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احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع انليبِّ األمني، وىلع آهل 
 أما بعد: وأصحابه أمجعني،

، تشقُّ من خالهل طريقها حنو  فإن أمتنا اإلسالمية ايلوم تمرُّ بمخاٍض حقييقٍّ
تَِها ٍ تواجه سلسلة  استعادة املسلوب من ِعزَّ وكرامتها، ويه يف لك صقع وِمْصر

دة من الْصااعت اليت تُفرض عليها فرًضا، وتعاين كثرًيا من راكم عقوٍد  معقَّ
ُل أعداؤها يف رصفها إيلها، عرب رصاع يتسم 

ر
تطاولت، وسبٍل تعددت لم يَأ

 بها باسرتاتيجية بعيدة املدى، طويلة انلََّفس، يرثها الالحق عن السابق، وتتواىص
 األجيال، وتشمل لك املجاالت، وحتشد يف أتونها لك القوى واإلماكنات.



 

 

وهذا الْصاع املفروض ىلع أمتنا جوهره َعَقِديٌّ أيديولويج، وقد يتجىلَّ 
إنها حرٌب »، بقوهل: «برنارد لويس»أحيانًا يف رصاع ىلع املصالح، وعن هذا عرب 

فكرينا املعارصين فقال: بعض م -أيًضا-، وعن هذا عرب (1)«بني األديان
الْصاع بني احلضارات إنما هو يف جوهره رصاٌع بني معتقدات، ال بني »

ِقيَّات  .(2)«طبقات وِعرر
دٌة، وتديُرُه  وهذا الْصاع ختطط هل يف الغرب مؤسسات حبثية متعدِّ
املؤسسات اتلنفيذية السياسية والعسكرية واالقتصادية واألمنية... وغريها، 

هات ىلع دراسات وحبو  اسرتاتيجية تقوم ىلع معلومات وتعتمد هذه اجل
تفصيلية وبيانات إحصائية وحبو  ميدانية تقدم يف انلهاية خطًطا، وأخرى 

ـيس.  بديلة، وتساهم يف إدارة الْصاع بشلك عليمٍّ ومؤسَّ
ولقد اكن بدهيًا أن تقوم اسرتاتيجية إسالمية قوية يف مواجهة تلك 

دججة بكثري من الوسائل واألسايلب املتقدمة، االسرتاتيجية الغربية امل
ومع -واملدعومة من مجيع اجلوانب بواسطة املنظومة الغربية بأرسها؛ إال أنه 

ال توجد اسرتاتيجيٌة إسالمية؛ بل وال عربية تقوم يف مواجهٍة أو تصمد  -األسف
ذلك يف ُمناَزلٍة، أو حتافظ ىلع هوية، أو ترىع قيمة أو حرمة، وإن وجد يشء من 

فبشلك ُمبرتَََس ال يمثل سوى قُطر أو إقليم عريب أو مسلم، ويه مواجهٌة تفتقد إىل 
 رؤيٍة متاكملة، ونظٍر لعموم األمة، وتنسيق دويل عريب أو إساليم اعليم.

                                      
  م.14/1/2002يف « زاخاري اكربيل»نقاًل عن مقال انليوزويك بقلم:  )1)
 (.134اإلسالم لعْصنا، أ.د. جعفر شيخ إدريس، )ص( 2)



 

 

عن البيان أن إدارة هذا الصراع      غين
والتخطيط له من الناحية الشررعية  
  تقررم موررتهليته عهررا أهرر  ا رر  

 والعقد يف األمة جمتمعني

وال تكاد تُعرف جهة إسالمية اعملية تقوم بهذا العمل اجلليل، وهو 
ل اإلسالم إىل تكايلف ختطيط وتفكري ارتيادي حيوِّل الْصاع يف نظر أه

رشعية يقوم بها األفراد واهليئات، فضاًل عن ادلول واحلكومات، كما ال توجد 
ل وتصحح مسرية  -يف الواقع- تلك اهليئة أو الوالية اليت تدير وتتابع وُتَعدِّ

 هذا الْصاع، وجتِّلِّ طريق األمة للخروج منه ظافرًة منصورة.
 األمة املسلمة ايلوم من لك اعلم وما من شك يف أن أهل احلل والعقد يف

رشيع صاحب منهج يقوم ىلع االتباع، وينحاز إىل أمته ومصاحلها الرشعية، 
مسئولون عما حتملوا من  -ومن لك صاحب شوكة وقدرة من إمارة أو والية
 اتللكيفات، وما تعلق بهم من الواجبات واتلبعات.

وَغِِنٌّ عن ابليان أنَّ إدارة هذا 
طيط هل من انلاحية الْصاع واتلخ

الرشعية تقع مسئويلته ىلع أهل احلَلِّ 
والعقد يف األمة جمتمعني يف كياناتهم 
العاملية وهيئاتهم ادلويلة الرسمية وغري 

الرسمية، فإن لم يمكن اجتماعهم فبحسب ما يتيَس، والقاعدة الفقهية تقرر: 
 .(1)أن امليسور ال يسقط باملعسور

مية حضارٌة تقوم ىلع نور الو،ي، وتنبثق ويف احلق أن حضارتنا اإلسال
من عقيدة اتلوحيد، وتستند إىل قيم األخالق وحقوق اإلنسان، وتشمل 

                                      
 بريوت. -كتب العلمية (، ط دار ال1/273األشباه وانلظائر، للسيويط، ) (1)



 

 

ِها، وتُعِّل من شأن  رسر
َ
متطلبات الفرد واجلماعة، وتستوعب جوانب احلياة بأ

ادلار اآلخرة، وتفتح أبواب احلرية احلقيقية من خالل حكم ادلنيا بادلين 
ر والرشع ا ل!!املطهَّ ل أو املبدَّ ل، وليس بالرشع املؤوَّ  ملزنَّ

ويوم حكمت رشيعتنا وسادت أشاعت قيم العدل واإلنصاف، وأقامت 
لم االجتمايعَّ  رصوح العلم والرثاء املعريف يف لك ما يفيد وينفع، وحققت السِّ
مع القوة املرهوبة اجلانب، فاطمأنت حبضارتنا احلياُة، وسعدتر بريادتنا 

ابت يف حضارتنا حضاراٌت، واغبت يف حبر لغتنا لغات املجتمعات، وذ
ِن اجتمعت الصفوف، واتلقت األفئدة، وَحلَّ 

َ
وهلجات، فال غرو إذن أ
 االئتالف حملَّ اخلالف.

وأما يوم أن ُغيِّبتر رشيعتنا لكيًّا أو جزئيًّا فقد استبدنلا السفح اهلابط 
ساتها، وانتقصت  بالقمة السامقة فرضبت الفرقة جبرانها، وُغلبت األمة ىلع مقدَّ

من أطرافها، ولم تفلح سياستها وال عسكريتها يف استعادة فلسطني السليبة، وال 
محاية القدس احلبيبة، ووقعت األمة يف أرس تبعية فكرية واقتصادية مًعا! وأما 

 عن اتلخلُّف العليم واثلقايف واتلقِن فحدِّ ر وال حرج!
ذه األمة َحيًَّة تقاوم، وقادرة جتاهد، ومع لك ما قد يقال فإنه ال تزال ه

 ومعطاءة تبذل، وصابرة ثابتة تناضل وتراغم!
وليس هلذا من سبب إال ما كتبه اهلل من خرييتها، وما أكرمها به من 

، ومن جيدد اهلل بهم ِدينَـَها من غراس خري يستعملهم ^كتابه وسنة نبيه 



 

 

 .(1)اهلل تعاىل يف طاعته إىل يوم القيامة
« الصحوة اإلسالمية»ا الغراس املبارك وُجد ما يسىم ايلوم بـومن هذ

واليت َعمَّتر ربوع العالم؛ فال يكاد خيلو جمتمع من آثارها، وال بدل من 
 من بصماتها. -من جماالت احلياة-حسناتها، وال جماٌل 

وهذه اآلثار املباركة لدلعوة اإلسالمية املعارصة وجناحاتها ال تمنع من 
ناتها وعدم وضوح مرشوعها للاكفة، وتمثُّلها يف كثري من رؤية ضعف إماك

نة يف جمتمعاتها، وهذا يعِن: ضعًفا سياسيًّا  األحيان بأفراد أو كيانات غري ممكَّ
وعمليًّا، مع ما يعرتيها من داخلها من أسباب الضعف املنهيج أو الفكري أو 

ية اثلقايف، وهذا لكه جيتمع يلؤكد أن بينها وبني استحقاقها أل ن تكون يف ندِّ
نًا ال يزال شاسًعا، وطريًقا يبدو طوياًل.  الْصاع احلضاري ايلوم بَور

وانطالقًا من احلقائق واملبادئ السالفة مجيًعا، ومن احلاجة إىل ويع واٍع 
تأيت هذه القراءُة يف اسرتاتيجياٍت معارصٍة  -حبقائق الْصاع ىلع أرض الواقع

 أيديولوجيًّا وحضاريًّا.تهدف إىل حرب اإلسالم وحمارصته 
ويه دراسٌة خمتْصة مركزة متتابعة احللقات ومتصلة الفصول، يأخذ 
بعضها حبَُجز بعض، حىت تسلِّم إىل ما انتيه إيله من إجراءات يف سياق احلرب 

 ابلاردة املبارشة وغري املبارشة ىلع اإلسالم وأهله يف اعلم ايلوم.
ضارٌب يف شعاب الزمن من وقد جاءت هذه القراءة تلصل بني ما هو 

                                      
ذا »: ^قال رسول اهلل  يف احلديث عن أيب عنبة اخلوالين  (1) لن يزال اهلل يغرس يف هذاا اييذن سرا 

(، وابـن حبـان 4/200(، وأمحـد )8. أخرجـه ابـن ماجـه )«يستعملهم فيه بطاعته إىل يوم القيامذ 
 (.1/5(، وصححه ابلوصريي يف مصباح الزجاجة )2/32)



 

 

تاريخ العداء املتأصل لإلسالم وأهله، وما هو مستقرٌّ ىلع أرض الواقع ايلوم 
سات اإلسالمية ىلع حد سواء.  من استباحة ادلماء واألعراض واملقدَّ

ولقد ركزت هذه القراءة االسرتاتيجية ىلع الفرتة الزمنية اليت تبدأ من 
م إىل ايلوم؛ تلليق أضواًء ىلع 2001رب إرهاصات أحدا  احلادي عرش من سبتم

متفائلني -مسرية عرش سنوات بدت عجافًا دلى ابلعض وإن كنا نراها 
تعلن عن إفالس غريب ىلع املستويات اكفة، وتبرش بظهور هذا  -ومتيقنني

 .[11]النور: ﴾ پ پ ڀ ڀ﴿ادلين يف العاملني، وصدق اهلل تعاىل إذ يقول: 
تسعة فصول وخاتمة بعد املقدمة، دار أوهلا يف « القراءة»لقد جاءت هذه 

عن عقدة الْصاع عند الغرب وعقيدته، أو كما عرب عنها عبد احلليم هوبرت 
 .(1)«إن الغرب قام ىلع أساس منطق َنْفر وتدمري احلضارات األخرى»بقوهل: 

ودار الفصل اثلاين حول حماولٍة لفهٍم أعمَق هلذا املوقف ادلموي 
مح املنظومة الغربية؛ بإلقاء أضواء اكشفة ىلع مصادر اتلدمريي، وإدراك مال

ومكونات اثلقافة الغربية؛ بدًءا باحلضارة ايلونانية القديمة، وانتهاء 
 باحلضارة املادية احلديثة.

ويف الفصل اثلالث تناوٌل إلرهاصات أحدا  احلادي عرش من سبتمرب، 
 وما سبقها من مواقف سياسية و ثقافية و إعالمية.

احلد  اجللل ونقطة اتلحول الفارقة يف احلادي عرش من سبتمرب وما وأما 
 احتفَّ بها من إجيابيات وسلبيات فقد اكن حمور الفصل الرابع من هذه ادلراسة.

                                      
 (.110-109احلارض واملستقبل، لزيك ميالد، وتريك عِّل، )ص -الغرب اإلسالم و (1)



 

 

ويعترب الفصل اخلامس نقطة االرتكاز؛ حيث دار حول اتلوجهات 
 واالسرتاتيجيات الغربية املعارصة يف مواجهة اإلسالم بعد أحدا  احلادي

 عرش من سبتمرب.
ٌد لواقع مشهود، ودعم مقصود للطائفية  ويف الفصل السادس رَصر
واملذهبية املسلكية لتشتيت األمة اإلسالمية، وتفريق الوحدة اإليمانية، 
واذلي حتول إىل مظاهرة اعملية دلعم غالة الطرق الصوفية، وتأجيج الفتنة 

والعلمية والسياسية  بني الصحوة اإلسالمية بطوائفها ادلعوية والرتبوية
-واجلهادية ىلع حدٍّ سواء وبني الطرق الصوفية؛ اليت تعترب ايلوم عند الغرب 

ِها،  -مع الفرق الالكمية رسر
َ
احلصان الرابح يف احلرب ضد ادلعوة اإلسالمية بأ

 وىلع اختالف أطيافها.
بون وي دعمون طوائف من غالة وهؤالء األعداء االسرتاتيجيون حني يقرِّ

أهل ابلدع ال يهدفون إىل هداية أو إصالح، وإنما ينتعلون حذاًء ويمتطون 
 مركبًا َيعررُبُون به إىل فاسد غرضهم، فإذا حتقق مرادهم ألَقوره إىل اجلحيم!

وتناول الفصل السابع رصد ما جيري ىلع أرض الواقع من رضب أهل السنة 
الوحدة اإلسالمية يف مواجهة الغرب غري  بالفرق الالكمية، وحماولة تشتيت

املسلم بما بني أهل القبلة من خالفات، وإشعال نار احلرب ىلع الرموز السلفية 
 واالختيارات العلمية هلذه املدارس املنترشة يف ربوع العالم اإلساليم.

ويف الفصل اثلامن تنبيه إىل خطوط اعمة يف االسرتاتيجية اإلسالمية 
حديات املعارصة؛ بما يُبطل َكيرَدها وَيُردُّ إِفرَكَها يف حنور ملواجهة هذه اتل



 

 

 وهذه الدراسة أعرد  للر  ممرتبأ ررأمر أمتره غيرهر      
عها دينه راغٍب يف معرفة واجبه وعهرا رأسرمب    

القادة امليدانيهن من العهماء والردعاة يف معر     
الصراع الَعَقدي األيديهلهجي، واملهجمهن الررواد  
يف طالئم العم  اإلسالمي املرارطرهن عهرا وررهر    

 ، وأه  ا   والعقد يف الهاقم املعاصرهذا الدين

ر بأهمية إعداد  ن الصحوة اإلسالمية من غوائلها، وتلذكِّ أصحابها، ويؤمِّ
 دراسة اسرتاتيجية أكرث عمًقا يف هذا املضمار.

وأخرًيا انتهت ادلراسة يف فصلها اتلاسع بمحاولة استرشاف للمستقبل  
  مستقبل احلرب ابلاردة بني الغرب واإلسالم.القريب، وإطاللة ىلع

وهذه ادلراسة أعـدت لـلك 
مهتٍم بأمر أمته غيـور ىلع دينـه 
ــه وىلع  ــة واجب ــٍب يف معرف راغ
ــدانيون مــن  ــادة املي رأســهم الق
ــــرتك  ــــاء وادلاعة يف مع العلم

العمـل اإلسـاليم الْصاع الَعَقدي األيديولويج، واملوجهون الرواد يف طالئـع 
 ثغور هذا ادلين، وأهل احلل والعقد يف الواقع املعارص من أصـحاب املرابطون ىلع

املنهج السديد والرأي الرشيد وانلظر ملصـالح األمـة املحمديـة؛ وذلـك يلقـدروا 
 للخطر القادم قدره، ويلعدوا للمعركة املقبلة حبدتها.

ومن أهم ما تهدف إيله هذه ادلراسة: أن يَُدقَّ ناقوُس خطٍر واقٍع أو 
ع يهدف إىل حتذير املسلمني مجيًعا من االحنراف عن صحيح دينهم، متوقَّ 

ادلعوُة إىل أهمية اجتماع أهل السنة  -من جديد-وصايف معتقدهم، وتلتأكد 
األعداء احلايلني لألمة اإلسالمية ال يفرقون بني يف مواجهة أعدائها؛ ذلك أن 
، وال «تبلييغ» أو« جهادي»أو « إخواين»أو « سلْف»من اكن ذا انتساب دعوٍي 

يهاِدنون مجعيات تنتسب إىل صحيح ادلين، أو ترفع راية الكتاب والسنة؛ 



 

 

 !: مسلمون!-بعبارة أدق-فاجلميع دليهم أصويلون متطرفون! أو نِلَُقلر 
ڍ ڌ  ﴿: وهذه ادلراسة اليت ضمت يف عنوانها قوهل تعاىل

يُرىج أن يتبني من خالهلا أهُل اإلسالم سبيَل املجرمني  ﴾ڌ
ملفسدين من الكفار واملنافقني؛ يلقابلوا كيدهم بما يُذهبه، ومكَرهم بما وا

 ، معتقدين قوهل تعاىل:^يُبطله، مستعينني باهلل ومقتدين بهدي رسول اهلل 
 .[81]يونس: ﴾ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ   ڄ ڄ ﴿

ىلع -فإن أمر حفظ اهلوية اإلسالمية جدٌّ ال هزل فيه، وحماربة ابلدع  :وأخريًا
حقٌّ ال باطل فيه، واالنتهاض يف معركة اثلوابت اإليمانية  -أشاكهلا وصورهااختالف 

واحلريات واحلقوق الرشعية واجٌب ال حراء فيه! واهلل أكرب ىلع من طىغ وجترب، 
گ گ  ڳ ، ﴿[227]الشعراء: ﴾ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی﴿

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿، [8]املنافقون:  ﴾ ڳ

 .[45:  ]األنعام﴾ پ  پ  پ  ڀ ، ﴿[21]يوسف: ﴾ ۆئ

 كتبه

 
 مدينة نصر –القاهرة 

 هـ 1432غرة شهر صفر 

 م 2011يناير  5
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 عقدة الصراع عند الغرب وعقيدته

Þëþa@Ý–ÐÛa 



 

 

14 



  

 

15 

ته
يد

عق
و

ب 
غر

 ال
ند

 ع
ع

را
ص

 ال
دة

عق
  

 

 

 

 

  عقدة الصراع عند الغرب وعقيدته@

 

  
  
  
  

حقيقة شرعية تاريخية واقعية مدوية على مر العصور 

̀�﴿ :وكر الدهور، قال عنها جلَّ من قائلٍ عليما �_�~

f�e�d�c�b�a﴾ ]وقال سبحانه، ]���: ا�قرة: 

﴿d�c�b�a�̀ �_�~�}�e﴾����]آل عمران :���[ 

ال نهاية تنتظر لهذه الحرب وتلك فال غاية ترتجى و

 بالتحول واالرتداد عن دين الحق الظاهر القاهر، البغضاء إالَّ

�o�n�m�l�k�j�i�h﴿: وقد قال تعالى

u�t�s�r�q�p﴾����]ا�قرة :���[.  
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ال يمكن الغر# لإلسالم وأهله وبطبيعة األمر فإن ذلك العداء والشنآن 
56ال أن يرد تار1ه إ/ أحداث ا,اد ي ع? من سبتم; :م واحد وألف8 ُ

، أو حL »اإلسالموفوبيا«Hميالدية، أو إ/ تناF ظاهرة الرهاب من اإلسالم 
  ).ه���-���(ا,مالت الصليبية اRمانية، والQ دامت لقرن8 من الزمان 

-إن ذلك العدوان يبدأ تار1ه من بزوغ فجر اإلسالم و\رير اإلنسانية 

6ن طغيان الوثنية الرومانية، الQ تزيت بزي اaسيحية،  م-بتوحيد رب ال;ية

ُفقدست اإلنسان وقبدته من دون الرeن ْ َ َ َ Hفجاء حق الوk lبطل عقيدة ! 6

qالضالل والo، قال تعا/ َ: ﴿�̂ �]�\�[�Z�Y�X�W�V
�n�m�l�kj�ih�g�f�e�d�c�b�a�`_

y�xw�v�ut�s�r�q�p�o﴾ ]ائدةaا :��.[  

 :ا�الل  � عقيدة ا~ثليث با}قض واإلبطال؛ فقال ذو6ثم كر الوl اaطهر

﴿�l�k� ji�h�g�f�e�d�cb�a� �̀_�~�}�|�{
u�t�s�r�q�p�o�n�m﴾�]ائدةa: ا�	وهكذا ] ،

َم� الوl ال?يف يهدم عقائد باطلة، ويمحو مناهج زائفة؛ ُ : ح� قال قائلهم ُ

 -حقيقة األمر� -فمن خالل تعميم مطلق غ� �دود للتوحيد أل� اإلسالم «

�أي إم�ن ~جسيد الطبيعة اإل�ية، مع ن� تام لفكرة اRالوث اaسيحية، وبذلك  6

ً ا�ي �ن مهيمنا � -الالهو�-ا~وجه العقائدي حطم اإلسالم ا}ظام ا�نيوي

 حول ا~كوين اإلل� للتاريخ، -ال سيما � الع� الوسيط-ا~صورات اaسيحية 

اإل¢ ذاته، وهكذا �ن ظهور اإلسالم بالنسبة لتيانت8 وحول ا~قديس و�سيد 

  .)١(»ًاkهودية واaسيحية نو: من ا~حدي ا¥ي¤ وا~اري£

                                      


 ).��: �ص ( م، ����تأث� اإلسالم � أوربا � القرون الوسطى، مونتغمري وات، موسكو،  ��
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ï����iëŠëþa@„�����íŠbn�ÜÛ@É�����j�n�n¾aë@

ïi‹��ÌÛaë@@@@@@ó�ÜÇ@ÑÔí@‹–bÈ¾aë@áí‡ÔÛa

@@@@@òîöb—�Óg@‘Šb¸@LòÐîäÇ@òíìß†@òî�Ðã

òîÜàÇë@òí‹ØÏN@ @

إ/ أن اال�اه العدا¬ ضد اإلسالم  )١(�رين أرمسªونج.ول© ذهبت د
» جلوب«فإن القائد اإل¯ل®ي  � الغرب هو جزء من منظومة القيم الغربية؛

إن تاريخ مش±ة ال?ق األوسط إنما يعود إ/ القرن «: لقا) م����:ت(
  .)٢(»السابع للميالد، وهو قرن بزوغ اإلسالم

Hوا,ق أن اإلسالم لو ظهر قبل ذلك بقرون لل² نبيه  َ ِ
َ َ

ُ و´تابه � َالمµل ُ ُ

َغفس  ْ ْمن أتباع عقيدة ا·رفت عن مسارها، وخرجت عن هدي أنبيائها العداء َ ْ ٍ
kً :﴿�h�g�fهم، فال مع¼ إذا للحزن واأل«، قال تعا/وما أنز¢ اهللا إ

�v�ut�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i
¦�¥�¤�£�¢�¡��~�}�|�{�z�y�x�w﴾]املائدة :��[.  

ــــاريخ األورو#  ــــع للت واaتتب

والغر# القـديم واaعـا¾ يقـف � 

نفسية دموية عنيفة، تمارس إقصائية 

ــق وال  ــة، \تكــر ا, ــة وعملي فكري

  !ًنه ألحد �ئنا من �نتمنح وÀلة ع

فاآل�ة ا�اطلة  إن تاريخ اإلغريق وتراثهم إنما قام � اÂصام والصدام؛

 ~بدو و´أنها � غرف عمليات عسكرية \رك تتصارع ¥يهم حL إنها

Qِا�يوش � األرض كقطع الشطرنج، ومطالعة ملحم َ  »اإلkاذة«: ِ

  .)٣(فكرة �وم�وس يك� � تأكيد هذه ال»األوديسا«و

                                      


� مقارنة األديـان وتعمـل بوظيفـة أسـتاذة اإلسـالميات Éامعـة فرجينيـا باحثة بريطانية  ��
 .�بأمريكا، و�ا كتابات منصفة عن اإلسالم ونبيه 


Ëنقال عـن كتـاب����/��/��� ) 	���(مقال Éريدة ال?ق األوسط عدد  ��
ً

 »�مـد«: 
  .أرمسªونجل�رين 


 ).��، ��ص (م، ب�وت، ����ة اإلkاذة، �وم�وس، دار العلم، الطبعة اÂامس �	
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@@@@@@@|ÜĐ—�ß@µĐ��Ëëc@‡�í@ó�ÜÇ@‹èÃ@Z

D@òÛ†bÈÛa@l‹¨aC@@@@l‹ÌÛa@pbi@ð‰Ûaë@

@@éîÏ@‡°@âìîÛa@@@@@ò�Ðöa�Ûa@òîÇë‹“�¾a@

æaë‡ÈÛa@‹í�më@lë‹¨a@å’@ÀN 

ولقد أثرت تلك األساط� � الفنون الغربية � مر ا~اريخ، وÀنت تلك 
 مصدر إ�ام لألدباء والشعراء واaفكرين ا�ين قاموا بدورهم بإضفاء األساط�

ِهالة من القداسة عليها، وأصبح هذا الªاث القديم هو الـمع8 ا�ي يستلهم  َ ٍ
6والسلو´يات � Ïاالت شLَمنه األوروبيون الكث� من األف�ر  َ ٍ.  

إن هذه األساط� � ا,ضارة القديمة توضح أن فكرة ال�اع �ا 
  .)١(ٌجذورها اaغروسة � الªبة الغربية، وأنها �Ðة � ما عداها من قيم

6وبظهور الرومان ونشوء إم;اطوريتهم ارتفعت حدة فكرة ال�اع ودوى  ُ 6 ِ ْ

َ اإلم;اطورية الرومانية أك; دولة استعمارية � ِصوتها � تار1هم، حL غدت

 إ/ ا�حر األeر ا حL امتد رواقها من شمال بريطانياتسعتا~اريخ القديم، ولقد 
6واÂليج العر#، ولـما \ول الرومان إ/ اaسيحية  َ

ٍكدين- ِ
 قاموا بعسكرتها -َ

وال�رهة للصدام؛ فقام وذلك ح8 واجهوا تعاkم اaسيحية ا¥اعية للسالم  مباÔة،
ًال�اع عنيفا ب8 د:ة اaسيحية، ورجال ا,كم � روما، وانتÕ األمر بانقالب 

 »أوغسط8«اaسيحية من دين متسامح إ/ دين �ارب � يد القديس 
، وذلك من خالل مؤلفيه)م�	�:ت(

6
  .»مدينة الرب« و»العقيدة اaخالفة«:

 تقوم � األرض إال باستخدام القوة حيث ساد اعتقاد بأن Øلكة الرب ال
6

  .)٢( !العسكرية لفرض العقيدة ا¥ينية

: وظهر � يد أوغسط8 مصطلح

 وا�ي بات الغرب اkوم »ا�رب العادلة«

Ùد فيه اa?وعية الزائفة � شن ا,روب 

وت;ير العدوان، وال شك أن الرومان قد 
                                      


) �(الغرب أصل ال�اع، :مر عبد اaنعم، إصدار اaر´ز العر# لتراسات اإلنسانية، عـدد  ��
 ).��ص(���Ë�ذو ا,جة 


 ).���ص (حامد سلطان .، داإلسالميةأح�م القانون ا¥وÚ � ال?يعة  ��
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َتبنوا سياسة اإلقصاء واإلبعاد وا~مي® ْ 6 َ  ضد من لم يدخل � اaسيحية ا�ديدة َ

  .)١(حL وصل األمر إ/ السجن وا~عذيب واإلعدام

ُوامتدت عقيدة ال�اع واست?ت عقدته kقتتل األوروبيون أنفسهم  ُُ ْ

  !بعد ذلك، وkذيق بعضهم بأس بعض

 مطلع القرن السادس ع? ة6و� سبيل اaثال فقد أدى مو¥ ال;وتستانتي

  ! ا,رب ب8 ال�ثوkك وال;وتستانت aدة قرن من الزماناaيالدي إ/

حL انتقلنا إ/ ا,رب8 العاaيت8 والQ راح ضحيتهما ·و سبع8 

  .مليون إنسان، وأضعاف ذلك من ا�رÝ واaعوق8

ًكما انتقل ال�اع وعقيدته مع اaهاجرين ا�دد ا�ين هاجروا فرارا 

؛ فقد هاجر »أمريكا« األرض ا�ديدة  اaسيÞ إ/دبدينهم من االضطها

 من اإل¯ل® األوائل إ/ الواليات اaتحدة حامل8 معهم العقيدة »اaتطهرون«

 8نمقناألكß دموية � تاريخ الب?ية، ومسلح8 بفكرة الشعب اaختار، 

  !. إ�ية-حسب روايتهم- و´أنها فكرة اإلبادة

َوقد مارس هؤالء أقà Lوب القسوة واإلج ْ َ
رام مع س�ن ا�الد 

األصلي8، وقد تعددت األرقام حول الضحايا ا�نود ا�ين أبيدوا � يد 
ُ 6

الرجل األبيض، إال أن إحدى ا~قديرات تش� إ/ أن 
6

عدد س�ن األرض � «

 مليون نسمة منهم �� مليون نسمة، يسكن ���يبلغ ·و ) م���(:م 

6قرن السادس ع? تبâ من هذه القارت8 األمريكيت8، و5لول أواسط ال

  ! اaالي8 اRمان8 ع?ة مالي8 فحسب

                                      


  ).���، ���ص(�مد :رف، ال?وق ا¥وkة . صعود ال;وتستانتية اإليفا¯ليكية � أمريكا، د ��
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أما س�ن اaكسيك فقد تقلصوا إ/ مليون بعد أن �نوا ãسة وع?ين 

  !!ًوæن لم تكن هذه حرب اإلبادة، فما å إذا؟، )١( »!!ًمليونا

وaا فرغوا من س�ن ا�الد األصلي8 :دوا � أنفسهم با,رب األهلية 

الواليات األمريكية الشماkة وا�نوبية حL بلغ عدد القتç من 8 ب

  .)٢(ً ألفا���الطرف8 

è ذلك يؤ´د � هذه الµعة العدوانية اaفرطة، والQ �لت � القرن 
َّ

6الع?ين بوضوح � استخدام السالح ا}ووي الفتاك، وأسلحة ا¥مار 

الشامل ضد اkابان، وا�يش العراë � حرب اÂليج األوê، ودولة طا�ان 

يكي اaسلمة بأفغانستان، واaدني8 � الفلوجة عقب الغزو األمر

  .م	���للعراق

ًها ا,ضارة اaادية Ôاسة وعنادا، ه الµعة اإلبادية العن�ية زادتوهذ

ّو´ما �لت عسكريا فقد �لت هذه العقدة اجتماعيا وثقافيا وفنيا،  ّ ًّ ً ً ّ6 6ً

السينما األمريكية و� سبيل اaثل فإن ! فا,ضارات � حالة صدام دائم

ُاaوسيâ األمريكية å أعنف أنواع å صانعة العنف عندهم باقتدار، و

6اaوسيâ وأصخبها بإطالق، ورياضات األمريكي8 اaفضلة � رأسها 

  !!ًاaصارعة ا,رة، ورياضة الرجï، وå مصارعة أيضا

ٌفشعب بهذه الروح العدائية هل يمكن أن يفهم غ� سياسة القوة 

  !اaادية، وأسلوب العنف؟
                                      


�ص(فتح أمريكا مسألة اآلخر، ترمنيتان تودوروف، دار العالم اRالث  ��وثـائق إبـادة «، )
اaـسيحية «: ، للمطـران برتولـوF دي الس �زاس مـن كتـاب»هنود القـارة األمريكيـة

 ). ��ص( منشورات اaعهد ا¥وÚ لتراسات اإلنسانية »والسيف


 : � هـذا الـرابط»ا,رب األهليـة األمريكيـة«راجع موقع ساحات الط�ان العر# ملف  ��
www.flying.com 
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@@†Šb“��níŠ@Þì��Ôíæì���ØîãZg@@õa‡��ÈÛa@æ
@@@LbĆÇìî��’@‹��r×þa@‹��ßþa@ì��ç@µàÜ���àÜÛ

µîØí‹ßþa@Šìè»@ô‡Û@ñŠì–@cì�þaëN@ @
í©^ŠÖ]<í‘†ËÖ]<h^jÒ 

1هم القديم أو ا,ديث أن يدفعوا عن أنفسهم هذه وæذا اضطر اaسلمون � تار

ا�مجية ال;برية، وهذه العن�ية ا}ازية الفاشية، فهل سيوصفون بالعداء وا�غضاء، 

  .)١(!أم أن غ�هم هو ا�دير بهذه األوصاف

ــي  ــرئيس األمريك ــول ال يق

� كتابـه  نيكسوناألسبق ريتشارد 

ن العــداء إ«: »الفرصــة الــسا·ة«

ًو األمر األكß شـيو:، للمسلم8 ه

  .»واألسوأ صورة ¥ى ðهور األمريكي8

معلال هذا ا,كم-ويقول 
ً

فكث� من األمريكي8 يتصورون أن «: -

 غ� متحñة، ودمويون، وغ� منطقي8، ويعتقدون أن ٌاaسلم8 هم شعوب

سيوف �مد وأتباعه å السبب � انتشار ا¥ين اإلسالF � آسيا وأفريقيا، 

Lو�لك فإن الكث�ين من األمريكي8 قد أصبحوا ينظرون ؛... أوروباوح 

 وليس هناك صورة أسوأ � ذهن وضم� اaواطن ،...إ/ è اaسلم8 كأعداء

Fاألمريكي من صورة العالم اإلسال«.  

Hثم يغري با,رب ويدق طبو�ا فيقول ُ وóذر بعض اaراقب8 من أن اإلسالم «: َ

 وأنه ،متطرفة» جيوبوkتيكية« وأن اإلسالم سوف يصبح قوة ،...والغرب متضادان

مع الöايد الس�õ واإلم�نات اaادية اaتاحة سوف يؤلف اaسلمون ôاطر 

                                      


اإليديولوجيـة ال;بريـة : اإلسـالم«: ًن?ت Ïلة اإليكونومست عنوانا � غالفها كتبت فيـه ��
  ).��ص(موقع اإلسالم � ¾اع ا,ضارات، �مد السماك، . »!!اaعادية للغرب
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�@@@@@@l‹ÌÛa@óÜÇ@�Ûa@ñ‡í‡§a@òèj§a@æg

@@@@@@Lïßý��⁄a@ïi‹ÈÛa@�bÈÛa@ïç@bènèuaìß
@@@@a@ìç@�bÈÛa@a‰ç@ŠbjnÇbi@@@@‡�í‡§a@ë‡�ÈÛ

l‹ÌÜÛ�@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@<<<<<†rßŠéÒ 

 الغرب Hضطرُ وأنهم يوحدون صفوفهم للقيام بثورة ضد الغرب، وسوف ي،...كب�ة

  .)١(» kواجه اÂطر العدواõ للعالم اإلسالF؛إ/ أن يتحد مع موسكو

ولقد ألâ كيسنجر وزير اÂارجية 

م ����األمريكي السابق � ربيع 

ًخطابا أمام اaؤتمر السنوي لغرفة 

إن ا�بهة « :ا~جارة ا¥وkة قال فيه

ا�ديدة الQ � الغرب مواجهتها 

  .)٢(»å العالم العر# اإلسالF، باعتبار هذا العالم هو العدو ا�ديد للغرب

أنه ليست هناك صورة � ذهن  «:د نيكسون قد أعلنوæذا �ن ريتشار

Fواطن األمريكي أسوأ من صورة العالم اإلسالaصناعة  ؛ فإن»وضم� ا

 ، سابقة � قيام إ÷ائيل-� اRقافة الغربية والضم� الغر#- هذه الصورة

  .-بال شك- وحرÀت ا�هاد اإلسالF ،وحقبة ا}فط

األaانية \دثنا عن أن اإلفرنج منذ فالشهادات : �مد عمارة. يقول د

 �نوا يطلقون � العرب - قبل ·و ألف :م:يأ-ا,روب الصليبية 

  !والøب واÂنازير واaسلم8 صفات ا�نس ا,يواõ ا,ق�

وå الصفات الQ ال تزال شائعة � صحافة الغرب اaعا¾، وù أفالم 

  .)٣(!هوkوود

                                      


م، ����الفرصة السا·ة، لريتشارد نيكسون، ترðـة أeـد صـدë مـراد، طبعـة القـاهرة  ��
�، ���، �	�، ��ص(� ،�	(.  


  ).��ص( موقع اإلسالم � ¾اع ا,ضارات، �مد السماك ��

�مد عمارة، طبعة دار الـ?وق ا¥وkـة، القـاهرة . � فقه اaواجهة ب8 الغرب واإلسالم، د� 	

  .)���ص(م، 	���
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 )١(6كما روج فو´وياما-,ضارات اآلن وæذا قال الغرب بفكرة ¾اع ا

 -¾óة بأنها ¾اع أديان )٣(، بل و´ما أعلنها برنارد لويس)٢(وهنتنجتون

6أفال يكون من حقنا �اكمة ثقافة وحضارة الغرب � أساس دورها ا�دام 

 الQ تم ع;ها) الشعب اaختار(ًللثقافات األخرى، طبقا للفكرة اaلعونة 

  .ره حL إبادتهرفض اآلخر وæنكا

الغرب يرفض ويدين اaختلف8، وهو بهذا الرفض لألش�ل اإلنسانية األخرى 

>.)٤(óمل أسباب انهياره ا}ها¬، ويضع مستقبل اإلنسانية � خطر حقي² <

                                      


 .م���� أصدره :م »نهاية ا~اريخ«: فرانسيس فو´وياما أستاذ Éامعة هارفارد، صاحب كتاب ��

 »¾اع ا,ـضارات«: صامويل هنتنجتون �تب اسªاتيû يهودي أمريكي، صاحب كتاب ��

 .م���� :م »من ·ن«: م، ثم أصدر كتابا آخر بعنوان����أصدره :م 

يت األبيض األمريكي، أكاديü ومستـ?ق يهـودي مـن أصـل برنارد لويس مستشار ا� �	

ما هـو اÂطـأ ا,ـادث � العالقـة بـ8 : إ¯ل®ي ¢ كتب \رض � العالم اإلسالF، منها
 .اإلسالم والغرب؟ وغ�ها من ا�حوث وا¥راسات


 ).���ص(أمريكا طليعة اال·طاط، روجيه جارودي، دار ال?وق،  ��
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  ...مالمح المنظومة الغربية

 محاولة للفهم

@Ý–ÐÛaïãbrÛa 



 

26 



  

 

27 

ية
رب

لغ
ة ا

وم
ظ

من
 ال

مح
ال

م
 .

..
م

فه
 لل

لة
او

مح
  

 

 

 

 

@òîi‹ÌÛa@òßìÄä¾a@|ßýß@NNNáèÐÜÛ@òÛëb«  

 

  
  
  
  

إن التعرف على صورة اإلسالم في الخطاب الغربي وثقافته 

 التعرف على الغرب ذاته من أدبياته يتحتم أن تسبقه محاولةو

خالل منظومة القيم التي تحكمه، والتضاريس الفكرية 

تنوعة وغير يته الموالثقافية التي تنشأ في محيط جغراف

 صعب وليس باليسير؛ وذلك ألن الغرب مرالمتجانسة، وهو أ

بمثابة فضاء معرفي جغرافي، حدوده متغيرة ومتداخلة بسبب 

عناصره المتباينة، والتي تؤثر في الرؤية األيديولوجية له، 

أما اإلسالم فهو نسق متكامل يقوم على قاعدة التوحيد، 

جام من المبادئ والقيم الحاكمة ومنظومة متكاملة االنس

  .التي تتجاوز حدود الزمان والمكان
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فاألبعاد ا�غرافية تضيق عن احتواء مضام� هذا ا	ين ا�ي يصل 

  .الغيب بالشهادة، وا	نيا باآلخرة، وا	ين با.ياة، وا*خلوق &القه تعا"

إلنسان Gوقد تقدم أن الغرب @مل < طياته ا>ار:ية ثقافة 8اع ب� ا

ِإلV أو صلبه؛ Rحل Pله Oٌوخالقه، وM ثقافة تنادي بموت ا ِ
ْ  آخر هو َ

ًاإلنسان، ف_ ثقافة ^مل بذورا إ.ادية، وتوجهات وثنية ٌ!  

jأما رؤية الغرب اRوم gفسه ف_ جد متباينة ومضطربة، وهذا ينعكس 
ِ

كري، وqذا بالpورة l ا*وقف من اإلسالم l الصعيد األيديولوk والف

  .الصعيد اإلعالx واwقا<، وذلك مع اsلفيات ا>ار:ية واgفسية 	ى الغرب

}ولعله من ا*فيد ا>عرف l تضاريس الغرب الفكرية ومكوناته اwقافية 

ٍومصادره ا	ينية والفلسفية؛ Rتمكن ا~احث من رؤية دقيقة وموضوعية  ٍ

ا ا.ضارية الشاملة، وRجيب عن *وقف الغرب من ا*نظومة اإلسالمية بقيمه

، )Islamophobia) (اsوف من اإلسالم(أو ) jبالرهاب اإلسالx(أسئلة ما يس� 

ُوال� قد ترد حول ا*وقف من ا�هاد اإلسالx، أو العلمانية وا	يموقراطية، أو 
ِ
َ

  .وغ�ها من القضايا... ا.رية ا	ينية، أو ا*رأة

  :ومكونات اwقافة الغربية ب�ء من االختصارٌوفيما ي� أضواء l مصادر 

�üëc@ZòîãbãìîÛa@ñŠb›¨aë@òÐ�ÜÐÛaZ@ @

jيتبا� الغرب ويتعاجب بأصوV الفكرية اRونانية القديمة، ويعدون  َ

الفلسفة الغربية ا.ديثة بمثابة ا.وا� l كتابات أفالطون، ويعدون 

  .َأرسطو واضع أسس ا>فك� العقال� ا*نط�

رة اRونانية �نت حضارة �ك وفحش، فلم يكن �qها وا.ضا

¢منح¡ا < جانب األلوهية فحسب؛ بل �ن �  < الربوبية أيضا؛ فهذا رب  ً ً ً
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@@@”��zÏ@ñŠb›��y@o��ãb×@ò��îãbãìîÛa@ñŠb›��¨a

@@¶g@�“m@Lð‹Çë@@@@@@Lò�mìzä¾a@áè�Üîqb¸@ÙÛˆ@

@@Lò��ãë‡¾a@áç��b���cë@Lòßì���‹¾a@áçŠì��–ë

@@@@@@@ˆë‰“�Ûa@Šì—�i@òzÏbĐÛa@ñ‹=Đ�¾a@áè——Óë

ïÔÜ©a@Òa‹®üaë@ï�ä§aN 

  !ٌ للحب، وثالث للحربٍثانللجمال، و

Gوهذه اآل£ة قل أن تتفق l أمر < أساط�هم اإلغريقية ٌفهو تراث  )١(!َ

 ال -بزعمهم-رب األرباب » زيوس«ن قائم l اsصام والصدام، فقد �

ًّيكن حبا لزوجته، وM ال تثق < زوجها، وانقسما فيما بينهما < تأييد  j ِ ُ

ا*تقاتل� من اإلغريق والطرواد، و@¯ هذا ال®اث اإلغري� أنه مع اندالع 

G يتصادمون تصادما تردد صداه اثار ب� اآل£ة خصام عنيف، وراحو«ا.رب فقد  ً

د² اآل£ة إ" ³لس يعقد < أ²± » زيوس«ح األرجاء، فلما سمع بهذا < فسي

ذرى األو*ب، وخاطبهم بأن µ من يس´ منهم إ" ن¡ة أي الفريق� من 

  .)٢(!»اإلغريق أو الطرواد فسيpبه بصاعقة، أو يل� به < مهاوي الظلمات

وا.ضارة اRونانية �نت حـضارة فحـش وعـري، تـش� إ" ذلـك 

ــا ــورهم تم ــة، وص ثيلهم ا*نحوت

ا*رســومة، وأســاط�هم ا*دونــة، 

ــة  ــسطرة الطافح ــصهم ا* Gوقص

ــــشذوذ ا�نــــ¸  بــــصور ال

واال¹ــراف اsلــ�، وا�ي �ن 

ُسمة ذلك ا*جتمع ح« < الصفوة من مفكرين وفالسفة، وقد نº عدد مـن  َ

 كتـاب: الكتب ال� رصدت حالة ال®دي األخال¼ عند اRونـان مـن أهمهـا

»�Greck homosexuality لل½تب k.j.dover.  

