح، صؿيؽة االحتةد، ( 1)

 ـ.2113-9-9أثٮ ّيب، 
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 .«اىغؽب اىيت ـتفخٍؽ يف االُتشار عا اىعابً
كًلذت ٨ٔ اقذٕىةء اإلقالـ كظؽق ىلع اخلٌٮع هلؾق 

اىيت حيىق »احلؽازح األمؿيكيح، كا٣ٞجٮؿ ث٭ؾق املجةدئ ا٣٘ؿبيح 
كتٔالً نتريًا دلى ابهررييَ ٌَ شعٔب اىعابً غري اىغؽبيث، إن بً 

الم ْٔ احلغا ٔضيػة يف اىعابً اىيت ُلو دميعٓا.. ةحٍِا اإـل رة اب
اـيث ٌ  احلػاذث  يٍكَ اجلػال ةرن دليٓا ةعظ املشالك اأـل
اليم ال يؽفظ فلػ ابفياـات اىغؽبيث،  اىغؽبيث  فاىعابً اإـل
 ٔ وإٍُا يؽفظ املتػأ األكرث أـاـيث بيطػاذث اىغؽبيث، ْو
اىعيٍاُيث ُففٓا... وإن ابرصاع احلايل ىحؿ ٌعؽكث عػ 

اب، وبهِّ عػ الٌيث اىيت حلف عػ  اإلْر األضٔحلث اإـل
ؼا اتلطػي  ْٔ أكرث  -ةاىجفتث ألمؽيكا-احلػاذث اىغؽبيث، ْو

ٔعيث  .«أـاـيث ٌَ اخلؽؽ اذلي شلكخّ ابشي
ـ دأينة إىل ٦ة 2111كأػرينا ٚٞؽ اعد ٬٪ت٪ضذٮف ثٕؽ قبذ٧رب 

الم احلػاذث »ق٧ةق ثػ الم، ض  يلتو اإـل ضؽب ساعو اإـل
يث.. واملتػأ املفييح/ فطو ادليَ عَ اىغؽبيث واىعيٍاُيث اىغؽب

 ، ك٬ٮ ث٭ؾا يىةدؽ ىلع الكـ ٚٮًلٮية٦ة اذلم ٝةؿ/«ادلوىث
الم ُففّ، وا » ً جيب أن يريت ٌَ ساعو اإـل وإن اتلؽٔر اأْل
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اليم أن يطو إىل وع  ـييم ٌ  احلػاذث، وعاضث  املشخٍ  اإـل
ايس ضٔل ادلوىث اىعيٍاُيث  !!(1) «فيٍا يخعيق ةاملتػأ اأـل

٧ة ث٭ؾا يذضةكبةف ثٕؽ أكرث ٦ػ٨ ٔرشػ قػ٪ٮات يف ك٬
ا٣يت وػؽرت - «مبٮف دكحلح»اتكةؽ كاًط ٦ٓ دل٤ح دراقح 

ٔٞت قٞٮط االحتةد  -ـ1991ثإجن٤رتا يف ي٪ةيؿ  «٧٠ربدج»يف 
األفـاكر ابؽاةـث يف »الكٮٚيحيت ٦جةرشة، ٔ٪ؽ٦ة حتؽزخ ٨ٔ 
٪ػؽ٦ة ٤٤ٔػخ «اىغؽب ضٔل اإلـالم واىعـابً اإلــاليم ، ٔك

ػػالف ا٣ ٘ػػؿب أف اإلقػػالـ ٬ػػٮ ا٣ٕػػؽك اذلم ظػػ٢ حمػػ٢ إٔل
يح، كحتؽزخ ٨ٔ األقجةب اثلٞةٚيػح  إ٦رباَٮريح الرش النئٮ
الف ل٤عؿب ىلع اإلقالـ. ٚيف امل٤ػٙ  هلؾا ا٣ٕؽاء ك٬ؾا اإٔل
اذلم نرشػػد٫ املض٤ػػح، ك٦ػػ٨ ػػػالؿ دراقػػتني ٧٤ٔيتػػني 

إدكارد »٠ذج٭ة  «اإلقالـ كاملكيعيح»رويجذني، إظؽا٧٬ة ٨ٔ 
٠ذج٭ػة اعلػ٥  «اإلقالـ كاملةرًلكيح»ذ٭٧ة ٨ٔ ، كزة٩ح«مٮردي٧ؿ

ىلـػ شـعؽ »، ٝة٣خ املض٤ػح/ «إرنكخ صي٤رن»األ٩رثكبٮلٮصية 
ةاحلاسث إىل انتشـاف حٓػيـػ حيـو  -يف اىغؽب-ابهرريون 

                                                           
دؿاصٓ/ دراقةت ٚٮًلٮية٦ة ك٬٪ت٪ضذٮف يف ا٣ٕؽد الك٪ٮم ٨٦ دل٤ح ( 1)

 ـ.2112ـ، ٚربايؿ 2111اجليٮزكيٟ األمؿيكيح، ديك٧رب 
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حمو اتلٓػيػ ابفـٔفيحيت، وباىجفـتث إىل ْـؼا اىغـؽض فـإن 
اإلـالم سـاْؾ يف املخِـاول.. فاإلــالم ٌـَ ةـني اثللافـات 

ٔسة يف ا ٔس جلِـٔب ْـٔ اهلـػف املتـارش بيطٍيـث اىغؽبيـث امل
ٔضيػة اىلـاسرة ا  اجلػيػة ىحؿ بفتب ـٔى أُّ اثللافث اب

ٔسيّ حتػٍّ فعٌل وضلييق بيرلافث اىغؽبيث  .«ح
ح  ة-إذف ٚةملٮاص٭ح ٦ٛؿًك ىلع املك٧٤ني احلٮـ  -٠ؿ٬ن

ال ليشء إال القذٕىةا٫ ىلع ا٧٤ٕ٣٪ح ا٣يت دىعت ٦٪ْٮ٦ح 
ا تل١ؿيف اتلجٕيح كٚٞؽاف اهلٮيح، ا٣ٕٮملح، ا٣يت دؿَل أػرين 

٧٤ٕٚ٪ح اإلقالـ ك٨٦ ز٥ إحلةؽ اإلقالـ ثةجلرصا٩يح ا٣٘ؿبيح، 
إلحلةؽ ا٣ٕةل٥ اإلقالَل ثة٣٘ؿب ٬ٮ اهلؽؼ األكؿ امل٨٤ٕ/ يف 

يح، كيف دراقح دل٤ح  «٩ي١كٮف»٠ذةب  ٝجي٢ قٞٮط النئٮ
يح.. كيف ٠ذةثةت ٚٮًلٮية٦ة  «مبٮف دكحلح» ٚٮر قٞٮط النئٮ

 قبذ٧رب كبٕؽ٬ة!ٝج٢ أظؽاث 
 -احل٭ػٮدم-كإذا اكف الاكدت االقرتادييج األمؿيكٰ 

يح،  «و٧ٮاي٢ ٬٪ت٪ضذٮف» ٝؽ ٠ذػت ٔٞػت قػٞٮط النػئٮ
١ٚنٙ ٨ٔ كاٝٓ ممةرقح ا٣٘ؿب لىؽاـ احلٌةرات، كرصاع 
اثلٞةٚةت... كأمةر ىلع وػة٩ٓ ا٣ٞػؿار األمؿيكػٰ أف يجػؽأ 
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 مك٤ك٢ وؽاـ احلٌةرات ثةحلؿب ىلع اإلقالـ، تل٧زي زٞةٚح
اإلقالـ ٨ٔ اثلٞةٚػح ا٣٘ؿبيػح، ٚػال ٔضػت إذف أف دىػؽر 
أمؿيكػػة أكامؿ٬ػػة إىل ٔػػؽد ٦ػػ٨ احل١ٮ٦ػػةت ا٣ٕؿبيػػح 
كاإلقال٦يح ثذ٘يري ٦٪ة٬ش اتل٤ٕي٥ ادليين، تلٞٙ ٚٞػٍ ٔ٪ػؽ 
النٕةاؿ كامل٪ةقػٟ كا٣ٕجػةدات كالنػلكيةت كاآلحلػةت، ٦ػٓ 
إ٣٘ةء لك ٦ة يذ٤ٕٜ ثةلكيةقح كاالصذ٧ةع كاالٝذىةد كاجل٭ػةد 

ا٣٘ـكات كا٣ٛذٮظةت كالٮالء كا٣رباء... ٦ػٓ اػذىػةر  كدةريغ
٦ػ٨ أربػٓ  -يف ثٕي ابلػالد-٬ؾا اتل٤ٕي٥ ادليين  «ظىه»

يًّة إىل أربػٓ قػةاعت ٚٞػٍ! ذلػٟ أف  رشي٨ قةٔح أقجٔٮ ٔك
إن احلؽب احلليليث يف »/ «دٮ٦ةس ٚؿيؽ٦ةف»األمؿ ٧٠ة يٞٮؿ 

 .(1) «املِؽلث اإلـالٌيث يه يف املػارس
ة أف د ٌن ٌٓ الى٭يٮ٩يح ا٣ٕ٪رصيح ىلع كال ٔضت أي