ٍوغ� خاف أن فكرة ا>حرر ا�ن¸ < الغرب قد انطلقت من 

                                      
جعفر شيخ إدريـس، ¾ـث ضـمن . غربية، دعنا8 الºك واالستكبار والفحش < القيم ال ���

 ). ÃÃÄ-ÃÃÅص(فعاRات و¾وث مؤتمر تعظيم حرمات اإلسالم بالكويت، 
 ). ÃÃÃص(اإلRاذة، £وم�وس،  ���
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Æسد، وال� تع�أن : سبعينيات القرن ا*اÈ منطلقة Çا يس� بثقافة ا

ٌا�سد ملك لصاحبه ْ
ِ، ،V ا�ي يراه مناسبا Éأن يت¡ف فيه بالش V وزÊ ً

ِ¸ ا�امح، وÇارسة ا�نس خارج أطر ُوعن هذا نتج االنفالت ا�ن
ُ ُ َ j

  .ًاألعراف أو ا>قاRد، وبعيدا عن حدود ا	ين واألخالق

ٌو ن مقدرا £ذا االنفالت أن يفÎ إ" نتيجة حتمية دوغتها إحصائية رسمية  َ ْ َ G َ ً G

ـ ÏÐÐÑفرنسية ²م    .)١(%ÒÄ�Óم، حددت فيها نسبة الوالدات خارج مؤسسة الزواج ب

ْلك الضجة ال� أثارتها إحدى ا*جالت الفرنسية األسبوعية وال تزال ت

 أمام العيان، ح� نºت قائمة بأسماء عدد من النساء الالÕ قمن ًماثلة

ًم < فرنسا وقت �ن اإلجهاض Çنو² منه ^ت شعارÃÅ×Ãباإلجهاض ²م  َ :

G، وأنهن < كفاح Rكن نسوة دون أن يكن بالp»بطوننا ملك gا« Gُ ً َُ َ   !ورة أمهاتِ

ْوÛ ظل هذا ا*ناخ ا*®دي اع®فت أوربا وأمريكا ¾قوق الشواذ  {

ًّجنسيا بشÉ متالحق ومتسارع، فقد اع®فت ا	نمارك بزواج ا*ثلي� ²م 

ÃÅÄÅ،ول اإلسكندنافية	دا ²م  م، ثم تبعتها بقية اgفهوÏÐÐÐ م، ثم أ*انيا ²م

ÏÐÐÃ م، وبلجي½ ²مÏÐÐÓ² م م، وبريطانياÏÐÐÒ ا ²مÜم، وسويÏÐÐÑ م، و فنلندا

  .مÏÐÐÑوÝسبانيا ²م 

م اع®فت Pكمة اgقض الفرنسية ¾ق األßة ا*ثلية < أن تكون ÏÐÐÞوÛ ²م 

  .)٢(ٌ£ا سلطات أبوية l غرار ما هو حاصل < األß ا>قليدية

وهذا ما حدا بعدد من ا*فكرين الغربي� إ" ا>حذير من خطورة تردي 

  .)٣(وضاع األخالقية < الغرب، وتطرق الفوá إ" هدم بنيان األßة الغربيةاأل
                                      

 ). ÓÒص(م، وزارة األوقاف الكويتية، Ã ،ÏÐÐÄعبد الكريم بوفرة، ط. من قضايا اإلسالم واإلعالم < الغرب، د ���
 ).×ÞÞ-Þص(عبد الكريم بوفرة، . إلعالم < الغرب، دمن قضايا اإلسالم وا ���
نتج عن تفسخ ا*نظومة األخالقية < ا*جتمع الغرã حالة من الفـوá و ن مـن مالPهـا  ���

  =انتشار الزنا وا	²رة ليس ب� الكبار فقط، أو الشباب فقط؛ بل ب� األطفال مـن ا~نـ�
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òí†ìèîÛa� @@@�fläŽß@æbäí†@òîãa‹—äÛaë@	 @æü
@b��flnLÛŞì¥@‡��ÔÛë@L˜Ûb��©a@‡��îyìnÛbi

@@@@@¶bÈm@�a@áèäßdn�a@åß@‡í@óÜÇ@@óÜÇ@
�bi@Ú‹’@�ãbí†@¶g@éîyëN 

ً مرتبطا بانتماء وهوية جديدة، تؤqد l -وفق هذا ا*فهوم-وأصبح ا�سد 

Gذاتية وشخصية بعيدة µ ا~عد عن أية اعتبارات صحية أو اجتماعية أو دينية
ٍ ٍ ٍ!  

bĆîãbq@Zòîãa‹—äÛaë@òí†ìèîÛa@æbnãbí‡ÛaZ@ @

GاRهودية واg¡انية دينان مæالن  َ ُ ُ

َبا>وحيد اsالص، ولقد ^و>ا l يد من  َ G

  اهللا تعا" l وحيه إ" ديان�استأمنهم

�Gك باهللا تعا" ح� عبدوا مع اهللا غ�ه، وح� حرفوا كتاب اهللا تعا"، وأدخلوا 

ٌا	يانت� فهم مغلوط فيه ما ليس منه، وqتموا ما أنزل اهللا l أنبيائه، وßى <  ٌ

¹Gن أبناء اهللا وأحباؤه: Gلفضل اهللا ا*æل l بÆ إßائيل، ح« قالوا ِ
َ

وظهرت ! 

 	ى اRهود، وعنهم انتقلت إ" الêوتستانتية اg¡انية، »شعب اهللا ا�ختار«: فكرة

ح« صارت هذه الفكرة دينا متوارثا ومنقوال عن السابق إ" الالحق
ً ً ً!  

ــة، أو وM فكــرة ــة، أو األمريكي ــشعوب الêيطاني ــا ال ــم ëــتص به G ل

 -منذ قـرونو-األفريقية ال� حكمت جنوب إفريقيا، فلقد ظل األمريكان 

                                      
 وهـذا د² بعـض ا*فكـرين الغـربي� إ" وا~نات ومن ثم انتºت األمراض ا>ناسـلية= 

ً يـصنف كتابـا »باتريك جيه بوqنـان«ذا ا>حذير من تردي هذه األوضاع ا*أساوية، فها هو 

  ي� عنوانه بما هو مقبل عليه العالم الغرã من أفول شمسه فقد صنف كتابه موت الغرب
) the death of the west (ريكـا يتجهـان ¹ـو ا*ـوت ًذاهبا فيه إ" أن الغرب وأوروبـا وأم

ًوالفناء وا�وبان؛ ألن مؤسسة الزواج والعائلة باتت عبئا < ظل شيوع اwقافة ا�نسية ال� 

  .تلí الثة فحسب
هذا الزنا ا*تعدد غ� ا*نـضبط «: -ÅÞ< كتابه موت الغرب ص -يقول باتريك جيه بوqنان 

 < ا>يـار العـام »بليبوي«وع فلسفة والطالق l نطاق واسع وانفجار الكتابة العارية وشي
وقيام دافع الpائب بتمويل اإلجهاض، وسيأÕ يوم تستطيع فيـه أن تقـرأ < أمريكـا عـن 
فتيات < العºين اwانية مـن أعمـارهن يـرم� مواRـدهن ا�ـدد < حاويـات القمامـة 

 .، مكتبة العبي½ن، الرياض، السعوديةÃ ط »وي®qنهم < اwلج
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@@@@æbØí‹ßþa@ÝÃ@‡ÔÛM@ë@@æë‹�Ó@‰äß@M@

@@@@@@@@kÈ�’@L™b�‚@õï�’@áèãc@æë‡ÔnÈí

@@ñò��àè·@âì��ÔnÛ@�a@b��çŠbn‚a@ò��ßcë

�bÈÛa@À@ññfl‹�ğîfl‚@Ýi@Lññ‡í‹Ï! 

يعتقدون أنهـم �ء خـاص، شـعب وأمـة 

ٍاختارها اهللا >قوم بمهمة فريدة، بل خيــرة  ٍَ { َ ٍ

< العالم، والرؤساء ا*نتخبـون Êنحـون إ" 

  .صية ويؤqدونهاا	عوة إ" هذه اsصو

الرئيس األمريكي اwامن والعºون < تاريخ -» ويلسون«ولقد �ن 

G يتبï سياسة ²*ية تقوم l تصدير اgموذج -)مÃÄÑÞ – ÃÅÏÒ(أمريكا 

  !»نموذج إل�«األمريكي إ" ا�نس البºي قاطبة؛ ألنه 

Gحيث �ن يعتقد جازما أن اهللا هو ا�ي أنشأ أمريكا، وأنه اختار ً 

ً Rوضحوا الطريق أمام شعوب العالم ال� تقود إ" ا.رية، وانطالقا األمريكي� {

  .)١(»شعب اهللا ا*ختار«من هذا ا>صور يتحول األمريكيون إ" 

 ا	ينية تعê عنها النساء، كما عê عنها الرجال سواء »العن¡ية«وهذه 

إننا معº األمريكي� أ«:  تقول مادل� أولêايت،بسواء
ُ

ُمة ترتفع قامتها  ٌ G

َ وتمتد رؤيتها أبعد من ðيع الشعوب،فوق ðيع الشعوب ُ«.)٢(
  

وبطبيعة ا.ال فليس هنا من حرج أن يدعو أرباب µ فكرة 

ًصحيحة إ" فكرتهم، وأن يسلكوا مسل½ رشيدا < دعوتهم، ولكن  ً

َا*شñة الكêى وا~لية العظ� M < اال¹راف عن �ائع األنبياء،  G

  .G^ريف الكتب ا*æلة من السماءو

Gوبناء l ما تقدم فقد انتò تاريخ اRهود وتراثهم ا*حرف إ" ðلة من  G ً

 óى بينهم، وب� �يعة موêقطيعة ك l ا.روب وا*حن ا*بنية�.  

                                      
 ).ÃÑÐص(يم، عبد الكريم بوفرة حرب الق ���
 .مÓÐ/ÃÐ/ÏÐÐÃصحيفة األهرام القاهرية  ���
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@@@áèqa‹��më@†ì��èîÛa@„íŠb��m@ó��ènãa

@@@lë‹��¨a@å��ß@ò��Ü»@¶g@ÒŞ‹���a

@@@@@@@@ô��×@ò�ÈîĐÓ@óÜÇ@òîäj¾a@å�aë

@ó�ìß@òÈí‹’@µië@áèäîi�N 

) Ã× :ÏÐ(جاء < سفر حزقيال، إصحاح 

أخذت بنيك وبناتك «: < قول الرب ألورشليم

  .�ً ± وذ¾تهم £ا طعاماا�ين و	تهم

أهل «: وقد جاء < �ح هذه العبارة

أورشليم قد مارسوا µ عبادة الكنعاني� الفاسدة، كما مارسوا وثنية غ�هم 

من األمم الوثنية �آلشوري�، وا*¡ي�، والñداني�، واألموري�، 

م وبناتهم وا.يثي�، بل إنهم فاقوهم < Çارسة هذه الوثنية، حيث أخذوا بنيه

  .»ًوذ¾وهم لآل£ة الوثنية طعاما، بل وأجازوهم < اgار

 �لك ا~الء ا�ي أوقعه بهم ملك - عê تار:هم- ولقد تعرض اRهود 

وا�ي بلغ ذروته < Pنة السí » ]م. قÞÐÑ  -ÑÞÏ[نبوخذ ن¡ اwا� «بابل 

  ].م. قÑÄÞ[ا~اب� 

االنتقام وا>دم�، وذلك  بروح وغÆ عن ا~يان أن العهد ا�ديد مشحون

ْوا�ي صوروه Pاربا دمويا وسموه! úه باسم الرب G ًّ ح« كتبوا أوامر ! Gرب ا�نود: ً

ْالرب بإحراق ا*دن وÝبادة خpائها وتºيد أهلها، وقتل رجا£ا، وسí نسائها  َ ْ َ

  !!Gوأطفا£ا؛ ألنهم شعب ýتار مقدس

سبع شعوب دفعهم  «:)Ã-Ó ،Þ- × ،ÃÒ -ÃÞ: ×(، إصحاح ا>ثنيةجاء < سفر 

، ال تقطع £م ]تبيدهم وتدمرهم: أي[jالرب إ£ك أمامك وþبتهم، فإنك ^رمهم 

ًعهدا، وال تشفق عليهم، وال تصاهرهم؛ ألنك أنت شعب مقدس للرب إ£ك، قد 

Gعبا أخص من ðيع الشعوب ا�ين l وجه اختارك الرب إ£ك >كون V ش ً

ُتأكل µ الشعوب ا�ين الرب إلهك يدفع إRك، ال تشفق عيناك عليهم... األرض j«!  

» Æبال بدمائهم، ويغ�}فقتالهم تطرح، وجيفهم تصعد نتانتها، وتسيل ا ُ
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µً جند السموات للرب ا�ي امتأل سيفه دما {!«.  

óاهللا مو íنزعة عن¡ية حاقدة، � وا.ق أن �يعة ن µ بريئة من 

ٍومن µ لوثة ْ  من أحسن اgاس قوال وأRنهم � ضالة؛ فقد �ن موó ٍ وثنيةَ
ً

ِحديثا وأحلمهم l اsلق
َ ْ َ ً.  

}ومن ا*سلم به أن كث�ا Çا دون عن ا.روب < العهد القديم �ن ³رد  ُ ً G

!  القرن ا>اسع قبل ا*يالد < إRاذته <»هوم�وس«Gأساط� منقولة عما صوره 

وهو ما حدا ببعض ا~احث� < العهد القديم أن يكتب قائال
ً

إننا أمام «: 

ًّنصوص بºية عêية، تمثل إنتاجا فكريا للمجتمعات القديمة ً ونصوص ... }

ِا.رب فيها إنما تنت� إ" إنتاجات فكرية لكتاب العهد القديم، أك� من كونها 
G ُ

  .)١(»ل� حدثت < الواقع وا>اريخًأوصافا للحرب ا

ُوÝذا �نت مدونات اRهود تبلغ بضحايا ا.روب رقما هائال خياRا، يقطع  ًّ ً ً

Gقت� ا*qº� إبان وشهداء ا*سلم� ؛ فإن ðلة )٢(بكذبه، وهو مليونا قتيل

  .)٣( !العهد اgبوي الكريم لم تبلغ بكل حال أربعمائة إنسان

 يستشنع ما يفعله الصهاينة ا	مويون بأهلنا < ٍوعندئذ ال يستك� وال

  !!فلسط� من ³ازر ومذابح بمرأى ومسمع من العالم بأßه

ْبعد ^ريفها وشوبها-وال شك أن اg¡انية  ْ قد ^ولت عن وجهتها -َ

ُاألو� الرافضة للحرب ا	ينية وغ� ا	ينية إ" وجهة طغت فيها الæعة  ْ

من لطمك l خدك األيمن «: � ا*نسوب لعي� ُالعنيفة ا*ادية l القول
                                      

، نقـال عـن الغـرب )Ä×ص (فلسفة ا.رب < الفكر ا	يـÆ اإلßائـي�، لروبـرت �رول  ���
ً

 ). ÃÃÓص( Pمد عمارة .واإلسالم، د
بـة الـºوق  ه، مكتPÃ ،ÃÒÏÒمـد عمـارة ط. الغرب واإلسالم، أين اsطأ وأين الصواب؟، د ���

 ).ÃÃÒص(ا	وRة، القاهرة،
 .مÃÅÞÞشو	 ضيف، القاهرة . د: ا	رر < اختصار ا*غازي والس�، البن عبد الê، ^قيق ���
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áÜ����¾a@Ö‹“���Ûa@ó����äí@ü@pý���¼@

@@å��ß@ò��ÇìÏ‡¾a@ñ‡��Ób¨a@µîjîÜ—��Ûa

@@@@�Ûaë@LòíŠbàÈn�üa@òîi‹ÌÛa@ò�îäØÛa

æbß�Ûa@åß@µã‹ÔÛ@p‹àn�aN 

ًفحول V اآلخر أيضا  ومن أراد أن :اصمك ويأخذ ثوبك فاترك V الرداء !}

ًرك ميال واحدا فاذهب معه اثن�G ومن سخ!ًأيضا ً
!«)١(.  

 إ" تلك الطبيعة -دون الºقية-Gولقد ^ول تراث اg¡انية الغربية 

اRونانية والرومانية، ح«  من حياة روما ًنت جزءااRونانية ا*قاتلة، وال� �

إن الكنيسة الغربية قد ^الفت مع روما االستعمارية ضد الكنيسة الºقية، 

لقد نهب الرومان األ�ار كنائسنا «: وهو ما د² ميخائيل الÜيا� أن يقول

بناء وأديرتنا بقسوة بالغة، واتهمونا دون شفقة؛ و£ذا جاء إRنا من ا�نوب أ

َإسماعيل؛ Rنقذونا من أيدي الرومان، وترqنا العرب نمارس عقائدنا ¾رية  َ َ َ

  .)٢(»وعشنا < سالم

وال ين� الºق ا*سلم �الت 

الصليبي� ا.اقدة ا*دفوعة من الكنيسة 

الغربية االستعمارية، وال� استمرت 

لقرن� من الزمان، حشد فيها ا~ابا 

 ضد أهل  قوى أوربا»أوربان اwا�«

ًوخاطب من �نوا لصوصا بأن يبقوا لصوصا، ! اإلسالم بزعم ëليص األرض ا*قدسة ً

  !!ولكن < صورة جنود

 حا< القدم� بتñيف من ا~ابا أقاRم فرنسا »بطرس اgاسك«وطاف 

ًمنا8ا ا~ابا < دعوته ومناديا إ" �لته ً.  

 ا�ي فيه أنتم تفدون وهذا هو ا.�«: »أوربان اwا�«وانتº بينهم قول 

                                      
 ).Ñ :ÓÄ – ÒÃ: (إ�يل م«، إصحاح ���
 .مÏÐÐÃالقاهرة : ، ط)ÞÏص(�دي أبو ا�s، . تاريخ م¡ < الع¡ ا~نطي، د ���
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æg@”î��nÐnÛa@á×b��«@òzÐ��–@M@‡��nßa@���Ûaë@p

@@@@@@†ý�i@À@æë‹�Ó@òqýrÛ@@@@å�ß@kîÜ��Ûa@÷Û‡�ãþa

@s��ÛbrÛa@æ‹�ÔÛa@‹“��Ç@Éib��Ûa@¶g@‹“��Ç@@M@‡��Ó@

rß�oÜŞ�bç‹�di@òîäí‡Ûa@lë‹¨a@À@ŠbÈÛa@„íŠbm@N 

ومن حيث إنكم صبغتم ... ًعن ك�ة االغتصابات ال� مارستموها عدوانا

  .)١(»أيديكم بالظلم فاغسلوها بدم غ� ا*ؤمن�

 µ فلما وقع ا*حذور واحتل هؤالء ا.اقدون مدينة القدس حكموا بقتل

sطاب مسلم < ا*دينة *دة سبعة أيام، ح« إن من احت� بمسجد عمر بن ا

  .)٢(من ا*سلم� قتل < ا*سجد وارتفع ا	م < ا*سجد إ" رqب اsيل

وال يفوت أن اg¡انية الغربية فرضت عقيدتها ¾د السيف، كما 

  .< السكسوني�) مÒÏ-ÄÃÒ×(» شار*ان«فعل

شارل «، وÛ ا*جر أرغم )مÅÅÑ – ÃÐÓÑ( < ا	نمارك »كنوت«وqذا فعل 

jغ� ا*سيحي� l ا>ن¡، أو ا�g خارج ا~الد ) مÃÓÃÞ - ÃÓ×Ä (»روبرت

ÃÓÒÐبل األ�بمن فيهم - غ� ا*سيحي� »دانيال بي®وفيتش«سود ذبح م، وÛ ا

  .مR Ã×ÐÓلة عيد ا*يالد سنة -من ا*سلم�

وما وقع ب� ال½ثوRك والêوتستانت *دة قرن� متعاقب� من الزمان من 

ِمذابح قد �ن ýزيا بقدر ما �ن مضح½، فقد اشتعلت ا.رب *دة قرن� 
ً ً

وسط أوربا ضحية ا.روب اإلحدى عº، من س½ن % �ÒÐمل� Rذهب 

  .)٣()مÃÞÅÒ - Ã××Ä(ًوRقتل فيها عºة مالي� وفقا إلحصاء فو>� 
-أما صفحة Pاكم ا>فتيش 

وال� امتدت wالثة قرون < بالد 
 األندلس السليب من القرن اwالث

                                      
) Ã/ÒÃÓ(سة < الºق ا*دعوة حـرب الـصليب، مكـسيموس مـونرون، تاريخ ا.روب ا*قد ���

 . ترðة مكسيموس مظلوم
 ).Ã/Ã×Ï-Ã×Ó(ا*صدر السابق  ���
  .مÃÅ×Ãالقاهرة ) Ó/Ò( ،)Ò/ÓÞ – ÑÓ(عبد ا.ميد يونس، : قصة ا.ضارة، ول ديورانت، ترðة ���
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ºإ" السابع ع ºها-عßينية بأ	فقد مثلت تاريخ العار < ا.روب ا ْ G.  
ما ا.ديث عن ا.روب ا.اRة ال� خاضتها ا	ول الغربية متحالفة مع وأ

  !أمريكا < العراق وأفغانستان بعد ا.ادي عº من سبتمê فسيكون £ا ³ال آخر
ر ا	يانت� اRهودية واg¡انية < العقلية لكن ا*قصود هنا أن نش� إ" أث

يانت� عند أتباعها بشÉ خاص، وهو الغربية بشÉ ²م، ومنهجية ا	عوة إ" تلك ا	
 l ما يش� إ" أسباب ودوافع كث� من الظواهر ا*ؤ*ة < الوقت الراهن من ا>طاول

ِاألنبياء وا*قدسات، ويظهر 
ْ ً ا~ون شاسعا ب� من أرسلوا بدينهم ر�ة -بالpورة-ُ ُ ً َ ْ َ

Çَن يعتêون غ�هم من األمم داخل� < أمة ا	عوة-للعا*�   أين �نوا وحيث ْ
  ! وب� من يشنون حروب اإلبادة باسم الصليب، ال باسم اهللا-وجدوا

: ، وقوV تعا"����: �������﴾Ô�Ó�Ò�Ñ﴿: أين هذا úه من قوV تعا"
﴿l�k�j�i�h�g�fe�d�c�b﴾ ����� :���.  

 l ا.قيقة ا*دوية، والقضية الواضحة >لك ا.روب القديمة وا.ديثة M هذه
ْسواء، M 8ف اgاس عن ا.ق إ" ا~اطل وعن اإليمان ا.ق إ" الكفر، قال  �حد َ

��h�g�f�e�d�c�b�a﴿: تعا" �̀_�~
r�q�p�o�n�m�l�k�j�i﴾�������: ����.  

rÛbqĆ�bZ‹íìänÛaë@�ý–⁄a@pb×‹yZ@ @

}نتيجة أنواع متعددة من اال¹رافات < موروثات الفكر الغرã فقد تفاقم اsلل 

صل اwورة l أنظمة دينية باRة، وأخرى < بنيان ال عقلية وا*مارسة الغربية، فتارة̂ 

lٍ أنظمة حكم جائرة، وثاwة l قيم ثقافية وفكرية و³تمعية بائدة ْ ُ ِ.  

ُونتيجة �لك عرفت حر ت تنوير وعقالنية < ا>اريخ الغرã عê قرون 

ًمضت، ح« Rقال كث�ا < تقسيم مراحل الفكر األو ْãع¡ ا>نوير«: رو«.  

Gوقد ارتدت تلك ا.ر ت ثوب ^رير العقل من ا	ين الكن¸ ا*حرف  َ ْ َ ْ َ َ ْ
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ٌأوال، ثم تطورت إ" ا*طا~ة با>حرر من µ دين، وصار مألوفا أيضا أن تقوم حر ت  ً ً j ً

  !lٌ إ²دة تفس� ا	ين وقراءته بشÉ جديد، وÝن لم يكن فيها �ديد

 القرن اwامن عº هو ع¡ ا>نوير األوروã، ولقد ومن غ� جدال فإن

» جوته«و) مÃ×ÃÏ– Ã××Ä(» روسو«، و)مÃ×ÓÒ– Ã××Ä(» فو>�«برز فيه أمثال 

)Ã×ÒÅ – ÃÄÓÏ(» �نط«و) مÃ×ÏÒ – ÃÄÐÒم.(  

 êأبرز رموز هذا ا>يار ا�ي ²ش حياته < ظل دائرة اإلنكار ال½مل، »فو>�«ويعت 

ًسا العقل بدال عن ا	ين، بل ومنتقدا لتين ورموزه، و*ا مال < }واإل.اد ا>ام، مقد ً َ ً

  .ًأخريات حياته إ" التسليم بوجود O رآه ýتلفا عن O اg¡انية

 مثاال�و ن اإلسالم ونبيه 
ً

}إنÆ أصور «: طرف < فكره، فيقولِلتعصب وا>ل 

Pَمدا متعصبا، عنيفا وPتاال و²را l ا�نس البºي، ا�ي حول ا>اجر Rصبح  G َ ً ً ً ً ً

ًنبيا، م²º ومل½ ً {   .)١(»Pمد إنه Êسد خطر ا>عصب... ًّ

µً ما سبق قد مهد السبيل أمام العلمانية اإل.ادية >نتº < أوروبا �قا وغربا، ً َ G َ 

وبما يمثل ثورة حقيقية l ا	ين ورموزه وثوابته وأصوP > ،Vاولة للتحرر من 

  .سلطان مطبق ومطلق لرجال دين فاسدين، ونظريات علمية ثبت بطالنها

كما < -ٌوظهرت للعلمانية �ليات ش« < ا.ياة الغربية واألوربية 

لمانية < ساحة  >مثل الع-نظرية السيادة القانونية ذات األصول الفرنسية

  .القضاء والقانون والسلطة التºيعية

ِوظهرت ا	يموقراطية < مقابلة ا	كتاتورية السائدة < اال^اد السوفي� 
Gوغ�ه؛ >كون نظام ا.كم والسياسة، وÝن أعطت البº حق األلوهية  ََ ِ

  .ْوالتºيع وسلبته عن اsالق تعا"
                                      

، نقال عن)ÑÏ-ÑÓص(*اذا يكرهونه،  ���
ً

  ).Þ×Þص(ب كوبزيف، .أ »حول مفهوم الشخصية«: 
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k��vÇ@å��ßëٍ @kça‰��¾a@æc@@ò��îi‹ÌÛa

@@Èm@oãb×@bĆÈî»@@@@@@Õ�í‹ĐÛa@|n�Ði@ó�flä

@@@[ð‹��ØÐÛaë@ï��ÜÔÈÛa@Š‹��znÛa@âb��ßc

ï�ä§a@Š‹znÛbi@ïènänÛ@! 

@@@@@@Ý�àÇ@‡Ó@‹–bÈ¾a@l‹ÌÛaë@†ì�ÔÈÛ@@@@@á�Ç†@ó�ÜÇ

@m@òîßý���g@paŠb��îm@åíì��Ømë���n�@É��ß@É�bÔ

@@m@ëc@òîãbàÜÇ�n�@@@@@À@x‹ƒîÛ@òîÛa�îÛ@Éß@lŠbÔ

áÜ�¾a@ïÛa�îÜÛa@ëc@LïãbàÜÈÛa@áÜ�¾a@òíbèäÛaN 

ُق الفرد وتطلق حريته، ولكن تم } الليêاRة الغربية >عظم حقوونشأت

ٌتفس�ها >ؤدي إ" الرأسماRة، وM علمنة اقتصادية َ َ ْ َ.  
ًومن عجب أن تلك ا*ذاهب ðيعا 

ٍ
َ�نت يعï بفتح الطريق أمام ا>حرر  ْ ُ

العق� والفكري؛ >نت_ با>حرر 
ُا�ن¸، وا�ي بلغ ذروته < ظل هذه  َ َ ْ ِ

لية، الفلسفات الوجودية، وال²æت العق
َال� دعت إ" تسويغ الفواحش وتزيينها، وÝضعاف األß وا*جتمعات، ح«  ُ ْ

�إننا لم نعد ¹تاج إ" عدو خارk يهزمنا، بل ¹ن ا�ين نهزم : قال قائلهم

  !أنفسنا بهذا اgوع من االنتحار
وهل ^تاج ا	يمقراطية إ" صناعة فحش مقدارها بليون دوالر >كون 

  .)١( وهل ^تاج إ" معدل إجهاض يبلغ عºات ا*الي�؟�ديموقراطية حقا؟
 أن µ حضارة -اRوم-اعتقاد الغربي� : ومن مظاهر الغرور وا>عا± ا�اهل

 ¾ر ت من جنس حر تهم اإل.ادية، وانقالبات -عê تار:ها-Gوثقافة ودين لم تمر 
  !ج ا�ي وصلوا إRهف_ لم تصل إ" اgض-فكرية من جنس انقالباتهم األيديولوجية 

}وأغرب من هذا أن يردد بعض ا*تغرب� من أبنـاء ا*ـسلم� *قـوالتهم {، 
  !آمل� أن @صل هذا < الºق ا*سلم

ٍوليس &اف l أحد أن 
-الغرب ا*عا8 قد عمل 

دعم وتكوين  l -لعقودو
تيارات إسالمية تتقاطع مع 
علمانية أو تتقارب مع êRاRة 
                                      

  ).ÃÏÓ-ÃÏÒص (جعفر شيخ إدريس، . عنا8 الºك واالستكبار والفحش < القيم الغربية، د ���
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@@@@@@@@@@pb���ûß@‹�èÄmë@LŒì�ßŠ@Œ��m@ñ‹ß@Ý×@ÀëL@
@@@@@@@Ýà¥@pbnÏü@µàÜ�¾a@†ýi@õb�@À@ÉÐm‹më

ßþa@âý���⁄a@paŠbÈ��’@Lb��Ćäîy@Þ‡��nÈ¾a@ï��Øí‹
@@@ô‹�‚c@bĆãbîyc@øÐØä¾aë!!@@@ü@òÜî—�¨a@å�ØÛë@

@@@@@@@@@@@@å�ß@Õ�Ðã�c@b�ßë@LÞaìßc@åß@Þ‰i@bß@Š‡Ôi@æìØm
‡èuë@oÓë ! 

gخرج < اRا± ا*سلمêيث يعاد فهم أصول ! هاية ا*سلم العلما�، أو اللي¾
ْ فظهرت -¾سب زعمهم-اإلسالم من جديد، وl ¹و يكون فيه �ديد 

 وذلك بإ²دة إحياء أصول أهل االع�ال، »اإلسالم العقال�«: مصطلحات
  .وا>وافق مع فلسفات الغربي� اإل.ادية ا*عا8ة

ًاإلسالم الع¡ا� أو اإلصال� استنادا للمدرسة ًوأحيانا أخرى طرح 

  .اإلصالحية ا.ديثة، وPاولة إÊاد زوايا ا>قاء ونقاط اق®اب

وµ Û مرة تêز رموز، وتظهر 

 وترتفع < سماء بالد ،مؤسسات

مل شعارات   ̂ ا*سلم� الفتات

ًاإلسالم األمريكي ا*عتدل حينا، 

ولكن !! ًوا*نكفئ أحيانا أخرى

لة ال تكون بقدر ما بذل من أموال، وما أنفق من وقت وجهدا.صي
ُ

: قال اهللا تعا"! 

﴿w�v�u�t�s�r�q﴾ ���� !� :���.  

Gوأخ�ا تنبه دهاقنة اإلفك الغرã إ" أن ثمة من يدغدغ أحالمهم  G ً

Gالسخيفة Rب� أموا£م ويستغفل عقو£م، فتغ�ت الوجهة، و^ولت ا	فة،  ِ
َ G ُ

ِ G

  !.-ًكما سيأÕ قريبا-يار آخر ولكن إ" خ

bĆÈiaŠ@Zñ‹–bÈ¾a@òîäÔnÛaë@âìÜÈÛaZ@ @

Gإن اwورة الصناعية وما تبعها من كشوفات ومنجزات وما ترتب عليها من 

G �نت من أسباب تملك أزمة القوة ا*ادية، و^قيق ا.ياة الرغدة والرفاهية، -تقنيات
ِ
َ j

.Ýَولكون ذلك ترافق مع نز²ت علمانية و َ َ Gادية، فقد قوى من شأن تلك ا*ذاهب، َ
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@@@æì��îi‹ÌÛa@ò�b���Ûa@ó��ènãa@æc@¶g

@@@@á�b¨a@ÝßbÈÛa@ïç@òí‹Ø�ÈÛa@ñìÔÛa@

@¥@À@@bËë@Òa‡çc@ÕîÔ@@ò�bî��Ûa@pbí@

ô�ØÛa@Þë‡ÜÛ@òîuŠb©aN 

 قد حقق ا>فوق العسكري -< ذات الوقت-ِورفع ب� الغربي� من قدرها، كما أنه 

  .Gالغرã، وهو ما مكن من استعمار طويل لكث� من ا~الد والعباد

Gولـما �نت عقيدة ال¡اع تمثل عقدة كêى < منظومة الفكر والقيم 

 هذه ا>وجهات، و^ولت ا>قنية -بشÉ مبا�-قنية الغربية، فقد دعمت ا>

ِإ" فتنة حقيقية للغرب ح� �لتهم l اإل.اد �ال، وÝنكار األديان 
ً

  .ا*عتمدة l الو� اإلل_ واإليمان بالغيب

Gفقد نظروا لغ�هم من األمم والشعوب نظرة دونية، ومثل : وl صعيد آخر ً

َوا ëلف األمم هذا فتنة من جهة أخرى حيث عز j  إ" -األمة ا*سلمة: ومنها-ْ

jارتباطهم با	ين وتمسكهم به، دون ا>عويل l عقالنية ومنطقية موروثة عن 

  .اRونان، وعليه فإن الفكر اsرا< عند غ�هم هو السبب < ëلفهم وتراجعهم

وانتò الساسة الغربيون إ" أن 

ُالقوة العسكرية M العامل ا.اسم <  ُ

ِ^قيق أهداف و�يات السياسة  ِِ
ًاsارجية لتول الكêى، وبناء عليه 

فقد استخدم الغرب آ>ه العسكرية 

�للتوسع واستæاف طاقات العالم العرã واإلسالl x حد سواء، وعملت 

جيوشه الغازية l ا>نكيل ¾ر ت ا*قاومة وا�هاد لالستعمار وا*ستعمر، ال 

G مسلم وغ� مسلم، وÝ" ا.د ا�ي سوغ 	يهم استخدام فرق < ذلك 	يهم ب�

  !السالح اgووي

َوال شك أن �احات ^ققت جراء هذه اآللة العسكرية ا>قنية ا~اطشة، إال  ْ G ٍ
  .ًأن هذا اgوع من القوة لم يكن �فيا .سم ðيع الæا²ت، و^قيق الغايات
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@îÜu@æbiŞ�@@@òîäÔnÛa@ñìÔÛa@æc@b@@@ò��‹ĐÌn¾a@

@@@₣�í‹Ø��Ç@oÜàÈn�a@�Ûaë@@@@@ëc@Ñ�Øm@�@b

Ñ��mpbÇa‹��–@á���¢@@Ý��Óc@Þë†@É��ß@

₣�í‹Ø�Ç@ÑÈšcë@LòîäÔmbN 

 أن ëضع -الستينياتبكل آ>ها العسكرية خالل -ولقد حاولت أمريكا 
ُ

َفيتنام فباءت بفشل ذريع، ولقيت ا*وت ا*ريع، ولم ينس األمريكيون دروس  ِ
  !حرب فيتنام إ" اRوم

غ� -وl دربها خاضت روسيا < اwمانينيات حربها األفغانية 

  !و^لله وال� �ن من نتا�ها تقويض أر ن اال^اد السوفي� -Gمتعظة

م غزو ~نان للقضاء l منظمة ÃÅÄÏود ²م وحاول الصهاينة اRه

، وفرض تسوية ³حفة لل¡اع العرã اإلßائي�، إال ةا>حرير الفلسطيني

  .أنها �نت Pاولة Pكومة بالفشل، وآلت إ" كث� من اsزي والعار

غ� أن ا�انب األك� داللة اRوم هو الفشل العسكري األمريكي < العراق 

  .)١(رب الشاملة، وال� �نت بعد أحداث ا.ادي عº من سبتمêوأفغانستان < ا.

ًّوبكل حال فقد بان جليا أن القوة 

ا>قنية ا*تغطرسة وال� استعملت 

ِعسكريا لم تكف أو تف ¾سم  ِ ًّ

8ا²ت مع دول أقل تقنية، وأضعف 

ًعسكريا، وهو أمر أقر به الغرب مؤخرا؛  G ًّ

  .� قد تفيد < حسم ال¡اعRبحث < أنواع أخرى من القوة ال

jوال يفوتنا اآلن أن نذكر بمالمح ا>فرد اإلسالx < منهج وأسلوب  {

ٍا>عامل مع القوة، ف_ لم تستعمل إال لغايات نبيلة ومعان سامية، ترفع عن 
ُ

اgاس آصار وأغالل الºك والوثنية، وتتوق إ" عمارة األرض وÝقامة العدل، 

                                      
 ،)ÏÐ -ÏÃص(ًالقوة العسكرية وحسم ال¡ا²ت، الواليات ا*تحدة نموذجا، بـش� عبـد الفتـاح،  ���

 .هÃÒÏÅا*رqز العرã لتراسات، ²م 
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@@@ò��èuaìß@À@âý���⁄a@Ý��çc@Ž†bän���a@å��Øí@�

@@@@b�¹gë@Lk�zÏ@òí‹Ø�ÈÛa@ñìÔÛa@¶g@áèßì—‚

@@@@@@@@@ò�íìäÈ¾aë@ò�îjÜÔÛa@ñì�ÔÛa@óÜÇ@ÝíìÈnÛa@æb×

í�Ûa@ğlŠ@‡îyìm@¶g@ñ‡än�¾aòN 

^� حرية أهل ا~الد ا*فتوحة < Çارسة أديانهم و^®م حقوق اإلنسان، و

  .وطقوسهم، و^فظ l اgاس كرامتهم

ٌوÝذا �ن ا*سلمون قد انت¡وا < معارك حاسمة فإنه لم يؤثر عنهم تنكيل  ُ

ُ&صومهم، وال ëريب 	يارهم؛ وذلك ألن قوة أهل اإلسالم لم تؤججها نز²ت  ٌ

  .ا.ال 	ى الغربي�ٍهيمنة، أو عقدة 8اع، مثلما �ن 

ُولم يكن استناد أهل 

اإلسالم < مواجهة خصومهم إ" 

القوة العسكرية فحسب، وÝنما 

�ن ا>عويل l القوة القلبية 

}وا*عنوية ا*ستندة إ" توحيد رب 

ًالêية، وبهذا دخل اgاس < دين اهللا أفواجا، وآتت ا.رب اإلسالمية ثمارها َ َ َ 

ا~ناءة، ودخل أنا
ُ Gعوة وقوة ا.جة واإلقناع < اإلسالم أك	ن دخلوه ٌس باÇ �

ا، وهكذا �ن ا.ال < ماليا وأندونيسيا والفلب�، وqث� �بفتح ا~الد عسكري

  .من عمق بالد إفريقيا وا£ند

ًوليس هذا تار:ا يكتبه مسلم عن أ³اد أمته وواقع حضارته، وÝنما هو ما 

ِ� وا*ؤرخ�، كما فعل توماس آرنو	 الêيطا� Gسطره ا*نصفون من ا*ستºق {

  .مÃÅÄÞ ²م  وا�ي أصدره»ا	عوة إ" اإلسالم«: < كتابه

 قد عملت عملها < -lُ تنافرها-وبعد؛ فإن µ تلك ا*كونات 

Gالعقلية واgفسية الغربية فأنتجت ما يس� بمنظومة القيم الغربية، وال�  ْ

ُفتداخل فيها ا>اريخ َُ َ َ  با.اþ، والالهوت باgاسوت، وا	ين اإلل_ با	ين َ

  .الطبي"، وا.رب ا*ºوعة با~! والعدوان
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ِوكيا ما �ن األمر فقد مثلت العلمانية الغربية وما ارتبط بها من قيم 
َ G َ ّ ً

ّوأف½ر إطارا فكريا، وسياجا ثقافيا، ونظاما قانونيا، وÝن �ن هذا ال يمنع  ًّ ً ًّ ً ً ً

ٌن ترصد تطورات جديدة l الساحة ا	ينية < الغرب اRوم، ًأبدا من أ ُ

َكما أن رصد ا*واقف ا�ديدة من اإلسالم يرتبط مبا�ة بمواقف  َ

  .الغربي� من ا	ين بشÉ ²م

ًو*ا �نت وجهة هذا ا~حث ترتبط أصالة با*وقف الغرã من اإلسالم، 

إن ع� ا*راقب ال ëطئ  ف-ًواsطاب الغرã ا*عاl 8 وجه أك� ^ديدا

  :وجود أمور مهمة نش� إRها < إÊاز l اgحو ا>ا±

أوال
ً

ا.ديث عن اإلسالم < كتابات الغربي� ال بد أن يدخل < سياق : 

²ًم يرتبط بم½نة ا	ين 	ى تلك ا*جتمعات عموما، وم½نة اg¡انية 

  .داخل ا*جتمعات األوروبية l وجه خاص

غرب ليس كتلة واحدة، وبا>ا± فإن موقفه من اإلسالم ونظرته ال: ًثانيا

lْ تفاوت مللهم-ًإRه لن تكون واحدة أيضا، ومع أن أهل الكفر 
ِ ِ

َ
ِ- 

 : قال اهللا تعا"، إال أن عداوتهم متباينة ا	رجات»الكفار«: Êمعهم مصطلح

﴿�©¨§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~

ª�²�±�°�¯�®�¬�«﴾��"#�$� :%��.  

jعدل يقتÎ ا>مي ب� األلوان ا*تداخلة، وا>نبه إ" الفروق فقانون ال

: قد قال اهللا تعا"، وا	قيقة؛ Çا يفيد < ^ييد فئام، واستصالح آخرين

﴿}�|﴾�&��'( �) :����.  

 هو خطاب اإلسالماإلطار الفكري ألك�ية اsطاب الغرã عن : ًثا�ا

راد فرضها l العالم ُنة الظا*ة ال� ي للغطرسة الغربية وا£يم! وتسوي¢تêيري



  

 

45 

ية
رب

لغ
ة ا

وم
ظ

من
 ال

مح
ال

م
 .

..
م

فه
 لل

لة
او

مح
  

 بشÉ مبا� بعد أحداث ا.ادي عº َُملْاإلسالx بأßه، وقد اتضح هذا ا*ع

êالواليات ا*تحدة أن«:  إ" أن يقول»روبرت دريفوس«؛ ا�ي د² من سبتم l 

Gتكف عن Pاولة فرض أفضلياتها l الºق األوسط ُ َ«)١(.  

wقافية واإلعالمية تساند ما تصنعه اآللة العسكرية فالرؤية الفكرية وا

  . أو صور سلبية فحسب،رض، وعليه فلسنا بصدد أف½ر نظرية فقطl األ

فهو مصدر  ! الكونَ مرqزَيæع اsطاب الغرã إ" أن يعتê الغرب: اًرابع

  .اwقافة الوحيد، ومرqز الفكر ا*طلق، وقطب ا.ضارة ا*نتجة

 ،إال أن يستهلك هذه ا~ضائع -ا �ن موقعه أو م½نه�كي-وما l اآلخر 

  .أو يستنسخ تلك األف½ر

 ا~وسنة، القسمات كمسل� G البºة أوروãَح« لو �ن اآلخر أبيض

  . وغ�ها... وترqيا، وا�بل األسود، وqوسوفا،~انياأو

ل }وَحـُ ي� استعماري� استكباريٍوا.ديث عن هذه ا*رqزية يعê عن توجه

  . بºية مغلوبة l أمرهاٌ يدور < فلكها أجرام، للكونٍ إ" نواةَالغرب
وألمر يتعل
G

ا	ول «و» العالم اwالث «: مصطلحاتْق بما نتحدث عنه ظهرت
>.، وغ� تلك ا*صطلحات ذات ا	اللة ال� ال ë$»نادي الكبار«و» اgامية <
 

                                      
 ).ÓÐص(دار اwقافة ا�ديدة، : ريفوس، طلعبة الشيطان، لروبرت د ���
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 مالمح ما قبل الحادي عشر من سبتمبر  

@Ý–ÐÛasÛbrÛa 
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  مالمح ما قبل الحادي عشر من سبتمبر@

 

  
  
  
  

لئال يتوهم متوهم أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

هي المحرك الرئيس، والمؤجج األول لـما ترتب عليها من 

أن نقف بعض وقفات مع تصريحات وكلمات وآثار ال بد 

بل للقادة الغربيين على المستويين السياسي والديني ق

 في األذهان قولُ ربنا  الحادي عشر من سبتمبر، وليبقأحداث

�G�F�E�D�C�B�A﴿: -قبل تلك األحداث وبعدها-

I�H﴾�]ا�قرة: ���[ ،وقوله تعالى :﴿e�d�c﴾�]الطارق :��[.  
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òî�bî�@ÑÓaìßZ@ @

قبل ا0ادي ع- من - »ريتشارد نيكسون«يقول ا�فكر االس�اتي� 

Jذر بعض ا�راقبE من أن اإلسالم والغرب ُو>«: -سبتم8 بسنوات عديدة

وأنه مع «. »وأن اإلسالم سوف يصبح قوة جيوبوNتيكية متطرفة«، »متضادان

ُال`ايد _ الس\ن واإلم\نات ا�ادية ا�تاحة سوف يؤلف ا�سلمون Wاطر  J

وسوف يضطر ... وأنهم يوحدون صفوفهم للقيام بثورة ضد الغرب... كبaة

  .)١(»ن يتحد مع موسكو Nواجه اlطر العدواk للعالم اإلسالjالغرب إh أ

  :هم ا�صممون p«: ويصف أهل اإلسالم بأنهم

• qا�ْاس�جاع ا0ضارة اإلسالمية السابقة عن طريق نعث ا َ. 

 .واxين يهدفون إh تطبيق ال-يعة اإلسالمية •

 .وينادون بأن اإلسالم دين ودولة •

 إh ا�اq، فإنهم يتخذون منه هداية وp الرغم من أنهم ينظرون •

 .)٢(»للمستقبل، فهم ليسوا ~افظE، ولكنهم ثوار

òîäí†@ÑÓaìßZ@ @

وهذا االستعداء السافر للغرب p اإلسالم وأهله، واxي يصدر عن 

ٌرئيس أك8 دولة _ العالم يتجاوب معه استعداء صادر عن أك8 قساوسة العالم ٌ! 

 مساعد بابا الفاتي\ن، ومسئول ا�جلس »بول بوبار«فهذا ال\ردينال 

وذلك - الفرنسية »الفيجارو«: الفاتي\k للثقافة، يقول _ حديثه لصحيفة

                                      
 ).��� - ���ص(الفرصة السا�ة، للرئيس األمريكي ريتشارد نيكسون،  ���

 ).���ص (الفرصة السا�ة،  ���
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Eاثن Eًإن اإلسالم يش� �ديا «: -قبل ا0ادي ع- من سبتم8 بعام

)١(»ًبالنسبة ألوربا وللغرب عموما
.  

إلسالj قد بدأ �إن العالم ا«: )٢(»جوزي� برناردي�«وقال ا�ونسيور 
وهو يب� ا�ساجد وا�راكز ا�قافية ... يبسط سيطرته بفضل دوالرات ا�فط

للمسلمE ا�هاجرين _ ا¡ول ا�سيحية؛ فكيف يمكننا أال نرى _ ذلك 
�

ًبرنا¢ا واضحا للتوسع وفتحا جديدا ً ً ً«)٣(.  
  . اإلعالمه الصحف ووسائل _ ح¤ة بابا الفاتي\ن وتناقلتلقد قال هذا ال£م

وªذا ©نت هذه ¦ ت¥>ات الساسة والقادة ا¡ينيE؛ فإن ا�توقع من 
  .Jاإلعالم الغر¬ أن ينطبع بهذه ا�صمة ا�شوهة لإلسالم وا�ستعدية p أهله

òîßýÇg@ÑÓaìßZ@ @

ًن® اإلعالم الغر¬ منا عدةولقد  َ  ليشوه الصورة، بل Nقدم صورة َ
  :ى الغرب، ومن تلك األساNب ما ي¯Wًتلفة تماما عن اإلسالم ¡

  : �و،وذلك ع� عناوين صحفية و�عالمية:  ا�خويف من اإلسالم-�

ماذا لو تـملكت ا¡ول اإلسالمية القنبلة ا�ووية؟ −
�

  
  .اإلسالم هو العدو ا�قبل بعد انهيار اال�اد السوفي³ −
 .اإلسالم يناقض األديان الغربية، وينسفها من ا´ذور −

 : �و،وذلك ع� عناوين أك( إثارة: يف من ا$سلم  ا�خو-�

  .ًا¡ين األكµ انتشارا _ أوربا هو اإلسالم −

                                      
��
�ـاذا؟، منتـديات أتبـاع .. ظـاهرة القمـص ز·ريـا بطـرس:  انظر مقال ا¡كتور ~مد عمارة

 www.ebnmaryam.com/vb/t.html8368   :ا�رسلp ،E هذا الرابط

��� aنصºال�¼ـة العربيـة لوثـائق مـؤتمر «ـورادو، : ا ،jص(خطة لغزو العالم اإلسال��� (
 .م����مر·ز دراسات العالم اإلسالj، مالطا، : طبعة

 . م����/��/��صحيفة ال-ق األوسط  ���
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 .ا�واNد ا�سلمون هم أكµ ا�واNد _ العالم اNوم −

ا�سلمون ا�قيمون _ الغرب كأقليات ينافسون p الوظائف،  −

 !ويزا¿ون الغربيE عليها

 .م����أوروبا إسالمية  −

ت ال³ تعرض Àا مواطنون غربيون _ بالد اإلسالم يمكن االغتياال −

 !أن تتطور وأن تتسارع

Âا سبق يتضح أن الصورة اإلعالمية عن اإلسالم قبل ا0ادي ع- من سبتم8 

�صورة منفرة، حيث وصف ا�سلمون بأوصاف همجية، إال ما قل وندر ُ J ٌ.  

واالج�ار وقد استخدمت العناوين ا�ثaة وا�خيفة مع اºكرار 

ألحداث العنف _ ~اولة لربط اإلسالم باإلرهاب، Ãيث صار اºطرف 

  !واإلرهاب صناعة إسالمية

كما سÅ اإلعالم الغر¬ إh ال¤ب p وتر ا�شاعر واألحاسيس 

ُاإلنسانية، واستخدم عبارات موحية، واستعملت اآللة اإلعالمية ºضخيم  ُ

  . الغربأخطاء ا´اNة ا�سلمة ال³ تعيش _

َكما ع� اإلعالم الغر¬ بتسويق ¢موعة من الشعارات وا�فاهيم  ِ
ُ

  :والصور ا�غلوطة عن اإلسالم، ومن ذلك

  .اإلسالم دين العنف واإلرهاب −

ًا�سلمون يعبدون إلها Wتلفا − ً. 

 .اإلسالم ضد حرية االعتقاد −

 .اإلسالم يظلم ا�رأة −

 .اإلسالم ضد ا0رية وا¡يمقراطية −
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@@@âì����èÐß@Ö‡����–c@æc@k����íŠ@ü
Öa‹“��n�ýÛ@@ò��ß‡‚@À@á��ÜÈÛa@ì��ç@

@@@@@ò�iaˆg@éÏ‡çë@LŠbàÈn�üaë@ò�bî�Ûa
òîßý�⁄a@òî—ƒ“Ûa�N@ @

ë‚ß¢]<…çÞ_ 

@ò��×‹y@ìä��–@ï��ç@�—��änÛa@ò��×‹yë

âý�⁄a@ñŠì–@éíì“m@À@Öa‹“n�üaN 

Ê بربري رجÉاإلسالم دين − Ê. 

  .اإلسالم يعادي السامية −

  .إh غa ذلك من الشعارات اإلعالمية ا�كذوبة

òîàÜÇë@òîàîÜÈm@ÑÓaìßòí�—ämë@Z 

وأما موقف مناهج اºعليم _ الغرب من اإلسالم ف\ن Àا ا�صيب 

ْاألك8 _ تشكيل ققل ا�اشئة بصورة منحرفة ضد اإلسالم وثقافته  َ

  .وحضارته وتارÏه

وقبل تدوين أية مالحظات حول مسألة عرض اإلسالم _ ا�ناهج «

الغربية Ñدر اإلشارة إh أن هذه ا�ناهج قد تأثرت وبش� مباÐ بما خل
�

ه ْفت

ا0ر·ة االست-اقية من تراث، واxي يمتد إh قرابة قرنE من الزمان، 

ًوخلف �وا من  �
  .)١(» كتاب عن ال-ق ا�سلم������

 أصدق مفهوم وال ريب أن

 هو العلم _ خدمة السياسة لالست-اق

 الشخصية ُه إذابةُواالستعمار، وهدف

 ما بنفس ا�سلمE ُ وتغيaاإلسالمية،

ِمن إيمان باإلسالم ومثل ُ ه ولغته وحضارته، واºنكر ل� هذا، وقطع ِمُظُه، وغُ

  .)٢( وبE دينه وربه ونبيه،الصلة بE ا�سلم

ر·ة وحر·ة اºنصa ¦ صنو ح

 االست-اق _ تشويه صورة اإلسالم،
                                      

��� Orientalism and the west: An attack on learned Ignorange Time April  

ندي، طبع ���   ).��ص (ه، ���� ا�ختار اإلسالj، القاهرة :اإلسالم وا¡عوات اÀدامة، أنور ́ا
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 حيث ©نت ا�دارس _ ؛ًادا _ مهنة اºعليم _ الغرب�ون روJفقد ©ن ا�ن¥

Óأمريكا تو Ôأوروبا تقام _ الكنائس، و
�

 ا�ن¥ون ُ مهمة اºعليم اآلباء

ون بدينهم من االضطهاد اxي لقوه بأوروبا، وقد ©ن _ طليعة أهدافهم Öالفار

تشويه مواد ا¡راسات اإلسالمية، حØ يقطعوا الطريق p اإلسالم، و×ن عليهم 

 حØ يبذل مواطنوهم أقÙ جهد ؛روا العقيدة اإلسالمية بصورة منكرةJأن يصو

Eسلم�  .)١( كما يصورونه Àم، وªنقاذهم من هذا ا¡ين الوث�،ºنصa ا

̄ عدد من ا�الحظات حول موقف ا�ناهج ا¡   :راسية _ الغرب من اإلسالموفيما ي

» روس دون«و »سوزان دوغالس«ها Ú من �_ دراسة علمية أعد -

استعرض ا�احثان » تفسa اإلسالم _ ا�دارس األمريكية «:بعنوان

 للطالب من الصف Jرستُ~تويات ستة كتب تعليمية تعرضت لإلسالم ود

kا�ا hع- السادس إ.  

وقد أشارت ا¡راسة إh أن الطالب فيما سبق ©ن يتخرج من ا¡راسة 

ا´امعية ال يعرف شيئا عن اإلسالم، إال
� ً aاه بعد تغÑأن �سنا طرأ _ هذا اال ً

م اxي سمح بتدريس األديان ©فة _ ا�ناهج ����_ ا¡ستور األمريكي سنة 

  .Üاºعليمية، فنال اإلسالم حظا من ذلك االهتمام

إن :  حيث قيل،ًولكن اxي ورد _ هذه ا�ناهج ا¡راسية يثa عجبا

 Eهودية وا�¥انية، وقطعت الصلة بNا Eاإلسالم نسخة معدلة عن ا¡يانت

 من جهة أخرى، ثم ¿لت �اإلسالم وا�سلمE من جهة، وبE إبراهيم 

هذه الكتب p انتشار اإلسالم p أساس كونه لم ينت- إال
�

 وأنه !سيف بال

يضطهد غa ا�سلمE، ويصادر حقوق ا�رأة، وÔ نفس الوقت ال تذكر تلك 
                                      

عمر فروخ، ا�كتبة القـ¥ية، .مصطÞ اlا¡ي، د. اºبشa واالستعمار _ ا�الد العربية، د ���
  .)��-��ص (م، ����صيدا، 
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  !!ًا�ناهج عن حضارة اإلسالم شيئا

وقد عل
�

 àتنصف اإلسالم فإنها تكت Eأن هذه الكتب ح p ق ا�احثان

الالئق، حØ إنها تصور   وال تعطيها اºفسa الصحيح،بذكر حقائق جافة

p Eسلم� أنها جزء من بقايا الوثنية، وهو ما يتطابق مع áم عبادات ا

  .)١(ا�ست-قE القدماء

âامعة أستاذ العلوم السياسية »  مايكل سليمان.د «:وÔ دراسة أعدها

تأثa ا�قررات ا¡راسية _ ا�انوية p تكوين « :بأمريكا بعنوان» كنساس«

ل استطالع إحصاã آلراء ، ومن خال»ا�خيلة األمريكية لشعوب ال-ق األوسط

األساتذة والطالب _ ا�دارس ا�انوية _ ست واليات أمريكية انتä ا�احث 

 عن آراء تعميمية سلبية عدائية عن اإلسالم ونع8يإh أن هذه ال->ة 

وا�سلمE، وقل
�

  .إæابية ما يع8ون عن آراء

، »دين زائفإنه «: وقد نقل _ دراسته قول بعضهم _ تعريفهم لإلسالم

إنه اإليمان اxي يعوق اºفكa اlال«أو 
�

ًإنه ا¡ين اxي يسبب çلفا «، أو »ق

  .»_ نمو نهضة أتباعه

، »قوم >بون ا0روب بطبيعتهم«أما تصور الطالب للمسلمE فهو أنهم 

أنهم أصحاب ا¡ين «، أو »قوم متدينون Wدوعون من رجال ا¡ين«أو 

  .»العجيب غريب األطوار

Ôراحل، ُ دراسات أخرى عو�نيت با�ناهج ا¡راسية األوروبية _ ذات ا

 وتبخيس معطياتهم ،èل�ا تميل إÑ hاهل ا�سلمEإظهر أن ا�ناهج _ 
                                      

(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.620<< 
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ًا0ضارية، وأن �سنا ملحوظا قد بدا _ ا�ناهج الفرنسية، _ حE أن ا�ناهج  ً

ديدة Ñاه اإلسالم وأهله، عة بنـزعة عدائية ش�ا¡راسية األ�انية ال تزال مشب

بتأثa ال�اث االست-اé اxي خل
�

أوغست «و» جوزيف شاخت «:فه أمثال

 ولوحظ االستخفاف باإلسالم وتارÏه وثقافته _ ا�ناهج ا�لجيكية، ،»في-

 ا0يادية اºامة، فë وأما ا�ناهج _ كندا فإن سياستها الصارمة _ هذا األمر ¦

بما - يح �ؤلà الكتب ا�درسية أن يتهجموا فيها p أي دينتطبق علمانية ال تب

  .)١(-_ ذلك اإلسالم

 اإلسالم فيها يرجع إh القرون الوسطى، دراسةوأما _ ا´امعات الغربية فإن 

وهذا تاريخ î دالºه وتوجهه، األمر اxي صبغ ا¡راسات القديمة بصبغة �ريف 

د بدأت هذه ا�ناهج باºغa وªحالل الكتب وتشويه واف�اء، إال أنه وبا´ملة ق

 hا أدى إÂ ،ًا´ديدة م\ن القديمة، وهذه سياسة تنتهجها ا´امعات الغربية عموما

تكاثر نس� _ الكتب ا�حسنة؛ األمر اxي سيؤدي إh مزيد من اºحسن _ 

  .نظرة الغربيE إh اإلسالم وأهله

ها حول القضايا ال³ ُر ~اورًوعموما فإن كتب ا¡راسات ا´امعية تدو

 قضايا ا´هاد، والفلسفة، واºصوف، وا�رأة، : مثل،ًيهتم بها الغربيون ðدة

بل هذه ا�قررات، _ مقابل ِ¦ األكµ عناية من ق» بالوهابية«وما يدعونه 

jة والت-يع اإلسالaضعف ظاهر _ دراسة السنة والس.  

 ومذكرات الرحالة يعدون ما وÔ األدب الغر¬ القديم وقصص وأشعار

 aئد، يسكنه أناس غ\�يسمونه بال-ق األوسط م\ن الغموض وا

                                      
�� 
 عن جائزة األمa نايف �~مد وقيع اهللا، ط. اإلسالم _ ا�ناهج الغربية ا�عاñة، د: يراجع

  .)���-��ص ( ه، ����ñة، للسنة ا�بوية وا¡راسات اإلسالمية ا�عا
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��ŞîÜu@ë‡��jíbj���c@ò���@æc@b@ò��îäí†@bĆi

‡ÔÇ@@@@@@@ò�rÛbqë@Lò�î²Šbm@ô‹�‚cë@LòŞí

ÏbÔqë@ò��í‹ØÏò��îM@a‰��ç@õaŠë@Ñ��Ôm@

‰vn¾a@õa‡ÈÛal‹ÌÛa@òîÜÔÇ@À@ŠN 

Eمؤمن aو~مديون، ومسلمون، وأصحاب مكيدة،متح¤ين وغ ، aوغ 

EمتمدنJ،وأنها أرض القراصنة واألتراك ،Eمهذب aوهو اصطالح فنم _ !  وغÖ ُ َ

  .)١(الغرب حØ اNوم عن االزدراء

ًيبدو جليا أن ثمة أسبابا بق Âا س ًّ

�دينية ققدية، وأخرى تارÏية، وثا�ة  ِ َ َ

 تقف وراء هذا العداء -فكرية وثقافية

، وهذا القدر Jا�تجذر _ عقلية الغرب

َيكà _ القطع بأن ما èم عن أحداث  َ َ

ا0ادي ع- من سبتم8 من تداعيات وسلبيات ليست إال دفعة قوية _ نفس 

�>.تسارع من ا�غضاء والعداء لإلسالم وأهلهاالÑاه ا <

< <

  

                                      
�� 
  ).��ص(لعبة الشيطان، لروبرت دريفوس، 
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 الحدث الجلل ونقطة التحول الفارقة  

@Ý–ÐÛaÉiaŠÛa 
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  الحدث الجلل ونقطة التحول الفارقة@

 

  
  
  
  

ò÷�ìmë@‡îè¸Z@ @

ال اختالف على أنه بسقوط الشيوعية وانتهاء صالحية 

قد انتهى الجهاد والكفاح المشترك ) الروس قادمون: (شعار

بين الغرب والعالم اإلسالمي ضد الشيوعية في أفغانستان، 

لعجب من أنه بمجرد تحقيق وليس في هذا من عجب، وإنما ا

! هذا الهدف قد سارع الغرب بإعالن اإلسالم عدوّا جديدا

وذلك قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر بأكثر من عشر 

 »نيكسون«سنوات، وذلك حين دعاه مبكرا داهية الغرب 

  .بالخطر األخضر الذي ينوب عن الخطر األحمر
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@@Ù’@ü@b¿@@@@@@@@l‹¨b�i@†ì—�Ô¾a@âý�⁄a@æc@éîÏ@

@@@@@@@@ëc@Lòîãa‹—�ÈÛa@ëc@LòîãýÔÈÛa@âý�g@ìç@÷îÛ

Ö‹ĐÛa@ëc@Öfl‹čÐÛa@ëc@LòÏa‹©aë@ñˆìÈ“ÛaA 

@@@@@@òäàîèÜÛ@â8ëbÔ¾a@âý�⁄a@óÜÇ@l‹y@bèãg

@@À@ò��äàÜÈÛaë@LŠbàÈn���üaë@Lò��îi‹ÌÛa

î¨a@ïybäß@ón’ë@Låí†bî¾a@Éî»ñbN 

و�ا ال شك فيه أن اإلسـالم 

رب ليس هو إسالم ا�قصود با�

ــــة، أو العــــ$انية،  العقالني

َالشعوذة وا)رافـة، أو الفـرق  أو ِ
 وليس أصحابه بطبيعة ا�ال من ا�تـسول6 5 موائـد الغـرب أو !الطرق أو

ا�صممون 5 اسIجاع ا�ضارة اإلسالمية الـسابقة عـن «الBق، وAنما هم 

Jي... طريق بعث ا�اBتطبيق ال Qين يهدفون إTُعة اإلسالمية، وينـادون وا

بأن اإلسالم دين ودولـة، و5 الـرغم مـن أنهـم ينظـرون إQ ا�ـاJ فـإنهم 

ٌيتخذون منه هداية للمستقبل، فهم ليسوا [افظ6، ولكنهم ثوار ً!«)١(.  

ُ تظهر oالء أن ا�رب -ٌوالm سبق طرف منها-ومثل هذه اg$hات 

x 5اwت تتبv اuهاد، أو حs ُليست 5 إرهاب ينسب إQ اإلسالم، وال 

.إنما { حرب 5 إسالم العقائد وا|وابت واألصول وا�بادئ! تدين بالعنف  

ِإنهــا حــرب 5 اإلســالم ا�قــاوم 
للهيمنة الغربية، واالسـتعمار، والعلمنـة 

  .� xيع ا�يادين، وشs منا� ا�ياة

pbía‡ië@pb–bçŠgZ  

اuديد ضد اإلسالم يرتبط بش� مبا� �إن [اولة اhأريخ �ذا اhوجه 

  :بمصطلحات متعددة، منهاُبمعتقدات ع� عنها 

َ، وهو مصطلح دشنه الرئيس »با�ظام العال� اuديد«ما يس�  � َ

�� خطاب وجهه إQ األمة بأمريكا بعد أسبوع  األمريكي جورج بوش
ٍ

                                      
  .)���، ���، ���ص ( الفرصة السا�ة، لريتشارد نيكسون، ���
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  .م
		�واحد من إرسال القوات األمريكية إQ ا)ليج � أغسطس 

م، وانتهاء ا�رب ا�اردة، وتقلص �		�وبانهيار اال�اد السوفيw mم 

 تبدأ مرحلة القطب الواحد، وتبدو أمريكا -مرحلة ونظام ثنائية القطبية

� دور �¢ العالم، وصاحبة الصالحيات ا�طلقة � مهاxة ا¡ول األخرى 

  !)١(بسبب وبدون سبب

ٌاجع � دور األسلحة ا�ووية � ونتج عن هذا ا�ظام العال� اuديد تر

، ووجود »األطل¤« � مقابل تعزيز حلف »وارسو«ال$اع، وتفكيك حلف 

عسكري أمريكي � مناطق كث¦ة من العالم 5 ش� قواعد عسكرية، وسفن 

حربية � مناطق ا�صالح األمريكية، مع تراجع ملموس � دور ا�ؤسسات ا¡و©ة 

انطالق �يمنة الB¬ت االقتصادية الضخمة متعددة � حل القضايا ا¡و©ة، و

Qحول إhبرة القارات، مع اwنسيات، وuًّإعالميا،  »العالم قرية صغ�ة«ِ مفهوم ا

ٍوتسويق ظاهر لعو�ة � األف°ر واhوجهات وأنماط السلوك، وتفعيل 
� ٍ ٍ ٍ

ة، لسياسات ا�قاطعة االقتصادية والعزل وا�صار hأديب ا¡ول ا�تمرد

ٍواحت°ر غر¶ شبه µمل للتقنية � ´االت حيوية كث¦ة، وازدياد متنام  ٍ ٍ ِ · ٍ
  .للفقر واhخلف فيما يس� بدول العالم ا|الث وا¡ول ا�امية

 )٢(»با�حافظ6 اuدد« صعود «م ما يس� -ًمºامنا مع ذلك ¹ه-وي̧أ 

ا الرؤساء واإلدارات وا�عتنق6 لفكر األصو©ة اإل«يلية ا�تشددة، والm غد

ًاألمريكية تدين بدينها ال�وتستانm اhور̧ا ا�تعصب لليهود والصهيونية معا، 

                                      
  .  الرياض-����، �، ط)��ص([مد السلو¾ .  ضحايا بريئة للحرب العا�ية 5 اإلرهاب، د���
ُم، يطلق 5 ´موعة سياسـية متطرفـة مـن ا©مـ6 ��	�مصطلح ظهر wم :  ا�حافظون اuدد���

 ضاربة، وتميل بشدة إQ الصهيونية، وتتحالف مـع إÁائيـل، ا�سيÀ، تؤمن بأمريكا قوة �wية
صـامويل «، و»دانيال بـابيبس«، و»بول ولفيتÅ« و»دونا¡ رامسفيت« و»ديك تشيÃ«ويعد Â من 

  .  من أبرز رموزهم ا�عاÊين»برنارد لويس«، و»فرانسيس فوÈوياما« و»هنتنجتون
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�@@ò��îÛb¨a@ò��îØí‹ßþa@ò�bî���Ûa@p‡��Ë@‡��ÔÛ
@@@@@l‹¢@âbîÔÛa@ñŠë‹š@ñ‹ØÏ@åß@ÕÜĐäm@@òîjîÜ–@

@@@@ë‡�ÈÛaë@LÝî−⁄a@bçúaìÛ@æìØí@Lñ‡í‡u@òî¾bÇ
æe‹ÔÛa@ìç@bèîÏJ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ë†Šè<‚Û¦< <

<íéÚø‰ý]<ke]çnÖ]<î×Â<êe†ÇÖ]<Ùæ^ŞjÖ] <

ُو5 هذه ا)لفية يفË مواقف اإلدارات األمريكية ا�تعاقبة من القضية � َ ُ 

الفلسطنية واالعتداءات ا©هودية 

 ،Íولقد غدت السياسة 5 األق

األمريكية ا�ا©ة تنطلق من 

كرة Ïورة القيام Îرب صليبية ف

ها ُء�wية جديدة، يكون لوا

 )١ (!اإل«يل، والعدو فيها هو القرآن
  

 sها، حÁأنصاره � أوروبا بأ Ñ بع 5 عرش أمريكا فإنIيار كما يhوهذا ا
 Òوزي«إن رئيس فرنسا ا�اÈ٢ (!من ا�عتنق6 �بادئه وا�دافع6 عنها »نيكوال سار(   

Bم ُولقد نw ت�


م، وقبل سنة من أحداث ا�ادي عB من سبتم� 
ْ، أصدرتها منظمة يقودها عدد من »إwدة بناء دفاwت أمريكا«: ٌوثيقة بعنوان

: ًالشخصيات ا�همة � إدارة الرئيس بوش، و¬نت قد أطلقت برنا´ا بعنوان
 ً، وتناولت تلك الوثيقة مطا�ة»من أجل قرن إم�اطوري أمريكي جديد«

ٍبزيادة اإلنفاق العسكري؛ ألن السالم ينبÕ أن يرتكز 5 أساس آمن هو  ٍ
�اhفوق العسكري األمريكي ا�طلق، ويمكن �ذا اhحول أن gدث بش� 

ٍأÁع إذا تعرضت أمريكا �دث µر× [فز، مثل   ! جديدة»ب¦ل هاربر«: ·
مريكي سبتم� قال الرئيس األ��أنه بعد أحداث : ومن الالفت للنظر

  .)٣(»إنها شØت ب¦ل هاربر جديدة«: بوش

                                      
 ه، دار الصفوة، القاهرة    ���� � [مد يËي، ط.اhطاول الغر¶ 5 ا|وابت اإلسالمية، د ���

 ).��-	�ص(

 ).�	ص(عبد الكريم بوفرة . من قضايا اإلسالم واإلعالم � الغرب، د ���

نهاية ا�رب 5 اإلرهـاب بموقـع اuزيـرة بتـاريخ «: مقال، لل°تب إبراهيم غرايبة، بعنوان ���

�/�� ا�وافق -����/	/��االثن6 /�

 . م�
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�@@@@@@@@@@@@É�Ôm@�@ì�Û@é�ãc@âì�îÛa@aĆ‡�×ûß@pbi

@@@@@@@@@å�ß@�ànj��@å�ß@‹“Ç@ð†b¨a@ta‡yc

bèÇìÓë@áîÄäm@kuìÛ@bè�Ðã@õbÔÜmN@ @

t‡¨a@Þìy@pbÃìzÜßZ@ @

بوقوع µرثة ا�ادي عB من سبتم� وجد العالم اإلسال¾ نفسه يسدد 

فاتورة ثقيلة اhبعات، فÛ مقابل برÚ اhجارة سقطت دوhان مسلمتان 

�ت وطأة االحتالل األمريكي السافر، وأبيد عBات األلوف من أهل 

سالم، وامتد ا�الء إQ سائر بالد العالم اإلسال¾ بش� ظاهر وبصور اإل

 � »بول كروxان«متنوعة، حs كتب األكادي� وا�حلل األمريكي 

-َندرك ا©وم أنه منذ ا�داية لم تر إدارة بوش «: ً منتقدا»ا�يويورك تايمز«

؛ بل  أن تهديد اإلرهاب معضلة Ýب حلها-ومعها حلفاؤها � الكو«رس

  .)١(»سا�ة سياسية Ýب استغال�ا

فقد جاءت هذه األحداث متسقة مع الرغبة األمريكية العارمة 

وا)طة االسIاتيجية اuا[ة لتسلم زمام السيطرة 5 العالم
�

.  

ًوبات مؤÈدا ا©وم أنه لو لم تقع 

أحداث ا�ادي عB من سبتم� من 

  .)٢(تلقاء نفسها لوجب تنظيم وقوعها 

µ نAهذا العمل و Þوفق ما صدر من رواية -ن من مالحظة حول مرتك


�رسمية للحدث � يو©و 
 فإن مرتكÞ -م، وبعد قرابة ثالث سنوات�

ا�ادث غ¦ مقطوع بأشخاصهم، وال هوياتهم عند الغرب أنفسهم؛ فقد كتب 

  .»إسقاطات و�ريضات: 	/��تقرير uنة «: ً كتابا بعنوان»ديفيد راي جريف6«

                                      
 سبتم� ا�فـصل الـ°ر× � تعـايش ا�ـضارات، ��: جريدة الBق األوسط، مقال بعنوان ���


� سبتم� �� /���� شعبان ��، بتاريخ 	��
�إياد أبو شقرا، العدد : لل°تب
  .م�
ــداث « ��� ــت أح ــل µن ــؤامرة��ه ــة م ــبتم� األمريكي ــارون �» س ــرغà ه ــال لف  ، مق

�
/	/�

 .Iونيةم، بمجلة ديوان العرب اإللك�
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ا�تخصص � أÎاث - »دانييل جانزر«هب ال°تب وا�ؤرخ السويËي ويذ

 إQ تأكيد حقيقة أن ا�ظريات الm خرجت � أحداث -ا�روب الËية والسالم

ًا�ادي عB من سبتم� إنما { نظريات مؤامرة، سواء أكانت مؤامرة إسالمية بعيدا 

h تهاÈنت بعلم أمريكا، وقد ترµ يتم استغالل ِعن علم أمريكا، أو â ãم

ًا�دث سياسيا وعسكريا، و©تمكنوا من شن ا�روب الm تم اhخطيط �ا مسبقا ّ ًً ّ.  

إال أن كث¦ين يذهبون إQ ا�ظرية ا|ا|ة و{ الm توجه أصابع االتهام 

، و©تسv �ا ا�فوذ )١(إQ أمريكا 5 أنها { الفاعلة وا�نفذة �ذا ا�دث

� وبسط السيطرة 5 الBق، ودعم فكرة هرمـجدون، إQ منابع ا�فط،
ِ

َ ْ َ

  .وا�رب الكونية العسكرية القادمة

ًومع صعوبة التسليم بقبول ا)يار ا|الث فإن عددا من ا�احث6 

األمريكي6 واألكاديمي6 الغربي6 ذهبوا إQ زيف الرواية الرسمية لل°رثة، 

ًّا ومفكرا أمريكيا، منهمًّحs إنه تأسست منظمة يديرها äسون أكاديمي ً :

 Bخ�اء عسكريون سابقون بهدف ا�حث عن حقيقة أحداث ا�ادي ع

  . ومن يقف وراءها،من سبتم�

pbîÇa‡nÛaë@ŠbqŁaZ@ @

ٍبعيدا عن اuزم بمسئو©ة فئة [ددة عن هذا ا�دث ا)ط¦ وعن أح°مه  ٍ ً

ْبيات قد تكرست ً فإن ع6 الراصد تدرك ألوانا من اhداعيات والسل-الBعية

5ْ أرض الواقع wمة، وå بالد الBق األوسط خاصة، وAن µن هذا ال يمنع من  ِ

  .رصد إÝابيات ونقاط مضيئة وسط الظالم

                                      
 ا�ادي عB من سبتم�، اإلم�اطورية األمريكية، ا�فكرون يتحـدثون، دانييـل جـانزر، ���

نقال عن
ً

 :æوIموقع الرؤية اإللك.  
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�@@@@@@@òya‹—�i@æì�ß�nÜß@µîØí‹�ßþa@åØÛë

ëë@ñ‹Đî���ÜÛ@Ñ��äÈÛa@âa‡ƒn���bi@�ì��š

äÜÇ@ÙÛˆ@æìÛìÔí@áçë@L�bÈÛa@óÜÇĆ�bN@ @
êÓŠÚç�i<ÝçÃÞ<Hh^â…ý]æ<ìçÏÖ] 

@c@k°َæ@@@@@@@@@@�b�ÈÛa@å�ß@aĆ�j�×@bĆà�Ó@æc@ïÈã@

íb₣îibçŠg@åĐä’aë@áØy@âbÄã@�nÈN@ @

@ @

pbîjÜ�Ûa@ê‰ç@åàÏ@Z@ @

QMòíŠbàÈn�üa@òí‹Ø�ÈÛa@l‹¨a@Z@ @

إطالق ا�ملة العسكرية الصليبية االستعمارية 5 بالد األفغان 

اإلرهاب،  ومع غموض مصطلح »ا�رب � اإلرهاب« :والرافدين، �ت شعار

ِوعدم وضوح دالhه عند مطلقيه ِ ْ ْ فقد تبدى ل� ذي عين6 ما مارسته -ُ �

أمريكا وحلفاؤها من بÕ وعدوان 5 ا�دني6 � بالد الرافدين واألفغان، وما 

ٍتعرضت Ñ األديان، واألوطان، واألعراض، واألبدان من أذى وامتهان، وقد 
ًقلت و¬الت األنباء ووسائل اإلعالم صورا ووثائق �ا تعرض Ñ ا�سلمون جراء ن

  .تلك ا�مالت ال�برية، Â هذا � [اولة يائسة للسيطرة واالستعمار

الواقــع أن قيــادة «: »نعــوم تشومــسé«يقــول ا�فكــر األمريكــي 

الواليات ا�تحدة ا�ا©ـة متطرفـة � 

 ولكـن األمـريكي6هذا الـسياق، 

ملºمون ب$احة ووضوح باستخدام 

ــم  ــالم، وه ــسيطرة 5 الع ــف لل العن

ُوأي امتهـان �ـا يـس� ! فأي إرهاب أكـ� مـن هـذا؟. )١(»ًيقولون ذلك علنا

  !ُبالBعية ا¡و©ة أعنف من هذا؟

ــم يقــول ــë أن «: ث َوÝــب أن ن ِ
َ ْ َ

َقسما كب¦ا مـن العـالم يعتـ� نظـام  ً ً

، فـــì Ûحكـــم واشـــنطن إرهابيـــا

ات األخ¦ة قامـت الواليـات ا�تحـدة بأعمـال، أو دعمـت أعمـاال � السنو
ً

                                      
  ).��ص (éعوم تشومس القوة واإلرهاب، ����
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�@@bàäîi@@@@@@@æa‡�Üji@âb�Änãbi@ñ‡zn¾a@pbíüìÛa@†‡äm

@@òÇìänßD@òÓŠbß@Þë‡×@C@@@@@@À@��nÈm@pŠb�–@bèãhÏ

òÓŠb¾a@óàÄÈÛa@òÛë‡Ûa@ñ�r×@æa‡Üi@µÇc@ @

ØéñçÛ‘<áçjrßjßâ  

كولومبيا، وني°راغوا، وبنما، والسودان، وترÈيـا، وهـذه أمثلـة قليلـة فقـط، 

ــق  ــك عنــدما يطب ــة لإلرهــاب، وذل تنطبــق عليهــا اhعريفــات األمريكي

  .»األمريكيون ا�صطلح 5 األعداء

ثم يتابع قائال
ً

� أكـî نـBات «: 

فورين «رزانة سسات الرسمية ا�ؤ

ــــ¦ز ــــب » أف ــــموئيل«كت  ص

ــون ــول»هنتنجت ــدد :  يق ــا تن بينم

الواليات ا�تحدة بانتظـام بـبتان 

فإنها صارت تعت� � أع6 بتان كثـ¦ة ا¡ولـة العظـ� » كدول مارقة«متنوعة 

  .)١(واhهديد ا)ارÚ األعظم �جتمعاتها... ا�ارقة

Áًه مستهدفا لإلرهاب األمريكي، من وهكذا أصبح العالم اإلسال¾ بأ َ

  ! والفلب6 إQ الصومال والسوداناإندونيسي

ومن غ¦ شك فإن من أك� السلبيات استئساد األمريكان وËÈ ا�ظام 

ìالعال� نهائيا، واستهداف ا�سلم6 وا�يلولة دون صعود قوتهم أو �قيق نهضتهم؛ 

  .ن العBينوبهذا الفصل ا¡ا¾ طوى األمريكان صفحة القر

RM@òîßý�⁄a@pbÈàn�a@áîÓ@Þa‡jn�aë@òíì�a@�îÌm@Iòí‹ØÐÛa@l‹¨aZH@ @

�وذلك بتدخالت عميقة � العملية اhعليمية � بالد ا�سلمµ 6فة، 

وبتغي¦ات جوهرية � مناهج اhعليم خاصة، فا�دارس اإلسالمية والBعية 

اهج الBعية بم$ � باكستان أغلقت بأمر أمريكا وبضغط منها، وا�ن

ْاألزهر والسعودية طاhها يد ا�ذف واالستبدال، واشتدت ا�ملة 5 

                                      

�/	/�السبت ) �����( جريدة ا�ياة العدد ���
  .م�
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@Õ��Ü�c|ÜĐ—��ß@µîi‹��ÌÛa@åí‹��ØÐ¾a@}��Èi@Z

D@@òrÛbrÛa@òî¾bÈÛa@l‹¨aC@@@@@l‹�¨a@ÙÜm@óÜÇ@

@@@@l‹��ÌÛa@bè�šb‚@���Ûa@ò�í‹ØÐÛaë@òí‹Ø��ÈÛa

�ànj�@åß@‹“Ç@ð†b¨a@�ña‡ËN 

�@@@@@pb�îÓbÐma@ó�ÜÇ@aìÈÓìí@æc@æìÈîĐn�í@áèãg

@@@@@@@@@@@@Õ�Ô±@å�Û@Ù�Ûˆ@æg@Læë‡�í‹í@��Ûa@âý�Ûa

÷î’Ć�òß†bÓ@õa†ì�@âbíc@Úbäç@LbN@ @
l†q]ç‰<êÛéq 

مدارس وñيات تعليم ا�نات، وهيئات األمر با�عروف وا�ð عن ا�نكر، 

  .وغ¦ها من ا�ؤسسات العلمية والBعية... وxعيات �فيظ القرآن الكريم
 خدمة األجندة األمريكية ًوفتح ا�اب واسعا بعد ذلك ل� الراغب6 �

�ì ا�نطقة ©دÒ بدلوه سياسيا ودينيا ì.  
ًوغدا اhالعب با�صطلحات ودالhها عمال راóا � سوق الفكر والصحافة  ً

ًواإلعالم، فغدت ا�قاومة ا�Bوعة إرهابا، واuهاد تطرفا ُ ً ُ
 � األخالôُتواالنفال! ِ

ًواإل�اد والفسوق إبداw! ً حرية� والسلوâًوالعمليات االستشهادية انتحارا ُ ُ !
ًوحجاب ا�رأة ا�سلمة رجعية وõلفا ً ُ!  

: رأى بعض ا�فكرين الغربي6 ما ي�ر إطالق مصطلحفقد : ًوأخ¦ا
ا�رب  5 تلك »ا�رب العا�ية ا|ا|ة«

العسكرية والفكرية الm خاضها 
َالغرب غداة ا�ادي عB من 

 ، ال سيما مع إطالقسبتم�
مصطلحات ذات داللة عميقة، 

� ومع تسيد »ا�رب الصليبية«: مثل

  .ًالفكر األصو÷ اإل«يà ا�تطرف، واTي بات gكم � أمريكا والغرب معا
ــول  ــواجرت«يق ــي� س : »ج

إننا : كنت أتمv أن أستطيع القول«
سنحصل 5 السالم، ولكÃ أؤمن 

 وسـيخاض  مقبلة»هر´دون«بأن 
ــ ــا � وادي ´ ــم ؛ دونغماره إنه

يستطيعون أن يوقعوا 5 اتفاقيات 
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  .)١(»ًالسالم الm يريدون، إن ذلك لن gقق شيئا، هناك أيام سوداء قادمة

SM@nÛa@òßëbÔ¾a@óÜÇ@Õîî›îäîĐ�ÜÐÛaòZ@ @

 انتصارات قوية بانتفاضة األقÍ ةالفلسطيني للقضية �ققتلقد 


�ا�اسلة wم 

 ْ فلما وقعتم، وقبل أحداث ا�ادي عB من سبتم�،

تلك األحداث عملت اآللة اإلعالمية الصهيونية 5 تسويق أعمال ا�قاومة 

ا�Bوعة 5 أنها صورة كربونية �ا حدث � ا�ادي عB من سبتم�، وهو 

 للكيان وأتاحا�ستوى ا¡و÷،  كث¦ من دعم االنتفاضة 5 ِدْقَى إQ ف�أمر أد

ز Â ا)طوط ُ وúاوالفلسطيÃ،لشعب الصهيوæ توسيع نطاق عملياته ضد ا

  .ا�مراء الµ mنت موضوعة من ذي قبل

ار يًرا ا©هود من اختü [ذ- نشطûوهو أصو÷-» دوغالس كريكر«يقول 

 تستطيع أن تستعمل اإل«يلي6 األصو©6 إÁائيلإن «: ا�نهج السل�

m يريدها hعكس من خالل شب°تهم اإلذاعية واhلفازية صورة إÁائيل ال

 يريد إÁائيل اهللاويتقبلها األمريكيون، وذلك من خالل فكرة أن 

عسكرية ومسلحة، وأنه ¹ما أصبحت إÁائيل عسكرية أكî فإن ا©م6 

îالواليات ا�تحدة يؤيدها أك � Ãباً ويصبح متعلق،ا¡ي î٢(»ها أك(.  