ةت ٦ذٕؽدة األَؿاؼ  ٦٪ؾ ةٮ -رأس صؽكؿ أ٧ٔةؿ املٛةًك
ثؽٔٮل أف اإلقالـ  «ث٪ؽ زٞةٚح الكالـ» -ٔرش ق٪ٮات

 حيي ىلع ٠ؿا٬يح احل٭ٮد!
                                                           

٩يٮيٮرؾ دةي٧ـ األمؿيكيح، كاجل٢ٞ ٨ٔ وعيٛح كَين )ا٣ٞة٬ؿة( يف ( 1)
 ـ.25-1-2115
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كأف دىؽر أمؿيكة اتل٤ٕي٧ةت، كدٕذ٧ؽ املزيا٩يةت 
دؿكيش  فاذلي٨ قحذٮلٮ «ادلاعة كاألا٧ح املكت٪ريي٨»تل١ٮي٨ 

كتن١ي٢ اجلي٢ اجلؽيؽ كإاعدة ويةٗذ٫؛ ث٢ ٣ٞؽ  أٚاكر ا٣٘ؿب
جتةكز اتلؽػ٢ يف اتل٤ٕي٥ ادليين ثةبلالد ا٣ٕؿبيح كاإلقال٦يح 
ظؽكد املُةبلح ثةػزتاؿ امل٪ة٬ش كقةاعت اتلؽريف، كاال٠ذٛةء 

ا٣ٛؿدم دكف -٨٦ اإلقالـ ثةجلة٩ت ا٣ٕجةدم كالنٕةاؿم 
؛ جتةكز األمؿ ٬ؾق احلؽكد إىل ظير ٤َجخ -االصذ٧ةيع

ؿيكة حتٮي٢ املؽارس إىل أص٭ـة مؿاٝجحو أ٦٪يحو ىلع املؽرقني أم
كا٣ُالب، حلكةب أص٭ـة االقذؼجةرات كماكدت اتلعٞيٞةت 

ٚؼىىخ أمؿيكة بلة٠كذةف ٦ةاح م٤يٮف »األمؿيكيح!.. 
ك٣حف ٍٚٞ -دكالر؛ ليك دؿاصٓ ٠ذت اثلٞةٚح اإلقال٦يح 

 كحتك٥ى الكيُؿة ىلع املؽارس ادليجيح، -امل٪ة٬ش ادلراقيح
 .(1) «حبير يٕؽ م٤ٙ للك أقذةذ كَة٣ت

أك  ،كأف يٛتِّل ٨ٔ أربةب اإلقالـ ا٣ُؿيق امل٪عؿؼ
ابلؽيع الٌةؿ، أك الؿاٚيض األزي٥، حلتك٪٥ ا٣ٞيةدة كالؿيةدة 

جيح احلٞيٞيح.  يف ابلالد اإلقال٦يح ثؽالن ٨ٔ ا٣ٞيةدة الكُّ
                                                           

 ـ.٦13/1/2112ٞةؿ ثىعيٛح ا٣ٕؿيب، ٣ٛ٭ِل ٬ٮيؽم، ( 1)
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ة أف حيذيف ا٣٘ؿ ٌن  «ق٧٤ةف رمؽم»ثػ  بكال ٔضت أي
ري٥٬ مم٨ اظرتٚٮا اهلضٮـ ىلع  «ٮ زيؽ٩رص ظة٦ؽ أث»أك  ٗك

ك٦ٞؽقةد٫، كأف يذعٮلٮا إىل أثُةؿ  كظؿ٦ةد٫اإلقالـ 
يكذٞج٤ٮف اقذٞجةؿ رؤقةء ادلكؿ، كد٪٭ةؿ ٤ٔي٭٥ اجلٮااـ  ي

 كاهلجةت، كأف يذ٭ض٥ ثٕي أ٢٬ ادلا٧٩ؿؾ ىلع اجليب 
كيذضةكب ٦ٕ٭٥ ٔؽد ٣حف ثة٤ٞ٣ي٢ ٔرب الك٪ح املةًيح ٨٦ 

األمؿ إىل ٠جري ٝكةكقذ٭٥ ٚي٪ةؿ ٨٦ دكؿ ا٣٘ؿب، كأف يجذيه 
 اجل٪ةب اجلجٮم املُ٭ؿ.

إف ا٢ٕٞ٣ الٮايع ثةألظؽاث يكذُيٓ ثأدىن دأم٢ أف يؿل 
ٕنة د٤ذب٥ ٦٪٫ ظؿب رضكس مةم٤ح ٤ٕ٦٪ح ىلع احلؿ٦ةت  ة صة٦ َن ربة
كاملٞؽقةت، كا٣ٕٞةاؽ كاألٚاكر، كاثلٞةٚةت كاآلداب اإلقال٦يح، كال 

ا ث٪ْؿيح املؤامؿة؛ إذ األمٮر دلةؿ ل٤تن١يٟ إذف ثأف ٬٪ةؾ دأزؿن 
 ص٤٭ة ٨٤ٕ٦ ال حيذةج إىل اقذؼٛةء أك ٦ؽاكرة!

ىلع اإلقالـ أك -٣ٞؽ أكؽت ٬ؾق احلؿب ا٣٘ؿبيح 
أف ٬ؽؼ ا٣٘ؿب الكيةيس ٬ٮ ٧٤ٔ٪ح  -داػ٢ اإلقالـ

اإلقالـ، كحتٮي٫٤ إىل وي٘ح ٩رصا٩يح، دٞج٢ ا٣ٛى٢ ثح٪٫ 
ةؽ ا٣ٕةل٥ كبني ادلك٣ح، إل٣٘ةء اتل٧زي اإلقالَل، كتك٭ي٢ إحل
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ا  اإلقالَل كاحلٌةرة اإلقال٦يح ثةجل٧ٮذج ا٣٘ؿيب، دأييؽن
ة ٣ٕٮملح اتل٘ؿيت.. كيف ٬ؾا  ل٤ذجٕيح احلٌةريح، كدكؿيكن

ثؿ٩ةرد »اإلَةر، قةرع املكترشؽ احل٭ٮدم األمؿيكٰ 
إىل إوؽار ٠ذةب  -ـ2111قبذ٧رب ق٪ح  11ثٕؽ - «لٮيف

ـ ٦ة ٬ٮ اخلُأ احلةدث يف ا٣ٕالٝح ثني اإلقال»ٔ٪ٮا٫٩ 
، كيف ٬ؾا ال١ذةب كاو٢ أَؿكظةد٫ ا٣ٞؽي٧ح ظٮؿ «كا٣٘ؿب؟

ـء ٨٦ ٠ٛةح َٮي٢ ثني اإلقالـ » أف إر٬ةب احلٮـ ٬ٮ ص
كا٣٘ؿب.. ٚةجلْةـ األػاليق اذلم يكت٪ؽ إحل٫ اإلقالـ 

.. «ا٣٘ؿبيح»املكيعيح -خمذ٤ٙ ٧ٔة ٬ٮ يف احلٌةرة احل٭ٮديح 
ـ٫٧ٔ-كآيةت ا٣ٞؿآف  ؽ ىلع ممةرقح ا٣ٕ٪ٙ ًؽ ٗ -ث ري دىؽِّ

ا٣يت أ٤ٔ٪٭ة ا٣٘ؿب ثٞيةدة  -. ك٬ؾق احلؿب(1)املك٧٤ني
قبذ٧رب يه ثؿأم ثؿ٩ةرد  احلةدم ٔرش ٨٦أمؿيكة ثٕؽ 

 .(2) «ظؿب ثني األديةف» -لٮيف
 ريًا/وأع

                                                           
 (.97حم٧ؽ ٧ٔةرة )ص .اص٭ح ثني ا٣٘ؿب كاإلقالـ، ديف ٫ٞٚ املٮ( 1)
ـ، ٩ٞالن ٨ٔ ٦ٞةؿ اجليٮزكيٟ، 3/3/2112، 2/3/2112وعيٛح األ٬ؿاـ يف ( 2)

 ـ.14/1/2112يف  «زاػةرم اكربي٢»ث٥٤ٞ 
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ٚإذا اك٩خ ا٧٤ٕ٣ة٩يح ا٣٘ؿبيح ٝؽ أػؾت ٦ؽا٬ة يف اتلُجيٜ، 
ٚإ٩٭ة آدخ ز٧ةر٬ة اجل١ؽة ال مٟ يف ذلٟ، ك٦٪٭ة إ٬ؽار لك ظؿ٦ح 

؛ كاتلٕؿض ملٮىس  م ىلع لكِّ ٕؽِّ كاتل س، كازدراء األ٩بيةء اع٦حن ٦ٞؽَّ
حىس   .بنلك ػةص، كأػرينا ىلع ٩بيِّ٪ة  ٔك

 ثالثها: األسباب التاريخية والنفسية:

اكف ٨٦ ثني ٦ة كرزذ٫ أكركبة ٨ٔ احلٮ٩ةف كالؿك٦ةف أف 
٩ْؿكا إىل أ٩ٛك٭٥ ىلع أ٩٭٥ ٥٬ كظؽ٥٬ املذ٧ؽي٪ٮف، أ٦ة لك 