 ضقا من خالل حق ا�ًّواستمر هذا الكيد ا¡اعم للصهاينة سياسي

 باhفوق االلºام مع وضد قرارات األمم ا�تحدة ، ´لس األمن�» الفيتو«

  .اًّا وعسكريًّاإلÁائيà 5 ا¡ول العربية اقتصادي

هذا اhضييق x 5يع منظمات ا�قاومة ض تمخ: -اًوليس آخر-ًوأخ¦ا 
                                      

نقال عن شبكة ا�بأ ا�علوماتية بتاريخ ���
ً

  .ه	��� ذي ا�جة 	  االثن6:


�-ه����[مد السماك، ط دار الـBوق :  ا�بوءة والسياسة، لغريس هالسل، ترxة���
م، �
  ).	��ص(القاهرة 
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 عن حصار أثيم للشعب الفلسطيÃ � غزة، ثم µنت الطامة ةالفلسطيني

م اuوي والعسكري والقصف ا�كثف ألحياء غزة السكنية با�جو


�وارتكاب جرائم حرب Îق اإلنسانية، وليشهد العالم بأÁه wم 
م �

فصال
ً

 بدعم ومبارÈة ، هو األكî دموية وشناعة � تاريخ القضية الفلسطينية

  .!غربية وأمريكية

TMŠb«@î¾bÇ@ïßý�⁄a@ð�©a@ÊbĐÔÛa@òi₣�îÜ«ë@b₣�bZ@ @

õمن سبتم� ذريعة أحداثذت أمريكا وحلفاؤها من ا Bا�ادي ع 

 بتمويل ومساعدة اhنظيمات اuهادية با�يئات ا)¦ية ٍبة إللصاق تهمِمناس

 فقامت بإدراج عدد كب¦ من هذه ا�نظمات ؛اإلسالمية وا�ؤسسات الطوعية

ل ًوأغلقت فروw عديدة �ؤسسات كث¦ة حو! � قائمة اإلرهاب ا�زعوم

العالم، وعملت 5 غلق عدد من اuمعيات وا�نظمات العا�ية � عدد من 

 ،دول ا)ليج، حs وصل األمر إú Qميد أموال اثنت6 وست6 منظمة وفرد

  .)١(اإلنسانية معظمها خ¦ية إنسانية تعمل � ´ال اإلýثة

ت أمريكا وحلفاؤها بالضغط 5 ا�كومات العربية قامكما 

hتعاون � هذا الصدد، وhحاÊ أموال ا�حسن6 من ا�سلم6 واإلسالمية 

  ! أو إwنة ا�نكوب6،أن تمتد إلýثة ا�لهوف6من حول العالم 

gدث هذا � الوقت اTي تنتعش فيه ا�نظمات ا�$انية الصهيونية 

ط �دم ا�سجد ü وõط،ض ضد ا�سلمü6 و�ر،الm تقوم باألعمال اإلرهابية

Íقامة ا�ي� 5 أنقاضهاألقAومن أهم،، و üمنظمة األغلبية :  تلك ا�نظمات

                                      
 5 الـشبكة ، اإلسالم ا©وم: سبتم� هل استوعبنا ا¡رس، سم¦ العرâ، موقع��� ذكرى  ���


� بتاريخ العنكبوتية،/	/�

  .م	
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  .وغ¦ها... األخالقية، ومؤسسات بات روبرتسون، وا�نظمة ا�$انية للقدس

�م أن حصيلة اw�hت الشعبية � أمريكا wم َعلُويكÛ أن ي

م 


�بلغت 
  !)١( عم ا�كو¾وا�نح وعوائد األوقاف وا¡ا�بات  مليار دوالر، عدا 
UMŒë‹i@‹qc@¾a@paŠbînÛa@òÏ‹zäZ@ @

 لوجود االستعمار العسكري فقد وقع �الف معلن وغ¦ طبعيةكنتيجة 

ا ìيامة وا�ذاهب ا�نحرفة، سواء منها ا�وا©ة فكر�معلن مع اhيارات ا�د

 كغالة الصوفية، واhيارات ا)رافية، فأما ؛ال أو،  µللي�ا©ة؛للغرب

 من عقالنية üوا بالضالل الغر¶قة ©نع� سافرصتهم©ون ف°نت اللي�ا

� منتصف  مع العلمانية يلتþاعºا©ة، ومن وسطية تغريبية، ومن إسالم 

 � باب السياسة، وفتح ملف ًيا لطرح ديموقرا¢تً، و¬ن ظرفا مواالطريق

وبية واhأكيد 5 ا�داثة � األدب، واألسل! ا�رأة و�ريرها من جديد

 ، الفكر والسلوك، كما تسلل ا�نافقون إQ ا�نابرو�ةا�ديثة � ا�الغة، وع

  .)٢( وصارت الفتنة الفكرية سيدة ا�وقف،وأمسكوا باألقالم وا�حابر

ديد hطل ج¦ للمسلم6 من فوÈرد فعل wدت تيارات الغلو باhك

من العلماء،  واهºت ا|قة بكث¦ من القناwت، وتقلص عمل كث¦ ،برأسها

م � صبه منهم من أعما�م ومنا عددليوÊ عدد منهم � بالد شs، وأقحو

 شيë متطرف مع انتشار مدعوم للصوفية ûد وصحب ذلك م،مناطق متعددة

، والرؤية ضبابية، وا�رفت الصورة معتمةوغدت ية حول العالم، قالطر

 األول ا�أثور عن وغدا ا�تمسكون باألمرمس¦تها، طوائف من أهل السنة عن 
                                      

، القطـاع ا)ـ¦ي )�	�ص( ،سـماعيل الكـيال�إ ، للموقف األمريكيhوراتية ا)لفية ا���

��ص (¾[مد السلو.د ودwوى اإلرهاب،-���.(  

سـليمان . ًما � حقيقة ا�ادي عB من سـبتم� بـ6 الـسلب واإلÝـاب، دَلْعَ مَ عBَأحد ���
 . ا�سلم اإللكIوæ: موقع،ه
���/�/��العودة 
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@@‡ÔÛ@@@@@@Šìqd�¾a@Þëþa@‹ßþbi@æìØ�àn¾a@a‡Ë

@µÜßb��ÈÛa@õb��àÜÈÛa@å��ß@ò��ßþa@ÑÜ���@å��Ç

@@ñbÇ‡Ûaë@µÓ†b—Ûa@åí‡çb�aë@@µ—Üƒ¾a@

@@@@@bÇ@ôìÓ@òèuaìß@À@µÓ‹Ðnß@õbi‹Ë@Lòî¾

i@pbÐÛb¥ë@LòîÛë†@pýnØmëòîÇž‡ ! 

سلف األمة من العلماء العامل6 وا�جاهدين الصادق6 وا¡wة ا�خلص6 

غرباء متفرق6 � مواجهة قوى 

�wية، وتكتالت دو©ة، و�الفات 

ْبدعية
�اع إسالمية هشة، ، � ظل أوضِ

�وتفكك داخà لكث¦ من طوائف 

  !ا¡عوة واإلصالح

VMpbîÜÓþa@óÜÇ@‘‹“Ûa@âìv�a@òàÜ�¾a@Z@ @

تعرضت األقليات ا�سلمة والm تعيش � بالد الغرب ا©وم �ملة شعواء 

تمثلت � أنواع �تلفة من األذى واhنكيل، حيث تعرض مسلمون إQ الفصل 

من وظائفهم بسبب ديانتهم، أو بسبب مظهرهم اTي يدل 5 عقيدتهم، ولقد 

ٌنال ا�سلمات من ذلك كيد وبالء شديدان ٌ ِ.  

عرضت مراكز إسالمية ومساجد إQ اعتداءات متكررة من كما ت

xاwت اhعصب والعنف الصهيومسيÀ، وأصيب جراء تلك األحداث 

sات من ا�سلم6 � بقاع شB١(�ع(.  

ا�جوم 5 ا�جاب � فرنسا، وأ�انيا، وما : ومن آخر تلك األحداث ا¡امية

 داخل مبv ا�حكمة األ�انية »Ãمروة الBبي««م عنه من مقتل ا�رأة ا�سلمة 

ٍبيد متعصب نازي معاد لإلسالم وللحجاب ال�B؛ حيث طعنها ثما� عBة 
üطعنة نافذة مزقت جسدها � أثناء [اكمته بتهمة اhعدي عليها واإلهانة �ا 

  .)٢(و�جابها اإلسال¾
                                      

تزايد االعتداءات 5 ا�ساجد وا�راكز اإلسـالمية � : وسط، خ� بعنوان جريدة الBق األ���

� سبتم� �� -����� xادى ا|ا� 	� بتاريخ 
���أمريكا وأوروبا العدد 
  .م�

 �بيل »مروة الBبيÃ ضحية أجواء العداء � أ�انيا«:  مقال بعنوان»إسالم أون الين« موقع ���
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@@₣‹��@÷îÛ@æc@a@@@@@@@Ù�Üm@pbîÇa‡�m@å�ß@

ta‡yþa@ZúČ‹¤@@@@@l‹�ÌÛa@å�ß@âˆa‹’@

@@@@Lô���ØÛa@êŒì��ßŠë@âý���⁄a@ó��ÜÇ

óàÄÈÛa@éniaìqë@! 

ٌ شخصيات إسالمية كث¦ة µنت -جراء تلك االعتداءات-ْواضطرت 

ٍتعيش � بالد الغرب إQ العودة إQ الBق مرة أخرى، و5 كره منها؛ وذلك  ْ
ُ

ْألنها إما تعرضت لالعتقال وا�ساءلة، أو صدرت Îقها أح°م باإلبعاد عن 

ْتلك ا�الد، أو منعت من �ارسة أنشطتها اإلسالمية ُ.  

üلعامة من أبناء تلك اuا©ات فقد uأ كث¦ منهم إQ اhخÛ واالبتعاد وأما ا

عن مراكزهم اإلسالمية، وuأ كث¦ من الشبان العرب اTين gملون جنسيات 

ا�تان األوروبية إQ تغي¦ أسمائهم الشخصية، وذلك أمال � إخفاء أصو�م 
ً

 Qالعربية اإلسالمية، وهكذا �ول اسم [مد إMOHAو ، MOMO
 )١( !  

ًوعليه فإن جهودا كب¦ة تبذل hذويب هوية األقليات ا�سلمة، ود´ها 

  !!حs إن خيار اhعايش السل� ©بدو بعيد ا�نال� ا�جتمعات الغربية، 

òîßý�⁄a@oiaìrÛa@óÜÇ@ïi‹ÌÛa@ÞëbĐnÛaZ@ @

ًّليس Áا أن من تداعيات تلك 

úَرؤ �اذم من الغرب 5 : األحداث �

 ،الم ورموزه الك�ى، وثوابته العظ�اإلس

وما جرى � ا¡انمرك من نB الرسوم 

 Þإنما هو � �ا�سيئة لشخص ا� 

سياق �لة ظا�ة ضد ا�قدسات وا|وابت اإلسالمية، و�ا يدل 5 ذلك أن 

ًدولة أwدت نBها µملة أو ناقصة تعب¦ا منها 5 ) ��(جريدة � ) ���(

 ا¡انمرÈية، وå [اولة لتشتيت الغضب اإلسال¾، تضامنها مع الصحيفة

                                                                                       

�يو©و  �السبت : شبيب، بتاريخ
  .م	

  ).��ص (عبد الكريم بوفرة .  من قضايا اإلسالم واإلعالم � الغرب، د���
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@@‡ÔÛ@@@@òÜî��ì×@âý�Ç⁄a@ò�Ûe@oÜàÈŽn�a

@@@@@@l‹�¨a@püe@åß@òÛeë@@@ò�¾bÄÛa@@‡�š

âý�⁄açcë@éÜN 

ً األول عن اuريمة باقتسام ا�سئو©ة، ودفاw منها عما لوتغييب ا�سئو

  .)١(»حرية اhعب¦«يسمونه بمبدأ 
ُولعله من ا�ناسب أن يذكر أن هذه الرسوم قد ظهرت � أثناء احتفال 

»âة 5»حزب الشعب ا¡انمر� تأسيسه، وهو حزب  بمرور اTكرى العا
  .يميÃ متطرف، ويمتلك أغلبية نيابية

وهكذا م� قطار اhجاوزات واhعديات الظا�ة حs توقف عند بابا 
 ليسجل Ñ ¹مات أثيمات � حق )٢(»بينديكت السادس عB«الفاتي°ن 

{�~�_�`��c�b�a﴿: ، وصدق اهللا تعا�Qخ¦ ال�يات 
e�d﴾ ]آل عمران :

�[.  

ٌك وتبعه �الت ضد ا�جاب اإلسال¾ � أوروبا، وå كما صاحب ذل


�فرنسا وأ�انيا 5 وجه ا)صوص، وقد صدر � wم �
م قانون فرن¤ gظر 
  !ًا�قاب وغطاء الوجه للمرأة ا�سلمة، ويعت�ه جريمة يعاقب عليها قانونا

وبسبب تلك الضغوط قامت حرب 5 ا�آذن � سويËا ليستصدر 

�نائها هذا العام قانون بمنع ب�
  .م

واستصدرت قوان6 ضد اإلرهاب 
  .اإلسال¾ � بريطانيا

ُواستعملت آلة اإلعالم كوسيلة وآلة من 


�، حs إنه � أكتوبر  وأهلهضد اإلسالمالظا�ة آالت ا�رب 
�م وقع وزير ا¡فاع �

                                      

�/�/�إقدام صحيفة نروÝية 5 إwدة نB هذه الرسـوم � :  ومن آخر ذلك����
ًم تـضامنا 

  !!مع ذلك الرسام اTي تعرض �حاولة اغتيال غ¦ ناجحة
ـار الرجـل أن : »بينديكت السادس عB«بابا الفاتي°ن  ��� هو أ5 رمز ديÃ � الغرب ا�ـسيÀ، وقـد اخت

ـبتم� ��يوم تكون مقدمة [اÏته الm ألقاها � xع من العلماء األ�ان � جامعة رÝينس�ج   من س
�

ً هجوما gÊا 5 نÞ اإلسالم، حيث قالم� �أرæ ماذا قدم [مد من جديد؟ وسوف لن úـد إال «: ً

ـاريخ- موقع اإلسالم ا©ـوم »هذه ا�رة من الفاتي°ن«: انظر مقال. »وغ¦ إنسانيةًأمورا شيطانية،  :  نوافـذ، بت

� سبتم� �� ا�وافق ����شعبان  �� السبت
  .م�
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@@@@@@@@@@@@Ğï�vàç@åöb�×@üg@ì�ç@b�ß@‹›�zn¾a@l‹ÌÛa

@@@Êì��°@µ��y@émaŠbÈ��’@Ý��×dí@LĞïãaë‡��Ç

@@@@@@@üë@ò�î�a‹Óìº†@ý�Ï@Lõbß‡ÜÛ@”ĐÈníë

k�zÏ@ïi‹ÌÛa@æb�ãfiÛ@üg@æb�ãg@ÖìÔyA@ @

 

نIنت، األمريكي 5 قرار يأمر اuيش باستغالل وسائل اإلعالم والرأي العام واإل
  !واعتبارها أدوات حرب

bîib°⁄ap@ @

QMµß‹�a@Ýîj�@òãbjn�a@Z@ @

ٌليس µألزمات سبيل �لهلة العورات وÈشف ا�خبوء من السوءات، 

لقد كشفت األحداث األخ¦ة وما تبعها من أزمات، وما نتج عنها من 

ًتداعيات كث¦ا من الشخصيات، وأسقطت عددا من األقنعة الزائفة عن  ً

  !وأحزاب، وطوائف ودولأشخاص 

فالغرب ا�تح ما هـو إال µئـن 

ûهم� عـدوا�، يأكـل شـعاراته حـ6  û

ـــال  ـــاء، ف ـــتعطش لتم ـــوع وي Ý

ديموقراطيـــة وال حقـــوق إنـــسان إال 

  !لإلنسان الغر¶ فحسب

للحرب 5 «ً مرادفـا »ا�رب 5 اإلرهاب«وغدا ا�صطلح الغر¶ 

  ! � واقع األمر وحقيقة ا�ال»اإلسالم

كما تمحصت الصفوف وتمايزت ا�عسكرات، فمعسكر الكفر 

�z�y}�﴿: قال تعاQ! ٍوأشياعه � جانب، ومعسكر اإلسالم وأتباعه � جانب


: آل عمران[�﴾|�{�~���¡�¢�£�¤�¥�¦�§��[.  

Qوقال تعا :﴿F�E�D�C�B�A﴾]آل عمران :
��[.  

رر والؤهم وÈما خرج أهل اإليمان µإلبريز ا�þ من هذه الفتنة، وقد �

üهللا ولرسوÑ وللمؤمن6، فقد سقط أهل اإلرجاف اhغريÞ وا�فاق العلما�  ِ ü ِ
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@@@@@@@@@@@@å�ß@ñ��Ë@�Šc@ó�ÜÇ@É�Óë@b�ß@bßc

@@@@@L‹“jÛa@ñŠ‡Ó@ÖìÏ@ê‹ßdÏ@LŠb—nãa

@@@@@@@@@@@üg@�i‡�m@üë@kj��@å�ß@é�Û@bßë

�jØÛa@�í�ÈÛa@ðìÔÛa@ñŠ‡ÓN 

  .� مستنقع التسويغ وا�hير لألعداء

·وبش� wم فقد نما الو� ا�سلم بش� Áيع وÝAا�  بسبب تلك ٍ

االستفزازات، وأعيد طرح مفاهيم الوالء وال�اء، واألخوة والعداء، وأسباب 

ٌوة، وأسباب الضعف، وعوامل ا�$، وأسباب ا�زيمة، وتلك [نة �مل الق

ً� ثناياها منحة ومنة ً� ِ!  

RMŠbÐØÛa@•ìîu@òjîç@ÂìÔ�@Z@ @

قامت ا�رب 5 العراق بدعوى õليص العالم من أسلحة ا¡مار الشامل، 

ُإQ آخر قائمة أكاذيب يساءل أصحابها ا... وا�رب الكيمائية، وا�يولوجية َُ َ ©وم ُ

ِمن قبل جيوشهم وبر�اناتهم عن أسبابها ا�قيقية
َ َوال فبعد أن يدور الزمان ! ِ ُ ُ ْ َ

ُدورة قريبة فيقدمون للمحاكمة، بسبب ما منيت به قواتهم من خسائر، وما  �

  .نا�م من اندحار وانكسار 5 أرض بالد الرافدين

�وأما ما جردوا ألجله ا�رب 5 بالد األفغان من إسقاط ط ا�ان، فأرض الواقع َ

��é أن األفغان هم من دق ا�سمار األول � نعش ا¡ب الرو� ا�لحد، و{  �

é�ً ا©وم أنهم أول من دق مسمارا � نعش القطب العال� األوحد وليسجل ! �

  !�اhاريخ أن أهل اإلسالم هم من قوض أخطر دو6h قام عليهما ا�ظام العال�

رض غزة من انتصار، فأمره فوق قدرة البB، وما Ñ من أما ما وقع 5 أ

سبب وال تدب¦ إال قدرة القوي العزيز 

��J﴿:  قال تعاQ،الكب¦ I�H�G

M�L�K﴾�]ألنفالا :
�[.  

وهذا الصوت اuهادي ا�بارك اTي 

يIدد صداه � جنبات األرض ا©وم � 
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ٌأ�اء شs إنما هو ثمرة مبارÈة uهاد األفغان وأهل ال عراق وفلسط6 ٍ

ٍوالفلب6 وÈشم¦، وهذا ي�هن عمليا بأن اuهاد ماض إQ يوم القيامة، وأن  ì

 بدأت � �ويل ا�عادلة وقلب ا�وازين ونÛ الغثائية -Îمد اهللا-األمة 

  .و[اربة الوهن، وúدد األمل ع� ا�جاهدين الصادق6 � �رير ا�قدسات

üوأما ما وجه �و ا�Þ ا�خ َ ü  �لة هِتار من كيد أو�ك الفجار فقد أعقبُ

�عظيمة لالنتصار ¡ينه ولالنتماء إQ سنته، وللتعريف بعظمته ور�ته  ُ

وال�هنة 5 نبوته، Îيث غدا اhحول إQ دين اإلسالم � أوروبا وأمريكا 

هو األ5 نسبة، حs أطلقوا ا©وم �اوفهم من أن تص¦ أوروبا مسلمة � 

  !ريبةغضون عقود ق
ً السكرت¦ ا)اص �ابا الفاتي°ن �ذيرا »جورج هاي� فاين«فقد أطلق 

 »لفرانس ويست إ¹¦«، ولقد نBت صحيفة »بأسلمة الغرب«�ا وصفه 
ًإحصائيات تش¦ إQ تزايد عدد � اإلسالم مؤخرا؛ فw Ûم  ٍ�

م دخل �

 Òزء ال ألف مسلم � فرنسا، وهو�دا، وأ�انيا، و���حواuمن ا Òشما
Îيث إن معدالت اإلقبال 5 اإلسالم بعد ا�ادي عB بلجي° وا�مسا، 

  .)١(من سبتم� قد نمت إQ ثالثة أضعاف ما قبل تلك األحداث

ٍوAذا أراد اهللا نـــــشـر فـــــضيلة َ ُ َ َ  
 

ِطويت أتـاح �ـا لـسان حـسود  َ ََ ْ َ
ِ

ُ!  
 

ٌلقد تأسست جراء هذه األحداث األ©مة مؤسسات كث¦ة وجهات ٌ َ � 
، وå �عديدة ومناشط ال يأ¸ عليها ح$ � اhعريف باإلسالم ونبيه 

  .�ا�نافحة عن سنته، وس¦ته، وعقيدته، و�يعته 

SMòîib°g@pbèuaìß@Z@ @

                                      
: ، مقـال، )ـا¡ أ� بكـر، موقـع»انتشار اإلسالم � أوروبا وراء �ذيرات سكرت¦ ا�ابـا« ���


�يو©و ��معة اu: إسالم أون الين اإللكIوæ، بتاريخ
  .م�
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@@@@@@pbí‡�znÛaë@pbí‡ÈnÛa@ê‰ç@åß@kj�ië

@ò���àîÄÇ@ć�ëŠ@µàÜ����¾a@À@p‹���ŞvÐm

@@@@@@@LŠì�ÌrÛa@ò��a‹yë@Lpb�jrÛaë@òßëbÔàÜÛ

@pb���èuaì¾a@À@Þb����jn�üaë@ï���çë@L@ @

M @�a@‡à¢M†bí†Œa@À@N 

سجلت شعوب العالم بأÁها و5 اختالف أديانها ومذاهبها أ5 

�درجات الشجب والرفض ضد ا�جوم األمريكي الغر¶ 5 العراق �ا وحد 

  .موقف الشعوب من العدوان الغر¶ 5 ا�سلم6 � العراق

وبسبب من هذه اhعديات 

ٌواhحديات تفجرت � ا�سلم6 روح  �

عظيمة للمقاومة وا|بات، وحراسة 

ا|غور، واالستبسال � ا�واجهات، 

وأ
ُ

نشئت ا�ؤسسات � عدد كب¦ من 

ُا�جاالت، إضافة لعدد ال Íg من  ً

Iفمن هذه ا�نظماتونية، وال�امج الفضائية؛ ا�واقع اإللك:  

  .ا�يئة العا�ية للتعريف باإلسالم −

 .منظمة ا�$ة العا�ية −

−  Þال�نامج العال� �$ة ا��. 

 .ا�ملة العا�ية �قاومة العدوان −

 .اال�اد العال� لعلماء ا�سلم6 −

 .رابطة علماء ا�سلم6 −

 .رابطة علماء الBيعة بدول ا)ليج −

 .بطة علماء أهل السنةرا −

�wٌية دو©ة وñها  ًذات مهمة قيادية وريادية � إنهاض األمة وتقوية شأنها، إضافة ٌ
ٍ ُ

إQ ما ال يدخل �ت ح$ من اuمعيات ا�حلية، أو ا¡اخلية � شs بتان العالم 

  .اإلسال¾
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 sواسع ا�طاق من الرأي العام ا�سلم � ش Þاوب شعú هذا مع Â

  .د ومن سائر العبادا�ال

ٌوقد صاحب ذلك ¹ه ثورة � ´ال اإلعالم اإلسال¾ ا�ر� ع�  �

ٍالفضائيات اإلسالمية الm ناهزت ا)مس6 قناة ا©وم، ¹ها 5 قلب رجل 
واحد � مواجهة ا�رب اإلعالمية الغربية، وبث روح ا�قاومة اإلسالمية، 

  . اإليمانيةواhذك¦ بالواجبات الBعية وطريق العزة

و5 صعيد ا¡ول فثمة دول 
ٌ ً مBفة، وقامت oهود µنت �ا مواقفَ

ٍومساع مشكورة، ووقفت مواقف مشهودة؛ فهذه ترÈيا اإلسالمية تعود 

بوجهها ا�توضئ من جديد؛ hدÒ بدلو يذكر بماJ خالفة ا�سلم6 اhليد، 
ü ُ

حم مع اuذور ويشعل جذوة أمل � عودة إQ ن$ة قضايا األمة واhال

  !ا�سلمة � الBق

 ا©هودية »ها آرتس« و5 صعيد األفراد فيكÛ � ذلك ما نBته صحيفة

ًمؤخرا من أن أجهزة ا�خابرات األمريكية واألوروبية وا�وساد قدموا تقارير 

ُمطولة إQ و¬لة ا�خابرات األمريكية يـحذرون من ارتفاع معدل انتشار  �

غم Â األزمات الm �يط با�سلم6، وأن العام6 اإلسالم � الغرب ر

ا�اضي6 شهدا اعتناق أكî من äس6 ألف شخص أورو¶ لإلسالم أغلبهم 

من النساء، وأن اإلسالم أصبح ينتB بطريقة �يفة، وأن ا�سلم6 اuدد 

يعملون 5 تأدية xيع شعائر وطقوس اإلسالم بمنت� ا¡قة، ويصبحون 

  .)١( ن ا�سلم6 بالوراثةًأكî تدينا م

                                      
بوابـة اإلسـالم اإللكـIوæ، صـحيفة :  ارتفاع معـدل انتـشار اإلسـالم � الغـرب، موقـع���

عBات الفرنسي6 يقبلـون 5 اعتنـاق اإلسـالم :  الفرنسية، من مقال بعنوانسالكس�ي
ًّيوميا، بقلم �ر شارتيه � 

�/�/�

  .م�
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TMpbÈua‹m@ü@pbÈua‹ß@Z@ @

ٌوبش� wم لم �ل فرد مسلم، وال طائفة من طوائف ا¡wة إQ اهللا من  ُ ْ َ

ُتساؤل مفاده  ا)لل � نكيف السبيل �واجهة هذه اhحديات؟ وأين يكم: ُ

ٌ أصوات ناقدة وأخرى منتقدة hتفق ْمس¦ة هذه الطوائف واuماwت؟ وارتفعت

Øمة 5 أهمية ا�راجعة واhحذير من الIاجع، والÅÈI 5 إصالح اTات ال

وا�جتمعات، مع ا�حافظة 5 اhفاؤل واألمل، والسë ا�ثيث واالجتهاد � 

ادي العلماء الرباني6 من Â حدب وصوب باالجتماع واالئتالف َالعمل، وتن

يا األمة وتقوية جانبها، واالختالف، ودعم قضاومعاuة قضايا ومسائل ا)الف 

ومقاومة [اوالت فرض ا�يمنة االستعمارية الغربية بكل صورها وأش°�ا، وúميع 

ً�تلف الطاقات والقوى � مواجهتها، واõاذ الصهيونية عدوا مشI¬، واالنشغال  ì

>.oهاد ا�ناء والIبية � ا¡اخل، وoهاد دفع الشبهات واالفIاءات � ا)ارج <

< <

< <
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  التوجهات واالستراتيجيات

 الغربية الحديثة

@Ý–ÐÛa�ßb¨a 
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  التوجهات واالستراتيجيات الغربية الحديثة

 

  
  
  

 ال غنى عنها  بما يجري على األرض اليوم وظيفةإنَّ الوعي

لكل مسلم مشتغل بالدعوة والتوجيه العام، وهي واجب على 

  .القادة والساسة وأهل الحل والعقد في األمة اإلسالمية

مة اليوم من كل وواقع التداعي على قصعة األمة المسل

حدب وصوب يحتم التنبه إلى مكايد األعداء الذين ينهشون 

ون اليوم على الدم المسلم ئالجسد اإلسالمي بكل قسوة، ويتمال

  .الذي يسفَح بغيا وعدوا على كل أرض، وتحت كل سماء
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@@@@@@ò�èuaì¾@æìÇ‡�Ží@âìîÛa@æìàÜ�¾a@æb×@aˆgë

@@@@ñì��Đ‚@æh��Ï@Læa‡��îß@Ý��×@À@ò��ÛŒbäßë

@Ý��×@ò���aŠ†@ï��ç@¶ëþa@ò��èuaì¾aÉ��Óìß@L

@@@@@@@@@‡�ÈŽí@æc@ïÌjäí@bßë@LéîÏ@‹qûí@bß@òÏ‹Èßë

iaìq@Œ�Èm@òÜÇbÏ@òzÜ�c@åßòßþa@oN 

وبسبب من غياب الرؤية واإلدراك ال�� �ذه ا
خططات وضعف 

تمكن هؤالء ا2مويون من الولوغ � دماء ا
سلم* مقاومتها & % صعيد 

  .=وتدنيس مقدساتهم وانتهاب مقدراتهم

والعالم اإلسالI اHوم يمر بمنعطف خطB ومرحلة دقيقة، وحرب 

ًشاملة تستعمل فيها اآللة العسكرية جنبا إO جنب مع معاول ا�دم  ُ

الف فيها مع الفكري، والغزو ا[نصBي والصهيوZ & حد سواء، ويتح

ُأرباب ا[وجه اgدf � األمة؛ cيث تستلب � اaهاية ا�وية اإلسالمية 

  .األصيلة، وتنحرف باألمة ا
حمدية ا
سBة

ُوpذا nن ا
سلمون اHوم يدعون 


واجهة ومنازلة � % ميدان، فإن 

خطوة ا
واجهة األوs t دراسة % 

، ومعرفة ما يؤثر فيه، وما ينبu موقع

ُأن يعد من أسلحة فاعلة تعزز ثوابت 

|، وتن} عقيدتها، وتمكنها من كسب اyولة، واستعادة زمام ا
بادرة، األمة

  .وا[خلص من ا[بعية للغرب، و~قيق ا[مك* �ذا ا2ين

و� الصفحات ا[اHة رصد متتابع للتوجهات واالس�اتيجيات الغربية 

ا بعد أحداث ا�ادي ع� من اyديدة ضد أمتنا اإلسالمية، وال سيم

ُسبتم�، ير� من ورائه �لية الصورة وانقشاع الضباب، وا[هيؤ 
واجهة 

�هذا الكيد والعداء بما يبطله ويرده � �ور أصحابه َ ُ.  

<üëc@ZòiŠb›Ûa@ñìÔÛa@Šbî‚@†bànÇaZ@ @

بغض اaظر عن كون أحداث ا�ادي ع� من سبتم� أمريكية الصنع أو 
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@@Ù��Üm@Öý��Đãa@æc@å��Äí@å��ß@ø��Đ²ë

l‹¨a@@@�¾bÄÛa@òîãaë‡ÈÛa@@@@@@aĆŠa‹�Ó@æb�×@ò

@@Ş�í‹Ø�Ç@ëc@bŞ�î�bî�@@@@@À@ìç@Ýi@[k�zÏ@b

@@Ý–þaM@›ícĆ�b@M@@@@ïvîma��a@Šbî‚@@@Ñ�Óìßë

Ć�›íc@Ò‹Đnß@ð‹ØÏë@ïuìÛìí‡ícbNA 

ُن أمرا مفاجئا وال بعيدا عن ا[وقع أن يهرول الغرب بعدها فإنه لم يك-ال ً ً ً

وهذا ا[وجه ال �تاج إقامة أدلة ! ًمبا�ة �و خيارات القوة واإلرهاب والعنف

عليه؛ فإن ا
عرفة بالطبيعة الغربية تقتضيه، وا[}فات األوt بعد األحداث 

  .تؤ�ده، وما جرى & أرض الواقع خB شاهد عليه

بوقوع تلك األحداث جرى تدش* مرحلة جديدة وصفها الرئيس إنه و

حرب « ووصفها غBه بأنها »حرب صليبية«األمريكي جورج بوش االبن بأنها 

وال ¦¥ أن آخرين نظروا إHها ! »بأنها حرب كونية«، ووصفها آخرون »£
ية ثا¢ة

ا إO حلبة & أنها حرب استباقية تهدف إO استد£ء األمة اإلسالمية بأ§ه

  .ال}اع مع الغرب ~ت ستار تلك األحداث

و¦طئ من يظـن أن انطـالق تلـك 

ًّا�رب العدوانية الظا
ة nن قرارا سياسيا  ً

-ًّأو عسكريا فحسب؛ بل هو � األصـل 

ـار اســـ�اتي وموقـــف -ًأيـــضا  خيــ

  !.ًأيديولو® وفكري متطرف أيضا
ُفمن غB ا
ستغرب إذا أن يصدر معهد القيم با لواليات ا
تحدة ً

=م بيانا وقع عليه ستون شخصية من كبار ����األمريكية � ف�اير  ً

& أي «: ا
فكرين والفالسفة والشخصيات االعتبارية بأمريكا بعنوان
؛ قاموا فيه بتسويغ وت�ير وتمرير ا�رب األمريكية ا
قبلة »أساس نقاتل

� اµلفية وا´هنية وهو مصطلح ² دالالته ! ووصفوها با�رب العادلة
  .)١(ا[ار¦ية والفكرية 2ى الغرب

                                      
م ا
وافق ����ف�اير ��، واشنطن »بيان ا
ثقف* األمريكي* & أي أساس نقاتل«مقال  ���

 .ه، وهو منشور & موقع أون إسالم وغBه���� ذو ا�جة �
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  .من أبرز ا
وقع* عليه »يس فو�وياماسانرف«و »صامويل هنتنجتون«وبدs أن 

ٍلقد أمد هذا اgيان العسكري* والسياسي* األمريكي* بغطاء من  ُ =

  :ا
�وعية األخالقية؛ حيث قال ا
ثقفون األمريكيون � بيانهم

 بمقت¹ العقل، ومن خالل ا[أمل ا2قيق � األخالق أنه � إنا نعلم«

|بعض األحيان يكون أول وأهم ما يقام به 
واجهة ال� هو إيقافه، و� بعض 

ًّاألوقات ال يكون ال�وع � ا�رب جائزا فحسب، بل واجبا أخالقيا ً ً«)١(
.  

يشمل � اµطاب السيا¼ األمريكي ل »«ور ال�«: ومن هنا ظهر مصطلح

  !.»ا�رب & اإلرهاب«:  مصطلح-ًأيضا-ورافقه ! عدة دول إسالمية وعربية

واختيار هذين ا
صطلح* وpطالقهما ال ¦لو من دهاء؛ فإن الغرب ال يستطيع 

|شن حرب شاملة & ال�ق ا
سلم بأ§ه، فهذه ا
صطلحات �زئ ا
واجهة، وتؤجل  =

À سلمة، بينما
  !َهز & اgعض اآلخرُالصدام مع بعض ا2ول ا

م خرج بوش االبن Hعلن مبادئ اس�اتيجيته اyديدة ����و� يونيو 

  : �،� �س نقاط �ددةلألمن القوI األمريكي 

أوال
ً

  .ًّ سوف تبذل أمريكا ما � وسعها للحفاظ & تفوقها عسكريا:

  . ~تفظ aفسها cق Äارسة الفعل العسكري الوقاÃ:ًثانيا

  .العالقات ا2وHة s عالقات قوة، وليست عالقات قانون :ًثا�ا

  . أمريكا � وضع يؤهلها لفرض رؤيتها ومصا�ها وقيمها & العالم بأ§ه:ًرابعا

األب لم تنجح � االستفادة ال�ملة  »بوش«و »Æينتون« بما أن إدارة :ًخامسا

  .)٢(عالمأن تؤ�د تفوقها � ال) بوش(من القوة الصلبة فإن & أمريكا 

                                      
 .نفس ا�امش قبل السابق ���
 .م����ن اyدد واaظام ا2وË، جوناثان Êرك وستيفان هال�، كم�دج، ا
حافظو ���
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ًوبناء & ما سبق فإن قرار دخول ا�رب مع أفغانستان nن جاهزا، وÌن ا�دف  ً

 ومعاونيهما، »الظواهري« و»بن الدن«ا
علن من وراء تلك ا�رب هو توقيف، أو اغتيال 

 سفينة حربية، ومشاة من القوات ال�ية، ومشاة ÏÍÎ مقاتلة، وÍÎÎوحشدت أمريكا 

 ألف مقاتل، Ñانب قوات ا�لفاء ال�يطاني*، ودعم من ÐÍÎاألسطول بما يزيد عن 

ًحلف اaاتو، وبعد ف�ة وجÒة أعلنت أمريكا أنها حققت شيئا كثBا من أهدافها  ً

  !.بإسقاط طاgان، و~جيم القاعدة

|وهذا ا[وجه يتسق تماما مع العقيدة ال�وتستانتية اHهودية ا
تطرفة،  ً

ريكا وأوروبا اHوم أن العودة ا¢انية للمسيح والÔ يعتقد أربابها � أم

 سوف تسبقها حروب مدمرة »الرؤيا«: وا�كم األلÕ ا´ي ورد � سفر

وأن هذه !  � فلسط* والÔ سيقتل فيها ا
الي*»هر×دون«تنتc Öرب 

  !َ ويـحكم األرض أللف £م تأ�Úا�روب أمر حتØ Ù يعود ا
سيح 

ْ ا
تدين*، واألمريكي* العلماني*؛ فهم وال خالف ب* األمريكي* ُ

بات «و )١(»جBي فالويل«سواء � اعتناق ذات العقيدة، ال فرق ب* 

وغBهما من قادة اHم* ا
سيÜ، وآراء مفكرين علماني*  )٢(»روبرتسون

 وصامويل هنتنجتون »نهاية ا[اريخ«:  صاحب»يس فو�وياماسانرف«: مثل

برؤية  »هر×دون«؛ فالفريق األول يؤصل �رب »تصدام ا�ضارا«: صاحب

                                      
قسيس إßيÞ معروف بوالية فرجينيا األمريكيـة، يملـك جامعـة خاصـة : جBي فالويل ���

 àـaيهاجم فيه ا ،fأسبو Zوتلفزيو fة، و² برنامج إذاHكمـا أنـه يـروج مـن ˜أصو ،ُ | َ ُ

، وs معر�ة نهاية ا[اريخ »فلنتقدم إO معر�ة هر×دون« :خالل موقعه اإللك�وZ لكتاب
 .� معتقدات اإلßيلي*

ًقسيس إßيÞ معروف بتأييده ا
طلق إل§ائيل، يمتلك عـددا مـن ا
ؤسـسات : بات روبرتسون ���

ــة  ــضائية، وs «ط ــة ف ــك «ط ــا يمتل ــة، كم ــ}اâ «اإلعالمي aــث ا gاChristian 

Broadcasting،مهوري والرجل يقف خyا�زب ا � ãلف إنشاء أقوى ~الف سيا¼ دي| ä ä ٍ. 
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@@@@@@@@ò�íëìã@ò�qŠb×@æc@æë‡�ÔnÈí@áèãg

@@@@@@@|î��¾a@‡îÈm@æc@åØº@ÁÔÏ�@

@@@L�Šþa@¶gë@@@@sjm@òÛb�‹Ûa@ê‰ç@æg

@�ÇQTPPbØí‹ßc@À@òîäí†@òĐ«@N 

  .)١(=دينية، بينما يتبå الفريق ا¢اâ ذات العقيدة، ولكن برؤية علمانية

=وما من شك أن وصول ا
حافظ* اyدد إO سدة ا�كم � أمريكا قد  ُ ä

̀�﴿: =عجل الصدام الغرæ ا
حتوم بأهل اإلسالم، قال سبحانه �_�~

f�e�d�c�b�a ﴾]gقرةا :ÐÏê[.  

كهنتهم يب�ون بإ² الغضب واالنتقام وا�رب، إنهم يعلنون أن اهللا ال يريدنا «إن 

ًأن نعمل من أجل السالم، إنما يطلب منا أن نشن حربا نووية تدمر الكرة األرضية =«)٢(.  

إO  �إنهم يعتقدون أن nرثة نووية فقط يمكن أن تعيد ا
سيح 

 ����ع� األرض، إن هذه الرسالة تبث 

 ومن ب* «طة دينية � أمريكا،

ًّ قسيس إßيÞ يذيعون يوميا �	‚���

 «طة راديو، فإن ���من خالل 

األكîية الساحقة منهم من ا[دبBي* 

ا´ين يعتقدون هذه العقيدة، وينتظرون حدوثها، وÀدون � دعم دولة اHهود 

  .)٣( إO هذه اaبوءةبكل ما ~تاج إHه من أسباب القوة هو الطريق ا
وصل

و� ا
قابل 
ا وصل خ� بيان ا
ثقف* الغربي* إO أسماع عدد من طلبة 

ٌالعلم وا
ثقف* � ا
ملكة العربية السعودية قام ðع منهم بكتابة بيان للرد، 

ُيتألف القلوب و�اول أن يهدئ من تأجج روح الغضب، وربما وصفه اgعض بأنه  ُ =

ُ، بل وبعبارة فيها ما يستدرك & nتبيه وا
وقع* عليه، حó إن ال ¦لو من مداراة

                                      
 ).�� – ��ص(الغرب أصل ال}اع، £مر عبد ا
نعم  ���

دار الـ�وق، ) ��ص(
اذا تضÜ أمريكا بمصا�ها من أجل إ§ائيل، غريس هالـسل : يد اهللا ���

ص( واaبوءة والسياسة، جريس هالسل، -القاهرة  ،��.( 

 ).��ص(السياسة، غريس هالسل، اaبوءة و ���
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بعض من وافق عليه من غB قراءة متأنية ² قام بسحب توقيعه عليه، وبالرغم من 

! ٌذلك Æه لم يتجاوب ا
ثقفون الغربيون معه، ولم يلتفتوا إHه، و�أنه أمر ال يعنيهم


  !عهودةوهذا Æه � مواصلة للغطرسة األمريكية ا

ًولإلنصاف فإن بعض األمريكي* قد كتب منتقدا تلك السياسة، وذلك 

 Zكون بذلك شاهدا عليهم من أنفسهم، فقد قال ال�تب األمريكي توH ًا[وجه؛

ي تثBه الواليات ا
تحدة هو إحدى وظائف وجودها، فقبل «: يوت إن بعض العداء ́ا

=ارتقائها إO ا�يمنة & الكون nن زو ارها من اµارج ينتقدون اع÷ازها الوقح ُ

  !)١(»بنفسها وثقة األمريكي* الøجسية بتفوق القيم وا
مارسات األمريكية

ومن غB شك فإن هذه ا
واقف تدعم فكرة أن تلك ا�رب ال يمكن 

|اaظر إHها، أو اعتبارها ×رد رد فعل & أحداث ا�ادي ع� من سبتم�، أو 

 استثنائية؛ ذلك أنها متفقة مع السياق العقدي ا
نحرف، أنها وHدة أحداث

_�`��d�c�b�a﴿: قال تعاO! والسلوك العدواâ للغرب مع ا
سلم*

g�f�e﴾ ]ال�وج :ù[.  

ٍوبكل حال فقد دارت رú ا�روب الÔ اجتمع عليها ا�لفاء من % حدب 
َ َ

ٍوصوب تدمر األخû واHابس، و~صد األرواح وا
هج، وتشحن
ْ  � اyهة األخرى َ

األمة ا
سلمة بطاقة ك�ى من كراهية الغرب ال�فر الفاجر، وتشحذ همة القلوب 

ا
ؤمنة 
قاومة الغازي اyديد، وبدأت ا
قاومة ~ت اسم اyهاد، وبدا أن مهمة 

ü وهنا صار اµيار حتميا -ًكما nن متوقعا-ا�لفاء لن تكون سهلة وال تبدو قصBة 

العسكرية بفرض مشاريع للهيمنة ا¢قافية واالجتماعية والسياسية، إل�اق ا�رب 

  .وهو ما واكب ا�جمة العسكرية ورافقها بعد مدة يسBة من إعالن ا�رب
                                      


ص(ساI ا2الل . اإلسالميون وا[حديات ا
عاýة، د ���
 .( 
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bĆ�îãbq@Zòîi‹ÌÛa@òäàî�a@ÉíŠb“ß@�‹ÏZ@ @

بعد انطالق آلة ا�رب األمريكية برفقة حلفائها الغربي* إO نزهة 

ًّوهلم جرا، nن ال بد الكتمال ... لعراقية، ثما[هام القصعة األفغانية، ثم ا

حلقات ا
كر السيا¼، وا2جل العالÙ أن تنطلق مشاريع أخرى & 

مبادرة ال�اكة األمريكية «الصعيد السيا¼، وÌن هذا فيما عرف بــ 

  .»ال�ق أوسطية

 � »كولن باول«وهذه ا
بادرة أطلقها وزير اµارجية األمريكي 

 وذلك � إثر وثيقة ال�وط األمريكية الÔ صدرت من م،����/��/��

 والÔ تتضمن »كوندالÒا رايس«مكتب مستشارة األمن القوI آنذاك 

ًتأكيدا & ربط ا
نح وا
ساعدات لتول العربية با2يموقراطية ذات اaظام 

ا�زæ ا
تعدد، والفصل ب* منصà رئيس ا2ولة، ورئيس الوزراء، ور£ية 

  .إلنسان، وÀpاد ضمانات �مايتها ور£يتهاحقوق ا

 & صياغة هذه ا
بادرة فرق عمل متعددة وخ�اء توقد اجتمع

 ãريتشارد «ُمتخصصون � السياسة واالقتصاد واالجتماع وال�بية، وع

 بوضع قواعدها - مدير إدارة ا[خطيط بوزارة اµارجية األمريكية- »هاس

 & »باول«ب�تيب بنودها، وعمل  »رايسكوندالÒا «ُا[أصيلية، وعنيت 

  .)١(إعداد خارطة الساحة ا[نفيذية للمبادرة

 ، إO عدة أمور-من خالل مذكرتها ا[نفيذية-ِوقد هدفت ا
بادرة 

Þاال فيما يðنذكرها إ
ً

:  

                                      
«اربة اإلرهاب وا2عوة األمريكية لتيموقراطية، السيد يس، صحيفة القبس الكويتيـة،  ���

 ).���(م عدد ����/ ديسم� �م، ×لة الفرقان ����يناير 
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@ß@bßë@@@@@@@ïÛb�¨a@Êa‹—Ûa@a‰ç@æc@Ù’@å

@@@@@@@é�äØÛë@Llb�çŠ⁄a@‡š@ò×‹Èß@÷îÛ

@@���Ûa@Lòîßý���⁄a@òîÛì��–þa@‡��š

òîi‹ÌÛa@òqa‡¨a@‡š@ÑÔmN 

QMòiŠb«@ُëë@člbçŠ⁄a@َc†ُêZ@ @

O ينتمون إ%) �	(وذلك & خلفية كون النسبة الغاgة من اإلرهابي* 

  !!ا2ول العربية

وما من شك أن هذا ال}اع ا�ا� 

ليس معر�ة ضد اإلرهاب، ولكنه ضد 

األصوHة اإلسالمية، الÔ تقف ضد 

ا�داثة الغربية، وهذا ا[حدي بالنسبة 

ألمريكا هو أكî أساسية من اµطر 

  .)١(ْا´ي ش�ته الشيوعية
üولقد nن نائب وزير ا2فاع األمريكي �ýا جدا  � ندوة مؤسسة ً

 » سبتم� بعد £م��«م، والn Ôنت ~ت عنوان ����/�/�برو�نجز � 
ًإن ال}اع األك� ضمن ا�رب & اإلرهاب هو أوسع نطاقا عما «: ح* قال

 سبتم� مبا�ة؛ فال}اع األك� ضمن ��nًن متصورا عقب أحداث 
 عن حالة ا�رب ضد اإلرهاب قد تضمن رسالة الرئيس جورج دبليو بوش

َم، وهو اgعد ا´ي لم يلق ا[وضيح ال�� ويتلخص � أن ����اال~اد  َْ

ال}اع حول ا�داثة : ا�رب األوسع الÔ نواجهها s حرب األف�ر، أي
  .»والفردية والعلمانية وا2يموقراطية وا[نمية االقتصادية

RMòîßý�⁄aë@òîi‹ÈÛa@†ýjÛa@À@áîÜÈnÛa@wçbäßë@òàÄãc@�îÌm@Z@ @

 s وذلك & أساس أن األغلبية الساحقة من إرهاب� ا2ول العربية
ًأغلبية متعلمة تعليما جامعيا £Hا ًّ ً!!  

                                      
 � العدد السنوي من ×لة اaيوزويـك األمريكيـة، ونهنتنجتدراسات فو�وياما و: تراجع ���

 .م����م، ف�اير ����ديسم� 
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@@æbn���×bjÛ@b��Øí‹ßc@o—��—ƒÏ

@@@@@Éua‹m@ïØÛ@[Šüë†@æìîÜß@òöbß

òîßý����⁄a@ò���ÏbÔrÛa@k���n×@A@ @

 

وهذا يعã أن ا
ش�ة � ا
ناهج الÔ يتلقاها هؤالء ا2ارسون؛ وعليه 

فيجب أن �رى عملية تطوير شاملة للمناهج
ُ

  !!وال سيما ال�عية منها!! 

ير Àب أن تطال ا[عليم � % من باكستان وعليه، فإن يد ا[طو

 فصدرت األوامر بتغيBات جذرية تناولت !والسعودية وم}، وقد nن

َا[عليم ا2يã؛ Hقف عند حدود الشعائر والنسك، وpلغاء ما يتناول اyوانب 

َالسياسية، أو اyهادية، أو السB وا
غازي، مع اختصار حصص هذا ا[عليم  َ |

 Oإ ãأربع سا£ت فقط، بدال من أربع وع�ين ساعة � بعض ا2ولا2ي
ً)١( ،

  .)٢( s � ا
دارس- »توماس فريدمان«كما يقول -ذلك أن ا�رب ا�قيقية 

ًرصدت ا
Òانيات الطائلة ترغيبا، وألجل هذه ا�رب  فخصصت «ُ

أمريكا gاكستان مائة مليون دوالر؛ ل� 

  .)٣( »!تراجع كتب ا¢قافة اإلسالمية

! وأما من لم يستجب فال مانع من ال�هيب

حيث أعلن الرئيس اHمã عÞ عبداهللا صالح 

ُأن بالده هددت بالقصف األمريكي ما لم يتم إ�اق «: � ت}يح صحا�

  .)٤(»ا
عاهد ا2ينية بوزارة ا[عليم وفرض اإل�اف ا�كوI عليها

ًو& خط مواز فإن عددا من ا
دارس الغربية ا[غ
ٍ

ä � ب أن تفتحÀ ريبية

                                      
 ).��ص(«مد ي�ي . ا[طاول الغرæ & ا¢وابت اإلسالمية، د ���

 .م����/�/��القاهرية � «وطã»نيويورك تايمز األمريكية، واaقل عن صحيفة ���
، موقــع إســالم ويــب، بتــاريخ »ول اإلســالميةت�يــك ا2«: انظــر مقــال ا2كتــور «مــد عمــارة ���

�
/
/���
 .م
مقال لفهـÙ هويـدي بموقـع اإلسـالم اHـوم اإللكـ�وZ، » ف الغرب اإلسالمهل يستهد« ���

قـد � الـسودان � ُ وا´ي ع»اإلسالم والغرب � £لم متغB« :وأصله ورقة قدمها � مؤتمر
 .���� شوال £م ��-��الف�ة من 
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  !ال�ق األوسط؛ Hلتحق طالبها باyامعة األمريكية بالقاهرة ودول اµليج

ُوقد 	ب موعد النتهاء بناء هذه ا
دارس وا
راكز هو £م 
م، وقد ����

ًشهدت اgالد العربية حر�ة تعليم تغريà نشطة � السنوات األخBة، وبالطبع  َä ٍ
  . األجدر بالوظائف وا
راكز ا
رموقة � بالدهمفإن خري تلك ا
دارس هم

وا[خفف من دراسة وتتأكد تلك الغاية وتتحقق بالعناية باللغة اإلßلÒية 

|وبرا×ها الÔ تسوق الفكر الغرæ مع اللغة، حó إن أساتذة ال�يات العربية 

ال�عية � اyامعات اإلسالمية �ûون كطالب � مراكز أنشئت داخل 
ُ

yا Oَامعة �ذا الغرض، كما � جامعة األزهر بم}، أو يسافرون مبتعث* إ ُ

  !الغرب، كما � بعض دول اµليج اHوم

SMéŞuì¾a@kíŠ‡nÛbi@òíbäÈÛa@Z@ @

َوذلك من خالل عقد دورات تدريبية وبرامج متعددة ~قق القناعة  ُ

ًبا2يموقراطية منهجا للسياسة، وباالقتصاد الربوي مرتكزا للنظام  االقتصادي، ً

ًوبالعو
ة األمريكية منهجا للحياة؛ بدءا من أسلوب ا[فكB إO الوجبات  ً

  .وتشجيع ال�ðة الÔ تدعم ~قيق هذه األهداف & ا
ستوى الشعà! ال�يعة

T@MòîÈí‹“nÛa@÷Ûb�a@òîÛýÔn�a@óÜÇ@‡î×dnÛa@Z@ @

م وهذا يعã أن تتحرر تلك ا
جالس � اgالد العربية ذات اaظا

 Oتغدو «ادة هللا تعا ó؛ حãدي Bمن % رقابة �عية، أو تأث âا
ًال� =

 بش
 مطلق، و& تلك ا2ول الÔ تنص دساتBها & أن ا2ين ولرسو² 

اإلسالI هو مصدر الت�يع األساس أن تعيد اaظر بذلك، & أساس وجود 

   )١( !أقليات غB مسلمة تعيش & أرضها

                                      
الغرب يوعز إO األقليات غB ا
سلمة � بالد ال�ق األوسـط أن تطلـب cـذف وال يزال  ���

 .ًهذه ا
ادة من دساتB دو�ا؛ ل�ع األثر اإلسالI عنها ووصمها بالعلمانية واللي�اHة معا
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@@@@†b�Ç@‡ÔÛD@æì�nvänäçC@@@@@�ànj��@‡�Èi@

RPPQ@@@@@@@��i@êb��c@bß@¶g@bĆîÇa†@LâD@@l‹�y

@âý�⁄a@Ý‚a†C@@@@@ò�qa‡¨bi@ÝjÔí@óny@L

òîi‹ÌÛa@òîãbàÜÈÛaë@Lòîi‹ÌÛaNNN 

 بعد سبتم� »نتنجتونه«لقد £د 

ÐÎÎÏما أسماه بـ Oحرب «ًم، داعيا إ

، حó يقبل با�داثة »داخل اإلسالم

وا
بدأ ... الغربية، والعلمانية الغربية

Üسي
  . ا2ين عن ا2ولةفصل: ا

وpن ا[طور األهم Àب أن «:  ا´ي قال»فو�وياما«وهو بهذا يصادق & Êم 

 ا
جتمع اإلسالI أن يصل إO وضع سلÙ مع يأÚ من داخل اإلسالم نفسه، و&

  .)١(»ا�داثة، وخاصة فيما يتعلق با
بدأ األساس حول ا2ولة العلمانية

 Õة»فو�وياما«وال يكتgطا
Àب & ا
سلم* أن « بل يضيف أنه ؛ بهذه ا

يتوقفوا عن لوم الغرب، وأن يتحر�وا لعزل ا
تطرف* بينهم، وتقويض �عيتهم، وهناك 

  »!!بعض ا2الئل & أن ذلك �صل اآلن فلنلحق به من ا
نبع وaجفف ا
نبع

 من خالل هذا ا[طوير -� تلك الف�ة-فإن اإلدارة األمريكية : وبكل حال

|تنÜ ا[يار اإلسالI، وتؤ�د & تعويق قيامه بدوره � إصالح أنظمة ا�كم �  ُ

  .سالمية وتقليصهاا2ول العربية، كما تس� 
حاýة ا�وية اإل

 fبادرة إمالء- »باول«=ومن الالفت للنظر أن يد
 أنه -ًوهو يمÞ هذه ا

  !!درسها مع �Ìئهم � ا
نطقة

% هذا ي÷امن � تنفيذه مع االجتياح العسكري للبالد اإلسالمية، 

 الîوات واBµات، ويصادر & -ًأيضا-ُا´ي كما يصادر ا�ريات يصادر 

  .ا
جيدها � االنتماء إO تراثها =األمة حق

                                      
العدد السنوي من ×لة اaيوز ويـك األمريكيـة، :  �هنتنجتونتراجع دراسات فو�وياما و ���

 .م����ف�اير م، ����ديسم� 
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@@@@@@@@@@@aĆ†ë‡�«@óÔjî��@�b�−@ðc@æc@l‹�ÌÛa@�nÈí

@@@@@@@@ñb�î¨a@¶g@ò�îi‹ÈÛa@ñc‹¾a@xa‹‚hi@òãŠbÔ¾bi

@@@@��îi‹ÈÛa@�ñc‹��¾a@ï×b��znÛ@Ù��Ûˆë@[ò��ßbÈÛa@ò

æd’@Ý×@À@òîi‹ÌÛa@bèflm�Äã@! 

UMòîi‹ÈÛa@ñc‹¾a@ÑÜ·@sjÈÛa@Z@ @

يعت� الغرب أن أي ßاح 

ًسيب «دودا با
قارنة بإخراج 

 ا
رأة العربية إO ا�ياة العامة؛

وذلك بالتشجيع & Äارسة ا
رأة 

للسياسة بمختلف صورها، ومشار�تها � ال�
انات وغBها، ومع ما يستتبع 

َوذلك [حاØ ا
رأة العربية نظBتها الغربية � %  ! من حقوق وحرياتذلك ُ

  !. ×الس عليا للمرأة؛ [نفيذ بعض السياسات العاجلة، مع توصية بإنشاءشأن

ُوال شك أن وتر ا
رأة يûب عليه � اآلونة األخBة بشدة � اµليج و� 

 ْوغدت! ًقضاء مؤخراالسعودية خاصة، أما � م} فقد تولت ا
رأة منصب ال

  !.ٌوما يزال � اyعبة مزيد! مشار�تها ال�
انية مألوفة

ٍوغB خاف أن ملف ا
رأة هو الغائب ا�ا	 � ا
فاوضات الغربية الرئاسية 

  .مع دول ال�ق األوسط؛ [حقيق مزيد من االنفالت باسم ا�ريات

Ć�rÛbqb@ZòÓý©a@óšìÐÛa@Šbî‚Z@ @

: ة والسياسة األمريكية تقارير �ابراتية تقولاعتمدت القيادة العسكري

إن الطريق Äهدة 2خول العراق ا´ي ي� من وطأة نظام صدام حس*، وبمجرد 

إعالن حرب ا[حرير فسيبادر اyميع باستقبال حافل للجيش األمريكي، 

ًّوأن ا�رب & «ور ال� لن تكون إال عمال عسكريا ! َوهو ا
خلص ا
نتظر ً = |

! ًدا، وس�فرف األعالم األمريكية & تلك ا2ول ب* عشية أو ضحاها«دو

ٌومع هذا فال بد من أخذ األهبة واالستعداد ال�مل Hتك� استعراض مهيب  ْ
ِ
َ ٌ =

ِ َ ْ ُ
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@@@@@@ş���ã�Ûa@å�ß@µnä�@ì®@‡Èi@@@�Šc@ó�ÜÇ@|@

@@@ò��îÓa‹ÈÛa@ò��ßëbÔ¾a@âb��ÌÛdi@ñ‹��vÐäß

@@@bî��Ûa@o�u‹‚@òÜ��bjÛa@@ò�îØí‹ßþa@ò�

₣�í‹Ø�Ç@bèÜ“Ï@åÜÈnÛb@ñŠa‡¡ë@! 

  !�للقوة األمريكية الصلبة

ُوبمجرد أن قرعت طبول ا�رب ودارت اآللة العسكرية، ذاق  ُ

aًاألمريكيون ا´ل ألوانا، فال ا =
} ~قق، وال اBµ تدفق، وتساءل الساسة 

والقادة الغربيون ك� هذا؟
=

ْوسقط � أيديهم، ورأوا أنهم قد ضلوا طريقهم، !  َ َ ُ

  !و�صوا � الوحل األفغاâ! وفقدوا كرامتهم وغرقوا � ا
ستنقع العرا�

ُوعرف اHأس م�نه � ت}�اتهم، وشوهد ا[خبط � قراراتهم، 

� من ال�نح & أرض فبعد �و سنت*

منفجرة بألغام ا
قاومة العراقية 

اgاسلة خرجت السياسة األمريكية 

ًّ[علن فشلها عسكريا من خالل 

: إطالق وتدش* مصطلح جديد هو

الفو" ا!القة«
&

� أبريل  »لÒا رايسوكوند«ًوذلك ~ديدا & لسان » 

  .»الواشنطن بوست«م ولصحيفة ����

åطالقه يتضمن أصالة معpصطلح ا´ي تم صكه و
ًوهذا ا ُ � َ = Bا[دم 

واإلبادة � % ا�اه ومن غB تميc ،Òيث ينتÖ هذا العدوان ا�م ببناء 

ýِا£ت إقليمية، وpنشاء «ن عرقية، ولعب بأوراق الطائفية، وتقسيم لتيار 
َ = ِ ْ ِ ٍ

اإلسالمية، ينال من وحدتها وسالمتها، ويسمح بتمرير القيم الغربية واaظم 

جديدة، وpبراز شخصيات أخرى & األمريكية من خالل صعود قوي 

üن �ري تصفيتهم دمويا أو فكريحساب م   .)١(ا=
ًوغدا ا
صطلح اللقيط منتسبا إO ساللة أخرى من ا
صطلحات سيئة 

                                      
 .حسن نافعة/م، من مقال لتكتور����/�/�جريدة ا�ياة اللندنية  ���
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 وا´ي ذاع صيته للمرة األوt »ال-ق األوسط ا)ديد«: السمعة كمصطلح
ل العربية م، و� أثناء مفاوضات التسوية ب* ا2و����بعد حرب اµليج 

 »ال�ق األوسط اyديد«والكيان الصهيوZ، وتبناه وأعلن عنه � كتابه 
ً، ثم £د مـحورا أو مؤمرÌ & لسان »شيمون بBيز«رئيس وزرائهم  ُ َ ًُ  »بوش«=

 العنان 
وجة اإلصالح السيا¼ وا2يموقرا� � -بزعمه-االبن Hطلق 
  !)١(»ال-ق األوسط الكب/«بـا
نطقة، وHعيد بناء ورسم مالمح ما أسماه 

ويبدو أنه لن يو2 وفق الوصفة !  لم يو2 بعد»الكبB«ومن عجب أن هذا 
   )٢( !ًاألمريكية أبدا

 هو � األصل مبدأ »anthropic principle«ومبدأ الفو� أو العشوائية 
ِإ�ادي ² خلفياته وظال² اإل�ادية، إال أنه استعB من قبل اإلدارة األمر ُ يكية؛ �

  .[�ير ا
جازر من جهة، وا[غطية & الفشل االس�اتي من جهة أخرى
قضية «: ُ االبن ال ¦Õ أن كتاب»بوش«وpن nن الرئيس األمريكي 

الفو� اµالقة«:  هو ا
ؤسس للفكر السيا¼ ا
عتمد 
صطلح»ا2يموقراطية
=

 وهو »
 Ôنشق السوفي
، وا´ي  ا
هاجر إO إ§ائيل»ناتان شارانس�«|كتاب من تأHف ا

üشغل منصبا وزاري ، وتتلخص رؤيته � أن اإلسالم كدين »شارون«ا � حكومة ً
وحضارة يعت� حر�ة إرهابية ال تهدد إ§ائيل فقط، وpنما العالم الغرæ بأ§ه، وأن 

  !)٣(»هنتنجتون«عالجها هو باقتالعها من اyذور؛ Hتفق � اaهاية مع طرح 

�
 مدة لم تكن قصBة، 	بوا فيها »الفو� اµالقة« � اس�اتيجية ومع ا

                                      
 .حسن أبو هنية/م، من مقال لألستاذ����/�/	�جريدة الغد األردنية  ���
cسب تعريف بوش االبن لل�ق األوسط اyديد؛ فإنه يـضم العـالم العـرæ وp§ائيـل وpيـران  ���

«مد مورو بموقع العـرب نيـوز، .  مقال د»ال�ق األوسط الكبB« .وباكستان وتر�يا وأفغانستان
   . م����/�/�بتاريخ 

العـ} :  مقال 
حمد أبو رمـان، بموقـع»ال�ق األوسط اyديد ~الفات حروب وصفقات« ���
 .م����/
/��اإللك�وZ، بتاريخ 
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@@@@@@ò�ÔrÛaë@|îz—�Ûa@æb�º⁄a@�ý��@æc@Ù’@üë

@@@@@�b��ÄÛa@ó��ÜÇ@‹���bvnÛa@É��ß@L�a@‹—��äi

èn���üaë@‰��‚þaë@L�a@Ýîj���@À@pì¾b��i@òãb

@@@@lbj�þa@åß@Šë‡Ô¾biM@@@@@‹—�äÛa@éÈß@ÕÔzní@b¿

åí‡nÈ¾aë@µ¾bÄÛa@óÜÇN 

ًبكل عنف � بالد األفغان وعمق بالد الرافدين إال أن شيئا من األهداف ا
علنة لم 

 � التشقق، واستفاق -ِ~ت 	بات ا
جاهدين ا
وجعة-يتحقق وبدأ هذا ا[حالف 

  .نذر الفشل وأمارات ا�زيمةاألمريكان وحلفاؤهم & نعوش طائرة ~مل �م 

üوبدا الضغط سياسيا وشعبيا & اإلدارات الغربية ال�يطانية  ü

واألمريكية لإلفاقة من وهم القوة الضاربة، أو خدعة الفو� اµالقة؛ 

  .Hجري اgحث عن خيار اس�اتي بديل

bĆÈiaŠ@ZòàÇbäÛa@ñìÔÛa@òîvîma��a@ÕîjĐmZ@ @

لعسكرية s أبرز مقومات القوة، وs العامل لقد مرت ف�ة طويلة والقوة ا

  .ا�اسم � ~قيق أهداف و�يات السياسة اµارجية لتول الغربية الك�ى

ومع أن دروس ا[اريخ � القديم وا�ديث ال تدعم هذه الفكرة؛ بل 

 »الBموك«فلقد هزم ا
سلمون الرومان اaصارى � -ًوتنقضها أحيانا كثBة 

 واستبسل ا
سلمون & قلتهم ،ُ� ع� قوة الرومان العددية وغBها، وÌنوا
=
ِ

ٍمواطن كثBة فظفروا باa} ا
ب* � َ.  

وال شك أن سالح اإليمان 

الصحيح وا¢قة بن} اهللا، مع 

 وطلب ا
وتا[جا§ & الظالم 

� سبيل اهللا، واألخذ با
قدور من 

Äا يتحقق معه اa} -األسباب 


عتدين& الظا
* وا.  
وا
سلمون األوائل مع إدراكهم ألهمية القوة العسكرية إال أنهم لم 

=

|يعتمدوها وحدها، ولم يعولوا عليها دون سواها، بل nنت قوة اإليمان،  ُ
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@@@ýj�Ûa@ôìn�ß@óÜÇë@@@@@@¶g@ñìÇ‡�Ûbi@ò�yìnÐ¾a@†

@Üč�@�a@@@@@@@@âý��⁄a@À@ò�Ü‚a‡Ûa@Ž†a‡Çþa@oãb×@bĆà

@@@@@@@@@@Þì‚‡�Ûa@æb�×@��Ûa@†ýjÛa@ÙÜm@�rØi@ÖìÐm

bĆznÏ@Ñî�Ûbi@bèîÛgN 

Oاألساس، قال تعا s *قHوطاقة ا: ﴿�¢�¡���~�}�|�{
�Ï: آل عمران[ ﴾£�¤�[.  

ُكما أن الغايات الÔ وظفت القوة العسكر ِ | ية ألجل ~قيقها عند ُ
ًا
سلم* nنت �يات نبيلة وأهدافا سامية، تس� لعمارة األرض، وصيانة  ًً ٍ

*
ْالعرض، و~قيق ا[مك* 2ين رب العا ِ.  
ٌوعند الظفر لم يكن ثمة طغيان، أو بu، أو عدوان، وpنما s الر�ة،  ٌٌ

  .وا[واضع، والصفح، والعفو، وا[خلية ب* اaاس وما يدينون
ًف�ن استعمال القوة العسكرية مرشدا � ا[اريخ اإلسالI، بل nنت قوة  = َ ُ

  .اإلقناع وسلطان ا2عوة & القلوب أقوى من سلطان السيف والقهر
و& مستوى اgالد ا
فتوحة 
ًبا2عوة إO اهللا سلما nنت  ْ

ِ
ُاألعداد ا2اخلة � اإلسالم تفوق 

بكثB تلك اgالد الn Ôن 
 ، فإنًل إHها بالسيف فتحاا2خو

ًبالدا كإندونيسيا دخلت � 

اإلسالم بكاملها، وقد فتحها ا[جار ا´ين �ملون رسالة اإلسالم، و� ح* 
üأن بتا كم} وقد فتحت عنوة تـحول أهلها إO اإلسالم تدرÀيا ع�  ََ = َ ً

مية s ع�ات السن*، وOp اآلن فإن األغلبية ا
سلمة � إندونيسيا اإلسال
  !)١(أكî من تلك األغلبية ا
سلمة � م} العربية

وهذا األمر قرره ا
ست�قون، كما قرره ا
سلمون، وقد يكون من 

الصحيح أن ا
سلم* فتحوا اgالد بقوة جيوشهم، وروحهم ا
عنوية، ولكن 
                                      

حـسن إبـراهيم . د: ، ترðـةكتاب ا2عوة إO اإلسالم، للمست�ق ال�يطاâ توماس أرنـو2: يراجع ���
 .حسن وزميليه
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@@@@@æì�×@åß@áË‹Ûbië@@@@@@‡�Ó@òí‹Ø��ÈÛa@ñì�ÔÛa

@@@@@@@üg@éÏa‡çc@ÕîÔ¥@À@aĆŠa‹ß@l‹ÌÛa@oÛ‰‚

@@@@a‡�i@éãc@M@@@@@@@@@@ð†b�¨a@ta‡�yc@‡�Èi@b�ß@¶gë

�ànj�@åß@‹“Ç@@Mbèi@b<Ø�ànß@N 

ًليس من الصحيح أبدا أن ا
سلم* فتحوا القلوب بالقوة أيضا؛ ألن هذا من  ً

االت، بل فتحوا هذه القلوب بمبادئهم السمحة العادلة الÔ سبقتهم إO ا
ح

ً بهم وسهلت �م شيئا من عناء الفتح، ثم أقبلت & ْقلوب الشعوب فرحبت ْ = َ

�اإلسالم، و§ ذلك أن هذا ا2ين بعقائده وعباداته وأخالقياته وت�يعاته تتوافر 

  :فيه عناý جذب عديدة، أهمها
 ومالئمة العقل، وتز�ية اaفس، وسمو الروح، وصحة موافقة الفطرة،

اyسم، وتماسك األ§ة، وترابط ا
جتمع، و~قيق العدل، وجلب ا
صالح، ودرء 
ا
فاسد، وpشاعة اBµات، وم�فحة ال�ور بقدر اإلم�ن، وأبرز ما � هذا 
َا2ين سهولة عقائده الÔ ليس فيها غموض وال ا[واء وال تناقض، ومن ثم 

الفطرة السليمة، ويسلم �ا العقل ا
ستقيم تقبلها
|

«)١(.  

ًو� ا
قابل تماما يتعامل الغرب مع خيار القوة العسكرية الضاربة، 

ْفإنهم بدوا متمسك* بهذا اµيار نتيجة ألمور سبق تناو�ا � العقلية  َ َ

  .واµلفية ا[ار¦ية الغربية القديمة
وبالرغم من كون القوة 

د خذلت الغرب العسكرية ق
ًمرارا � ~قيق أهدافه إال أنه بدا 

وOp ما بعد أحداث ا�ادي -
  .ً متمس� بها-ع� من سبتم�

ِوال تن� أمريكا هزيمة مذلة �ا خالل الستينيات والسبعينيات �  ُ ً

فيتنام، ولم يتعظ اال~اد السوفيÔ فخاض حربه األخBة مع ا
جاهدين األفغان 
H ودع ا2نيا بأ§ها متبو£ باللعنات� ا¢مانينياتHًخرج مهزوما، و ً!  

                                      
 .وما بعدها) ��ص(نظرية ا�رب � اإلسالم، للشيخ «مد أ  زهرة  ���
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  @@@@@@@@@@@Ý“�ÐÛa@áŞî�‚@ó�ny@ò�Üíì�@ñ�Ï@Ş‹¸@�

@@@@@@@‹Ð��Žm@�@��Ûa@l‹¨a@ê‰ç@óÜÇ@éÛýÄi
@ëc@æb��ÌÏþa@µiì��ÜĐ¾a@å��ß@�ðc@Ý��nÔß@å��Ç

Læb���jÛb�@ñì���Ó@‹���èÔm@�ë@Ll‹���ÈÛa@ëc@
@@@@@@ð‰Ûa@ïßý�⁄a@l�¨a@óny@üë@Lñ‡ÇbÔÛa

@éàÇ�níDŠbí@oàØy@åí‡Ûa@kÜÓC ! 

م حاول الكيان الصهيوZ القضاء & منظمة ا[حرير �	��و� £م 

، وفرض تسوية ×حفة لل}اع العرæ اإل§ائيÞ فباءت «او[ه ةالفلسطيني

ي أج�  ًبالفشل أيضا، وتسببت من حيث ال تدري بنشوء حزب اهللا الشي! ́ا

عد ثمانية ع� £ما & انسحاب مذل من اyنوب اللبناâاHهود ب
ä
ِ ُ ً!  

و& نفس ا
نوال و� مطلع التسعينيات لقيت أمريكا هزيمة 

  !أخرى � الصومال

وبصعود تيار ا
حافظ* اyدد تعززت م�نة القوة العسكرية وا2عوة 

نظرية ًّ £
يا و� اµارج، وتبلورت مالمح »�القوة الصلبة«إO تفعيل 

اخ÷ال تعريف القوة بزيادة ال��Ò & القوة : ا
حافظ* اyدد �

|العسكرية، وا[وسع باللجوء للûبات وا�روب االستباقية، وتبã فلسفة 

بما يعنيه من عدم اح�ام فكرة السيادة، % ذلك ! »تغيB األنظمة ا
ارقة«

  .)١(ضمن انفراد أمريكا بالقيادة والسيطرة

ع ا[قليل من م�نة وأهمية وÌالت ا2بلوماسية ا[قليدية؛ µnارجية % ذلك م

  .)٢(=األمريكية، وا
ؤسسات الÔ تتبå ا[وجهات �و £لم متعدد األطراف

 أن تلجأ أمريكا بمجرد وقوع -cال-ًو´ا لم يكن مستغربا 

أحداث ا�ادي ع� من سبتم� 

  .ًإO القوة الصلبة ×ددا

=ر ف�ة طويلة إال أنه لم تم

=حó خيم الفشل بظال² & 

ُهذه ا�رب الÔ لم تسفر عن 

                                      
 .م����إغراء القوة ومداها، غسان سالمة، بBوت، دار اaهار، : أمريكا والعالم: يراجع ���
 .م�����دج، ا
حافظون اyدد واaظام ا2وË، جوناثان Êرك، وستيفان هال�، كم ���
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@@ð���©a@Ý��–ëë@é��níbË@Ý“��ÐÛa@Í��Üi@á��q
@@å��ÜÇc@µ��y@é��níbèãD@ðaŒ‹��×@‡��ßbyC@@M

@@@@b�₣îØí‹ßc@�ë‹Ð¾a@ïãbÌÏþa@÷îö‹Ûa@M@@@å�Ç@
@@@@@@@ý�¾a@æbjÛb�@ò×‹y@áîÇŒ@émìÇ†D@@‡�à«

‹���àÇC@À@X@‹íb���äí@RPPV@Ý���uc@å���ß@â
Šaì¨aë@ò¨b—¾aN 

äمقتل أي من ا
طلوب* األفغان أو العرب، ولم تقهر قوة طاgان، أو القاعدة، 

  !.»قلب ا2ين حكمت يار«وال حó ا�زب اإلسالI ا´ي ي÷عمه 
قابهم وانقلب ا�لفاء ال�يطان واأل
ان والطليان ناكص* & أع

=باحث* عن �رج من مستنقع القتل ا´ي استحر بصفوف رجاالتهم 

  !وأحرجهم ب* أÄهم
َورد � تقرير 
جلة السياسة اµارجية للواليات ا
تحدة  َ يو إس فورين (َ

م أنها سألت مائة ����/
/�، ا
نشور � جريدة الوطن القطرية � )بولي"
üوستة ع� خبBا أمريكيا، فيهم وزي ر خارجية سابق، وشملت الال#ة اثن* ً

% �	من مدراء ا
خابرات األمريكية السابق* و�بار ا
حلل*، ف�ن رأي 
ًمنهم أن خطة غزو العراق و«اربة اإلرهاب خاطئة، وأن العالم اHوم أقل أمانا 

م، وأن الرئيس بوش وفريقه 2يهم ����Äا nن قبل ا�ادي ع� من سبتم� 
   .)١(ًق! إطالقا لـما يمكن إßازه باستخدام القوة العسكرية مفهوم غB وا

وأعلن � خالل قمة اaاتو الÔ عقدت � التفيا 
ُ

م أن قوات ����
م، وبدا الرئيس األمريكي � 	���ا�لف ستنسحب من أفغانستان £م 

مشهد مضحك، وهو �اول ا
حافظة & ائتالفه ا´ي فشل � ~قيق $ء 
  .)٢(ُع ما مã به من خسائر فادحةمن أهدافه م

ثم بلغ الفشل �يتـه ووصـل 
حامـد «اµزي نهايته ح* أعلـن 

ـــرزاي ـــاâ - »ك ـــرئيس األفغ ال
 عـن دعوتـه -اüا
فروض أمريكي

«مـد «زعيم حر�ة طاgـان ا
ـال 
                                      

م، نقال عن����/
/� جريدة الوطن القطرية � ���
ً

 :us forign policy magazine. 

عن الفشل األمريكي � أفغانستان وعـودة طاgـان، بـشB عبـد الفتـاح، ×لـة الـسياسة  ���
اyزيـرة : م، عن ا�رب األمريكية � أفغانستان، حسام سويلم، موقع
���ا2وHة، يناير 

 .م����/�/
�نت، 
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@ï��Øí‹ßþa@÷îö‹��Ûa@x‹��‚D•ì��iC@õa‰��¢@

Dð‡��ía�ÛaC@@Ú���È¾a@ò��jÜy@å��ß@ï��Óa‹ÈÛa@

@@@Ý‚‡îÛ@ï�bî�ÛaDbßbiëcC@@@@@�ß@‡�í�·@bĆÈÏa†@@å

@@@@₣ì�u@ò�Ûìà�a@ò�îØí‹ßþa@paìÔÛa@@Ý�ibÔß@À@a

ßþa@•ìÈäÛa₣ìu@òÛìà�a@òîØí‹a@! 

=م من أجل ا
صا�ة وا�وار؛ فردت ا�ر�ة بالرفض حـó ���� يناير 	 � »عمر

، ثم رفع األفغان مع األمريكـان رايـة بيـضاء حـ* وقـع تغادر أمريكا اgالد
م & م�وع قانون يق� با[فـاوض 
��� مايو 	×لس الشيوخ � nبول � 

ًمع طاgان، متضمنا وقف إطالق اaار، و~ديـد جـدول زمـg ãـدء انـسحاب 

  .)١( !القوات األجنبية من أفغانستان

 أمريكا 
زيد من ا[ـورط � وهو ما اضطر! ومع هذا Æه لم تقبل طاgان

 لقـوات جديـدة لـم تفلـح � ~قيـق تقـدم »بوش«مستنقع أفغانستان بإرسال 

ـــوظ،  ـــم nن أن ملح ـــرج ث خ

 cذاء »بوش«الرئيس األمريكي 

ــدي« ــة »الزاي ــن حلب ــرا� م  الع

 »أوبامـا«ا
ع�ك السيا¼ Hدخل 

ـــ ـــد م ـــا بمزي ـــوات ًدافع ن الق

ل ا � مقابـüاألمريكية ا
حمولة جو

aحمولة جوا
  ! من أفغانستان والعائدةاüعوش األمريكية ا

�وأما الفشل � العراق فقد سارت cديثه الركبان، فÕ دراسة أعدتها ×لة 

=قدر ا
حللون االقتصاديون ا[�فة  )National Review( ناشيونال ريفيو

  .)٢( مليار دوالر��اإلðاHة 
�و£ت إعمار العراق بعد تدمBه بـ

                                      
م، ����مستقبل ا
قاومة العراقية، أ�د «مد رجب، ×لة السياسة ا2وHـة، عـدد أبريـل  ���

شهادة اøyال ويليام أودوم أمام yنة العالقات اµارجية بمجلس الـشيوخ األمريكـي � 
 .م
���/�/�العرب أون الين : م، موقع
���إبريل 

م، ���� رجب، ×لة السياسة ا2وHـة، عـدد أبريـل مستقبل ا
قاومة العراقية، أ�د «مد ���
شهادة اøyال ويليام أودوم، أمام yنة العالقات اµارجية بمجلس الشيوخ األمريكـي � 

 .م
���/�/�العرب أون الين : م، موقع
���إبريل 
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@@@@@@@ŠŞ‡Ó@‹Üvn�@ÑíŒìu@bç‡Çc@ô‹‚c@ò�aŠ†@Àë

@@@@@@@@‡�Èi@Öa‹�ÈÛa@À@l‹�zÜÛ@ò�îÛb»⁄a@òÐÜØnÛa

Šüë†@ïãìîÜí��i@òîÜjÔn�¾a@pbÔÐäÛa@òÏbšg 

ــدها  ــرى أع ــة أخ و� دراس

أستاذ االقتـصاد -جوزيف ستجلر 

Ñامعة كولومبيا وا�ائز & جائزة 

ــل ــة -نوب Hاðــة اإل ــدر ا[�ف = ق

  .)١(للحرب � العراق بعد إضافة اaفقات ا
ستقبلية بـ�يليوZ دوالر

وما تزال مراكز اgحوث األمريكية £كفة & صياغة نهائية µروج 

� باµزي من العراق، � وقت لم �د فيه % «اوالت األمريكان ×لل*
ِ ْ

ُ

  .القوة الصلبة للسيطرة & العراق، أو القضاء & تنظيم القاعدة فيه

وOp تاريخ كتابة هذا اgحث ما يزال الغربيون واألمريكان خاصة 

  .)٢(يتجرعون مرارات ا�زيمة العسكرية والفشل ا´ريع ببالد األفغان والرافدين

 نتيجة متوقعة س� خ�اء االس�اتيجية األمريكيون � أخريات و�

عهد بوش االبن إلÀاد بدائل أخرى للقوة الصلبة ~قق ما عجز ا
حافظون 

 لم »دونا2 رامسفيت«اyدد عن ~قيقه، وpذا nن وزير ا2فاع األمريكي األسبق 

من االع�اف بمرارة يستوعب وجود بدائل أخرى للقوة الصلبة � «اولة منه للهرب 

ي لم يكن متوقعا، فإن االع�اف قد جرى �ýا & لسان  ًالفشل العسكري ́ا ً

جاك « و»توZ بلB« السيا¼ األمريكي ا
خûم، وأيده % من »هøي كيسنجر«

                                      
هادة اøyال م، ش����مستقبل ا
قاومة العراقية، أ�د «مد رجب، ×لة السياسة ا2وHة، عدد إبريل  ���

م، موقع العرب 
���وHام أودوم، أمام yنة العالقات اµارجية بمجلس الشيوخ األمريكي � إبريل 
  .م
���/�/�أون الين 

استقالة قائد القـوات األمريكيـة بأفغانـستان، : م����ومن آخر مشاهد اµيبة � يونيو  ���
  !.واتهامه �م بمخادعة العالمبعد هجومه الشديد والسافر & سياسة أمريكا أوباما، 

 .م����/�/��ا
وقع اإللك�وZ لقناة اyزيرة، � 
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�@@@@@@�Èm@Öa‹ÈÛa@À@bØí‹ßc@òº�ç@æg
@@@@@òä�@�öb¾@òîi‹ÌÛa@ñŠb›¨a@ñŠb�‚

Œb−⁄aë@Šb—nãüa@åß�N@ @
éÒ†rßŠ  

إن هزيمة أمريكا � «:  عندما قال»شBاك

 Ôائ
العراق تعã خسارة ا�ضارة الغربية 

  .)١(»اإلßازسنة من االنتصار و

و� است�اف للمستقبل القريب 

 للعلوم ا�كومية Ñامعة »كنيدي« عميد Æية »جوزيف ناي«وخياراته أصدر 

)٢(»سبل اaجاح � £لم السياسة ا2وHة: القوة اaاعمة«:  كتابه»هارفارد«
.  

́كية« أو »القوة اaاعمة«وقد نصح أمريكا باستعمال   وs »القوة ا

ت* الصلبة وا
رنة � وقت واحد، وs ما استعملته أمريكا مزيج من القو

إلنهاء ا�رب اgاردة لصا�ها، فإذا ما أرادت أن تنت} � حربها ضد 

صورتها أمام العالم، وتستعيد هيبتها ب* األمم، فيتع* &  وتصحح »اإلرهاب«

لقوة اaاعمة، فيما قادتها أن يعملوا & ~س* أدائهم � اyمع ب* القوة العاتية وا

́كية«يمكن أن نسميه بــ  وهو من صناع -  )٤(»بول وولفي÷«يقول  )٣(»القوة ا

القرار � ا
حافظ* اyدد، «اوال تغيB وجهة ا�رب
ً

إن معر�تنا s معر�ة «: -

األف�ر ومعر�ة العقول، ول� ننت} & اإلرهاب ال بد من االنتصار � ساحة 

)٥(»ا�رب & األف�ر
.  

                                      
ا
ختـ} اإللكـ�وZ � : «مـد مـورو، موقـع. الفرق ب* ا
قاومـة � العـراق وفيتنـام، د ���

�/�/���
 .م
 .م، وترðه إبراهيم «مد ع����Þن� � أبريل  ���

�وZ � اإلسالم اHوم اإللك�: خ� بموقع ���/�/���
 . م

��� Òنائب وزير ا2فاع األمريكي األسبق، مهندس ا�رب & العراق، وأحد أبرز : بول وولفت
 .ًاHهود اaاشط* ب* ا
حافظ* اyدد، وترأس اgنك ا2وË مؤخرا

نقال عن ~والت ا�ر�ة اإلسالمية واالس�اتيجية األمريكية، د ���
ً

 ).���ص(كمال حبيب، .
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@@@@Öa‹��ÈÛa@À@ð‹Ø���ÈÛa@Šb��îèãüa@a‰��èië

@@@@@òÇbäÔi@l‹ÌÛaë@bØí‹ßc@ou‹‚@æbn�ãbÌÏcë

|îz—Ûa@Õí‹ĐÛa@À@aì�îÛ@áèãc@ñ‹ÏaëA 

م، ح* 
���/�/�� الصادر � »راند«وهذا ما أكده تقرير مؤسسة 

َناشد ا[قرير صانع القرار األمريكي استخدام نفس آHات ا�رب  َ اgاردة ُ

� مواجهة اإلسالم وا
سلم*، و«اولة نقل ال}اع داخل ا
سلم* بينهم وب* 

ب، وذلك من خالل بعضهم اgعض، حó ال يظهر أنه ýاع ب* اإلسالم والغر

�نيد و&ء مسلم* معتدل* من داخل العالم اإلسالI �اربون ا
تشددين 

ًّفكريا أو سياسيا نيابة عن الغرب، وهذا ما أكد عليه مؤلفو ا[قرير � مؤتمرهم  ًّ

  .)١(الصحÕ عقب صدوره

وهذا يف� القوة اaاعمة ا
قصودة 2يهم بأنها قوة داعمة الجتذاب 

و«اýتهم  -بزعمهم- 
حاربة ا
تطرف* -بزعمهم- من ا
سلم* ا
عتدل*

  .وحرمانهم من ا�صول & أنصار جدد

ثم إن أنواع ا2عم ا2بلوما¼ والعلÙ ا[قã واالقتصادي يكتمل بهـا 

  .ðًيعا عقد القوة اaاعمة

وبهــذا االنهيــار العــسكري � 

العراق وأفغانستان خرجت أمريكا 

افرة أنهم ليـسوا � والغرب بقناعة و

  !الطريق الصحيح

وأن القوة الفاعلة � ا�رب & 

اإلسالم ستكون متمثلـة � القـدرة & ا[حكـم، وفـن إدارة و�ـبح القـوة 

ا
ادية بكل أبعادهـا العـسكرية، واالقتـصادية، وا¢قافيـة، وا[كنولوجيـة، 
                                      

 .م
���صادر £م » بناء شب�ت معتدلة إسالمية«:  ا¢الث بعنوان»راند«تقرير  ���
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 الـشاملة =وحó إن لم يتسن 2ولة واحدة حيـازة nفـة صـور أو رÌئـز القـوة

 فإن امتالكها ألي منها إO جانـب اإلدارة ا�كيمـة واyيـدة �ـذه -×تمعة

 Bفاعلية من امتالك قوة شـاملة بغـ îة ربما يكون أفضل وأكÒالصورة أو الر�

حكمة � استخدام تلك القوة، فلم تمنع األسلحة األمريكية فائقة ا[طور مـن 

ّهزيمة أمريكا عسكريا وسياسيا وأمني ًّ ً ا & أيدي تنظيمات صـغBة متواضـعة ًّ

  .)١(العدة والعتاد، ليس فقط � اµارج، وpنما داخل أراضيها

bĆ�ßb‚@Zñ†ŠbjÛa@l‹¨a@pbîvîma��a@ì®@ÞìznÛaZ@ @

 ام � Hnفورني	��� الÔ تأسست £م »Rand«ًّليس §ا أن مؤسسة 

حدة اµارجية بأمريكا ذات نفوذ كبB، وتأثB نوf & سياسة الواليات ا
ت

وا2اخلية، وأنها بمثابة ا
وجه الفكري وا
نه للمؤسسات ا�اكمة � 

أمريكا، وترتبط بروابط وثيقة مع وزارة ا2فاع األمريكية، فÖ ت�ف 

c ث تمو�ا وزارة ا2فاع، كما ترتبط بعالقات وثيقة مع و& ثالثة مراكز

  .لفيدرا�وÌلة ا
خابرات ا
ر�زية، ومكتب ا[حقيقات ا

 باحث من �لة ����وs تعد أك� مر�ز c' فكري � العالم يعمل بها 

  . مليون دوالر أمريكي��� السنوية �و من االشهادات األكاديمية العليا، ومÒانيته

وتتمÒ عن غBها من ا
ؤسسات اgحثية الفكرية بوجود فرع نشيط �ا 

من وجهة نظر -يعطي 2راساتها وهو ما ) دولة قطر(� منطقة ال�ق األوسط 

 مصداقية ودرجة أ& من ا¢قة � قيمة ما تصدر -صانع القرار األمريكي

                                      
ًالقوة العسكرية وحسم ال}ا£ت، الواليات ا
تحدة نموذجـا، بـشB عبـد الفتـاح، ا
ر�ـز  ���

 ).��ص ( م، 	���العرæ لتراسات اإلنسانية 
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@@k�nØmëD@‡�ãaŠC@@@@@@@@@Þý�‚@å�ß@ò�–b‚@ò�îàçc@

@@Lïßý���⁄a@‹��Đ©a@ò��èuaìß@Á��©@b��èîäjm

@@@@@@@@@ÝØ“�i@b�ĆßìàÇ@òîßý��⁄a@pb���û¾a@òÜßbÈßë

lbçŠ⁄aë@Ò‹ĐnÛbi@bèîßŠë@Lïöb—ÓgN 

  .)١(من توصيات ومق�حات

 أهميــة »رانــد«وتكتــسب 

خاصة من خـالل تبنيهـا µـط 

 ،Iـــال ـــر اإلس ـــة اµط مواجه

ومعاملة ا
ؤسـسات اإلسـالمية 

 وذلك فيما تقف مؤسسات ًعموما بش
 إقصاÃ، ورميها با[طرف واإلرهاب،

cثية أخرى موقفا أكî هدوءا وتعقال مثل
ً ً  »برو�ينجـز« و»nرنـي«مر�ـز : ً

  .والثان Àنحان إO ا[عامل مع ا
عتدل*، و�pاكهم � اللعبة ا2يموقراطية

 اgح' بما يتعلق باإلسالم بكافة �لياته »راند«ولقد تواصل اهتمام 

  .� ال�ق األوسط

Þنشورة حول القضية اإلسالمية � وفيما ي
 عرض ألهم إصداراتها ا

  :الع� سنوات األخBة

Ï-  ديد«كتابyودارت ، صفحة���م � ���� £م »مواجهة اإلرهاب ا 

فكرته & أن مصدر اإلرهاب اyديد هو منطقة ال�ق األوسط، وأنه 

Zصالح األمريكية والكيان الصهيو
  .سيهدر ا

Ð-  سلم«تقرير
صفحة، ���م � أكî من ����£م  »�/�� بعد العالم ا

ًّوتناول عرضا تفصيليا للعالم اإلسالI وخريطته األيديولوجية، والقوى  ً

 .ا2ينية ا
ؤثرة واµالفات األساسية بينها

� £م »ال�Ìء وا
وارد واالس�اتيجيات: اإلسالم ا
دâ ا2يمقرا�«تقرير  -

                                      
باسـم خفـا®، . م، د
��� »نـدرا«اس�اتيجيات غربية الحتواء اإلسالم، قـراءة � تقريـر  ���

 .م
���ه، 	���ا
ر�ز العرæ لتراسات اإلنسانية 
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لفئات اإلسالمية ا
ختلفة، م، حيث تناول خطوط ا[عامل مع ا����

æوترتيبهم � أولوية ا[عامل الغر. 