ة ٔ٪٭٥، كىلع األػه أكخلٟ اذلي٨ اك٩ٮا ٨٦ اكف أص٪بيًّ 
املذٮقٍ، ٚٞؽ اكف احلٮ٩ة٩يٮف األثيي يٕحنٮف رشؽ ابلعؿ 

٤ٞٮف ٤ٔي٭٥ ٣ِٛ  ، ك٦٪ؾ ذلٟ «ا٣رباثؿة»كالؿك٦ة٩يٮف يُي
احلني كاألكركبيٮف يٕذٞؽكف أف دٛٮٝ٭٥ ا٣ٕ٪رصم ىلع قةاؿ 
ا٣برش أمؿه كاٝٓ، ز٥ إف اظذٞةر٥٬ إىل ظؽ ثٕيؽ أك ٝؿيت للك 

أكركبيَّة ٨٦ أص٪ةس اجلةس كمٕٮب٭٥؛ ٝؽ أوجط  ٦ة ٣حف
 .(1)إظؽل املزيات ابلةرزة يف املؽ٩يح ا٣٘ؿبيح

                                                           
اإلقالـ ىلع ٦ٛرتؽ ا٣ُؿؽ، ملع٧ؽ أقؽ، دؿدمح د. ٧ٔؿ ٚؿكخ، دار ( 1)

 (.52ا٥٤ٕ٣ ل٧٤اليني )ص
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ك٣ٞؽ دؿًلخ ز٧ة٩يح محالت و٤يبيح ٦ذٮاحلح ثى٧ةد٭ة 
، كيه «ـ1291-٬1196/ 691-489»ىلع اجلٛكيح ا٣٘ؿبيح 

محالت داع إحل٭ة ابلةثةكات، كظر ٤ٔي٭ة آثةء ال١٪حكح 
كإزا٣ح  ،ة ا٣ٌٞةء ىلع اإلقالـأكهل ،تلعٜٞ أ٬ؽاٚنة ديجيح

املك٧٤ني ١٠يةف ككصٮد، كاغيذ٭ة قيُؿة الى٤يبيح كقيةدد٭ة، 
ك٩ؿل أف ٬ؾق الك٤ك٤ح ٨٦ احلؿكب ل٥ دجؽأ إال ثٕؽ اجلـر 
اإلقالَل كدٮٝٙ املك٧٤ني ٨ٔ اتلٞؽـ ثٕؽ أف ػرسكا 

، ظير إف الى٤يبيني «ثالط الن٭ؽاء»أك  «ثٮادحي٫»٦ٕؿًلح 
املـيؽ ٨٦ اال٩ذىةرات كاملاكقت ٝؽ قةؿ ٣ٕةث٭٥ إلظؿاز 

كأ٦ٕ٪ٮا يف ٦ُةردة املك٧٤ني ظىت ٝة٦خ دك٣ح و٤يبيح يف 
ؿب٭ة، كدٮاىل قٞٮط أصـاء ٔـيـة يف  ٤ٝت األ٩ؽلف ٗك
األ٩ؽلف يف أيؽم الى٤يبني كدجٌؽؿ ظةؿ املك٧٤ني ٨٦ املؽ 

 إىل اجلـر، ك٨٦ اتلٞؽـ إىل اتلض٧ؽ.
ـاؿ اتلةريغ يؾ٠ؿ اخلُجح الن٭رية يف دل ٧ٓ كال ي

ـ يف ٚؿنكة، ظير َة٣ت ابلةثة امل٤ٮؾ 1195اعـ  «لكريمٮف»
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ٝجي٤ح »املٞؽقح ٨٦  «أراعيِا»كاحلاكـ األكركبحني ثةقذٕةدة 
٫٧!ا٣يت ختؽـ ا٣ٞٮل النيُة٩يح ىلع ظؽ  «األدؿاؾ-ا٣ٛؿس  ٔز

ؽ٥٬ ابلةثة ثأف حيى٤ٮا ٨٦ ٬ؾق احل٧الت الى٤يبيح  كٝؽ ٔك
ألرض ا٣يت دٛيي بل٪نة ٨٦ ا ،املٞؽقح ٣حف ىلع اخلريات املةديح

كالن  ؛ ث٢ حلىجعٮا ىلع َؿيٜ -٧٠ة صةء يف اتلٮراة- ٚعكتٔك
اجلكؽ املٞؽس، أم ىلع َؿيٜ احلضةج الكةاؿي٨ إىل ا٣ٞؽس، 

، اذلي٨ ي٧٪ٕٮف «ال١ٛةر»كبؾلٟ خيؽمٮف الؿب يف الرصاع ٦ٓ 
 .(1)املكيعيني ٨٦ ا٣ٞيةـ ثةحلش إىل األرايض املٞؽقح

٫ ٔ٪ؽ٦ة دػ٤خ اجليٮش كال يـاؿ اتلةريغ يؾ٠ؿ أ٩
الى٤يبيح دمنٜ اكف أكؿ ٦ة ١ٚؿ ٚي٫ ٝةاؽ٥٬ أف دٮص٫ إىل 

ٔ٪ؽ اجلة٦ٓ األمٮم كرٍل٫ ثٞؽ٫٦، كٝةؿ  «والح ادلي٨»ٝرب 
يِ ثة٣ٖ «٬ة ٝؽ ٔؽ٩ة ية والح ادلي٨»هل/  ، ظٞؽ مؽيؽ ٗك

 ك٩ٛكيح ٦ذٮدؿة!!
٪ؽ٦ة قُٞخ ا٣ٞػؽس اعـ  / «ترشمػ٢»ـ ٝػةؿ 1967ٔك

قػػيُؿة اإلقػػالـ ظ٤ػػ٥  ٣ٞػػؽ اكف إػػػؿاج ا٣ٞػػؽس ٦ػػ٨»
                                                           

 .(34)صأ٣حكيك صٮراٚحكيك، اعل٥ املٕؿٚح . د اإلقالـ كاملكيعيح،( 1)
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املكيعيني كاحل٭ٮد ىلع الكٮاء، إف رسكر املكيعيني ال يٞػ٢ 
ٔػػ٨ رسكر احل٭ػػٮد، إف ا٣ٞػػؽس ٝػػؽ ػؿصػػخ ٦ػػ٨ أيػػؽم 
املك٧٤ني، كٝؽ أوؽر ال١٪حكخ اإلرساايٌل زالزػح ٝػؿارات 
ث٧ٌ٭ة إىل ا٣ٞؽس احل٭ٮديح ك٨٣ دٕػٮد إىل املكػ٧٤ني يف أيػح 

ةت ٦ٞج٤ح ثني املك٧٤ني كاحل٭ٮد  .(1)٦ٛةًك
كٝؽ اقذ٤٘خ إرسااي٢ و٤يبيح ا٣٘ؿب يف دمٓ اتلرباعت 

ٝةد٤ٮا »إلاع٩ذ٭٥ ىلع احلؿب ١ٚذجٮا ىلع و٪ةديٜ اتلربع 
٪ؽاؾ زةر محةس أكخلٟ املٮدٮري٨ كا٦ذألت «املك٧٤ني ؛ ٔك

ة ػيةحلح ال  الى٪ةديٜ مؿات كمؿات، كقض٤خ اتلرباعت أرٝة٦ن
 ليشء إال ل٧٤كةٔؽة كا٣ٕٮف ًؽ اإلقالـ كاملك٧٤ني.

ذف ٚةحلؿب الى٤يبيح ل٥ دجذ٫ ثٕؽ، كال يـاؿ األم٢ إ
يؿاكد أٔؽاء اإلقالـ يف ا٣ٌٞةء ٤ٔي٫، ظير يٕربكف ثٛؿظح 
كم٧ةدح ٨ٔ لك ٦ة ييسء إىل املك٧٤ني كيرض٥٬، كييٕؿبٮف 
ث٧ـيؽ ٨٦ األىس ٨ٔ لك ٩رص كدٞؽـ كريق ل٤ٕةل٥ اإلقالَل. 

ا ٦ة أػؾت احلؿكب الى٤يبيح أماكال كأق٧ةءن ٦ذٕؽد ة، كًلسرين
                                                           

 .(32)ص٩ٞالن ٨ٔ ٠ذةب ٝةدة ا٣٘ؿب يٞٮلٮف، صالؿ ا٣ٕةل٥ ( 1)
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ٚةتلُ٭ري ا٣ٕؿيق ٬ٮ اق٥ مح٤ح الى٤يت يف ثالد ابلٮق٪ح 
كاهلؿقٟ ٦سالن، ك٧ٝٓ املذ٧ؿدي٨ ٬ٮ اق٥ مح٤ح الى٤يت يف 

 ثالد النحنةف ك١٬ؾا.
كل٥ دجذ٫ د٤ٟ احل٧الت إىل احلٮـ، ٧ٚة يـاؿ اتلةريغ 
يؾ٠ؿ د٤ٟ الؿكح الى٤يبيح ا٣يت ّ٭ؿت ىلع لكةف راحف 

احلؿب ا٣يت  ـ2111قبذ٧رب  16أمؿيكة ظني كوٙ يف 
 .«مح٤ح و٤يبيح»قحن٪٭ة ىلع ا٣ٕةل٥ اإلقالَل ثأ٩٭ة 