م � ×تين حول حر�ة ���� £م »ما بعد القاعدة«دراسة بعنوان  -(

 !اyهاد العا
ية، واyما£ت اإلرهابية اإلسالمية

Í-  م »بناء شب�ت مسلمة معتدلة«تقرير£ ���
 صفحة، وقد 
��م � 

=قدم توصيات «ددة وعملية للحكومة تناول رسم اس�اتيجية جديدة، و

  .األمريكية فيما يتعلق بمواجهة اإلسالم

فإن ا[قارير الصادرة عن تلك ا
ؤسسة تتصف بكثB من : وبش
 £م

 .اyرأة � الطرح، والعمق � ا[ناول واgحث، واق�اح اµطط ا[نفيذية

ن عناD ٌوفيما يأ? عرض >ت; لفصول ا8قرير األخ/ وما احتواه م

  :اسNاتيجية، ثم تعليقات وتوجيهات
=يقسم تقرير  َ 
��م إO مقدمة وتسعة فصول � 
��� مارس »راند«َ 

 s يل «صفحة، وقام & إعداده أربعة باحث* أمريكي* بينهم سيدةBش

، وs ) ١(»ز
اي خليل زاده« وs زوجة مهندس ا�رب & أفغانستان »بينارد

 .»راند«م، ا´ي يعت� من أدق وأخطر تقارير ���� »راند«ا
سئولة عن تقرير 

  : �،يدور هذا ا8قرير R Sلة أفQر رئيسة

Ï-  اع مصالح با2رجةý ال}اع ا2ائر اآلن ب* الغرب واإلسالم ليس

األوt، وpنما هو ýاع فكري ب* منظومت* مت�ملت* ومتباينت* 

 .عالم الغرæًتماما، فهو ýاع ب* األمة ا
سلمة، وال
                                      

أمريكي من أصل أفغاâ، ينتÙ إO ا
حـافظ* اyـدد، يـشغل منـصب : ز
اي خليل زاده ���
ا
ساعد اµاص للرئيس بوش االبن، و�بB مستشاري األمن القوI ا
ـسئول عـن اµلـيج 

ًد ق* سفBا ألمريكا � العراقالعرæ وجنوب �ق أسيا، وق | ُ. 
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@ç@À@@@@@„î“Ûa@òÜî›Ï@Ñ–ìí@Öbî�Ûa@a‰

@@@@@@@@a‰�ç@À@ðëb�š‹ÔÛa@Ñ��ìí@Šìn×‡Ûa

Ò‹Đn¾a@ïÐÜ�Ûbi@‹í‹ÔnÛa@! 

إن ال}اع اyاري � العالم اإلسالI «: )١(»أßل راباسا«يقول معد ا[قرير 

اHوم هو ýاع فكري، كما يرى أن ما يدور داخل ا
جتمع اإلسالI اHوم من 

  .»ýاع داخل اإلسالم [حديد هويته«خالفات إنما هو 

Ð- مع % ا[يارات اإلسالمية، وليس م s واجهة الغربية
ع طائفة ا

فÖ مواجهة شاملة لإلسالم بأ§ه ! جهادية فحسب، أو سلفية فقط

و� هذا السياق يوصف فضيلة الشيخ بمضمونه، ًمادام متمس� 

ا2كتور يوسف القرضاوي � هذا 

 ، وينظرا[قرير بالسلÕ ا
تطرف

إO ا[يار اإلسالI بأ§ه & أنه 

أقلية متطرفة بكافة أطيافها 
|

 !!.إلسالميةداخل األمة ا

�ال��Ò � ا
واجهة الفكرية & ا[يارات السلفية، ونبذها با[طرف  -

والتشدد، و�ييش �تلف القوى واإلم�نات 
واجهتها بكل السبل، وال 

 !سيما با[عاون مع الفئات ا
عتدلة من ا
نظور األمريكي

 مؤتمر Àب أن نعمل مع ال�Ìء الرئيسي* من أجل عقد«: جاء � ا[قرير

 للمسلم*، وHكن مثال مهمةدوË � م�ن �مل داللة رمزية 
ً

 � »غرناطة«

Õحاربة ا[طرف السل
)٢(»أسبانيا، من أجل أن نعلن عن قيام مؤسسة 
.  

ومـا -توظيف غالة أهل اgدع � مواجهة أهل السنة، فقد حدد ا[قرير  -(

                                      
ًباحث أكاديÙ حاصل & ا2كتوراة من جامعة هارفـارد، عمـل سـابقا بعـدة : أßل راباسا ���

مناصب مهمة بوزارة اµارجية، وا2فاع األمريكية، Àيد أربع لغات غB اإلßلÒيـة، و² 
Iعدد من الكتب وا2راسات حول العالم اإلسال. 

 ).���ص( »اندر«تقرير  ���
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@@ãëbÈm@pb÷ÐÛa@l‹ÓcĆ�@@@@@@@‹àÈn��¾a@É�ß@b�ĆiŠbÔmë@b

@@@@@@@@É�ß@áèãcë@LòîÛbÌÛa@òîÏì—Ûa@Ö‹ĐÛa@lbz–c@áç

@@@@@@@ò�Ï‹zä¾a@ò�îßýØÛaë@òîÐ��ÜÐÛa@wçbä¾a@lbz–c

Ýçþ@ð‡—nÛa@óÜÇ@áç�Ë@åß@Š‡Ócòä�Ûa@N 

أقرب  أن -تقاريرسبقه من 

ًالفئات تعاونا وتقاربـا مـع  ً

ــستعمر هــم أصــحاب ا 


ــة،  Hــصوفية الغا ــرق ال الط

وأنهم مع أصـحاب ا
نـاهج 

 الفلسفية وال,مية ا
نحرفة أقدر من غBهم & ا[ـصدي ألهـل الـسنة

من السلفي* بأطيافهم وغBهم من أبناء ا2عوات اإلسـالمية ا
عـاýة، 

Oيث تنقل ساحة ال}اع إc ا2اخـل، بـدال مـن أن يكـون الـ}اع 
ً

 !ًّ غربيا-ا ًّإسالمي

 Ôرشحة للتعاون وا2عم بأنها تلك ال
وهم يع�ون عن تلك الفئات ا

-الف ما تدعو إHه الوهابية، ! ُويصلون � األ	حة! يقدس أفرادها األوHاء

ِويميلون إO ا[مذهب، وعدم االجتهاد، وا
يل �و ا[صوف، ويو. ا[قرير 
ُ ْ َ =

والصو� � مواجهة اإلسالم السلÕ، ويؤ�د أن يستخدم هذا ا[يار ا[قليدي 

ا[قرير & أهمية إÀاد أرضية تفاهم مش��ة مع ا[يار الصو� وا[قليدي 

Øأو السيا¼ ا�ر ،Ùالعل Õالسل Iمن أجل ا[صدي للتيار اإلسال.  

  :فإن ا[افع األسا] 8صورنا يعتمد S �ورين«: وبتعب/ أصحاب ا8قرير

 هو العمل مع ا
سلم* ا
عتدل* � ا2ول الÔ تكون :ا`حور األول

=الظروف فيها مواتية وÀpابية [طوير شب�ت مسلمة معتدلة فعالة، 

ومؤسسات من أجل تقوية هذه ا
جتمعات � مواجهة تدفق ا[فسBات 

  .السلفية ا
تطرفة لإلسالم واaابعة من ال�ق األوسط

aاد قنوات ت: ا`حور ا�اÀات هو إBواصل إعالمية تشجع ن� ا[فس
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ا
عتدلة والعامة لإلسالم إO منطقة ال�ق األوسط من ا
سلم* ا
عتدل* 

  .)١(»� ا
ناطق األخرى

Í-  يث ال يصبح مقاوماc ،مفاهيمه Bاإلسالم بما يقت� تغي Bًإ£دة تفس
ِ

للهيمنة الغربية & ا
ستوى الفكري أو العقدي، وذلك بأن تمتد يد 

[حريف إO نصوصه، فإن لم فإO كتب تفسBها و�وحاتها، فإن لم ا

فبمحاýة اإلسالم داخل ا
سجد، ومنعه من ا[أثB العام إال � ×ال 
=

 .العبادات فحسب

 ا´ين »ا
عتدل*«:  ومصطلح»ا[يار اإلسالI«: إ£دة توصيف مصطلح -/

�يرشحون للتعاون � بناء شب�ت معتدلة تعم العالم  =Iاإلسال. 

 ا2£ة والعلماء الصادق* & علقد أوضح ا[قرير عن أنه �� ðي

ًإن تعريفا «: اختالف مشاربهم، وتنوع مدارسهم � خندق واحد، فقال

m من يرفض الفصل بj السلطة : أضيق وأكe فائدة `ن هو اإلسالc، وهو

أشQل ا[ولة ا[ينية وسلطة ا[ولة، ويسq اإلسالc إp إقامة شn من 

  .)٢(»اإلسالمية، أو S األقل يدعو إp االعNاف بال-يعة كأساس للت-يع

إذا nن لإلسالمي* فعاHة & ا
دى القصB � «ويذهب ا[قرير إO أنه 

 Ùهادي، ومنعه من القيام بأعمال إرهابية، فإن االع�اف الرسyجيم ا[يار ا~

وى ا¢قة به، و& ا
دى الطويل فإن ا[�Hف ودعم ا[يار اإلسالI سBفع مست

)٣(»االجتماعية النتشار ا�ر�ة السلفية ب* العامة ستكون £Hة للغاية
.  

                                      
 ).�	ص(م، 
��� »راند«تقرير  ���


ص(م، 
��� »راند«تقرير  ����.( 


ص(م، 
��� »راند«تقرير  ���
.( 
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�Çë@@@@@ÑîÛbØnÛa@æhÏ@ÝíìĐÛa@ô‡¾a@óÜ
@@@ò���×‹¨a@Šb“���nãü@ò���îÇbànuüa
@@@@@@@ò�îÛbÇ@æìØn��@òßbÈÛa@µi@òîÐÜ�Ûa

òíbÌÜÛ�@@@N<<<<<<<<<<<<†è†Ïi@‚Þ]…<?NLLSÝ 

ويفهم أصحاب ا[قرير، و�اولون 

ــعة s أن  ــة ناص ــرب حقيق ــام الغ إفه

ـــ�ون  ـــالمي* يعت ـــم «اإلس أن دع

ًا2يموقراطيــة يعــã ضــمنا معارضــة 

ــالمية،  ــة اإلس ــادئ ا2ول ــط مب µوا

الفاصل ب* ا
سلم* ا
عتدل*، وب* ا[يار اإلسالI ا
تطرف � ا2ول ذات 

هـل : يتمثـل �) معظم دول العالم ا
سلم(اaظام القانوZ ا
شتق من الغرب 

  .)١(»Àب تطبيق ال�يعة؟

وانطالقا من هذه ا}قطة يضع ا8قرير مالمح رئيسة للمعتدلj تقوم 
ً

  :S أمور �ددة، �

 ! القبول با2يموقراطية الغربية ورفض فكرة ا2ولة اإلسالمية-

 ! القبول با
صادر غB ا2ينية � ت�يع القوان*-

-æاح�ام حقوق النساء وحرياتهن وفقا للنموذج الغر ً! 

 اح�ام حقوق األقليات غB ا
سلمة، وpم�ن توË بعضها مناصب -

 !سياسية عليا � دولة ذات أغلبية مسلمة

- Oسلم* � بناء دور عبادة خاصة، وا2عوة إ
ُ اح�ام حق غB ا

 .أديانهم � بالد ا
سلم*

 ! اح�ام حقوق اإلنسان، بما فيها حق اإلنسان � تبديل دينه-

 . نبذ ðيع صور وأش�ل العنف ا´ي يمارسه الفرد أو اyماعة-

                                      

�-��ص(م، 
��� »راند«تقرير  ���.( 
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ه ا[قرير � بناء & هذا ا[وصيف ا´ي عرض-وعليه فإن ا
عتدل* 

صورة أحد ع� سؤاال
ً َ   :يمكن تصنيفهم إp ثالث {مو|ت -َ

¶ëþa@òÇìà�a@ZæìîÛa�îÜÛa@æìîãbàÜÈÛaZ@ @

ًوا[عاون معهم Àب أن يكون واسعا بدون حرج؛ ألنهم أبعد اaاس 

  !عن اإلسالم، وأقربهم إO الغرب

òîãbrÛa@òÇìà�a@Zæìîãa‹—ÈÛa@æìîßý�⁄aZ@ @

ًصيته القديمة با[عاون معهم؛ إما ألنهم ليسوا تيارا ويسحب ا[قرير تو

ًّ~رريا، أو ألنهم �ملون بداخلهم رؤى ومواقف توصف بأنها «افظة، وربما ألنهم 

  !!ُلم يتمكنوا من ~قيق األهداف ا
رصودة مع ما دعموا به ع� عقود متواHة

òrÛbrÛa@òÇìà�aë@ZÞ‡nÈ¾a@ð‡îÜÔnÛa@ŠbînÛaZ@ @

نحرفو الطرق الصوفية، أصحاب ا[صوف الفلسÕ، وهم الغالة وم

وا´ين nنت �م سابقة � ا
ناýة وا2عم ا
تواصل للغرب ع� �الته 

ًالعسكرية االستعمارية � القديم وا�ديث، كما ورثوا أحقادا مذهبية 

  .للتيارات اإلسالمية األصيلة األخرى

ê-  ء � م�وع بناء شب�تÌاالعتدال، وتقديم تقديم ا2عم الس0 لل�

-هذا ا2عم للمعتدل* من أبناء العالم اإلسالI � صمت أفضل 

؛ »سوا«، وراديو »ا�رة« من دعم القنوات األمريكية، كقناة -عندهم

ًألن دعم هؤالء ا
عتدل* بش
 صامت وهادئ سيكون أبعد أثرا  َ)١(. 

  .ًوسيأÚ مزيد بسط �ذا األمر قريبا

                                      
 ).���ص(م، 
��� »راند«تقرير  ���
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Ûa@¶g@ñìÇ‡@@@@æc@å�Øº@ò�î�a‹Óìº‡Ûa@

m@@@@@@aĆõ�u@ÝØ“m@�Ûa@Þë‡Ûa@÷Ðã@ÑÈ›

@@@���Ûa@ò��îÛb¨a@ò��îäßþa@ò��îäjÛa@å��ß

òÔĐä¾a@À@ñ‡zn¾a@pbíüìÛa@bèàÇ‡mN 

ù- ة، فيقول دعم ا[وجهات ا[حرريةHناهضة للحكومات العربية ا�ا
 ا

 أن جهود دعم ا2يموقراطية الÔ -ًأيضا-نرى «: أصحاب ا[قرير

 من مهمتتحدى بش
 مبا� األنظمة السياسية التسلطية s جزء 

 .)٢()١(االس�اتيجية الك�ى

 وال يرجح ا[قرير ا[عاون مع تلك األنظمة الÔ تميل إO ا�كم الفردي؛ ألنه

ً أن تتحول هذه ا2ول يوما ما إO ا2فاع ال}يح عن -ًطبقا للتصور الغرæ-من ا
توقع 

اإلسالم � مواجهة ا�جوم الغرæ والعلماâ عليه، ويمكن عند ذلك أن تتحالف مع 

  .)٣( !ا[يار اإلسالI حينها � مواجهة ا[حالف الغرæ مع العلماني*

لسياسة األمريكية s أن ا2عوة وال شك أن ا
عضلة الÔ تواجه ا

ًإO ا2يموقراطية يمكن أن تضعف نفس ا2ول الÔ تش
 جزءا من  ُ

اgنية األمنية ا�اHة الÔ تدعمها 

  .)٤(الواليات ا
تحدة � ا
نطقة

وهذا ظاهر بوضوح � نمط* 

  .2و[* ك�ي* بمنطقة ال�ق األوسط

                                      
 ).���ص(م، 
��� »راند«تقرير  ���

��� yالـسودانو� هذا اإلطار يمكن فهم ا2عم األمريكي �ر�ة ا � *Hنـوبي* االنفـصا 
� ) حـزب الغـد(ور£يتها لالنشقاق عن دارفور، ودعمها ا
با� والعلã ل
 من أيمن نور 

  .ال�ادf، وpغضائها الطرف عن حر�ة ا�وثي* باHمن. م} و�ذلك د
ر وعليه فإن ا
فاوضات الرئاسية مع كثB من حلفاء ال�ق األوسط يطـرح فيهـا وباسـتمرا ���

ملف اللي�اHة وا2يموقراطيـة، وقمـع ا2عـوات اإلسـالمية، وملـف األقليـة اaـ}انية 
وحقوقها، وا
وقف من �اس اإلسالمية، وربط ذلك Æه با
نحة االقتـصادية األمريكيـة 

 .والغربية، وا2عم السيا¼ لألنظمة العربية
 ).��ص(م، 
��� »راند«تقرير  ���
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قدراتها؛ يادة ا2ول وتقليص وبش
 £م فإن ا[قرير يدعو إO تهميش س

ّحó ال يكون �ا من األسباب ما �ملها يوما & ا[صدي سياسيا، أو عسكريا، أو  ًً ّ ً

  !م�وع األمريكي � ال�ق األوسطًّحó فكريا لل

�، والس! إO معها~جيم بعض ا[يارات اإلسالمية من خالل فتح حوارات  -

، أو [وريطهم � قنا£تهمغيB [! دغدغة مشاعرهم ببعض الوعود ال�ابية

بعض ا
آزق السياسية، كما حصل مع ðاعة إسالمية � إحدى ا2ول العربية 

الك�ى بال�ق األوسط، أو الس! [عطيل مسBتهم العملية، ونضجهم 

 .الفكري حó ~* فرصة مواتية لإلجهاز عليهم

ÏÎ- أوروبا، واعتباره أخطر ما يواج � Õه أوروبا، وأن َتصفية الوجود السل

ٌمواجهته ومقاومته أمر متع*؛ وذلك ألنه تيار توس! غB قابل 

 .لالندماج � ا�ياة األوروبية

يرى ا[يار السلÕ أن ا
ؤسسات اإلسالمية Àب أن تتوسع «: يقول ا[قرير

 
إO أن تتمكن أعداد أك� وأك� من ا
سلم* � أوروبا من ا�ياة بش

 إسالI غB معلن داخل ا2ولة العلمانية، كما يؤمنون مستقل من خالل نظام

أنه من خالل ا2عوة، ومعدالت اإلßاب العاHة، و�îة نسبة الشباب ضمن 

ال��يبة الس�نية، مع استمرار ا�جرة، فإن ا
جتمع ا
سلم سيتوسع، وسيحصل 

َ& فرص تأثB أك� � ا
جتمع
ٍ )١(»أسلمة أوروبا«أنه يأمل � : أي... ِ

.  

ÏÏ-  Oفتح جبهات عمل خارج ال�ق األوسط وا2خول إ Oتوجه ا[قرير إ

جنوب �ق أسيا، وأهمية تقوية اyوانب العلمانية اللي�اHة � تلك ا2ول، 

                                      
 ). ��ص(م، 
���، »راند«، »ة معتدلةبناء شب�ت مسلم«تقرير  ���
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وعكس مسار تدفق األف�ر من ال�ق األوسط أو القلب، و[تحول تلك 

ألطراف األطراف إO جهات مضادة للقلب العرæ ا
سلم، و[عود أف�ر ا

 !& القلب باaقض واإلبطال

رغم أن «: و�اول ا[قرير أن يقلل من أهمية ال��Ò & ال�ق األوسط فيقول

الكثB من ا
بادرات الغربية للتفاعل مع ا
سلم* تر�ز & منطقة ال�ق األوسط؛ 

ً يقدم أرضا أقل خصوبة -ًو~ديدا العالم العرæ-فإننا نرى أن ال�ق األوسط 

  .)١( لشب�ت ا
عتدلة، وبناء ا
ؤسسات مقارنة بمناطق أخرى � العالم ا
سلمل

  

  

 

                                      
 ).�	ص(م، 
��� »راند«تقرير  ���
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   ضرب طوائف الدعوة اإلسالمية بالطرقية

 

  
  
  

 وظهور نذر ،اهتدى الغربيون بعد الحادي عشر من سبتمبر

فشل الحرب وخسارتهم في العراق وأفغانستان إلى أن حرب 

  !األفكار ال يمكن لهم بحال أن يكسبوها إال بوسائط وعمالء

 يغلب عليها والتي-أن ساحة التدين في الشرق األوسط و

 أو تستقر في  من خاللهاررـمتـ ال يمكن أن -التدين الصحيح

 أو ،تلك األفكار العلمانية عن الحكم والتشريعربوعها 

ة والليبرالية، أو العولمة الفكرية التي طيالديموقرا

رت مراكز البحوث والمخابرات معا للكشف ينشدون، فاستنِف

، أو أن يعاون في  عنهمابةًى الصراع نيعمن يمكن أن يتولَّ

  . منهمكسب الجولة بدالً
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@@@Òì—��nÛa@ò¨b—��ß@¶g@óÈ���í@l‹��ÌÛa

ïßý�⁄aL@@@@@@@@@õÝ�ß@ÉîĐn��í@ï�ØÛ@é�àÇ†ë@

@@@@@Áiaìš@ÕÏë@òî�bî�Ûaë@òîäí‡Ûa@òyb�Ûa

ñbî¨a@åÇ@åí‡Ûa@Ý—ÏN@ @
�‹fè^e<Ù^éÞ]  

وبدأت اإلرهاصات بقول و�يلة وزيرة ا�ارجية األمريكية للشئون 

9ب أن نفكر خارج اإلطار ا2قليدي، ونوظف «: »بوال دوبريانس&«العا"ية 

وسائل خالقة للنهوض باFرية اEينية، وهنا أفكر @ تمويل علماء مسلم:
M

، 

)١(» أو أصوات أخرى للمسلم:،أو أئمة
.  

إننا «: ويSح مسئول بوزارة ا�ارجية األمريكية هذه ا"سألة فيقول

 Vقا@ واألكاديXنريد ضم مزيد من علماء ا"سلم: إ\ برامج ا2بادل ا

  .»الb تموaا أمريكا

دانيال «انتh األمر إ\ أن أعلن  وبعد gث وطول نظر وتفكd وتقدير

الغرب يسl إ\ ن أ«: )٢(»بايبس

oة ا2صوف اإلسالFودعمه ،مصا 

ل& يستطيع ملء الساحة اEينية 

والسياسية وفق ضوابط فصل اEين 

 عن قضايا ًاّ، وxقصائه نهائيعن اFياة

السياسة واالقتصاد، وبالطريقة نفسها 

  .»الb استخدمت @ تهميش ا"سيحية @ أوروبا والواليات ا"تحدة

م استضاف مر�ز ���� أكتوبر �� و� ،ًعالن باث� عS يوماوبعد هذا اإل

                                      
��� »oمقـال لكمـال الـسعيد »االس�اتيجية األمريكية ا�ديدة �اه العالم العـر� واإلسـال ،

  .م����/�/�حبيب، موقع العرب نيوز، بتاريخ 
 الـSق منـ�«�تب أمريكي متعصب ضد اإلسالم، وهو رئـيس مؤسـسة :  دانيال بايبس���

لتـشجيع » ا2عددية اإلسـالمية«فيالدلفيا بأمريكا، أنشأ مر�ز  امقرهو ،»األوسط لألgاث
 ،أ�ـد صـب� منـصور. ضـم إ\ مر�ـزه د !وxحباط ا2وجهـات الوهابيـة! اإلسالم ا"عتدل

أبـرز !  وتهجمـه عليهـا، إلنكـاره الـسنة ا�بويـة؛األزهري ا"�ي ا"فصول من األزهـر
 .ر�ز بول وولفي� رئيس ا�نك اEو�اEاعم: aذا ا"
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الستكشاف مدى اEور ؛  مؤتمر برنامج األمن اEو� @ واشنطن»نيكسون«

  .)١(الصو� @ ¡قيق أهداف سياسة ا�ارجية األمريكية

pb�Üu@týq@À@‹¸û¾a@‡ÔÇ@‡ÓëZ@ @

@ò�Ü§a¶ëþaZòîÏì—Ûa@Þìy@Z@ @

هدية مd ثالث طرق مهمة .  واق�حت د.ا2اريخ، الفلسفة، ا�ما¢ت

  : فقالت،2َدعم أمريكا ا2صوف

أوال
ً

 األ©حة لألو¨اء ومراكزهم ا2عليمية -أو إ¢دة بناء-اFفاظ ¤ : 

  .هيبتها للناسا"رتبطة بهم، إل¢دة 

  .إ¢دة تذكd ا�اس بهذه األماكن وبناء جسور التسامح: ًثانيا

ليمية يمكن أن تساعد @ تأهيل أوك الشباب تمويل إنشاء مراكز تع: ًثاXا

  .!ا°ين ¡رروا من عدوانية الفكر الوها¯

òîãbrÛa@ò�Ü§aëZë@biëŠëc@À@òîÏì—Ûa@Þìy@ebî�Z@ @

بدعم ا�قشبندية ا2قليدية ¤ وجه ا�صوص، » آالن جودالس«. وطالب د

  :ويلخص مق�حاته لإلدارة األمريكية بقو³

وفي: ا"حلي:، ونS تر·ات للنصوص تشجيع نS أعمال حول الص -¶

  .الصوفية ال«سيكية باللغات ا"حلية اFديثة وباإل¹ل¸ية

  .تشجيع دمج القيم الصوفية مع قيم ا"جتمع ا"د½ @ ا"ؤسسات ا2عليمية -¼

 .نصح Àتلف أمم آسيا الوسطى باعتماد سياسة منفتحة �اه إحياء ا�قشبندية -¾

Á- قافة واألدXِب الصوفي:تشجيع إحياء ا
M ديدا فيما يتصل با2قا¨د¡ ً

                                      
م، ����فهم الصوفية واستSاف أثرها @ السياسة األمريكيـة، مر�ـز نيكـسون، :  تقرير���

 .مازن مطبقا½. د: تر·ة
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 !ا"وجودة ا"تعلقة بزيارة ا"قامات @ Ã دولة

  أم،هل Äن كأمريكي: سندعم الصوفي:«: »برنارد لويس«. ًوأخdا قال د

 بينما ليس ،؟ وxذا عملنا مع الوهابي: فإننا سنخاطر:سنعمل مع الوهابي

 .)١(»خطر مع الصوفي: هناك

ن هذا ا"ؤتمر يدشن "رحلة جديدة من ا2وجهات الغربية، ويظهر أ

ً مؤيداويبدو هذا M قدمتها مؤسسة bتقريرها الصادر »راند« بالرؤية ال @ 

إ\ تقسيم القوى الفاعلة @ الSق  )٢(م، حيث انتهت شdيل بينارد	���

األوسط إ\ أصو¨:، وتقليدي:، وحداثي:، وعلماني:، وقدمت توصيات 

Êمة @ ا2عامل مع Ã، وانتهت إ\ دعم وتأييد اال�اه الصو� ونSه مه

  .)٣(واEعوة إ¨ه

يو إس نيوز آند وورE «م نSت Ëلة 	���و� خطوات متتابعة @ ¢م 

ًتقريرا ) us news & world report(م 	���/�/	� @» ريبورت

  .»عقول، وقلوب، ودوالرات «:بعنوان

بشÌ -عتقد االس�اتيجيون األمريكيون ي«: جاء @ إحدى فقراته

ً أن اFر�ة الصوفية بأفرعها العا"ية قد تكون واحدا من أفضل -م�ايد

                                      
��
 Îيراجع تر·ة "لخصات ا"ؤتمر ¤ ا"وقع اإللك�و: alsoufia.com  ظÏوصـحيفة عـ

  ).���( عدد ،ه����/��/�� السعودية @

م، وشـار�ت 	��� @ »راند«باحثة أمريكية، قامت بتحرير وصياغة تقرير :  شdيل بينارد���
م، تعمل ضمن فريق ا"ؤسسة @ العالم العر� بقطر، وaا آراء سـلبية ���� »راند«@ تقرير 

 . واضحة �اه اإلسالم
ات، إعداد شdيل بينـارد، الÔSء وا"وارد واالس�اتيجي: اإلسالم ا"د½ اEيموقراÓ:  تقرير���

، قـسم أgـاث األمـن القـوo، بـدعم ور¢يـة مؤسـسة سـميث »رانـد«صادر عن مؤسسة 
 .شdين حامد فهV:  أمريكا، وتر·ة-ريتشاردسون 
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@@@@@æì�îØí‹ßþa@æìîvîma��üa@‡ÔnÈíM@@@ÝØ“�i

‡��ía�nß@M@@@b��èÇ‹Ïdi@òîÏì—��Ûa@ò��×‹¨a@æc@

@@@@@@@þa@Ý›�Ïc@åß@aĆ‡yaë@æìØm@‡Ó@òî¾bÈÛa@òzÜ��@

ð†bè§a@âý�⁄aë@ñ‡ÇbÔÛa@áîÄäm@‡š 

 ضد تنظيم القاعدة سلحةاأل

  .»واإلسالم ا�هادي

ن وxذا �ن القادة الرسميو«

األمريكيون األصل فيهم أنهم ال 

ًيمكنهم ا2عامل مع الصوفية علنا 

Eين عن اEستور األمريكي، فإنهم يدفعون علنا با�اه بسبب فصل اEًولة @ ا

  .»تعزيز العالقة مع اFر�ة الصوفية

¤ أنه با"قابل توجد Ëموعة صوفية @ واشنطن نفسها تسl 2عزيز 

  !)١(العالقة مع اإلدارة األمريكية

 the weekly( »ويكÕ ستاندرد«م @ Ëلة 	���و� ¢م 

standard( زشوارت خرج ستيفن)9ب ¤ أعضاء السلك « :¨قول)٢

إ\  @ كوسوفو »بريشتينا«اEبلوماÖ األمريكي @ ا"دن اإلسالمية من 

، »جاكرتا« @ ا"غرب إ\ ¢صمة إندونيسيا »فاس« @ غرب الص:، ومن »كشغار«

  .)٣(»أن يضيفوا الصوفي: ا"حلي: ¤ قائمة زياراتهم اEورية

السفd » وÎرفرنسيس ريتشارد «ور  أن يزصادفةوعليه لم يكن م

 Eوأن يبدي إعجابا بالصوفية، ،بطنطا» ا�دوي«األمريكي بالقاهرة مو ً

ُوأن ينS خ� ! يأخذ العهد عن أحد شيوخها @ ا"وE وينتسب إ¨ها، وأن

                                      
�ص(Ùمد عبد اهللا ا"قدي، .  ا2صوف ب: ا2مك: وا"واجهة���- ��.( 
ًأمريكي �ن شيوعيا متطرفا، ثم :  ستيفن شوارتز��� دخل اإلسالم من بـاب ا2ـصوف يعمـل ًّ

ًمديرا "ر�ز ا2عددية اإلسالمية، ا"دعوم من قبل بـول وولفيـ�، وجـيمس وولـÚ مـدير 

 . ا"خابرات ا"ر�زية السابق
 .م	���باط، ش �، ويكÕ استاندرد Ëلة ���
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†@Þì��Ôíë@Nð����¾a@lb��çìÛa@‡��jÇ@Z@å��ßë

@@@@l‹��ÌÛa@À@æŁa@aĆŠb“��nãa@k��nØÛa@‹��r×c

@«@pbÐÛûßî@@@@@@ŠbÈ�’cë@Lïi‹Ç@åia@åí‡Ûa@ï

a@åí‡Ûa@Þýuïßë‹ÛN 

  .)١(ًذلك علنا @ الصحف القومية ا"�ية

@ «: -ا�قطةحول هذه -يعلق األستاذ فهV هويدي ¤ ا2قرير فيقول 

ح: تطرح العلمنة حال
ًّ

Û ة األمة اإلسالمية، فإن ا2قرير الÜدعوة ُ "ش Ý

Þßًة إ\ تشجيع ا2صوف، وهو ما يعد نو¢ من اEعوة إ\ ا2علق بما 

اإلسالم االنسحا¯ ا°ي يقلص ا2دين @ دائرة روحية ال يتجاوز  بنسميه
à

 وتشجيع ا�تان ،زيز الصوفيةحدودها، فهو يتحدث ßاحة عن أهمية تع

ذات ا2قا¨د الصوفية القوية ¤ ال��¸ ¤ ذلك ا�انب @ تارÛها، و¤ 

بل ويلح ¤ ذلك @ عبارة أقرب إ\ األمر ، إدخا³ ضمن مناهجها اEراسية

  .)٢(»توجيه قدر أك� من االنتباه إ\ اإلسالم الصو�ال بد من «: تقول

:  ا"سdيعبد الوهاب. ويقول د

âا ³ دال2ه أن العالم الغر� ا°ي «

Þارب اإلسالم يشجع اFرÔت 

ًومن أكã الكتب انتشارا الصوفية، 

Ù اآلن @ الغرب مؤلفاتå ينEا 

ابن عر�، وأشعار جالل اEين 

oريات... الروFينية ا2ابعة وقد أوصت �نة اEول ل اEلكو¹رس بأن تقوم ا

Fنيا واالن�اف عنهاالعربية بتشجيع اEت الصوفية، فالزهد @ اÔوعن ¢لم ر 

)٣(»... صالبة مقاومة االستعمار الغر�-وال شك-السياسة يضعف 
.  

                                      
��(م، العدد ����/�/�� صحيفة األهرام، �����  .( 
ه، ا"وافـق 	���/�/��صفحة الـرأي، بتـاريخ اXالثـاء ���� ا¨وم اإللك�ونية، عدد ���

 . م����/�/��
 - ه	���/��/��األحـد : ، لتكتور عبد الوهاب ا"سdي، بتاريخ»اإلسالم والغرب« مقال ���

 .، موقع قناة ا�زيرة اإللك�وÎ م����/��/��ا"وافق 
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«@Âb“äÛ@pb–bçŠgàâìZ@ @

وبعد ظهور تلك ا2وجهات ا�ديدة بدأ نشاط صو� Ùموم اتسع مداه 

  !!ً بل والغرب أيضا،ال ليشمل الSق فحسب

 Ýقا@ األورو� ا�لغاري ندوة حول م نظم ����/�/��فXا"ر�ز ا

  .)١(ا2صوف @ اإلسالم

)٢( زيدون� حامد أب. األ"انية د» هردر«م æفت دار ����و� ¢م 
 

بتأ¨ف كتاب عن ابن عر� ضمن سلسلة عن أعالم الروحانية @ الSق 

  .)٣(ًوالغرب معا

̧يةر·ت تائية ابن الفارض إ\ األ"انية @ فيينا، وتُوت ة واإل¹ل   .ر·ت إ\ اإليط̈ا

  .)٤(ًومؤخرا ترجم �زة يوسف قصيدة ال�دة إ\ اإل¹ل¸ية

ًم أقيم ¤ مدى عSين يوما����و� اEانمرك ¢م 
Ùا©ات عن  

  .)٥(اFالج وابن عر�

@ تقريرها السابق أن واشنطن قامت » يو إس نيوز«وقد نقلت Ëلة 

» دورات تعليمية«رامج تليفزيونية ونظمت بتمويل Ùطات إذاعة إسالمية وب

 ãا"دارس ا�حثية وورش العمل السياسية لل�ويج لإلسالم ا"عتدل @ أك @

                                      
 . م����/�/�� صحيفة الSق األوسط @ ���
��
ًم، ونظرا لكتاباتـه الـb أظهـر ¾éÁ¶ يو¨و è¶@ بم�  طنطا د @ إحدى قرىوE ن� أبو زي 

 فقد حكم القضاء ا"�ي با2فريق بينه وب: زوجتـه، وقـد هلـك بمـ� @ ًفيها زندقة
  !م، بفdوس @ ا"خ فما اهتم "وته أحدè¶è¼يو¨و 

 .م���� تموز � صحيفة ا�هار، األربعاء ���
م، @ واشـنطن ويعـد أحـد أكـ� ���داعية أمريكي نشط وE @ :  �زة يوسف هانسن���

اEارس: واE¢ة ا"سلم: @ أمريكا، أسس أكاديمية الزيتونة @ الواليات ا"تحـدة، وقـد 
 . ترجم العديد من ا"ؤلفات اإلسالمية إ\ اللغة اإل¹ل¸ية وهو صو� مال& ا"ذهب

 ).�	ص( الصوفية ب: ا2مك: وا"واجهة �	�
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 ا"ساجد،  أ©حةدولة إسالمية ¤ األقل، كما سعت إ\ ترميم) ��(من 

وxنشاء ا"دارس اإلسالمية من خالل ا"ساعدات األمريكية، كما مولت 

دريب أئمة ا"ساجد وعمليات ترميم مساجد وآثار اإلدارة األمريكية ت

 ، وxندونيسيا، وباكستان، وتر�مانستان،م�:  دول منها تسعإسالمية @

  .)١( زبكستانو وأ،وقرغ¸يا

قد قابل » روÎ«كما ذكرت Ëلة ا2صوف اإلسالo أن السفd األمريكي 

  .)٢(: وذلك @ مقر ا"شيخة العامة باFس،شيخ مشايخ الطرق الصوفية

  !ث وال حرجàأما ما يتعلق بالنشاط الصو� @ الSق فحد

• ÷�ûm@pa†b¥üaë@pbãbîØÛbÏZ  
م أ���� فÝ يناير -

ُ
  .)٣(علن عن تأسيس اال¡اد الوط� للزوايا ا�زائرية

م أ����/	/�و�  −
ُ

 .علن عن إنشاء ا"جلس الصو� العالV بالقاهرة

م أعلن عن أول ا¡اد نس���و� سبتم�  −
ُ

اê لنS الفكر الصو� بم�، 

 .)٤(وxنشاء دار النساء الصوفيات

م أعلن با"غرب عن إنشاء ا¡اد للزوايا الشاذ¨ة����و� أبريل  −
ُ

)٥(. 

و� م� تم وضع حجر األساس "بë جديد للمشيخة الصوفية @  −

م، وذلك gضور مفb اEيار ا"�ية، وا°ي ت�ع بمبلغ ����/��/�

¨لته ظلماء وستكون «ًتوعدا من يعادي الصوفية بأن جنيه، م���,���
                                      

م، 	���/�/	�@  )us news & world report(ة مـن Ëلـة  الطبعـة اإللك�ونيـ���
  .م	���/�/	� األردنية @ ،وا"لحق األسبوî للعرب ا¨وم

 .م	��� ديسم� -ï����ذو القعدة ) ���(  Ëلة ا2صوف اإلسالo، العدد ���
 ).��ص( ا2صوف ب: ا2مك: وا"واجهة، ���
��
/	 Ëلة روز ا¨وسف @ /���  . لعصام عبد ا�وادم، مقال
�	
  .م����/	/�� موقع واو بريس ا"غر� @ 
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  .)١(»!أسود من قرن ا�روب

• ‡ÔÈm@paë‡äÛaë@pa‹¸û¾aëZ  
م أ����فÝ أكتوبر  −

ُ
كونراد « قيم با"غرب با2عاون مع مؤسسة

  .)٢( »ابن عر� @ أفق ما بعد اFداثة«  األ"انية ندوة دو¨ة حول»ايدناور

ة ا"ؤتمر العالV للطريقة م شهدت اإلسكندري����و� ¢م  −

الشاذ¨ة، وانعقد ا"ؤتمر بمكتبة اإلسكندرية با2عاون مع منظمة ا¨ونسكو، 

 Vراسات العلمية، ووزارة ا�حث العلEللبحوث وا Úوا"ر�ز الوط� الفرن

الفرنسية، ووزارة ا�ارجية الفرنسية، ودار العلوم اإلنسانية بفرنسا، ووزارة 

 .)٣(السياحة ا"�ية

م أ����و� سبتم�  −
ُ

قيم مؤتمر للصوفية @ ا"غرب بر¢ية ملك 

  .)٤(Ùمد السادسا"غرب 

م أ����و� ديسم� ¢م  −
ُ

 ðا"ؤتمر » باماكو«قيم @ ¢صمة ما

  .)٥( العالV األول للطرق الصوفية بغرب أفريقيا

م @ ¨بيا أ	���و� أول سبتم� ¢م  −
ُ

 :قيم مؤتمر دو� بعنوان

  .»صوفية @ أفريقيا حا©ها ومستقبلهاالطرق ال«

  .)٦(»أفريقيا ًمعا من أجل تفعيل دور الطرق والزوايا الصوفية @ «:وÔن شعار ا"ؤتمر

                                      
��
  .م����/��/� صحيفة ا¨وم السابع ا"�ية، بتاريخ 
 شـعبان ��ابـن عـر� @ أفـق مـا بعـد اFداثـة :   صحيفة الSق األوسط، خـ� بعنـوان���

����ï- �� العدد -م ���� أكتوبر )����.( 
	ص(، )�(الصوفية عدد   Ëلة ا�حوث واEراسات ���	.( 
 .م����//�� وÔلة األنباء ا"غربية @ ���
 ).��ص( الصوفية ب: ا2مك: وا"واجهة، �	�
 للÏتـب Ùمـد بـن عبـداهللا »رؤية @ ا�ديل الغر� للتيـار الـسلÝ... نقض العرى« مقال ���

 .���ا"قدي، Ëلة ا�يان، العدد 
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م أ	��� و� يونيو −
ُ

  بواسطة العشdة ا"حمديةقيمت ندوة @ القاهرة

  .)١(»ا2صوف ودوره @ اإلصالح «:بعنوان

قد مؤتمر دو� علV ُعم و� تلمسان ا�زائرية 	���و� نوفم�  −

  .)٢( حول الصوفية

م أ����و�  −
ُ

» ا2صوف @ مقابل ا2طرف«: قيمت حلقة نقاشية بعنوان

 .)٣( باالش�اك مع مشيخة الطرق الصوفية،¡ت ر¢ية ا�معية العا"ية لتعوة

 .)٤(م انعقد ا"ؤتمر اEو� حول دور الزوايا ا"غاربية����بريل أو�  −

ت أكاديمية القاسV باالش�اك مع ا�امعة الع�ية @ دقَم ع����بريل أو�  −

، وافتتح ا"ؤتمر »ا2صوف @ فلسط: @ ا"اò واFا©«: ًالقدس مؤتمرا بعنوان

 !)٥( نائبة عميد ا�امعة الع�ية»سارة س�ومزا«بكلمة ترحيبية من 

 ا"نتدى اEو� اXالث حول الصوفية @ َمِتُتْم اخ����و� ديسم�  −

 من اEول العربية، إضافة إ\ إيران، وأمريكا، وأ"انيا، اôأكاديمي) ��(وجود 

 .وفرنسا، وبلغاريا، والص:

Ùمد بن بريكة ا�اطق الرسV للطريقة القادرية @ ا�زائر . ود¢ د −

وعموم أفريقيا إ\ اق�احه ا"تمثل @ بناء مدينة ا2يجانية الb ستستقطب 

 .)٦(شö أÄاء العالم Eعم ما يسõ السياحة اEينية مليون تيجا½ من �	�

قد با"غرب مؤتمر الطريقة ا2يجانية بمشار�ة ُم ع����و� يو¨و  −
                                      

 .ة اإللك�وÎموقع العشdة ا"حمدي:   يراجع���
 .موقع العشdة ا"حمدية اإللك�وÎ:   يراجع���
��(م، عدد رقم ����شباط ��  صحيفة اللواء األردنية ����.( 
 ).����(م، عدد ����/�/��  صحيفة الوطن السعودية ���
�ص(  الصوفية ب: ا2مك: وا"واجهة، �	�.( 
 .م����/�/��  جريدة الSوق ا¨ومية ���
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�@@@@@@@õýÇ@„î“Ûa@Šbîn‚a@óÜÇ@ÖbÐmüa

@@áía�ÈÛa@ïic@åí‡ÛaM@@@@Õ�í‹ĐÛa@„î�’

@@òîß�ÈÛaM@@@@@@@À@òîÏì—�Ûa@µ�i@Õ�äà×@

òîØí‹ßþa@ñŠa†⁄aë@‹—ß@! 