إ٩٭ة »كدج٫ٕ ثيٮـ كاظؽ راحف كزراء ثؿيُة٩ية ٝةاالن/ 
 .«ظؿب املؽ٩يح كاحلٌةرة يف ا٣٘ؿب ًؽ ا٣رببؿيح يف الرشؽ

ٚٞؽ  «صٮف أم١ؿكٚخ»أ٦ة كزيؿ ا٣ٕؽؿ األمؿيكٰ 
و ابؽب فيّ اةِّ حلٍ»٤ٜٔ ٝةاالن/  ٔت إن املفيطيث سيَ أـر

ٌَ أسو اجلاس، أٌا اإلـالم فٓٔ سيَ يؽيب اهلل فيّ ٌَ 
ال اةِّ حلٍٔت ٌَ أسو ْؼا اإلهل  .(1) «ابشغص إـر

ا دةرخييح، ٝةؿ قجعة٫٩/  إ٩٭ة ٩ٛكيح حت٢٧ أظٞةدن
ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ﴿

                                                           
 ـ.21/2/2112وعٛيح الرشؽ األكقٍ، جلؽف، ( 1)
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 .[118]آؿ ٧ٔؿاف/  ﴾ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں
ك٬ؾق ا٣ٕ٪رصيح اجلةزيح ا٣ْة٬ؿة يٕرب ٔ٪٭ة 

اجلجؿ اآلري اىع يً ْٔ وضػه  إن»ثٞٮهل/  «قة٩ؽرقٮف»
فلػ اىلاسر ا كياسة اىبرشيث حنٔ ؼؽيق احلؽيث ادليجيث، 

 .(1) «وابفياـيث، واحلؽيث اىفهؽيث
إ٩٭ة ٔ٪رصيح دٕرب ٔ٪٭ة ا٣جكةء اكلؿصةؿ قٮاء بكٮاء، 

 /«٦ةد٣ني أك٣ربايخ»دٞٮؿ كزيؿة اخلةرصيح األمؿيكيح 
ٔق دمي  إُِا ٌعرش األمؽيكيني أٌث حؽحف  كاٌخٓا ف»

 .(2)!«، وحٍخػ رؤيخٓا أةعػ ٌَ دمي  ابشعٔب!ابشعٔب
إف ٬ؾق ا٣ٕ٪رصيح املذٮدؿة ص٤ٕخ ال١٪حكح ال حتذ٢٧ 
أف يىؽر ٨ٔ أظؽ راعية٬ة لك٧ح ظٜ، أك دٚةع مكذعٜ ٨ٔ 

 .اإلقالـ، أك ػري األ٩ةـ 
ٚاكف ٩ىيت ٨٦ حيةكؿ ٬ؾا ادلٚةع أك ي٨٤ٕ رأي٫ 

ةثةكات !! ك٦ة كٝٓ ا٣ُؿد كاإلثٕةد ٨٦ رمحح ابل ٬ٮ الرصيط
                                                           

(1 )N. Daniel, Islam, Europeans Empire pp. 467-468. 
 ـ.31/11/2111ا٣ٞة٬ؿة -وعيٛح األ٬ؿاـ( 2)
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ػري مة٬ؽ؛ ٚج٧ضؿد أف ٠ذت يف  «دٮلكذٮم»لألديت الؿكيس 
ؿ »/ «٨٦ ٬ٮ حم٧ؽ؟»٦ٞة٣حن هل ثٕ٪ٮاف  إن حمًٍػا ْٔ مـؤ

ٔا املشخٍ   ٔل، َكن ٌَ ع ٍاء ابؽسال اذليَ عػم وـر
اإلنفاين عػٌث سيييث، ويكفيّ فغًؽا أُّ ْػى أٌث ةؽٌخٓا 

ِث وابفالم، وحؤذؽ إىل ُٔر احلق، وسعيٓا جتِص إىل ابفهي
ػ، وٌِعٓا ٌَ ـفم ادلٌاء وحلػيً ابغطايا  عحشث ابْؾ
ٔ عٍو ع يً ال  اىبرشيث، وفخص هلا ؼؽق ابؽيق واملػُيث، ْو
يلػم عييّ إال شغص أويت كٔة، ورسو ٌريّ سػيؽ 

 .(1) «ةاالضرتام واإلسالل
٨٦ ٚٮرق اخلؿكج ٨٦ رمحح دٮلكذٮم اقذعٜ ٔ٪ؽ٬ة 

ـ٧ٔ٭٥- !!ابلةثة ك٨٦ ز٥ ٨٦ رمحح اهلل  .-ث
 رابعها: أسباب داخلية:

ثةإلًةٚح إىل ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ أقجةب ديجيح ك١ٚؿيح 
٪ة هل ٨٦ تنٮي٫ وٮرة اإلقالـ ك٩بٌي٫ يف  كدةرخييح، ٦ة ًٔؿ

                                                           
يف األدب الؿكيس/ ماكرـ ا٧٘٣ؿم، اعل٥  مؤزؿات ٔؿبيح كإقال٦يح( 1)

 .1991، ٩ٮ٧ٚرب 155املٕؿٚح )ال١ٮيخ(، ا٣ٕؽد 
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امل٪ة٬ش كاملٞؿرات ادلراقيح، كيف ا٣رتاث ا٣٘ؿيب ثىٛح اع٦ح؛ 
 إال أف ز٧ح أقجةب أػؿل دذ٤ٕٜ ثأ٢٬ اإلقالـ أ٩ٛك٭٥.

أف ٦ة أوةث٪ة ٨٦ مىيجح ٚج٧ة  ٧٤ٔ٪ة ٚإٌف اهلل 
٠كجخ أيؽي٪ة، كأرمؽ أقالٚ٪ة الىةحلني ظني ٝةلٮا/ أىن 

ة/   ﴾خب مب ىب يب جت﴿٬ؾا؟! ٚٞةؿ ص٢َّ ٨٦ً ٝةا٢ ٤ٔي٧ن

 .[165آؿ ٧ٔؿاف/ ]
 /كٝٓ د٭ةكف ثسٮاثخ ادلي٨  فٍَ عِػ أُففِا

ك٦ٕةٝؽق اللكيح، دى٧س٢ يف جتؿؤ ٦٪تكبني إىل اإلقالـ، ال د٢ٞ 
ـ اجلجٮم املُ٭ؿ ٨ٔ صؿأة أكخلٟ املؼة٣ٛني صؿأد٭٥ ىلع املٞة

كحل٧ح أٔنةب »، ك «آيةت ميُة٩يح»يف أو٢ ادلي٨، ك٦ة ػرب 
 ٨ٔ مكة٦ٕ٪ة ثجٕيؽ! «ابلعؿ

   /كٝٓ دُٕي٢ ل٤رشع يف صٮا٩ت  وٌَ عِػ أُففِا
ٕٙ ق٤ُةف الرشيٕح يف دلذ٧ٕةت ٦ذٕؽدة ىلع  ٠سرية، ًك

.٫ ًؿ  َٮؿ ا٣ٕةل٥ اإلقالَل ٔك
 /ػٛخ وٮت املعتكبني  وٌَ عِػ أُففِا
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ٕٛخ كاليح  اآلمؿي٨ ثةملٕؿكؼ كاجلة٬ني ٨ٔ امل٪١ؿ، ًك
 ىلع الٮاٝٓ احلٮـ.الؿبة٩حني ا٧٤ٕ٣ةء 
 /أقةء ٠سري ٨٦ أث٪ةء املك٧٤ني  وٌَ عِػ أُففِا

د٧سي٢ اإلقالـ ثني أ٫٤٬، ٌٚالن ٨ٔ ادلٔٮة إحل٫ ػةرج 
 ديةرق، قٮاء يف ذلٟ األٚؿاد كاملؤقكةت.

 /اتلٞىري يف دىعيط ك وٌَ عِػ أُففِا ٓٝ
الىٮرة املنٮ٬ح ٨ٔ اإلقالـ ك٩بي٫ِّ ممة وؽر ثة٣ٕؿبيح، ٌٚالن 

 ٧ٔة وؽر ث٘ري٬ة ٨٦ ال٤٘ةت.
   /صؿت د٤ٟ امل٧ةرقةت امل٪٭ـ٦ح وٌَ عِػ أُففِا

يف ادلٚةع ٨ٔ اإلقالـ كزٮاثذ٫، كد٤ٟ ا٣ٕض٤ح ا٣ُةئنح يف 
 الؿد ٨ٔ اإلقالـ كأ٫٤٬.

  /إلقالـ ثذٞؽي٫٧ ظى٢ تنٮي٫ ا وٌَ عِػ أُففِا
 ثة٬ذنة ٬ـيالن مةظجنة، ٦ٓ اداعء أ٫٩ اإلقالـ يف ٧٠ةهل كب٭ةا٫!
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 بلــــكــتـراف املســشـاست

 
اّض نو قحّل بملحنياغٕ تى نكُل ب ب حبث َطثُل إاط: أى  

م ثًث ثهثّثبملصتكحل اإلشالم يف باغثر ، َأى باصثُأ بملعثُيٕ اثٌ ب    
نيا ثطث ثُى قثحث ثرنثّثًاب نريثر ش ٕ االحنصنيا بإذى بهلل، َأى تنصنيث ثآِ

و، ثّث ثالم، َأى ب نصنيف شّ  ُ صُيٌ يثبايًّّني َاثُ ب ثب     ثب ش
 و ع ٖ يذب بالشتعربف تإإ َتننيابٍت نذنر تيمًني:ث ثمثو نثحثَن

ذ٧ةد ىلع دؿاث ظؿًليت اتل٪ىري كاتلبنري  أوالً/ إف ذلٟ األ
ٚي٧ة يذ٤ٕٜ ثٕؿض اإلقالـ يف امل٪ة٬ش آػؾ يف االةكةر؛ 
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حي٢ حم٫٤ ٠سري ٨٦ اإل٩ىةؼ، كال قي٧ة ثٕؽ ث٢ ك
رضبةت مٮصٕح خلٍُ املكترشٝني ك٦٪ة٬ض٭٥، ٧٠ة 
يؽ٥ٔ ٬ؾا اتلٮص٫ اإلجيةيب ا٩ٛذةح ظٌةرم كدٮاو٢ 
٤ِل ثني الرشؽ كا٣٘ؿب، كدؿدمةت وعيعح  زٞةيف ٔك
ل١ذت اإلقالـ األوي٤ح كمؿاص٫ٕ األكىل، كال قي٧ة 

 املُ٭ؿة.الىعيعح ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ كالك٪ح 
إف إٔؽاد ال١ذت ادلراقيح ال دٞٮـ ث٫ كزارات اتل٤ٕي٥  اًُيا/ذ

دكر ا٣جرش يف إٔؽاد٬ة يف ا٣٘ؿب، كإ٧٩ة دت٪ةٚف 
كا٣يت ي٤زتـ ٠سري ٦٪٭ة ثإق٪ةد ال١ذت إىل  ،اتلضةريح

اخلرباء احليةديني امل٤زت٦ني ثؽرصح ٠جرية ثٌٮاثٍ 
ظؿص ٔؽد ٦٪٭٥ ىلع ٔالكة ىلع اتلعؿيؿ كاتلأحلٙ، 

ا ٨٦ ٬ؾق اقتنةرة املك٧٤ ني ٔ٪ؽ ال١ذةثح، ٧٠ة أف ٔؽدن
ثأ٩ٛك٭٥، كجتؽر  مك٧٤ٮفدأحلٛ٭ة  املٞؿرات دٮىٌل 

ا ٨٦ املؿا٠ـ كاملؤقكةت ا٧٤ٕ٣يح ٝؽ  اإلمةرة إىل أف ٔؽدن
دأقكخ يف ثالد الرشؽ تل١ذت ثةل٤٘ةت احليح ٦جةرشة 

 كقالق٢ ال١ذت اتل٤ٕي٧يح ثىٮرو  ،٦٪ة٬ش املٞؿرات
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٥ ٝؿيجنة ثإذف اهلل يف راٝيح، األمؿ اذلم قحك٭ كأماكؿو 
 دىعيط الىٮرة كًلكت مـيؽ ٨٦ األ٩ىةر.

دـايؽ ٔؽد َالب ا٥٤ٕ٣ ٨٦ ا٣٘ؿبحني املك٧٤ني اذلي٨  ذاثلًا/
ٕةت إقال٦يح اكجلة٦ٕح اإلقال٦يح ثةملؽي٪ح اجلجٮيح،  درقٮا جبة٦
الب املك٧٤ني  ؽد ا٣ُ  ٔ ـايؽ ري٬ة، كد كاألز٬ؿ ث٧رص، ٗك

ٕةت ٨٦ أث٪ةء امل٭ةصؿي٨  املذؽيجني يف د٤ٟ املؽارس كاجلة٦
بتني جلةويح ال٤٘ح  ؽاٍل كاجلؽد، ك٦ٓ د٤٧ٟ ٬ةدني ا٣ٛ ا٣ٞ
ٌةية كاألمٮر الرشٔيح قزتيؽ ثال  ٭٥ ل٤ٞ األص٪بيح كظك٨ ا٣ٛ

.ٙ ـاا ٢ الٮيع ال ٟ نكجح الٮيع الىعيط كٞي  م
ؽد املؽرقني  راةًعا/ ؿبيح زادٔ  ٕةت ا٣٘ ٦ٓ اال٬ذ٧ـة ثةإلقالـ يف اجلة٦

ٔيح، كٝؽ ملكخ املؤ٤٬ني ٨٦ أقةدؾة اتلة ريغ كادلراقةت االصذ٧ة
ٞؽ األػري ػةوح.  آزةرق اإلجيةثيح ػالؿ ا٣ٕ

يك٧ط ٩ْةـ ادلراقح يف املؽارس ا٣٘ؿبيح ثذٞؽي٥ مٮاد   عامًفا/
دراقيح ذات وج٘ح ديجيح يذُٮع ثذؽريك٭ة اآلثةء كأكحلةء 
أمٮر ا٣ُالب، رشيُح اال٣زتاـ ثٕؽـ ممةرقح ادلٔٮة إىل 
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ة.ادلي٨، ك٬ؾا ممة يٕني ٌن   ىلع دىعيط املٛة٬ي٥ أي
ا/ ـً ٣ٞؽ أزؿت ٔٮام٢ ٦ذٕؽدة يف إٝجةؿ ا٣٘ؿب ىلع  ـاس

اتلٕؿؼ ىلع اإلقالـ ٨٦ أٚٮاق أث٪ةا٫؛ ذلا ييؿوؽ إٝجةؿه 
ـو ىلع مؿا٠ـ د٤ٕي٥ ال٤٘ح ا٣ٕؿبيح ٣٘ري أ٤٬٭ة، ك٬ؾا  ٦ذ٪ة
اإلٝجةؿ يكض٢ ٨٦ املك٧٤ني اجلؽد كًلؾا ٨٦ ٗري 

ا ٧٠ رص كالنةـ كالكٮداف تن٭ؽ املك٧٤ني؛ كذلا ٚإف ثالدن
ظؿًلح ننُح يف د٤ٕي٥ ا٣ٕؿبيح ٣٘ري أ٤٬٭ة، ٧٠ة لٮظِ أف 
ا ٨٦ ٬ؤالء ادلارقني ين٤٘ٮف ٦٪ةوت مؿمٮٝح  ٔؽدن

 ٧ٕ٠ؽاء لكيةت كأقةدؾة أكةدي٧يني ك٦سٞٛني.
ُؿقذ٭ة ا٣يت ي٧ةرق٭ة ا٣٘ؿب احلٮـ  ـاةًعا/ إف ص٪ٮف ا٣ٞٮة ٗك

ة د٤ٟ ابلالد ا٣يت  قيض٢ٕ ٧ٔؿ ٬ؾق اهلي٧٪ح ٝىرينا، ػىٮون
تكةس ث٤ٕٞيح راعة ابلٞؿ، كاذلي٨ يٛذٞؿكف إىل دةريغ 
ظٌةرم يك٤ِّع٭٥ ثؽث٤ٮ٦ةقيح ٩ةصعح، كال قي٧ة أف ٬ؤالء 
ال ينلكٮف أ٦ح ثةملٕىن ا٤ٕ٣ِل؛ إذ إ٩٭٥ ػ٤يٍ ٦ذ٪ةٚؿ ٨٦ 
األم٥ كاثلٞةٚةت، كيف ا٣ٕةل٥ ظؿاؾ قيةيس كاٝذىةدم ٨٦ 

ؽد األُٝةب مأ٫٩ أف يٞيض ىلع األظةديح ا٣ٕةمليح تلذٕ
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 كدذىؽر ٝٮل صؽيؽة دٕيؽ اتلٮازف مؿة أػؿل.
إف اعمل٪ة اإلقالَل احلٮـ أ٩ٌش ٠سرينا ٦٪٫ ٝج٢ ٦ةاح اعـ،  ذاًٌِا/

كاأل٦ح  ،كإف ٦ٞةر٩ح رسيٕح ثني ظة٣ح األ٦ح الؿا٬٪ح احلٮـ
ٝج٢ ٝؿف ٨٦ الـ٦ةف دؽؿ دال٣ح كاًعح ىلع أف ٔال٦ةت 

يف حب٧ؽ اهلل ة إجيةثيح د٤ٮح يف األٜٚ، حبير ال جنؽ ظؿصن 
 تكوٙ ٬ؾا ا٣ٞؿف احلةيل ثٞؿف اإلقالـ، ك٣ٞؽ م٭ؽ

ا٣ٕٞٮد اثلالزح األػرية ٨٦ ا٣ٞؿف املةيض ظؿٌلت ثٕر 
ٝٮيح دؿدمخ إىل ّٮا٬ؿ ٧٤ٔيح ك١ٚؿيح؛ ث٢ كقيةقيح، ك٦ة 
ػرب ٦ة يكُل ثةإلقالـ الكيةيس يف دؿًلية كالكٮداف 

ـااؿ ك٤ٚكُني كأػرينا يف الىٮ٦ةؿ ٔ٪ ة كأٚ٘ةنكذةف كاجل
ثجٕيؽ، كيه جتةرب كإف ل٥ يكذ٢٧ ثٌٕ٭ة أك ا٩ذٞؽ 
ثٌٕ٭ة اآلػؿ إال أ٩٭ة دؽؿ ىلع ظة٣ح ٨٦ الٮيع كاحلؿًلح 