 . ¨تعاهدوا ¤ نS طريقتهم @ أفريقيا؛أكã من أربع: دولة

قد با�زائر وبر¢ية اEولة ا"لت÷ اEو� ُم ع����و� ديسم�  −

 .للتصوف با�زائر
ُم عقد با"غرب أول ملت÷ ¢لV للزوايا الشاذ¨ة ا"شيشية ����و و� يو¨ −

 .)١(عÕ ·عة. @ العالم بكل من طنجة وتطوان، وgضور مفb اEيار ا"�ية د
ُم عقد مؤتمر للصوفية بالقاهرة انتh بإصدار بيان ���و� يونيو  −

سلم: تشكيل �ان من علماء ا": للطرق الصوفية ا"شار�ة دعت فيه إ\
ودراسة القيم !! �حث كيفية ا2قارب ب: العالم اإلسالo والواليات ا"تحدة

 !ا"ش��ة الb يمكن ا2عاون فيها
م وجهت السفdة األمريكية بالقاهرة ���و� آخر يونيو  −

 دعوة إ\ تسع طرق صوفية Fضور حفل السفارة بعيد »مارجريت سكو�«
 .االستقالل األمريكي أول يو¨و

ُم نS @ صحيفة اEستور ا"�ية خ� اجتماع ����/�/�و�  −

شيوخ الصوفية مع âثل اإلدارة األمريكية gضور مندوب من أمن اEولة؛ 
وذلك بمقر الطرق العزمية بالسيدة 
زينب و"دة ساعت:؛ وذلك للتنسيق ب: 
شيوخ الصوفية @ م� وب: اإلدارة 
األمريكية لنS اإلسالم الصو� 

عتدل ب: ا"سلم: األمريكي:، وتم ا"
 - )٢(شيخ الطريق العزمية-االتفاق ¤ اختيار الشيخ عالء اEين أ¯ العزايم 

                                      
��
  . م����/	/�� واو بريس ا"غر� اإللك�وÎ @  موقع
��
 ùم قـادح فاضـح @ تلـك -وهـو أحـد كبـار الـصوفية- وللشيخ أ�د الصديق الغماري 

  ).�	�/�(الطريقة ومؤسسها؛ فراجعه @ كتاب جؤنة العطار 
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@@@@@@@@@óä��ní@Ñ�î×@æŁa@ó�ny@ôŠ‡Ží@üë

@@@@|ä��¸@æc@ò��îº†b×c@���Ë@ò��è§

@@@@@@@@õb��@o�¥@b�îÜÇ@òîº†b×c@pa†bè’

‹��çŒþa@ò��jîË@Àë@‹—��ß��Ü�aë@@÷

pbÈßbvÜÛ@óÜÇþa?! 

 .)١(كمنسق ب: الصوفية @ م� واإلدارة األمريكية
 نفس ا2وقيت أبرم شيخ مشايخ الطرق الصوفية و¤ ال�امن و� −

 تنظيم مؤتمر سنوي ûÞه ًعبد اaادي القصú اتفاقا مع مؤسسة األهرام ¤
أعضاء الطرق الصوفية من م� وا�الد العربية واإلسالمية، بدعم من 
 üوالفكر اإلخوا½، كما تتو Ýمؤسسة األهرام الصحفية؛ "واجهة ا"د السل
ًا"ؤسسة أيضا تنظيم مؤتمر مشابه �قابة األýاف gضور ·يع ا"نتسب: 

 .آلل ا�يت @ م� والعالم
 الb تتناول الفكر الصو� وا�حوث اتفق ¤ نS سلسلة من الكتب كما

 .)٢(ا"عتدل، وطرحها بأسعار تكون @ متناول العامة
ًوهكذا يبدو ا"شهد متالحقا ومتتابعا ¤ مستوى ا"ؤتمرات وا"لتقيات اEو¨ة ً.  

• m@pbîº†b×þaë@‡çbÈ¾aë@pbîÜØÛaëŽ�më@|nÐŽ�áflÇ‡Z  
اح æية دار العلوم باFديدة؛ وذلك 2قرير ا2صوف م تم افتت����@ ¢م 

م�   .وترسيخه، وتأهيل أهله 2و� ا"ناصب، وأماكن ا2وجيه وا2أثd @ ا"جتمع ̈ا
و� م� جرى سþ حثيث الفتتاح æية باسم ا2صوف وعلومه داخل 

ِجامعة األزهر، إال أنه اع�ض عليها من قبل جهات أمنية ورسمية، فافتت ُ ِ ِ
ح ُ

م أكاديمية ����ًعوضا عنها @ سبتم� 
ا2صوف ا2ابعة لطريقة العشdة 
ا"حمدية @ أربع سنوات دراسية، وقد 

م قسم ����ُافتتح @ هذا العام 
لتراسات العليا باألكاديمية ا"ذكورة، 

ُوال يدرى حö اآلن كيف يتسë �هة غd أكاديمية أن تمنح شهادات أكاديمية 

                                      
��
  .م����/�/� موقع جريدة اEستور اإللك�وÎ، بتاريخ 
��
  .م����/�/�وÎ، بتاريخ  موقع جريدة اEستور اإللك�
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@@@@@@@Éib�nÛa@pb��aŠ‡Ûaë@tì�zjÛa@��×‹ß@c‡i

@@@@@òÜ�Ü�@Ša‡–g@‹—·@òîß�ÈÛa@òÔí‹ĐÜÛ

@@@@@@@@@@@ò�»bèß@ó�ÜÇ@âì�Ôm@��Ûa@k�nØÛa@åß

òíìÇ‡Ûaë@òîàÜÈÛa@paŠbînÛaòÏb×@N 

  !؟ وا"جلس األ¤ للجامعاتم� و� غيبة األزهرعليا ¡ت سماء 

ِم افتتح	���و� ¢م  ، وهو من »الروحة للتعلم وا2عليم« �دة مر�ز ُ

  .)١(ا"راكز الصوفية 

َهذا باإلضافة إ\ ما هو موجود قبل ذلك من ا"عاهد واEور @ Àتلف 

من، ومعاهد بقاع العالم اإلسالo والعر�، كدار ا"صط� ب�يم @ جنوب ا¨

  .كفتارو، والفتح بسوريا، وغd ذلك

م ����/�/� و� السودان أشارت صحيفة األيام السودانية بتاريخ -

أن اFر�ة الشعبية 2حرير السودان ا��انية قامت بدعم حلقات القرآن 

  . مليون جنيه���الكريم ا2ابعة للصوفية بمبلغ 

• @pb�aŠ‡Ûaë@knØÛaë@d“äm@òîrzjÛa@�×a‹¾aëm@òîÏì—Ûa@pý�aëŽ�ÉjĐZ  
م صدر العدد األول من Ëلة ا�حوث واEراسات ����فÝ أغسطس 

الصوفية، و� من مطبو¢ت العشdة ا"حمدية بم�، وتصدر عن ا"ر�ز 
  .العلV الصو� اaادف إ\ إحياء ا2صوف ونSه

بدأ مر�ز ا�حوث م 	���¢م و� 
� واEراسات ا2ابع للطريقة العزمية بم

إصدار سلسلة من الكتب الb تقوم ¤ 
،  �فةمها·ة ا2يارات العلمية واEعوية

 ذلك ب: ا�معيات ا"رخصة ال فرق @
من قبل اEولة ��معية الSعية، أو 

أنصار السنة، أو ا�ما¢ت اEعوية �إلخوان والسلفي: بطوائفهم ا"ختلفة، 
  !!العمالة لليهود: b منهاووصم ا�ميع واتهامهم بمختلف ا2هم، وال

                                      
��
  ).��ص (، ا2صوف ب: ا2مك: وا"واجهة،)�����(صحيفة ا�الد السعودية عدد  
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ًكما أفردت Ëاال واسعا "ها·ة  ً
ً فكرا ومعتقدا ومنهجا وسلفا »الوهابية« ً ً ً

ًوفقهاء واختيارات علمية، وأضافت إ\ ذلك هجوما ¤ شخصيات ًوخلفا  ً
ٍ َ

P ، وابن عبد الوهاب)١( P علمية تارÛية �بن تيمية
، وأخرى )٢(

  . أ·ع:معاßة، رحم اهللا علماء ا"سلم:

، »ا"ك� اإلسالo«وبالقاهرة ومنذ سنوات تقوم جهة gثية �  −

¤ ¡قيق تراث ابن عر�  عÕ ·عة مفb اEيار ا"�ية. وبإýاف د

  !¨خرج @ طبعات فاخرة!! بأموال بعض الصوفية من غd العرب

 مؤسس Pكما تقوم جهة أخرى با2نقيب @ تراث الشيخ السب& 

ية بم�، وذلك للبحث عن كتبه األوü الb رجع عنها؛ وذلك ا�معية الSع

  !!إلثبات أن ا�معية الSعية بم� � ·عية صوفية ا"نشأ قد اÄرف مسارها
 موجهة لل�ويج للمعتقدات واألفÏر يàوقد صدرت كتيبات ·عت فتاو

ال«مية وxسقاط و�اهل العقائد الSعية الصحيحة، وتسويغ بدع العبادات 
ا"نسوبة للصوفية؛ كأنواع ا°كر ا"بتدع، وتسويغ بناء ا"ساجد ¤ القبور 

  .ًتعظيما aا، وقصدها بالصالة والعبادة
 يناقش »اإلنصاف«عمر عبد اهللا �مل خرج كتاب كبd بعنوان . وباسم د

فيه قضايا تتعلق بتسويغ االختيارات الصوفية @ ا"سائل العلمية والعملية، والرد 
خالف: بطريقة تناسب ا"ثقف:، وتتبë ا2قريب ب: الصوفية وبعض ¤ ا"

  .طوائف اEعوة اإلسالمية ا"عاßة

                                      
��
 ا2فـسd @ آيـة، اEيـن @ إصالح داعية أ�د بن عبد السالم ت� اEين ابن تيمية شيخ اإلسالم، �ن 

   ).���/�( األعالم للزر� .ه���، تو� ¢م متقاربان ولسانه قلمه اللسان، فصيح صول،واأل
��
 جزيرة @ اFديثة صالحيةاإل اEينية ا�هضة زعيم ،ا�جدي ا2ميV الوهاب عبد بن Ùمد 

األعـالم . أوهـام من سالمباإل علق ما و¡طيم ا�دع ونبذ ا�الص ا2وحيد إ\ ¢د، العرب
  ).�	�/�(للزر� 
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• bç‡’c@óÜÇ@ÝàÈm@òîßýÇ⁄aë@òî�bî�Ûa@òĐ“ãþaëZ  
ôوال شك أنه ع� ا2اريخ تلقت الصوفية دعما رسميا بشÌ أو بآخر، وقد  ً

Mتشجع كثd من ا�اس إ\ اEخول إ\ طرقها بسب َ   .ب ³ صلة بالسياسةَ

  :�مر ا�جار. يقول د

ًإنه قد يكون âا ساعد ¤ انتشار الطرق الصوفية @ م� انتشارا «

ًعجيبا، واندفاع عSات األلوف من ا"�ي: لالنضمام ¡ت لواء هذه 

الطرق هو تشجيع اÏFم أنفسهم FرÔت الطرق الصوفية؛ ليشغلوا الشعب 

  .)١(»ه االجتماعية واالقتصادية السيئةا"�ي عن ا2فكd @ ظروف

@:عمار حسن. ويقول د @

ُو� الف�ة األخdة @ م� ظهر جليا يقرب اFكومة من ا"تصوفة، ويقرب « ُ ô
 
َ ََ َ

ا"تصوفة من اFكومة، بل والسþ من الطرف: للتقارب، فقد خلقت الظروف ا"الئمة 

ôام باعتبارها طرحا دينيا ³ مÏنته عند للتحالف ضد ا�ما¢ت اإلسالمية أمام الرأي الع ً

ا"�ي:، بينما � ¡تV با�ظام ضد âارسات ا�ما¢ت السلفية الb ترى ¡ريم رفع 

القباب ¤ القبور، و¡ريم الطواف بها وعبادتها، والb تتعيش ا�ما¢ت الصوفية ¤ بثها 

َب: ا�اس، والb لوالها 2قوض ر�ن ر�: من أرÔن M٢(» ا2صوف(.  

ا"ختص @ الصوفية �امعة  »إريك جيوفري«يقول الفرن� ا�سلم 

و� عالقتها «: لو�سمبورج بشمال فرنسا @ حوار صحÝ عن هذا الشأن

باFرÔت اإلسالمية با°ات ¹د أن األنظمة العربية عملت ¤ إدماج الصوفية 

قاف ا"غر� @ اFكم بهدف Ùاربة الظاهرة اإلسالمية، فوزير األو

                                      
��
  ).���ص (،¢مر ا�جار.  الطرق الصوفية @ م�، د
��
  ).���ص (،عمار حسن.  الصوفية والسياسة @ م�، د
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Û@@@÷��Ðã@‹��ßë‹×@†Šì��ÜÛa@Éä��–@‡��Ô

@@÷���c@å��ß@Þëc@æb��×@‡��ÔÏ@[Éîä—�Ûa

@@@LòîÏì—��Ûa@Ö‹��ĐÜÛ@ó��ÜÇc@bĆ���Üª

@@„î��’@êb���@å��ß@én���bö‹Û@Šb��n‚aë

Ö‹ĐÛa@„íb“ßN 

 أصبح -وهو خلو�-صو�، كما أن الشيخ أ�د الطيب @ م� ا2وفيق أ�د

ًرئيس جامعة األزهر بعد أن �ن مفتيا لتيار ا"�ية، و� ا�زائر ¹د أن  ِ َ

ôبوتفليقة قريب جدا من الصوفية، وهو ما برز @ �لته األخdة ٌ«)١(.  
̈اء وقد قام الرئيس ا�زائري بوتفليقة بزيار ة عدد من زوايا وأ©حة األو

ُلزيادة شعبيته، و�Ý اتهامات وجهت ³ با2واطؤ مع ا2يار اإلسالo السلÝ وذلك 

  .)٢(م����قبيل االنتخابات الرئاسية الb أقيمت @ اXامن من إبريل ¢م 

وقد صنع اللورد كرومر نفس 

ًالصنيع؛ فقد �ن أول من أسس Ëلسا 

 واختار لرئاسته من أ¤ للطرق الصوفية،

  .)٣(!!سماه شيخ مشايخ الطرق
 @ oوال شك أن ا"جال اإلعال
اFكومة سيتأثر بمجريات السياسة 

م ملفا �مال عن الصوفية 	���/�/��ُ تصدر @ »روزا¨وسف«فهذه Ëلة 
ً ô

9ب أن نع�ف باإلهمال وا2قصd، اإلهمال؛ ألننا أهملنا «: Mصدرته بقوaا
 ضخمة منتSة @ Ã قرى ومدن وربوع م�، و� الطرق كتلة إسالمية

Mالصوفية، وا2قصd؛ ألننا لم غمد aم أيادي العون، وتر�ناهم يواجهون  ُ َ

، ثم » ·ا¢ت وتيارات إسالمية-وما زالت-اتهامات بالتشويه قامت بها 
 ،oعم اإلعالEذلك من أجل إسالم ن� «: قولتفتب: أسباب ذلك ا Ã

                                      
��
: اًم، وانظـر أيـض����/�/��اإللكـ�وÎ @   حاوره هادي Ùمد، موقع إسـالم أون اليـن

  . م	���/�/�� األحد ،صحيفة الراية القطرية
��
  . م����/�/�� صحيفة الSق األوسط 
��
 ذ فهـV هويـدي، جريـدة الـSوق، بتـاريخ، لألستا»تنسيق رو� مع أمريكا«: من مقال 

  .م���� نوفم� ��ïا"وافق ����اFجة   ذو	� حداأل
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 وينأى بنفسه عن ا2وظيف السياÖ  !ل يواجه ا2طرف اEي�وسطي معتد
  .)١(» ! 2حقيق ا"صالح ا�اصة

والوجود الصو� اإلعالo بعد اFادي عS من سبتم� ال �طئه ع:، 

فال�امج اEينية ع� الشاشات الرسمية وغd الرسمية ملء السمع وا��، بل 

ًودشنت قناة مؤخرا باسم  à ًبث أشعارا وأ�½ صوفية من خالل  ت»الصوفية«ُ

Ëمو¢ت من ا"نشدين بصحبة آالتهم ا"وسيقية و¡ت ا2أسيس اآلن قناتان 

  !مصوفيتان، والفضائيات العربية واإلسالمية تعج بأخبارهم ونشاطاته

وآخر ما جرى رصده @ هذا السباق ا"حموم أنه بعد إغالق القنوات 

م، وشغور الساحة من تلك ال�امج ����توبر الفضائية اإلسالمية اaادفة @ أك

 هذه اXغرة ¤ الطريقة M حاول ا2لفزيون ا"�ي أن يسد-اإلعالمية ا�افعة

�Xصورة حية نقلها ! ا�ديدة فجاء بما يضحك ا Õمد هشام . دوفيما يÙ

يوم واحد من إغالق اFكومة ألربع فضائيات إسالمية  بعد« :  فقالالراغب 

ا2ليفزيون الرسV اFكوo من خالل برناËه األثd  حدة، أطل علينادفعة وا

¤ اaواء مباýة من ) دينية ( بسهرة)م� ا�هارده( ا°ي ينفق عليه ببذخ

الرسV  ونقل إ¨نا ا2ليفزيون، لالحتفال بموEه بطنطا مسجد السيد ا�دوي

 قوسها وأخذ يروج aا ويكيل ا"ديح لط،صورة مشوهة عن اإلسالم

 و�نا نتصور أن يكون للتليفزيون الرسV أد� شعور ،وخزعبالتها

�اه تثقيف ا"سلم: وتوعيتهم بدينهم ودفعهم ألن يكون  با"سئو¨ة

ا لصالح دنياهم وآخرتهم، ال أن يتبë ًألخالقهم وحافز اًاإلسالم راعي

حö الصور ا"قيتة والb ال يقرها علماء اEين،  تليفزيون اEولة هذه

                                      
��
  .م	���/�/��، )����( روز ا¨وسف العدد 
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 و"اذا ال نسمع aم ،ا°ين صدعوا رؤوسنا) ا2نوير( أين د¢ة. ا"تصوفة منهم

  ا؟ًا وال ن�ßًف

  موسيقية �ملة داخل الساحةًلقد رأينا @ ا2غطية اFية ا"باýة فرقة

، وx\ جواره مذيع ال�نامج )دكتور( وأمامهم مطرب ،!ا�ارجية للمسجد

وطاف ال�نامج بصور ا"شعوذين واEراويش  ،صوته وأدائه وأFانه يتغزل @

والبسطاء ا°ين أتوا من Ã حدب وصوب يف�شون األرصفة  والراقص:،

ا، ً واحدًـما ال ترى بينهم ¢ل!القليلة "قام ا�دوي وزواره ويت�عون بأمواaم

 وال �د مسئوال،ا2غطية æها قال اهللا أو قال الرسول وال تسمع @
ً

ا ً واحد

بسطاء ا�اس ا°ين يتمسحون بمقام ا�دوي ويدعونه من دون  يشفق ¤

ا ً كيلو جرام��"جهول: عن عباءة ا�دوي الb تزن   بل �د تغطية!!اهللا

إال مرة واحدة @ السنة، وعن مالبس ا�دوي  والb ال يتم إخراجها

  . الغامضة وا�رافات ا"حيطة بسdته

َكيف فق قلب العالم اإلسالo  م'  ا"شوهة @ اإلسالم بهذه الصورةُمMدُ

  وبت األزهر الSيف؟

هل هذا هو اEين ا°ي ترغب فيه اEولة وتشجعه وتتبناه؟ هل هذا هو 

لرسV بأموال ا"عتدل السمح ا°ي ينادون به؟ هل يت�ف ا2ليفزيون ا اإلسالم

  ¤ هذا ا�حو من الرعونة والالمباالة وا�هل بأبسط تعا¨م اEين؟ الشعب

ا ¤ حضور ًوÎ حريصرد السفd األمريكي السابق ريتشار لقد �ن

بالده تهدف إ\ تمييع اEين وتهميشه @ حياة  هذه ا"واE لسياسة �ص

  ا؟Äن بأيدينا وبأموا� ا"سلم:، لكن كيف نفعل هذا

لقد ذكر تقرير ال�نامج أن Äو مليون: من ا"�ي: يتوجهون Fضور 
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Eيف أو دار ؛ا°ي تمتد احتفاالته "دة أسبوع �مل ا"وSأليس لألزهر ال 

  رأي @ هذه ا"واE وما يقع فيها؟  اإلفتاء

¤ عقيدة أهل السنة  اًا أمينًإن م� ظلت لقرون âتدة حارس

ا2ليفزيون   وxن تب�.اÄرافات و�اوزات عديدةوا�ماعة، ونفت عنها 

أن يتم  الرسV لتولة هذه االÄرافات اFادة يعت� سابقة خطdة نرجو

)١(»اًتدار�ها وÙاسبة ا"سئول: عنها �يع
.  

  �اذا اختيار الغرب للطرق الصوفية؟
̧ه«: )٢(تقول الÏتبة فارينا علم ا من ا"مكن أن تصبح الصوفية ا¨وم ب��

¤ القيم اإلسالمية ا"ش��ة، ووضع األهداف السامية نصب عينها بمثابة قوة 

وقد حذرت ا2عا¨م : وتستطرد 2قول. مضادة لإلسالم السياÖ ا"جاهد

  .)٣(»اإلسالمية ال«سيكية علماء اEين من ا2قرب الكبd من السلطة السياسية

عن ا�ديل @ الSق ولعل الغرب ح: يذكر الصوفية @ سياقات ا�حث 


األوسط يفتش عن طائفة منهم � ý طوائف الصوفية، و� الb وقفت مع 

ًاالستعمار جنبا إ\ جنب، تؤازره وتن�ه، وتقاتل @ صفوفه، و¡ت رايته، وتدعو 

  .)٤(ا�اس إ\ الرضوخ ³، و¡ذر من مغبة مقاومته

ًفهذه ا2جانية @ أفريقيا تقدم أنموذجا سيئا @ ه عبد اهللا . ذا الصدد، يقول دً

 قيام )ا2جانية(ًولقد ساعد أيضا ¤ انتشار هذه الطريقة «: عبد الرزاق إبراهيم

ًاإلدارة االستعمارية بتشجيع رجال الطرق الصوفية وخصوصا الطريقة ا2جانية، 

                                      
��
Ùمد هشام الراغب، منشور با"وقع . ، د الرسV يقدم صورة مشوهة عن اإلسالما2ليفزيون    

  . م���� أكتوبر 	�ا�معة : اإللك�وÎ �ريدة الوسط ا¨ومية، بتاريخ
��
  .)θ−νεωσ( مقيمه @ �دن، وترأس ¡رير Ëلة صحفية بريطانية من أصل بنغالدي� 
��
  ).οπεν δεµοχραχψ(م، موقع 	���/�/��اإلسالم @  "ستقبل ة ا"بادئ ا�مس:مقال بعنوان 
��
  ). ��	/� (،Äرافات العقدية والعلمية @ القرن: اXالث عS والرابع عS اaجري، للزهرا½ اال
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@@@@@ñŠb��ÔÛa@Õ�b��äß@å��ß@�r��×@À@bã‡��uë

@@@@@@@Ý�–ë@Ö‹ĐÛa@ê‰ç@µi@bĆ�Ïbäm@òîÔí‹Ï⁄a

@@@@@@‡�š@ò�îäqìÛa@ôì�ÔÛa@Éß@æëbÈnÛa@‡y@¶g

ïßý�⁄a@†bè§a@pb×‹yN 

 وذلك من أجل تشويه صورة اEين اإلسالo وÔن هذا التشجيع با"ال وا�فوذ،

S١(» ا�دع وا�رافاتعن طريق ن(.  

ووجدنا @ كثd من مناطق 

ًالقارة اإلفريقية تنافسا ب: هذه 

الطرق وصل إ\ حد ا2عاون مع 

القوى الوثنية ضد حرÔت ا�هاد 

oبل ورفض زعماء الطرقاإلسال ، 

الصوفية االنضمام إ\ ب� وطنهم 

ل ¤ هذا 2Mكوين جبهة إسالمية واحدة ضد هذا ا"عتدي، ولعل خd د¨

ُالعمل قيام الطريقة ا2جانية @ ا�زائر با2حالف مع القوى الفرنسية ضد 

، وحدث نفس ال�ء عندما ¡الفت القوى )٢(األمd عبد القادر ا�زائري

اإلسالمية من الطريقة القادرية ضد اFاج عمر الفو� ا2كروري @ منطقة 

ي قوات اFاج عمر ا°ي ، وحاßت قوات أ�د البسطاي القادر»ماسينابل«

اضطر �وض غمار معر�ة حربية ضد هؤالء ا"سلم: ¨خلص جيشه من 

استشهاد هذا الزعيم اإلسالo ¤ أيدي القوات : اFصار، وÔنت ا�تيجة

  .)٣(الصوفية، وليس القوى الفرنسية

إن اFكومة الفرنسية تعظم «: وaذا قال اFاكم الفرنÚ @ ا�زائر

يا الطرق أكã من تعظيمها لشأن جنودها وقوادها، وxن ا°ي زاوية من زوا

                                      
��
  ). 	�ص (، عبد الرزاقاهللاعبد .  د، الطرق الصوفية @ أفريقيا
��
، الشعراء العلماء من Ëاهد، أمd، :ا�زائري اFس� مصط� بن اEين åÙ بن القادر عبد 

   ).	�/�(األعالم للزر�، . ه����تو� ¢م 

��
  ).���ص (، الطرق الصوفية @ أفريقيا
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@@@@@b�Ćjîn×@ðìÜí�Ûa@kn×@ýÔn��ß� @@@@@é�îÏ@Þb�Ó@
@òya‹–@ÝØi@ZD@@†bèu@ü@éãg@@@ïàÜ�ß@bäîÜÇ@

@@@@@å��ßë@Láî�ÄÈÛa@æe‹�ÔÛa@™ì—�äi@‡�ä�a
µàÜ���àÜÛ@ÑÛb��¬@ì��èÏ@é��iìuìi@Þì��Ôí@

áçŠa‹šg@‡í‹íëCN 

  .)١(»Þارب الطرق إنما Þارب فرنسا

ومثل هذا ا"وقف وقفه اإل¹ل¸ @ م� من الشيخ Ùمد إبراهيم ا�مل 

شيخ الطريقة السمانية، ا°ي وصل به اFال @ تأييد اإل¹ل¸ إ\ ·ع 

�توقيعات ا"واطن: ضد ثورة �E٢(عوة إ\ بقاء اإل¹ل¸م، وا(.  

إن ا�احث والقارئ «ًوقد وقف بريلوية اaند موقفا بالغ الشناعة gيث 

يندهش عندما يرى أنه لم تقم حر�ة @ شبه القـارة "واجهـة االسـتعمار إال 
M

َوخالفها ال�يلوي و�فر زعماءها؛  M كتب ال�يلوي كتيبا مستقال قـال فقد
ô ً

 جهاد علينا إنه ال«: فيه بكل ßاحة

مسلV اaند بنصوص القرآن العظيم، 

ــالف  À ــو ــه فه ــول بوجوب ــن يق وم

  .)٣(» إ©ارهم، ويريدللمسلم:

فرانــسس «يقــول اإل¹لــ¸ي 

إن ال�يلوي �ن عملـه �ايـة للحكومـة اإل¹ل¸يـة، فإنـه أيـد «: »ربنسن

ام هـذا ا2أييـد للحكومـة حـö أيـاFكومة @ اFرب العا"ية األوü، واستمر 

ًم، وعقد مؤتمرا @ بريÕ و·ع فيه العلمـاء ا°يـن �نـوا ���حر�ة ا�الفة سنة 

  .)٤(» اFكومةÛالفون ترك مواالة

وهو من أحفاد ا"هدي صاحب اFر�ـة ا"هديـة @ -ويقول الصادق ا"هدي 

اإلسالم الصو� منذ نشأته اتسم بإسقاط واجـب ا�هـاد، وبـا2خÕ «: -السودان

                                      
��
  ).�	-�	ص (، الفكر واXقافة ا"عاßة @ شمال أفريقيا
��
ص (،عمار حسن.  الصوفية والسياسة @ م�، د�.(  
��
  ،dص(ال�يلوية إلحسان إل� ظه��-��(.  
��
  ،dنقال عن ال�يلوية، إلحسان إل� ظه

ً
  .)���ص(
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@@ð‡��è¾a@Ö†b—��Ûa@Þì��Ôí@Z@âý���⁄a

@@@@@@@@ÂbÔ��hi@á��ma@émd“ã@‰äß@Àì—Ûa

@å���Ç@ïÜƒnÛb���ië@L†b���è§a@k���uaë

òîÇbànuüa@òîib°⁄aN 

@@@@@aì�îÛ@òîÏì—Ûa@æhÏ@Þb¨a@òÈîjĐië

@@@@@@åß@áèäàÏ@Lò÷ÐÛa@ê‰ç@bĆÈî»@@Ý�mbÓ

ê†‹�@óny@ê‡çbuë@ŠbàÈn�üa@! 

 االجتماعية، فÏن أشبه gر�ـة عن اإل9ابية

انطواء âا سهل ¤ ·اعته ا2عايش مع نظم 

  .)١(»ًسياسية فرضت سلطانا ¤ ا"جتمع

õaì�@aì�îÛZ@ @

يفتش الغرب ا¨وم عن هذه الفئة 

  !. ويؤازرها فتن�ه! من الصوفية ا"نحرفة ¨دعمها فتدعمه

وبطبيعة اFال فإن الصوفية ليسوا 

فمنهم من قاتل االستعمار ً·يعا هذه الفئة، 

وجاهده حö طرده، �لطريقة السنوسية، 

فقد استطاعت فرنسا إفساد بأس ·يع 

  .الطوائف الصوفية @ إفريقية، واستمالة شيوخها بالرشوة إال الطريقة السنوسية

وÔن علماء اFر�ة السنوسية Þاربون العقائد الفاسدة ب: القبائل @ الصحراء 

 إ\ حرمة الغلو @ تقديس ا"شايخ واألحياء واألموات، وال تأذن الك�ى، ويرشدون

  .)٢(ًألتباعها أن يذكروا ميتا عند ق�ه بغd اE¢ء ³ وال�حم عليه

وهم «:  عن السنوسية»لوثروب ستيوارد«حö قال ا"ستSق األمريكي 

أشد أعداء األوروبي: من ب: ·يع طرق اEراويش، وقاعدتهم ا�هاد ضد 

  .)٣(»كفار، و·ع æمة ا"سلم: ¤ العدو العامال
و�ما �ن للسنوسية هذا ا"وقف، فقد �ن لطوائف و·ا¢ت وأفراد 

  .آخرين @ القديم واFديث من ا"نتسب: للصوفية العملية
                                      

��
�ص(العرش وا"حراب،  �(.  
��
  ).���/�(عÕ الصال¯، .  اFر�ة السنوسية @ ¨بيا، د
��
 ،oحا© العالم اإلسال )�/��.(  
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@����ÔÛa@‹����çŒþa@õb����àÜÇ@æg�óßa‡@

@@@@@@å�ß@áènÜ»@À@æì÷í‹i@åí‹–bÈ¾aë

@@@@@@@@Šì�jÔÛa@ñ‡�jÇë@Ö‹�ĐÛa@ñýË@òqìÛ@

òÏa‹©a@ïuë‹ßëN 

وباألزهر الSيف علماء كبار فيهم تصوف وديانة، وهم أهل علم 
àوصيانة، ليس فيهم م�خص أو ملبس à.  

صوف Eيهم زهادة وطول عبادة، وليس مصيدة لتنيا بأمواaا ا2
وجاهها؛ حاربوا العلمانية وجاهدوها بأقالمهم وأقواaم ومواقفهم، وما 
ترخصوا @ فتاويهم، وال اÄرفوا @ مناهجهم أو مسالكهم؛ فمنهم من ق� 

 وما بدلوا تبديال)٢( ومنهم من ينتظر)١(Äبه
ً

.  
ُهر القدا� ًوأخdا فإن علماء األز

وا"عاßين بريئون @ ·لتهم من لوثة 
 ومرو� غالة الطرق وعبدة القبور

 وفيما يÕ برهان ذلك من فتاوى ،ا�رافة
 األزهر الSيف @ الع� كبار علماء

  :اFديث من Eن مفb اEيار ا"�ية الشيخ Ùمد عبده وx\ يوم ا�اس هذا
 Pخ اإلمـام <مـد عبـده فـضيلة الـشيمف7 ا6يـار ا�ـ'ية  فهذا

NOكم ببدعية اLوسل بلفظ اGاه فيقول) م���� - ه ���� ت( ِ:  
-  الـSكُ بعد القرون اXالثة، وفيـه شـبهةٌعَفا2وسل بلفظ ا�اه مبتد«

                                      
��
 عميد æية أصـول اEيـن األسـبق Pفضيلة األستاذ اEكتور عبد الغفار عزيز :  منهم

 رئـيس قـسم ÙPمود �ايـة   جبهة علماء األزهر، وفضيلة األستاذ اEكتورورئيس
مقارنة األديان بكلية أصول اEين وعضو جبهة علماء األزهر، وفـضيلة شـيخنا األسـتاذ 

  . عميد æية الSيعةÙ Pمد Ùمود فرغÕ  اEكتور
��
الSيعة ورئـيس قـسم الفقـه  أ�د عÕ طه ريان عميد æية  فضيلة شيخنا األستاذ اEكتور:  منهم

نـ� فريـد  ا"قارن متع اهللا gياته وأ¤ @ اEنيا واآلخرة درجته، وفضيلة شيخنا األستاذ اEكتـور
ـارك اهللا @  واصل مفb اEيار ا"�ية األسبق، وصاحب ا"واقف ا"شهورة والفتاوي اFرة ا"وفقة ب

مد الراوي عضو Ëمع ا�حـوث اإلسـالمية، Ùه، وفضيلة شيخنا األستاذ اEكتور عمله وتقبل سعي
وأستاذ ا2فسd �امعات العالم اإلسالo نفع اهللا بعلمه وتقبل منـه الـصاFات، وفـضيلة شـيخنا 

ـام  ا"بارك األستاذ اEكتور ـالم اإلسـالo إم ـات الع  عبد الستار فتح اهللا سعيد أستاذ ا2فسd �امع
  .ص�العلم والعمل والصدق والورع وا�هاد وال
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�@@@@@@@@@‡�Èi@Ê‡�njß@êb�§a@Å�ÐÜi@Ý�ìnÛa

òqýrÛa@æë‹ÔÛa�N@ @
íè†’¹]<…^è‚Ö]<�ËÚ< <

å‚fÂ<‚Û¦<Ý^Úý] 

 وشبهة العدول عمـا جـاء -والعياذ باهللا
 ¤ ُ اإلßارَمِ فلـــ�بـــه رســـول اهللا 

  .)١(»!¡س: هذه ا�دعة؟

مـا  Pستقبح و� موضع آخر يـ

يــصنعه بعــض الــصوفية مــن ا2قــرب 

ْبالغناء @ حفالت ذكرهم ا"وسومة باûFات ِ ِ
ْ

  :  فيقول،ِ

َ مـن أن فقـرن ذكـر اهللا بـآالت aـو ¤ ٌرة مانعـةM¤ أن الSيعة ا"طه« ْ ُ

م أن طاعـة ُهُ @ هـذا ا�ـاب اعتقـادٍ �ءُوأقـبح... العموم، بـدون اسـتثناء

 . )٢(»-نعوذ باهللا من الزيغ-  هللاٌشهواتهم هذه طاعة

يلة ًواعتصاما بمنهج الـسلف Tنـت فتـوى مفـ7 ا6يـار ا�ـ'ية فـض

	��ت  (األستاذ الشيخ عبـد ا�جيـد سـليمZ-���
 _ شـأن ا�ـوا6، )م

ْ

  :P حيث قال

 من السلف ٌعمل ا"واE بالصفة الö يعملها العامة اآلن لم يفعله أحد«

َالصالح، ولو �ن ذلك من القر   .)٣( »ب لفعلوهُ

  فضيلة الشيخ اإلمام <مود شلتوتَولم يتوان شيخ األزهر الcيف 
ُ_ اLنديد بمهازل ا�وا6 واghات الصوفية، وما يصنع بمقامات  )م����ت (

   :P األوkاء، حيث قال
ُومهما قال عشاق« M َمن أن فيها ذكر-جوها àبون بها ومروà ا"واE، وا"تكسُ ِ M ِ 

                                      
��
  ).ه����غرة رجب (@ ا�زء اXالث عS من السنة السابعة @ » ا"نار« Ëلة 
��
 مـن ��، بتاريخ �	، ونSت @ جريدة الوقائع ا"�ية، العدد )��/�(» األعمال الÏملة «

  .ه���ذي اFجة سنة 
��
   ).م��� أبريل ��-ه ����أول ربيع اXا½ (، بتاريخ )�	(، فتوى »فتاوي دار اإلفتاء «
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pفإن بعض ما تراه فيها ويراه - قات وxطعام الفقراءَدMواعظ، وفيها الصاهللا وا"

yp ا�اس من ألوان الفسوق، وأنواع ا�خازي، وصور اLهتك، واإلsاف _ ا�ال؛  pُ ِ
zتم � رجال الشئون االجتماعية، وقادة اإلصالح ا|ل} وا6يN ما� َ ا�بادرة -ُ

  .ِوضع حد �خازيها، وتطه� ا�الد من وصمتهابالعمل � إبطا�ا ومنعها، و
ُلسكوت العلماء عنها، ومشار�ة رجال اhكم - ولقد صارت �ق 

ً �مةًمباءة -فيها pرمات، وتراق _ جوانبها دhتنتهك فيها ا ِ ُ  األعراض، ُاءَمُ
ُمسخ فيها وجوه العبادة، وتستباح ا�دع وا�نكرات، وال يقف فيها أربابـُوت ُ 

p عند مظهر أو مظهرين من مظاهر ا�6رة العامة؛ و�نما يبتكرون ا�6رة ِ َ َ َ

ُويبتدعون ما شاء �م ا�وى من صور ا�6رة ا�قوضة للخلق والفضيلة ُ � .  
pومن أشد ما يــؤلم ا�ؤمن، أن ترى كث�ا من تلك ا�ناظر ا6اعرة  ِ ًِ ُ

�يطوق _ ا�دن معاهد العلم وا6ين، ومساجد العباد � َ ة واLقوى، � مسمع ُ
pومرأى من رجال اhكم ورجال ا6ين، أرباب ا6عوة واإلرشاد � ِ .  