 كا٣جنةط ال تنةث٭٫ ظة٣ح األ٦ح ٝج٢ ٝؿف ٨٦ الـ٦ةف.
٧٠ة كأف ظؿٌلت اجل٭ةد اإلقالَل كظؿكب اتلعؿيؿ يف ص٭ةت 

ٕىةؼو ثةديح. ال٦ةًت تى ٮح ىلعٔ   ٦ذٕؽدة ٨٦ اعمل٪ة دؽؿ ثًٮ
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ا ٨٦ إٔالف  -ثإذف اهلل-ا٣ٞؿف قحن٭ؽ  ك٬ؾا مـيؽن
إٚالس املرشكع ا٣٘ؿيب حبؽازذ٫ ك٦ة ثٕؽ ظؽازذ٫!!، ث٢ 

٨٦ أ٦ةرات ا٣ٕةٚيح ٬ؾا اتلٮص٫ املع٧ٮـ ل٤٪ي٢ ٩ٕؽُّ  ٪ةإ٩
٨٦ اإلقالـ كظؿ٦ةد٫، كال يكٮف ٬ؾا ٨٦ ٦٪ذرص أك 
ذؽاد املذ٪ةَل ثةإلقالـ كٝي٫٧  اغ٣ت، كيٞةث٫٤ ٬ؾا األ

 ،كال يكٮف ٬ؾا ٨٦ ٚ٭ــ كنكةا٫ ٨٦ مجةث٫ كرصةهل
اذلم قيٛيض ثإذف اهلل إىل ثٕر احلٌةرة األمؿ 

اإلقال٦يح كدٞؽي٧٭ة ل٤ٕةل٥ ثأرسق كإٝة٦ذ٭ة ىلع أرض 
ة  الٮاٝٓ، ال تلىةرع ٗري٬ة، كإ٧٩ة تلذٛة٢ٔ دٛةٔالن وعيعن

 ٦ٓ اآلػؿي٨ ث٧ؼذ٤ٙ أَيةٚ٭٥ احلٌةريح كادليجيح.
ؿب ٣ػحف ىلع درصػح كممة يػؽٔٮ إىل األمػ٢ أف ا٣٘ػ حاـًعا/

كاظؽة ٨٦ ا٣ٕؽاء، ك٣حف ىلع لك٧ػحو قػٮاء يف ا٣ٕػؽاء، 
٧ٚ٪٭٥ ٨٦ ي٪ىٙ كيٕرتؼ كيٞؽر اإلقالـ كرمٮزق، قػٮاء 
٨٦ دػ٢ ٦٪٭٥ يف ادلي٨ احلٜ ك٨٦ ل٥ ي٢ٕٛ، ك٬ػ٥ يجذ٧ػٮف 
ال٦يػٮف ٠ؿكبػؿت  إىل َٮااٙ ٦٭٪يح ٦ذٕؽدة، ٧ٚػ٪٭٥ اإٔل
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 ٚحكٟ ا٣ربيُةين، ك٦ػ٪٭٥ أقػةدؾة األديػةف املذؼىىػٮف
٠ضػػٮف اقػػجٮزيذٮ، كٌلرؿ إيؿنكػػخ، ك٦ةيكػػ٢ قػػي٤ـ 

رمكػػرتك٩ش آاألمػػؿيكيني، ك٦ػػ٪٭٥ ر٬جػػةف ٠اكريػػ٨ 
 ا٣ربيُة٩يح، ث٢ ك٦٪٭٥ أمؿاء اكأل٦ري تنةرلـ اإلجن٤زيم.

٧٠ة أف يف ا٣٘ؿب رويؽ ٝٮم ٨٦ إػٮا٩٪ة املك٧٤ني ٨٦ 
أ٢٬ د٤ٟ ابلالد ا٣٘ؿبيح، ك٨٦ املذٮَ٪ني ث٭ة مم٨ ٬ةصؿ إحل٭ة 

 ء رويؽ ًؼ٥ ٦جةرؾ.٨٦ ثالد٩ة، ك٬ؤال
/ ٚإف ا٣٘ةبليح الكةظٞح ٨٦ أ٢٬ د٤ٟ ادليةر مم٨ وأعريًا

ال يٕؿٚٮف ٨ٔ اإلقالـ أك مٮ٬خ ٦ٕةرٚ٭٥؛ حيذةصٮف إىل 
مـيؽ ٦ٕؿٚح كدجىري ظىت ي٪٤ٞجٮا ٦٪ىٛني أك حمةيؽي٨ ىلع 
األ٢ٝ، كال مٟ أف إدراؾ الٮاٝٓ حبٞيٞذ٫ مل٧ة يكةٔؽ ىلع 

 ا٢٧ٕ٣. إجنةزحتؽيؽ اهلؽؼ ك
 ﴾پ پ ڀ ڀ﴿ًف ٝٮؿ احلٜ دجةرؾ كدٕةىل/ كيج

، يدفعنا إىل استلهام احلكم واستجالء اخلطط، [11النور: ]

 ، وعلوه فام العمل؟!حدوىا األمل ىحو العملولو
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 ل ؟ـنـــــــــعالـا ــــم

 
أى ب جنيبٕ ع ٖ يذب باصؤبل يت بإ جت ّنييًني َيتهُع 

عنييل نل نص م  جمنياليًني،  ال ظو تى عماًل ضخًمني ِك  ع ٖ
 نحًّّني َاشُاًل. ^اضْ بنيهلل ابًّني، َبني شالم إًِهني، َمبحمب 

٧٠ة أ٫٩ ختذ٤ٙ وٮر٬ة ثةػذالؼ ا٣ٞٮل املٕةديح، كال 
مٟ أف ٬٪ةؾ ٚؿكٝنة ثني املرشكع االقذ٧ٕةرم ا٣٘ؿيب كاذلم 
يٞٮـ ٤ٔي٫ د٬ةٝ٪ح الكيةقح كا١ٛ٣ؿ كادلي٨ يف ا٣٘ؿب، كبني 

ا  اإلنكةف ا٣٘ؿيب بنلك اعـ، إذ إف األكؿ ٨٣ يكٮف إال ٔؽكًّ
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ا، كأ٦ة اآلػؿ ٚإف ٦٪٫ ٨٦ ي٧ك٨ أف يذعٮؿ إىل ٩ىريو  صرلن
كّ٭ري ك٦ذٛ٭٥ لإلقالـ ك١ٚؿد٫، ث٢ كمؤ٨٦ ث٫ كبؿقةتل٫ إذا 

 ث٤٘ذ٫ ادلٔٮة ىلع كص٭٭ة، كأٝي٧خ احلضح كأزي٤خ النج٭ح.
كأ٦ة ا٥٤ٕ٣ ا٣٘ؿيب ٧ٚٮٝٛ٪ة ٦٪٫ ا٩ذٞةيئ، ٧ٚ٪٫ ٦ة ةؿص 

٦ذالؾ أقجةث٫، ك٦٪٫ ٦ة ال ظةصح جلة ث٫، ث٢ ٤ٔي٫ كنكىع إىل ا
إف ٤ٔي٪ة أف نكذٛيؽ ٨٦ ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ ثذٞ٪يةد٫ يف نرش اعمليح 
ؿ كدكؿِّس ٬ي٧٪ح  يٙ ا١ٛ٣ى ِـّ اإلقالـ، ك٦ٞةك٦ح ٔٮملحو د

٫ ككَ٪٫.٪ػـا٣٘ؿب، كد  ع قيةدة املك٥٤ ٨ٔ أًر
أ٦ة اخلُٮة األكىل ٚيه الٮيع حبٞةاٜ ٬ؾا الٮاٝٓ ك٦ة 

خمةَؿ، ك٨٦ ز٥ اقتس٧ةر ٬ؾا الٮيع يذ٧ٌ٪٫ ٨٦ ٚؿصو ك
ٓ ػُح ٢٧ٔ ٧َٮظح ي٧ك٨ أف ٩ٞرتح ٨٦ ك ،الٮاصت لًٮ
 دٛةوي٤٭ة ا٤٧ٕ٣يح حمةكر زالزح يه/

إاعدة تن١ي٢ اذل٬٪يح ا٣٘ؿبيح ظٮؿ  املطٔر األول/
 اإلقالـ كزٮاثذ٫ كرمٮزق.
اتلىؽم حل٧الت اإلقةءة كا٣تنٮي٫  املطٔر اثلاين/

 اإلقال٦يح اع٦ح. ػةوح، كل٤سٮاثخ ملٞةـ ٩بي٪ة 
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، ث٪ةء ابليخ املك٥٤ كدؿبحذ٫ ٨٦ ادلاػ٢ املطٔر اثلاىد/
ٕ٪ة ا٣ٕة٣ِل إال ثذعىي٢ ا٣ٞٮة  ة لًٮ ظير ال ٩ؿصٮ اظرتا٦ن

 ث٧ؼذ٤ٙ وٮر٬ة.
ٞح. ٤٧ٔيح ظٮؿ لك حمٮر ٨٦ املعةكر الكةث رتظةت  ٚي٧ة يٌل ٦ٞ  ك

 مقترحات حىل المحىر األول:

إلقال٦يح ثةل٤٘ةت ا٣ٕ٪ةيح ثإ٩ذةج ال١ذت كاألدثيةت ا -1
احليح، كيذأىت ٬ؾا ٨ٔ َؿيٜ إننةء مؿا٠ـ حبسيح اعمليح دٕىن 
ثإ٩ذةج ال١ذةب اإلقالَل املٕةرص ثٕؽة ٣٘ةت، قٮاء ٦ة 
يى٤ط ل٤ذؽريف يف املٞؿرات ادلراقيح أك اجلة٦ٕةت، أك ٦ة 

 يُؿح ل٧٤سٞٛني كاألدثةء، كٜٚ ٦ٕةيري اعحلح اجلٮدة.
كٜٚ ًٮاثٍ دؿايع  إننةء مؿا٠ـ ل٤رتدمح الٮأيح -2

الكيةٝةت الـ٦٪يح كاحلٌةريح ل٧٤ؿاصٓ اإلقال٦يح 
٤ٮ٫٦، كاحلؽير كأوٮهل،  األوي٤ح يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ٔك

 كالكرية كاتلةريغ كاحلٌةرة اإلقال٦يح.
٤جح ا٥٤ٕ٣ اذلي٨ جييؽكف ال٤٘ةت ا٣٘ؿبيح  -3 دٮصي٫ ابلةظسني َك
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ىٮؿ دراقيح ثةجلة٦ٕةت ا٣٘ؿبيح  ٚ ، لإلق٭ةـ ثةتلؽريف يف
كمؿاق٤ح ٬ؾق اجلة٦ٕةت يف ذٟل ٠٪ٮع ٨٦ أ٩ٮاع املنةرًلح يف 

 حتكني الىٮرة اإلقال٦يح دلل األكقةط األكةدي٧يح.
اتلٮصػ٫ إىل إٔػػؽاد م١ذجػػةت إقػال٦يح روػػي٪ح ك٦ذاكم٤ػػح  -4

كإ٬ؽاا٭ة إىل م١ذجةت اجلة٦ٕةت ا٣٘ؿبيح املٕذجيح ثذػؽريف 
٪ةكؿ اإلقال٦يةت؛ األمؿ اذلم يؤدم إىل اَؿاد اتلعك٨ يف د

ؿض اإلقالـ، كإًٕةؼ ١ٚؿة رصاع احلٌػةرات ا٣ػيت  ٔك
٧٭ة ثٕي ٗالة املعةْٚني اجلؽد.  يزٔت

٦ذةثٕح املؤد٧ؿات ا٧٤ٕ٣يح ا٣٘ؿبيح كا٣يت دٕىن ثةلنأف  -5
اإلقالَل كا٣ٕؿيب كالرشؽ أكقُٰ، كا٣ٕ٪ةيح حبٌٮر٬ة 
ثذ٧سي٢ كاع، ظىت دذأىت املنةرًلح كاتلٛة٢ٔ اإلجيةيب، 

ؽـ ٦ٞةَٕذ٭ة، ظىت  د٤ٟ ا٣يت دؽٔٮ إىل ظٮار ثني ٔك
 األديةف، ٦ة ل٥ دذ٨٧ٌ دٔٮة ل٤ذ٪ىري أك ػ٤ٍ لألديةف.

تنضيٓ كد٥ٔ مؿا٠ـ د٤ٕي٥ ال٤٘ح ا٣ٕؿبيح لألصة٩ت قٮاء  -6
٦ة أننئ ٦٪٭ة يف الرشؽ أك اٚذذةح ٔؽد ٦٪٭ة يف ا٣٘ؿب؛ 
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حلذ٧ك٨ ا٣٘ؿيب ث٪ٛك٫ كبال كقةاٍ ٨٦ اتلٕؿؼ ىلع 
ك٨ د٥ٔ دٞؽي٥ ٦٪ط اإلقالـ ٨٦ مىةدرق األكىل، كي٧

لألكةدي٧يني كاملسٞٛني ا٣٘ؿبحني يف ٬ؾا الىؽد لرلراقح 
 يف الرشؽ، ك٬ٮ دكر قذع٧ؽ اعٝجذ٫ ثإذف اهلل دٕةىل.

اتلٕةكف ٦ٓ امل٪ىٛني كاتلٮاو٢ ٦ٓ املٕذؽ٣ني يف  -7
املضذ٧ٕةت ا٣٘ؿبيح، كذلٟ ثإننةء ركاثٍ كدمٕيةت 
كٕٚةحلةت ل٤عٮار كادل٥ٔ ا١ٛ٣ؿم، كَجةٔح ٠ذت 

 ؿبحني أ٩ٛك٭٥ كا٣يت د٪ُٜ ثةحلضح الىعيعح.ا٣٘
ي٧ح يف  -8  ٝ ٨ صٮاـا ق٪ٮيح  ٔ الف لألكةدي٧يني ا٣٘ؿبحني اإٔل

ابلعٮث كادلراقةت اإلقال٦يح املذ٧زية ثةل٤٘ةت احليح، 
 ٜ ٍ املذ٧ٕؽ أك اجل٭٢ حبٞةا ي٭ة اخل٤  ٚٓ كحتؽيؽ املعةكر ا٣يت كٝ

ـ كٌٝةيةق ال١ربل تل١ٮف حمٮر ٬ؾق ابلعٮث.  اإلقال
إننةء كد٥ٔ ٔؽد ٨٦ ال١ؿايس األكةدي٧يح يف ٔؽد ٨٦  -9

 اجلة٦ٕةت ا٣٘ؿبيح ا٣ٕؿيٞح ظٮؿ اإلقال٦يةت.
جح  -11 اتلٮقٓ يف إننةء ا٣ٞ٪ٮات ا٣ٌٛةايح املذؼىىح يف خمَة
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٫٤ٞ  ٔ ككصؽا٫٩،  رص٢ النةرع ا٣٘ؿيب ث٤٘ذ٫ كاجلٛٮذ إىل
 كقريد٫. كدٕؿي٫ٛ ثةإلقالـ كأوٮهل، كاجليب 

 الثاني:مقترحات حىل المحىر 

إننةء ٦٪٧ْةت كمؤقكةت اعمليح لرلٚةع ٨ٔ أ٩بيةء اهلل  -1
ٝةَجح، كاتلٕةكف يف ٬ؾا الىؽد ٦ٓ ٔٞالء املؼة٣ٛني يف 
أو٢ ادلي٨، كخمةَجح احل١ٮ٦ةت كالكيةقحني كخمذ٤ٙ 

 اهليبةت كاجل٭ةت املٕ٪يح ث٭ؾا الىؽد.
دبين الؿد املجةرش كامل٪ةّؿة ا٤ٕ٣٪يح كاحلٮار املٛذٮح ٦ٓ  -2

٨ دٞٓ ٦٪٫ اإلقةءة، كدٕؿيذ٫ كٌٚط أوٮهل ا١ٛ٣ؿيح ٦
 كالكيةقيح املذُؿٚح.

اقذؼؽاـ لك ص٭ؽ دث٤ٮ٦ةيس ٦ذةح لزلكد ٨ٔ ظؿ٦ةت  -3
اإلقالـ كدْٕي٥ ٦ٞؽقةد٫، كادلٔٮة إىل االصذ٧ةاعت 
ا٣ُةراح ىلع مكذٮل اتل٧سي٢ ادلث٤ٮ٦ةيس اإلقالَل 

 ؿ كيكذضؽ.٪ػـمل٪ةٝنح ٦ة ي
ال -4 ٦يح املٌةدة، يف خمذ٤ٙ كقةا٢ د٪ْي٥ احل٧الت اإٔل
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ح كاملؿايح، كإَالؽ ٔؽة  الـ املٞؿكءة كاملك٧ٔٮ اإٔل
مٮاٝٓ ال١رتك٩يح ل٤ؿد ث٧ؼذ٤ٙ ال٤٘ةت، كختىيه 

 ث٪ىيت مكذ٢ٞ يف ذلٟ. املىُىف 
أذ٧ةد أقةحلت املٞةَٕح ث٧ؼذ٤ٙ وٮر٬ة االٝذىةديح  -5

د٧ٕؽ اإلقةءة، كدذ١ؿر يف ظ٫ٞ  كاثلٞةٚيح ٦ٓ ٨٦ يثجخ
 ٬ة٩ح لإلقالـ كأ٦.٫٤٬٪٫ اإل

٦ؽ صكٮر اتلٮاو٢ ٦ٓ امل٪ىٛني ا٣٘ؿبحني ٣ٕٞؽ  -6
ظٮارات ك٩ؽكات منرتًلح يف الؿد ىلع املٕذؽي٨، كنرش 

 د٤ٟ اجلؽكات ثأماكؿ ٦ذٕؽدة.
7-  ٨ عحٔ  ٕةمليح تلتجىن امل٪ٚة ال٦يح ا٣ ؽد ٨٦ املؤقكةت اإٔل إننةءٔ 

ؿيب ـ ا٣٘ ال ٌةية كاملكةا٢ اإلقال٦يح املسةرة يف اإٔل  .ا٣ٞ
 مقترحات حىل المحىر الثالث:

ح  -1 ُجٜي رشٕي ٢٧ اجلةد كالكيع ادلؤكب ث٧ؼذ٤ٙ الكج٢ إىل د ا٣ٕ
ة، كدٔٮة احل١ٮ٦ةت ككالة األمؿ يف  ة كركظن ـ كص٢ ٩ىًّ اهللٔ 

ٟ ثأ٬ؽاب الرشع املُ٭ؿ. َجح ل٤ذ٧ك ٝة  ثالد املك٧٤ني 
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دٞٮيح دكر ا٧٤ٕ٣ةء ك٬يبةت األمؿ ثةملٕؿكؼ كاالظتكةب،  -2
جلةف كركاثٍ دكحلح ل٧٤ٕ٤ةء، ٦ذعؿرة ٨٦ كتن١ي٢ 

 اإل٤ٝي٧يح كالٌ٘ٮط احلـبيح كالكيةقيح ىلع ظؽ قٮاء.
ال٦يح كادلٔٮيح اخلرييح كا٣يت  -3 ؽد ٨٦ املؤقكةت اإٔل  ٔ إننةء

ال٦ية. ٧٤ٔية كٔإ ٕةل٥  ٜ ص٭ٮد ادلاعة كد٧ٔ٭٥ ظٮؿ ا٣  دتجىن دجكي
يف  ا٣ٕ٪ةيح بنأف دىعيط ا٣ٕٞيؽة كأذ٧ةد٬ة ٠أكلٮيح أكىل -4

 ثؿا٦ش اإلوالح دلل ادلاعة ث٧ؼذ٤ٙ َٮااٛ٭٥ كأَيةٚ٭٥.
دٮصي٫ ص٭ٮد ادلاعة إىل دؿبيح األ٦ح ىلع محةيح ٦ٞؽقةد٭ة،  -5

كا٣٘رية ىلع ٔٞيؽد٭ة، كظيةَح رشيٕذ٭ة، كاإلجيةثيح يف 
ؽاا٭ة، كإمةٔح الٮيع ا١ٛ٣ؿم كاثلٞةيف  اتلىؽم أٔل

 كالكيةيس ثني وٛٮٚ٭ة.
حني كاملذ٘ؿبني ١ٚؿيًّة، ك٦٪ٕ٭٥ األػؾ ىلع أيؽم ا٧٤ٕ٣ة٩ -6

٨٦ د٧سي٢ األ٦ح أك اتلعؽث ثةق٧٭ة أك تن١ي٢ وٮرد٭ة 
دلل ا٣٘ؿب، كردع أكخلٟ املذضؿاني ىلع زٮاثذ٭ة ثك٢ 

 الٮقةا٢ الرشٔيح املذةظح.
الكيع إىل دؿميؽ احلؿٌلت اجل٭ةديح الىعيعح  -7
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ك٦٪ةوعذ٭ة كاألػؾ ىلع أيؽم املذٕض٤ني، كاحلؿص ىلع 
ؽـ اإلرضار ثةأل٦ح، اقتيٛةء رشٔ ٧ةؿ، ٔك يح ٬ؾق اأٔل

كظك٨ دؿديت األكلٮيةت، كحتٞيٜ مى٤عح إٔـاز 
 ادلي٨، كادلٚٓ ٨ٔ املكذٌٕٛني، كًلٙ ثأس الاكٚؿي٨.

احلػػؿص ىلع النػػ٧ٮؿ كاتلضؽيػػؽ يف اخلُػػةب ادلٔػػٮم  -8
٣تنػػ٢٧ أ٦ػػيت ادلٔػػٮة كاإلصةثػػح، كا٣ٕ٪ةيػػح ثةلٮظػػؽة 

الؼ، كاالاذالؼ، كحتؿم ا٣ٕؽؿ كاإل٩ىػةؼ ٔ٪ػؽ اخلػ
كمػػؿااعة ظػػةؿ األ٦ػػح، كدٞػػؽي٥ اجلْػػؿ هلػػة ىلع حتٞيػػٜ 

 مى٤عح ظـبيح أك ٦٪ٕٛح مؼىيح.
اتلٮصي٫ ل٤ؼؿكج ٨٦ اتلجٕيح ا٣٘ؿبيح يف اتلٞ٪يح كاتلى٪يٓ،  -9

كاالٝذىةد كاتلضةرة، كدْٕي٥ ٝي٧ح اتلعؿر ٨٦ أرس 
اتلجٕيح ا٣٘ؿبيح يف خمذ٤ٙ املضةالت، كاالقذٛةدة ٨٦ 

 ا٣ٕٮملح، كدٮيق الٌةر ٦٪٭ة. اجلة٩ت اجلةٚٓ املٛيؽ ٨٦
اال٬ذ٧ةـ ثةجلٮا٩ت الك٤ٮًليح كاحلٌةريح دلل األ٦ح  -11

أٚؿادنا كدمةاعت، كادلٔٮة إىل د٤ٟ ا٣ٞي٥ اإلقال٦يح ا٤ٕ٣ية، 
كاحلؿص ىلع دٞؽي٥ وٮر ظٌةريح مرشٚح ل٧٤ضذ٧ٕةت 



 

97 

 املك٧٤ح يف ٔجةداد٭ة اكحلش كاملنة٬ؽ ا٣ٕة٦ح.
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ؿ ىلع ظؿ٦ةت اإلقالـ د٪ةكؿ ابلعر ّة٬ؿة اتلُةك
 كزٮاثذ٫ كا٣يت د٪ة٦خ بنلك الٚخ ل٤٪ْؿ يف الك٪ٮات األػرية.

كاقذٕؿض ابلعر وٮرة اإلقالـ يف ا١ٛ٣ؿ ا٣٘ؿيب 
ا٣ٞؽي٥ كاحلؽير؛ ظير روؽت درصحيةت كمٮاٝٙ ٔؽاايح 
ة كظؽيسنة، كاةيةز ًؽ اإلقالـ  ٤ٗجخ ىلع ا١ٛ٣ؿ ا٣٘ؿيب ٝؽي٧ن

ٕةرصة، كإف ل٥ ي٧٪ٓ ٬ؾا ٨٦ ٝج٢ ّ٭ٮر احلؿٌلت اإلقال٦يح امل
ة كظؽيسنة.  ٨٦ كصٮد أوٮات ٦٪ىٛح ٬٪ة ك٬٪ةؾ ٝؽي٧ن

كيف ظني اك٩خ امل٪ة٬ش ادلراقيح ا٣ٞؽي٧ح دذضة٢٬ 
اإلقالـ أك دىًى٧ي٫ ثةبل٭ذةف، ٚإف امل٪ة٬ش احلؽيسح ٝؽ خت٤ىخ ٨٦ 

أذؽاالن، ممة  ركاقت ظؿًليت االقترشاؽ كاتل٪ىري كبؽت أكرث
 ةرق كاًعح ٨ٔ ٝؿيت.يبرش ثذ٘ري إجيةيب دي٧٤ف آز

بنلك يف ا٣رتاث ا٣٘ؿيب  ك٣ٞؽ تنٮ٬خ وٮرة اجليب 

B 
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ّة٬ؿ كٝج٢ احلؿكب الى٤يبيح، كإف اك٩خ ظٞجح ا٣ٞؿكف الٮقُٯ 
ك٦ة ثٕؽ٬ة ٠ذت ٚي٭ة أقٮأ ابل٭ذةف كاالٚرتاء، األمؿ اذلم داع 

 ثٕي امل٪ىٛني أف يؿد ىلع ذلٟ بنلك ٚؿدم.
، كأػؿل كدؿصٓ أقجةب ٬ؾا اتلُةكؿ إىل أقجةب ديجيح

١ٚؿيح زٞةٚيح، كزةثلح دةرخييح ك٩ٛكيح، ٧٠ة أف ٨٦ األقجةب ٦ة 
 يؿصٓ إىل اد٭ةـ املك٧٤ني أ٩ٛك٭٥ ثةتلٞىري يف ابليةف كالؿد.

ك٦ٓ لك ٬ؾا الؿٌلـ ٚإ٫٩ يتجني ٦ة يؽٔٮ ل٤ذٛةؤؿ 
يح، ثُؿكء حتك٨ م٤عٮظ  ٔٮ ثةتلعٮؿ اتلؽرييج ةٮ املًٮ

اقةت اإلقال٦يح، ىلع املٞؿرات ادلراقيح كاجلة٦ٕيح يف ادلر
كبْ٭ٮر إٚالس احلٌةرة ا٣٘ؿبيح، كد٪ةَل اجلٌش كالٮيع 
اإلقالَل، كدـايؽ ٔؽد امل٪ىٛني ا٣٘ؿبحني، كيذٕني ا٢٧ٕ٣ 
ىلع إاعدة تن١ي٢ ا٢ٕٞ٣ ا٣٘ؿيب ظٮؿ اإلقالـ كزٮاثذ٫، 
كاتلىؽم املجةرش حل٧الت اإلقةءة كا٣تنٮي٫ ث٧ؼذ٤ٙ 

ا ا٣ٕ٪ةيح ثةدلاػ٢ اإلقالَل  كدٞٮيذ٫ كإ٩٭ة٫ً، الٮقةا٢، كأػرين
ة٣ح. َّٕ  كذلٟ لك٫ ٔرب كقةا٢ ٤٧ٔيح ٔرصيح كٚ
 ٌثثحثتثَن
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