فينب� أن  pأما وضع الشمع والقناديل � مقامات األوkاء و�سوتها
يعرف، أوال
ً ُأن ا6ين اhق ال يعرف شيئا يقال �: ُ pً ، سوى )مقامات األوkاء: (�

pد ربهم من درجات، و�نما يعرف كما يعرف  عنَ�ِقpما يكون للمؤمن� ا�ت ِ
N ،اس أن �م قبورا، وأن قبورهم كقبور سائر مو� ا�سلم��ْا َ  تشييدها ُمُرً

 عليها، و�رم الصالة فيها و�kها وعندها، )١(وزخرفتها، و�قامة ا�قاص�
وبناء ا�ساجد من أجلها، والطواف بها، ومناجاة من فيها واLمسح  درانها، 

تقبيلها واLعلق بها، وNرم وضع أستار وعمائم عليها، وNرم إيقاد شموع، و
pأو ثريات حو�ا، و¤ ذلك £ا نرى ويتهافت ا�اس عليه ويتسابقون _ فعله  ُ

                                      
�� 
»dة: »مقاصýجب ا�اس عن مالمسته مباÞ ،يط بالق�Þ ع مقصورة، و� سور من معدن·ً ٌ ُ . 
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 إª ما ٌ عن حدود ا6ين، ورجوعٌخروج - للو¨ٌ هللا، أو تكريمٌ� أنه قربة
مه اهللا ورسو� _ pا حرَمـِ لTٌن عليه أهل اGاهلية األو»، وارتكاب

العقيدة والعمل، و�ضاعة لألموال _ غ� فائدة، بل _ سبيل الشيطان، 
  . ٌوسبيل للتغرير بأرباب العقول الضعيفة، واحتيال � سلب األموال با�اطل

أ
َ

  : ا بعدpم
ُفهذا هو حكم ا6ين _ ا�وا6، وهذا هو حكمه فيما يصنع بمقامات  � ُ

 ا�سلمون ويعودون إª ا�دي اhق؟ ويتقربون إª اهللا ُهpبََنَتاألوkاء، فم° ي
 به إkه أوkاؤه، ا²ين َبpرَقَ، وي�بما يرضاه اهللا بما ±عه � لسان رسو� 

  . )١(» و± األمور <دثاتها� <مد ُون، وخ� ا�دي هديُقpتَآمنوا وµنوا ف
فضيلة اإلمام  فتوى جاءت ٍمنكرات من القبوريون يق·فه ما وحول

 )م�	��ت  (�األك¹ شيخ األزهر ومف7 ا6يار ا�'ية الشيخ حسن مأمون
   :Pقال حيث الcيف، األزهر موقف توضح
أذكر أن أود«

à ُ
أوال 

ً
 واإلسالم ا2وحيد، ¤ يقوم اإلسالمية MاEعوة أصل Mأن 

ًجاهدا- Þُارب ِ- ÃM يقرب ماà ِمزالق ِمن اإلنسان ُ Mشك وال هللا،با àالSك َ
 Mأن 

  .Mجاهلية رواسب و� ا"زالق، هذه ُأحد وا"و� باأل©حة ا2وسل

َغ¼ عندما ا��cون قا� ما إª َانْرَظَغ فلو َ
 عبادتهم � الرسول عليهم 

 نفس ف¿ .��: ������ ﴾`�����f�e�d��c�b�a﴿ :� قالوا لألصنام

 أو اهللا عند ٍحاجة لقضاء اءباألوk للتوسل َونُاعpا6 اkوم يسوقها ال7 اhجة

ٌأفعال الزيارة هذا مظاهر ومن منه، بOاLقر
َاÃََنَتت 

 إسالمية ٍعبادات مع ًةÄpي 

 طواف و¤ الcيفة، الكعبة حول إال يcع لم اإلسالم _ فالطواف ثابتة،

                                      
�� 
��-���ص (،لإلمام األك� Ùمود شلتوت، ط دار الSوق» يفتاوال«.( 
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pيسن لم اإلسالم _ واLقبيل .ً±� ٌحرام آخر مÅن �أي حول َ إال ُ
p

 للحجر 

 ُرأيت أÇ لوال واهللا« :له�يقب وهو س عمر فيه قال األسود اhجر وح° ،األسود

 .)١(»فعلت ما ُيقبلك � اهللا رسول

 ا�قصورة وتقبيل حو�ا، والطواف لألÈحة زيارة p yأن يتضح ذلك و�

 ٍومناف ًقطعا ٌحرام هذا yO منهم؛ الشفاعة وطلب باألوkاء، واLوسل واألعتاب

  .)٢( »باهللا ٌإ±اك وفيه للcيعة،
َولم يقت' األمر حول اإلنكار ا�جمل للبدع، بل امتد ليشمل منع أصحابها  ْ َ

ُأجرت جريدةبكل سبيل £كن؛ فقد  ْ َ ً األهرام لقاء مع وزير األوقاف ا�'ية فضيلة ْ

   :جاء فيه) م		�� - هËÌÍÎ ت(<مد حس� ا²هÊ الشيخ األستاذ ا6كتور 
¤ الطرق الصوفية، هناك ا"جلس األ¤ للطرق  ٌليس للوزارة سلطان«

 وزارة ْا إ\ خطورة الطريقة ال�هانية، وأصدرتَنْهMبَالصوفية هو ا"سئول، ولقد غ
ًاEاخلية قرارا gظر نشاطها، ومع ذلك فما زالت موجودة، وaا مريدون 

ِد أن ننقذ هؤالء من ضحايا ا2ضليلُباآلالف، وال ب M«)٣(.  
فضيلة الشيخ أÐد   لألهرام مع وزير األوقاف ا�'يةأخرى وÏ مقابلة
 يؤ�د � خطورة دور االستعمار _ زعزعة )م��� - هËÑÒÓت(حسن ا�اقوري 

العقائد، وأ
َ

  : الطريق الستعباد الشعوب وتذkلها فيقولُ ذلك هو أولpن
وا ُنُق ما َوا أولُُنفقد عرف ا�ستعمرون وا�حتلون هذه ا�قطة من الضعف فع «

  .»بإقامة األÈحة والقباب _ ربوع ا�الد، فانصاع ا�اس �م وأطاعوهم راض�
 ثم يردف قائال
ً

ًوÖن Õيعـا نعلم حيلة نابليون وخديعته للشعب «: 

                                      
�� 
َ رأيت رسول اهللا َّلوال ك½«: ، ولفظهما)����(، ومسلم )����(ا�خاري : أخرجه َلك Mبَ ق�ُ َ

ُما قبلتك M«.  
��
/�( الفتوى نSتها Ëلة اإلذاعة بتاريخ /� ). م�	
��
 . م	��ديسم� � جريدة األهرام القاهرية، ا�معة 
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ا�'ي ببيانه ا�شهور عقب احتال� القاهرة، ح� سلك السبيل إkنا 
بتظاهره باإلسالم واح·امه إياه، ثم يذك
�

 العرب، وأثره ا|ط� _ ر بلورانس
االستيالء � أرا× العرب، ولم يكن sا وال أ
َ Ø ًرا مستغربا أن الطريقة ْمِ ً

 -كما Úح بذلك الفرنسيون- لالستعمار الفرن� َدpطَ وْنَاLجانية Ù م
 من االستعمار ال¹يطاÇ 6ى ً شهريةٍوأن لشيوخ الطريقة ا|تمية Ûصصات

 . )١(»احتال� للسودان

>فـضيلة الـشيخ حـسن� <مـد Ûلـوفمف7 ا6يـار ا�ـ'ية وNكم  << << << <

ِا�يئات ال7 أحدعها بعض الصوفية لثكـربا�دعية � ) م���� -هËÑËÒت (
ْ � ُ َْ َ َ َ

 
ُ_ موا6هم، ويتعجب من سكوت بعض ا�نتسب� للعلم � تلك ا�دع، بـل  p َ َ َ

   :Pودفاع بعضهم عنها، فيقول
َفاعلم كنه ال أصل _ ا( p ،بهذه ا�يئات ا�ـذكورة بالـسؤال ª6ِين ²كر اهللا تعا �

ِولم يعرف عن السلف الصالح، وال د� إkه العارفون من أئمة الصوفية، بل هو من  ِ ُ

َا�دع السيئة ال7 استحدثها بعض أهل الطرق؛ جهال بهدي رسول اهللا  ً
ِ _ ذكر ˜

ًمحرم ±�، خـصوصا إذا أدى الـàـِربه، وهو من ال ً p ُ ªام هـذه ا�يئـات _ ا²كـر إ�

  . اعتقاد مcوعيتها وطلبها، ولو � سبيل ا�دب
ِمن ا�داومة عليها، ودعوة جهلة مشايخ -وقد استقر اآلن _ عقائد العامة 

pكنها من ا6ين؛ بل £ا ال بـد منـه  -الطرق إkها، ودفاعهم عنها واستمساكهم بها � ِ p

  .  وهذا £ا يوجب اLحريم ويوقع _ اإلثم العظيم�_ ا²كر ونيل اâواب واألجر،
 ãـق أن يـنhا ªقادر من العلمـاء وا�ـشايخ وا�6ة إ y � والواجب
َعنها ويزجـر مـن يـأä بهـا، ويرشـده إª خطرهـا، و�ª أن اقـ·ان ا�عـصية 

                                      
  .م		�/�/�� جريدة األهرام @  ���
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بالطاعة مؤثم و<بط للثواب
�

.   
هذه ا�دع وما إkها ِومن العجب أن يسكت بعض ا�نتسب� للعلم عن إنكار 

من الشعوذة واLدجيل ا²ي اعتاده بعضهم، يشهدونها ويقرونهم عليها وæـارونهم 
� بل يدافعون ا�نكرين �ا ا²ائدين عن حç ا6ين وا6اع� إª سـبيل رب ،ِ_ فعلها p �

  . )١()نسأل اهللا أن يهديهم سواء السبيل.  إمام العابدينِيْدَالعا�� وه

ــصب و� ــزاèوينت ــد الغ ــشيخ <م ــضيلة ال ــ'ية ف ــاف ا� ــل وزارة األوق   ي
�، �ود عن حياض اLوحيد _ مواجهة هؤالء القبوري  لث)م���� -ه	�
� :ت(

و�اذا نستé من وصف القبوري� بالcك، مع  «:ويستنهض العلماء ²لك، فيقول
م أن يرمق وxن واجب العال. )٢(»الرياء ±ك«: أن الرسول وصف ا�رائ� به، فقال

هذه ا2وسالت ا�ابية باستنÏر، ويبذل جهده @ تعليم ذويها طريق اFـق، ال 

ُولست âن Þب تكفd ا�اس بـأو! . أن يفرغ وسعه @ ا2محل واالعتذار

  .)٣(»ولكن حرام أن ندع اGهل بالعقائد وÖن شهوداألسباب، 

  :P    ويرد � من يدافع عنهم وينتحل �م ا�عاذير، فيقول
 أنهم يعرفون اهللا، � _ ا6فاع عن أوêك اGهلة من العوامzِْغُوليس ف«

� yُويعرفون أنه وحده ëيب � yُ سؤال، وباعثُ  دونه ال يملكون ْنَ، وأن مٍلَْض فُ
ُمن ذلك شيئا؛ فإن هذه ا�عرفة ال تصلح وال ت ا إفراد اهللا َهَبِحَقبل إال إذا صً

... إن ا���c القدماء Tنوا يعرفون اهللا كذلكبا�6ء واLوجيه واإلخالص، ف
حال إª قبور تضم رفات بعض ا�اس، وعندما �ون الرOإن العامة عندما يشد

ًيهرعون با�ذور واhاجات واألدعية إª من يظنونهم أبوابا هللا إنما يرتكبون 

                                      
��
��-���ص(لفضيلة الشيخ حسن: Ùمد Àلوف » فتاوي ýعية« (.  
��
�( أخرجه ابن ماجه �  ).���/� )، واFاكم(
��
 .)��ص ( »عقيدة ا"سلم «
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�@@¶g@ÝÜ���nm@æc@ò��îäqìÛa@oÇbĐn���a@‡��ÔÛë

@@@@@@@@Šì�jÔÛa@áîÄÈm@bèäß@æb×@ñ�r×@Ýöb�ìi@‘bäÛa

bèi@|�ànÛaë@bèàîÄÈmë@bèîÜÇ@õbäjÛbi�N< <
Â<�é�Ö]Ô�Ò<‚éÛ£]<‚f  

   .)١(»_ حق اإلسالم مآثم شنيعة
  :Pفيقول  ابن عرîويشنع � شيخ الصوفية األك¹ 

 إª أَ ا�ظرُإنz ألفت«
َ

ً الشائعة بيننا تتضمن أمورا Ù الكفـر َ ا�واريثpن

 :البن عرî فقلت» الفتوحات ا�كية« � مقتطفات من ُتَْعلpلقد اط ...بعينه
 õن ال يطمـع أن يـدس ! »الفتوحات الرومية«�ن ينب" أن تسÏفـإن الفـاتيM

ý ãبيننا أكôراسـات :ما يلفـت ا�ظـرـومـ ...ا من هذا اللغـوEأن معهـد ا 

اإلسالمية �امعة السوربون قد اتفق مع إحدى العواصـم العربيـة ¤ طبـع 

  !ًوxخراجها @ بضعة وثالث: جزءا» الفتوحات«

ْلحساب من يتم هذا العمل @ هذه األيام العصبية؟ ف َ«)٢(. 

  )م����-ه	�
�:ت( P فضيلة الشيخ عبد اhميد كشكويش� 
   :إª منشأ هذه ا�دع، فيقول

ولقد استطاعت الوثنية أن «

تتسلل إ\ ا�اس بوسائل كثdة �ن 

منها تعظيم القبور با�ناء عليها 

 ولم ،وتعظيمها وا2مسح بها

يكن @ خd القرون أية مشاهد 

أو مقصورات ¤ القبور، وxنما ظهر ذلك و�
َ

ãَُه لْيَُو @ دولة ب� ب
َ

ا ظهرت Mمـ

مطة بأرض ا"شـرق وا"غرب، وÔن بها زنادقة كفار مقصودهم تبديل القرا

  .)٣( »دين اإلسالم
                                      

��
� – ��ص ( ،»عقيدة ا"سلم «(. 
��

تراثنا الفكري @ م¸ان الSع والعقل «  .)�� – ��ص ( ،»ُ
��
  ).��/� (،»فتاوى الشيخ كشك «
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� علمـاء وملـوك ) مïÒÒÒ - ه��
� : ت ( الشيخ سيد سابقوينادي فضيلة
   : ا�سلم� kقوموا بواجبهم _ اإلنكار � القبوري�، فيقول

بð �ـا اإلسـالم،  يـُو�م قد sى عن تشييد أبنية القبور و�سينها مفاسد«
 وعظمـوا ذلـك فظنـوا ،اعتقاد اGهلة فيها Tعتقاد الكفار _ األصـنام: منها

 � جلـٌأنها قادرة
ْ

ًب ا�فـع ودفـع الـc، فجعلوهـا مقـصدا لطلـب قـضاء 

اhوائج، وملجأ
ً

سأل العباد من ربهم، وشدوا َ �جاح ا�طالب، وسألوا منها ما ي
ًا، وباGملة إنهم لم يدعوا شيئا مـحوا بها واستغاثو�pا الرحال وتمس ما Tنـت ـَ

   .فإنا هللا و�نا إkه راجعون -ة تفعله باألصنام إال فعلوهياGاهل
غـضب هللا، ويغـار َر الشنيع والكفر الفظيع ال ñد مـن يَومع هذا ا�نك

ًما وال متعلما، وال أم�ا وال وزيرا وال ملÅـة لتين اhنيف ال �لÐpي ً ً ً ً .  
 إkنا من األخبار ما ال شك معه أَدَارََووقد ت

َ
ً كث�ا من هؤالء القبوري� pن

ً من جهة خصمه حلف باهللا فاجرا، فإذا ٌ عليه يم�ْ إذا توجهت-أو أكóهم-

قيل � بعد ذلك؛ بشيخك ومعتقدك الو¨ الفالÇ تلعثم وتلكأ وأب واع·ف 
باhق، وهذا من أ
َ

إنـه : فـوق ±ك مـن قـال األدلة � أن ±�هم قد بلغ َِ�ْن
  .تعاª ثاÇ اثن� أو ثالث ثالثة

سالم أفيا علماء ا6ين ويا ملوك اإل
َ

 رزء لالسالم أOي
َ

 من الكفر، وأي Oدَش
بالء �ذا ا6يـن أ
َ

ÈO  غـ� اهللا، وأي مـصيبة يـصاب بهـا ِةَادَبـِ عليـه مـن عَ
ار ا�سلمون تعدل هذه ا�صيبة، وأي منكر æب إنكاره إن لـم يكـن إنكـ

  .)١(»ا؟ًهذا الcك ا�� واجب

ا6كتـور <مـد فضيلة األستاذ   الcيفاألزهر شيخوال øù ما جهر به 
                                      

��
  .)���/� (،»فقه السنة «
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   : حيث أعلن)م����ت (سيد طنطاوي 

 اFـصول ¤ كرامـات الصوفية الـb تهـدف إ\  ا"مارساتَأن هناك بعض

  بـاهللاٌ وýكٌتكون صوفية؛ بـل � كفـر للبS وx\ عبادة البS �عضهم ال

 وليست ،ٌاإلسالo، وأن الصوفية أنواع  عن ا"نهج الصحيح لتينٌتعا\ واÄراف

  .)١(æها صحيحة

ويفرق رئيس اال�اد العالú لعلماء ا�سلم� فضيلة األسـتاذ ا6كتـور 
  : ح     فيقول،يوسف القرضاوي ب� أوائل الصوفية وب� ا�تأخرين منهم

 عنـد حـدود َ:ِافMقـَ والـسنة، و وÔن أوائل الـصوفية مل�مـ: بالكتـاب«

  .الSع، مطاردين للبدع واالÄرافات @ الفكر والسلوك

ولقد دخل ¤ أيدي الصوفية ا"تبع: كثd من ا�اس @ اإلسـالم، وتـاب 

 ال ¡ٌ¤ أيديهم أعداد
ُ

$ من العصاة، وخل
M

 مـن ا"عـارف ًفـوا وراءهـم ثـروة

  . عليهمٌ، أو متعصبٌنكرها إال مÏبرُوا2جارب الروحية ال ي

َغ� أن كث�ا منهم غ ، �ا _ هذا اGانـب، واÖرفـوا عـن الطريـق الـسويَْولً
 نظر ْنَ غ� إسالمية، كقو�م باhقيقة والcيعة، فمٌ عن بعضهم أفÅرْرفتُوع

  . ، ومن نظر إkهم بع� اhقيقة عذرهمْمُهَتَقَإª ا|لق بع� الcيعة م
 _ أٌوµن �م ûم

َ
 :ً تعت¹ مصدرا من مـصادر اhكـم، أيَاألذواق وا�واجيد pن

أ
َ

 اإلنسان يرجع _ اhكم إª ذوقه ووجدانـه وقلبـه، وµن بعـضهم يعيـب � pن
حـدثz :  وحدثنا فالن، ويقول الـصوÏ:حدثنا فالن، قال: ث� ألنهم يقولون�ا�حد

ن نأخذ علمنا ًإنكم تأخذون علمكم ميتا عن ميت، وÖ: قلÊ عن رî، أو يقول
  !! بالسماء مبا±ة-بزعمه- أنه متصل :عن الé ا²ي ال يموت، أي

                                      
��
  . م����ف�اير �� جريدة اEستور، ا�ميس 
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 يـضعف ý غلـو-ومثله الغلـو _ ا�احيـة ال·بويـة- O من الغلوُفهذا ا�وع
إن ا�ريد ب� يدي شيخه �Tيـت بـ� يـدي þسـله، : شخصية ا�ريد كقو�م

  !!ومن اع·ض انطرد. لم؟ ال يفلح:  قال لشيخهْنَوم
 ٌذه اال�اهات قتلت نفسيات كثd من أبناء ا"سلم:، ف%ت فـيهم روحه

 !دع ا"لـك للمالـك.. أقـام العبـاد فيمـا أراد: ، �عتقادهم القائلٌ سلبيةٌج�ية

  !واترك ا�لق للخالق

ا أمام االÄراف والفساد وأمـام الظلـم ًّ أن يكون موقفه سلبي:يع� بذلك

  . )١(» واالÄرافات الb ظهرت عند الصوفيةًواالستبداد، وهذا أيضا من الغلو

ًوصد� بـاhق، وبيانـا للحكـم الـ�c _ صـناديق ا�ـذور ا�وجـودة  ً

ُ فـضيلة األسـتاذ ،يقـول مفـ7 ا6يـار ا�ـ'ية-با�ساجد ال7 بها أÈحـة 

   :حا6كتور الشيخ ن' فريد واصل 

Mإذا �ن نذر ا�« َاذر ماال يـضعه @ هـذه الـصناديق، يقـصدُ ً
َ نـاذره قربـة  ُ ُ

ًصاحب الûيح، بطلب خd منه أو دفع © عنه أو عن غdه، فيكـون نـذرا  Ê ُ ْ
ٍ ِ

ًغd مSوع ويكون Ùرما باإل·اع؛ ألنه @ هـذه اFالـة يكـون معـصية  M ً M ُ ٍ

ْتقرب صاحبها من درجة الSك  à ِ َ ُ à  ويكون نـذره هـذا بـاطال، -ِوالعياذ باهللا-ُ
ً ُ

ًوما³ وزرا عليه، وال ثو
ُاب ³ @ اEنيا وال @ اآلخرة؛ ألن ذلك ا�ذر يكـون ِ َ M 
 َ

َوسيلة للحرام وما يؤ ُ ٌي إ\ اFرام يكون حراما، وألن نذر اFـرام معـصية، àدً َ ً ُ

َ ألنه باطل وا�اطل مردود ¤ صاحبه؛َوال ينعقد باإل·اع ٌ M«)٢(.  

ا2صوف أو  فإنه يتع: ¤ أهل اإلسالم �فة و¤ ا"نتسب: إ\ :وعليه

                                      
��
  ).��-��ص(ر يوسف القرضاوي  لتكتو،»حقيقة ا2وحيد «
�� 
  .م	���/ ��/ ��، بتاريخ www.islamonline.net موقع إسالم أون الين ¤ الشبكة العا"ية
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@@@@@@@µj�nä¾a@óÜÇë@òÏb×@âý�⁄a@Ýçc@óÜÇ@µÈní

@@@@@@@@aì�èjnäí@æc@ò�–b‚@òí‹È’þa@ëc@Òì—nÛa@¶g

@@@@@@bäöa‡�Çc@†a‹ß@æc@¶g@@@@@µîi‹�ÌÛa@å�ß@@Ýí‡�jm

bänÈí‹’@õb—Ógë@Lbääí†N 

األشعرية خاصة أن ينتبهوا إ\ 

من الغربي: أن مراد أعدائنا 

تبديل ديننا، ومن شايعهم هو 

وxقصاء ýيعتنا، وال يمكن 

gال أن يكون ا"قصود هو 

  . إنهاض هذه األمة من كبوتها أو إصالح طريقتها

ولقد كفوا مؤنة تفسd هذا اEعم، وذاك ا2قارب بما ورد @ تقرير راند 

إن ¡ويل ديانة ¢لم بكامله ليس باألمر السهل، إذا «: األمريكي ا°ي جاء فيه

   .»ً�نت عملية بناء أمة مهمة خطdة فإن بناء اEين مسألة أكã خطورة وتعقيدا منها

�~�_�`�fe�d�c�b�a﴿ :قال تعا\ }﴾  

  . ]��� :آل عمران[

¤ ب� دينه وملته، ًفال يصلح أن يضع مسلم يده @ يد عدو دينه متماا معه 

  .ولو �نت بينه وبينهم خصومة فكرية أو خالفات علمية أو عملية

  .وال تصلح @ دين اهللا تعا\ مظاهرة �فر ¤ مسلم مهما �ن حجم ا�الف معه

وال يصلح @ دين اهللا تعا\ أن تدعم ا"خططات وا"صالح األمريكية ¤ 

  .ة لألمة اإلسالميةحساب ا"صالح الSعية والوطنية والقومي

﴿_�^�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U﴾ 

>J]��: األنفال[ <

< <
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  السلفيةالعقيدة مواجهة 

  بالفرق الكالمية

 

@Ý–ÐÛaÉib�Ûa 
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  بالفرق الكالمية مواجهة العقيدة السلفية 

 

  
  
  

تصر مخططات أعداء اهللا تعالى على أن تحشر كل موالٍ 

لشريعة اهللا تعالى ومؤمن بمرجعيتها في خندق السلفية، 

وذلك بغض النظر عن أية توجهات دعوية أو عملية؛ لذا فإن 

فهوم الدعوي هذا المصطلح يجمع الطوائف السلفية بالم

المعاصر وغيرهم؛ كاإلخوان المسلمين، وجماعات الجهاد، 

والتبليغ، والجمعيات الدعوية كأنصار السنة، والجمعية 

الشرعية بمصر، والمدارس اإلسالمية بباكستان، وغيرها من 

الجمعيات بمختلف البلدان؛ بل وتنضم إلى هذه القائمة هيئات 

  !م الحكم في طالبانالعلماء الرسمية في السعودية، ونظا



 

 

160 

@‡��ÔnÈí@l‹��ÌÛa@ægM@Õ��¢ë@M@ñ‡��ÇbÓ@æc@

@@@@@@@@@ñ‡�ÇbÓ@ï�ç@Á��ëþa@Ö‹“Ûa@À@åí‡nÛa

@òîÐÜ���@wèä��ßë@òä���Ûaë@lb��nØÛa@‰��ƒnm

@@@@@@@@@É�î»@á�Ø¥@òîÇ‹�’@ò�îÈu‹ß@ÑÜ�Ûa

òíìîã‡Ûaë@òîäí‡Ûa@bèãì÷’N 

 جرت ا ناداة بمؤتمر دو� يدشن لقيام مؤسسة »م����«و
 تقرير راند 

  !)١(»ا/طرف السل*«دو(ة  حاربة ما أسموه 
ُم داعيا أن يستخدم ا/يار ����و8 نفس الطريق جاء ا/قرير اآل2 1  ً

عبI عن ًا/قليدي مع الصو
 1 مواجهة اإلسالم السل*، وأحيانا جرى ا/
  . )٢(»الوهابية«بـالسلفية 

Wكما نصوا 8 أن أصحاب ا ناهج الفلسفية والRمية هم أقدر من غIهم 

  .8 ا/صدي ألهل السنة 8 اختالف أطيافهم
ـإن الغـرب يعتقـد  -ًوبناء عليه ف

ــcق -وaــق  أن قاعــدة ا/ــدين 1 ال
األوسط f قاعدة سلفية تتخذ الكتاب 

لف مرجعية hعيـة والسنة ومنهج الس
  .oكم mيع شئونها اjينية واjنيوية

ومن هنا انطلق الغرب يبحث 
عمن يمكن أن uوض بهم ومعهم هذه اsرب الفكرية الRمية ضد طوائف أهل 

ًالسنة واjعوة اإلسالمية، واwين وضع vم تعريفا جامعا وهو أنهم يدعون  ً- 8 
  .)٣(!!  للتcيعٍ إ| االعzاف بالcيعة كأساس-األقل 

فقد بدأ ا�فخ 1 وقود حرب علمية وفكرية ب� السلفي� ومن ذلك ا/وقيت 
با فهوم األوسع من جهة واألشاعرة وا ع�لة والرافضة من جهة أخرى، و8 فور 

استعملت 1 هذه ا واجهات ألوان �تلفة من فقد إطالق هذه اsملة الظا ة 
  :ك ما ي�األسلحة، ويمكن أن يرصد من ذل

                                      
  ).�	�ص (،»راند« تقرير ���

ص (،»راند« تقرير ����.(  
  ).��ص (، )م���� (، »راند«تقرير  ���
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• ‹“äm@æbnèjÛbi@Ò‰ÔÛaë@k�Ûa@kn×Z  
صدرت كتب و�صدارات كثIة عن مر�ز ا�حوث ) م����(ً بدءا من -

واjراسات ا/ابع للطريقة العزمية بالقاهرة، ووزعت مع ا�اعة بثمن رمزي، وقد �لت 

ًهجوما تكفIيا حادا وعبارات نابية بعيدة عن أدب ا�الف
ٍ � �   :ومن األمثلة!! ً

vم عن ابن تيمية قوP :» روري�sار ا�ا قتدي بأسالفه �ب ا

  .»ًواwين كفروا كثIا من الصحابة)... ا�وارج(

ًوهو جاهل بأصول اjين جهال مر�با، وقد حكم 8 نفسه بالcك وعبادة « ً

  .»!غI اهللا وهو ال يشعر

ك ومرتكب بذل... ¥وهو مكذب �صوص كتاب اهللا تعا| و¤يح سنة نبيه«

ًجرما عظيما ¥وملبس، و�ذاب، وجبان... وصاحب حكم فاجر... ً َ وجاهل باللغة ... ُ

  .»العربية وأصول اjين

وهو «: وربما mع السياق 1 الشتم والسب ب� ابن تيمية وابن عبد الوهاب، فقالوا

  !....»توحيد األلوهية«اwي استبدل عقيدة ا/ثليث بعقيدة ا/وحيد عندما اخzع 

مد بن عبد الوهاب 1 القرن اªا© عc اvجري بإيعاز من ابن تيمية بما وجاء̈ «

  .»عجز عنه ابن تيمية، ورسخ عقيدة ا/ثليث بإضافة توحيد األسماء والصفات

و�ذا أردنا أن نؤرخ jخول ا/ثليث 1 عقيدة بعض ا سلم� فلن ¬د ذلك 

  .»لوهابقبل القرن اªا© عc اvجري اwي ظهر فيه ابن عبد ا

»لقد سن ابن تيمية للوهابية «: ًوجاء أيضا وهو جاهل باj(ل وبأصول الفقه جهال -َ
ً

» سن للوهابية انتهاك حرمة ا�°-ًمر�با، كما هو جاهل باللغة وبأصول اjين ؛ وwلك � َ

استحق أن يوصف با�بيث ا ´بر ناقص العقل، اwي 1 قلبه مرض الزيغ، ا تتبع ما 

وا�ارج من اjين، ... وا كذب لرب العا �،... الكتاب والسنة ابتغاء الفتنةتشابه من 
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  .)١(»وا زدري بأصفيائه ا نتخب� وخلفائه الراشدين، وأتباعهم ا وفق�

»ومن الالفت للنظر أن أصحاب هذه الرسائل لم يكتبوا أسماءهم 8 طرتها، 

ًا عا¤ين والرسمي� سبا وشتما وتأنيبا، ًو·ا يالحظ أيضا أنهم أوسعوا علماء السعودية  ً ً ّ

�األمر اwي أثار أزمة واحتجاجا رسميا من وزارة األوقاف السعودية jى شيخ األزهر  ً

مد سيد طنطاوي، واwي أمر من خالل قرار «مع ا�حوث اإلسالمية  السابق اjكتور̈ 

  !�ًباألزهر منع طبع وتداول تلك الكتب درءا للفتنة ب� ا سلم

ُإال أن مصدري هذه الكتب قاموا بzو¼ها 8 نطاق أوسع برفعها 8 الشبكة 

  !» اإلنzنت«العا ية للمعلومات 

 8ً هذه السلسلة من الكتب مستاءولقد علق األستاذ اjكتور ¨مد عمارة 

 اwي قدمته »الفحش الفكري« من -«رد نماذج-تلك نماذج «: ·ا ورد فيها فقال

�سلسلة من الكتب ا¿مهورية، ال¾ تصدر شهريا، وال¾ صدر منها عند  -وتقدمه-

  !!ًكتابة هذه اjراسة أكÀ من عcين كتابا

!!!  8 الشبكة العا ية للمعلومات»الطريقة العزمية«وال¾ توضع 8 موقع 

و�قدم ألعداء اإلسالم مادة غزيرة ...  لعامة ا سلم�» الفتنة الفكرية«: /قدم
بعد قارعة -ة . حربهم * الوهابية ال# وضعها األمريكان ويضعونها وخط�

ويشنون !! ويسمونها الفاشية اإلسالمية...  . مستوى الشيوعية-م����سبتم2 
  .عليها أDس اBمالت واAجمات

لقد طلب «مع ا�حوث اإلسالمية باألزهر الcيف منع هذه الكتب من  −

                                      
، �ص(خطر تقسيم ا/وحيد 8 عقائد ا ـسلم� :  تراجع الكتب ا/ا(ة عن ا ر�ز ا ذكور���

� ،�� ،�� ،�� ،�� ،�� ،
� ،
� ،
 هـــ، ��	�القــاهرة : ط) �	�، 		�، ���،��، 	
، ���، ��، �ص ( 1 ذات السلـسلة »العقائد الوثنية والcائع السماوية«م، و�ذلك ����

��
  .»)���، ���، 	��، ���، ��، ��ص )»ليسوا من أهل ا عية«و�تاب ( 
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لكن الشبكة العا ية للمعلومات قد أتاحت ... سلم�ًا/داول، درءا للفتنة ب� ا 

   . )١( » االطالع عليها ¿مهور أوسع وأعرض من mهور القراء للكتاب-وتتيح-

كما صدر بمÃ 1 األعوام الستة األخIة عدد من الكتب واإلصدارات 

ابن تيمية ب� «: بأسماء أصحابها للنيل من علماء أهل السنة وأعالمهم ككتاب

 »أخطاء ابن تيمية 1 حق رسول اهللا وأهل بيته«:  لسعيد أ اظ، و�تاب»قض�تنا

  .  حمود صبيح، وغI ذلك من الكتب

- 
¨مد عمارة . وعن وزارة األوقاف ا Ãية صدر كتاب د) م
���( و

¨مود �دي زقزوق . ، واwي قدم Å وزير األوقاف د»السلف والسلفية«: بعنوان

Åًلزاما علينا 1 وزارة األوقاف أن نتصدى لعالج هذا ا�لل وجدنا ... «: بقو

  .)٢(»...الفكري اwي غرسه الفكر الوهاÆ السل*

الفتح باألردن صدر عدد من الكتب ال¾ دار  وعن دار الرازي و-

Çتهاجم العقائد والرموز السلفية ا/ارuية وا عا¤ة 8 حد سواء لسعيد 

فية من بالد �تلفة، و
 ذات ا/وقيت ال¾ فودة وغIه من األشعرية الصو

  .خرجت فيه الكتب ا Ãية

 باإلمارات صدرت كتب تؤ�د 8 االختيارات »األ�دية«مر�ز  وعن -

  !األشعرية 1 العقيدة واألصول

و
 «: ع� mعة عن األشاعرة قال فيه.  و
 مقال  ف¾ اjيار ا Ãية د-

 اªالث وهو ÉÊ عن مناظرة ص* اjين «موع فتاوى ابن تيمية 1 ا جت

                                      
¨مد عمارة، . والصوفية، ضمن سلسلة قضايا إسالمية، د فتنة ا/كفI ب� الشيعة والوهابية ���

 هــ، ��	�1 ذي اsجة ) �	�(وزارة األوقاف، ا جلس األ8 للشئون اإلسالمية، العدد 
 Ëص(م، ����ديسم��.(  

  ).	ص (¨مد عمارة، وزارة األوقاف، ا جلس األ8 للشئون اإلسالمية، .  السلف والسلفية، د���
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َأنتم ما لكم 8 الرجل اعzاض، فإنه نÃ ترك ا/أويل، وأنتم : قلت Å: (اvندي ْ َ َ

ُونقل ابن تيمية هذا وقبوÅ Å يدل 8 ) تنÃون قول ا/أويل وهما قوالن لألشعري

هب ، ولكن بعضهم Êاول أن ¼عله 8 مذ)١(�أنه Ïن أشعريا ورÎ بذلك

   .)٣()٢(»ًابتدعوه اسمه مذهب السلف، والسلف ليس مذهبا

• m@pa‹¸û¾aë@paë‡äÛaëŽ�‡ÔÈZ  
- Ëسبتم 
م أقيمت بمالÑيا ندوة Ð ية عن اvجوم 8 السلفية ���� و

ُ

 ا الÑية الصوفية، وaضور »صوفا«با¿امعة اإلسالمية العا ية بمالÑيا، برÐية mعية 

  !يها أشاعرة صوفية من مÃ والسعودية واألردن وغIهاعرÓ و�سالÒ، شارك ف

قد دÐ إ| مؤتمر دو� يدشن  واجهة ) م����( و�ذا Ïن تقرير راند -

: العقيدة والفكر السلفي� فقد انعقد مؤتمر بالقاهرة عË رابطة جديدة �لت اسم

رابطة خريÕ جامعة األزهر، وÔن مؤتمرها األول عن أÆ اsسن األشعري 

 mادى األوÖ ��-	� 1 الفzة من ن�zونتننتالإلواألشعرية، وذلك بفندق ا

ًم، واستضاف Øو مائت� و×س� ضيفا حول ���� مايو ��-
هـ، ا وافق ��	�

Ãيار ووزير األوقاف بمjمن شيخ األزهر ومف¾ ا Ù العالم، وقد افتتحه.  

 هذه ا رجعية األشعرية وقد دارت ¨اور ا ؤتمر m 1لتها 8 إعالن قيام

                                      
أنا أختار قول ترك ا/أويل، وأخرج وصيته الـ¾ أوÚ «:  1 فتاوي ابن تيمية قال بقية الRم���

  .»وفيها قول ترك ا/أويل بها
  .م
���/�/��: ه، ا وافق��	�/�/
� جريدة األهرام، االثن� ���
عـ� mعـة عـن . كمـا ينقلـه د! إن الـسلفية مرحلـة زمنيـة مبار�ـة:  من عجب أن يقال���

 األوÖ من �م الشيخ ا�وÜ �م مف¾ اjيـار ا ـÃية الـشيخ ¨مـد ا�وÜ، أوليس .د
فهم اjين 8 طريقة سلف األمة قبل ظهور ا�ـالف، «:  ح� قال عن السلفية إنها؟عبده 

Öاألعمــال ال´ملـة،  حمــد عبــده، :، انظــر»والرجـوع 1 كــسب معارفــه إ| ينابعـه األو 
)�/��
  .م����رة، بIوت ¨مد عما. د: ، دراسة وoقيق)
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ًبا ناوأة للمرجعية السلفية علميا ومنهجيا وفكريا، ومن الالفت للنظر أن عددا من  � � �

اsضور لم يتوافق مع هذا ا/وجه الغريب، فلما أعلن معارضته من خالل 

̈اÝات Ïن نصيبه اvجوم  مداخالت أو تعليقات 8 ما ألß من Þمات أو 

  !!الÃيحالالذع وا/قريع 

• ê‡’c@óÜÇ@òîÐÜ�Ûa@Œìß‹Ûaë@ÞbàÇþaë@Á’bä¾a@óÜÇ@Õîî›nÛaë:  
ثم مشيخة األزهر  و8 مستوى آخر فقد عمدت إدارة جامعة األزهر -

ًإ| ا/ضييق Ù 8 من يبدي تسا¨ا مع ا نهج اjكتور أ�د الطيب فضيلة بقيادة 

يس وا شار�ة 1 ًالسل*، و
 هذا الصدد منعت عددا من األساتذة من ا/در

ًاالمتحانات وأعمال ا/صحيح، وأحالت عددا من هؤالء األساتذة ا¿امعي� إ| 

  .oقيقات قانونية بتهم متعددة تدور 1 جوهرها حول تبá السلفية 

ًموقفا متشددا من Þية اjعوة 1 عهد فضيلته كما اâذت إدارة ا¿امعة  ً

  !!اإلسالمية ورجاالتها بوصفها Þية سلفية

ووجهت العمداء بãورة رفع أسماء من ينتسبون إ| هذا ا نهج من mيع 

واضطر ! الäيات الcعية،  نعهم من ا/دريس، ولو بتصيد األخطاء، وتلفيق ا/هم

عدد من هؤالء للسفر خارج ا�الد حæ يقå اهللا أمرا Ïن مفعوال
ً ً!  

 1 مناهج ومقررات وامتد هذا ا�طاق من ا حا¤ة وا/ضييق (طال ا/دخل

ا عاهد الcعية إلعداد اÐjة بمختلف ا¿معيات اjعوية، و�يقاف عدد من شيوخها 

�فس األسباب، و�حالة عدد من أئمة ا ساجد ا/ابع� لألوقاف ا تهم� بالسلفية إ| 

  .oًقيقات تنت�ç èا باإلقصاء عن ا ساجد ا ؤثرة والكبIة بمختلف ا دن

ات أنè تعاقد وجرى ترحيل عدد كبI من األئمة ا عارين و
 اإلمار −
ُ

  !للعمل با ساجد ·ن ثبت انتسابهم للمنهج السل*
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و8 خط مواز أغلقت ا دارس الcعية ا�اكستانية بأوامر أمريكية  −
ُ

ٍ
Ç

¤Êة، كما أعيد ا�ظر 1 مناهج دراسية بمختلف ا راحل ا/عليمية 
ُ

! وجرى بالفعل استبدال تلك ا ناهج! ربالسعودية oت دعوى ا/طوي

 !وذلك با خالفة  ا أوÚ به العلماء الرسميون

ُ ما يرصد من استبعاد �عض العلماء من مناصبهم -ًأيضا-ومن الالفت للنظر  − َ ْ ُ

سواء 1 هيئة كبار العلماء، أو بمجلس القضاء األ8، أو هيئة األمر با عروف 

 وعدم االكتفاء بالعلماء ا حلي� مع منع يالفتاووا�è عن ا نكر، أو استIاد 

́فة من الفتيا إال بتÃيح، و�غالق مواقع الفتيا اإللكzونية  .ال

• ›íc@ÚŠb“m@òîßýÇ⁄a@Ýöb�ìÛaëĆ�l‹¨a@ê‰ç@À@b:  

و8 ا حور اإلعالÒ فقد بات اvجوم 8 تلك االختيارات السلفية العلمية  -

�عقديا وفقهيا مادة للحديث ً العام تلفزيونيا وفضائيا، وذلك بدءا من األحاديث ال¾ � � �

1 قناة ا�يل اªقافية، إ| تلك اjكتور الطيب ألقاها آنذاك رئيس ا¿امعة األزهرية 

  !األحاديث واللقاءات اjعوية الشبابية ال¾ نقلتها قناة اقرأ الفضائية

ت جرى فيها وصدرت توجيهات للصحف بتناول هذا ا وضوع عo Ëقيقا

تناول السلف األوائل، ومن ينتسب إ(هم 1 العÃ اsاÝ بدرجات متفاوتة من 

Iا التشهIقد وا/حذير، وأخ�  .)١(!ًا

سالم عبد ا¿ليل و�يل وزارة األوقاف ا Ãية لشئون . ومن ذلك قول د

هم 1 وتأثI فبالوقوف 8 أحواvم ماذا قدم السلفيون ا¿دد vذه اjعوة؟«: اjعوة

                                      
ا/حقيق الصح* ا نشور بملحق جريـدة األهـرام، صـفحة فكـر :  8 سبيل ا ثال يراجع���

  ). م
���/��/��: (، واwي يليه بتاريخ)م
���/ �� /	�(ا¿معة : ديá، بتاريخ
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ا ًيقدموا جديد  ولم،، اتضح أنهم لم يستوعبوا تراث القداêاإلسالميةا جتمعات 

أهم أسباب تأخرها  ؛ بل 8 العكس فقد Ïنوا أحدالستمرار هذه اjعوة وفعا(تها

وا/عقل ومواكبة العÃ   وëاصة بعد أن تر�وا الفهم،واتهامها بالعنف والتشدد

علوم اsياة بدعوى ا/فرغ  »وحقروا من شأن ،äياتوانساقوا وراء تقليد بعض الش

 أغلق السلفيون اwيالوقت  1 ،للعلوم الcعية ال¾ ما قدموا vا أي جديد

أعلنوا أنهم أصحاب الرؤى  ا عا¤ون 8 أنفسهم منافذ ا/نوير وا/حديث

داهم وأن Ù ما ع، الوحيدة ا�اجية الوحيدة الصحيحة بفهم اإلسالم وأنهم الفرقة

وÔنت األخرى، ا/يارات واآلراء اإلسالمية   فاصطدموا بذلك مع Ù؛8 ضاللة

 أدى إ| نفور Ðمة ا سلم� ·اتعاملهم مع اآلخرين   مÑتال¾ السمة fالغلظة 

أن ا�يار السل* هو اsل للخروج من األزمات ا تالحقة  اwين عقدوا اآلمال 8

  .)١(»لم oقق vم اjعوة السلفية ا عا¤ة ذلكف؛ oيط بهم وا ستعصية ال¾

من مر�ز األهرام لتراسات -و�نموذج آخر ¬د ا�احث نبيل عبد الفتاح 

ن أسباب تغI  يؤ�د أ-اjينية  ورئيس oرير تقرير اsالةواالسzاتيجية السياسية

 1دة  اªقافة اإلسالمية ذات ا¿ذر الوهاÆ السائ م1f Ã موقف الطبقة الوسطى

إنما ؛  وf ثقافة وضعية متشددة حنبلية وال تعكس اإلسالم،العربية  ا¿زيرةهشب

 انتقلت إ| هنا وال¾ ا�ليج وا¿زيرة 1 وأنماط السلوك ،االجتماعية تعكس ا�نية

  .)٢( !!»السل* داخل mاعة اإلخوان ا سلم�طريق اsر�ة السلفية أو ا/وجه  عن

ًوم 8 السلفية شيئا مألوفا o 1قيقات «لة وهكذا صارت عناوين اvج ً

ا(وسف ا ملو�ة لتولة 1 مÃ، وللتمثيل فقط هذه بعض عناوينها 1  روز

  ):م����-����(السنت� األخIت� 
                                      

  ).م
���/��/��: (، جريدة األهرام، بتاريخ)سلفية ا عا¤ين تراجع وmود (���
���Å م����/�/��: (، بتاريخ)أون 2 1(8 قناة ) مانشيت( 1 برنامج  من لقاء.(  
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  .ا�طر ا�اعم 1 مÃ.. السلفيون  −

 .ألغام السلفية تهدد بتفجI الوحدة الوطنية −

  .)١( !وا/طرف للجميع. .الفلوس للمشايخ : 1 القنوات السلفية −

 اإللكzوñ مع مف¾ اjيار ا Ãية »أون إسالم«و
 مقابلة نcت بموقع 

! ع� mعة اعتË أن السلفية ا تشددة أقرب إ| العلمانية منها إ| اإلسالم .د

إذا «ًشارحا أنه ! وأن الفكر السل* ا نغلق هو الوجه اآلخر للفكر العلما©

يد أن تعزل اjين عن سI اsياة، فإن السلفية تسò إ| أن Ïنت العلمانية تر

  .)٢(»!تنعزل باjين عن الواقع

َومن أخطر ما رصد من هذه ا/حقيقات الصحفية ما ِ  أجراه الصح* مكرم ُ

ُ¨مد أ�د مع فضيلة شيخ األزهر، واwي نc 1 األهرام بتاريخ 

  :هر قال فضيلتهم ؛ ف* سؤال حول أسباب تراجع دور األز����/�/��

» ... Ãقافة 1 مªاكية وا ار�سية 8 اzلكن سيطرة بعض العنا¤ االش

́نته، وأدت إ| تراجع دوره  خالل هذه الفzة أسهمت o 1ديد دور األزهر وم

خارج مÃ، 8 ح� نشطت جهود آخرين /مأل هذا الفراغ، نشطت الكنيسة 

 ونشطت ا ار�سية 1 جهودها للتقليل من الغربية 1 دورها ا/بشIي 1 إفريقيا،

  !»ًأهمية اjين، وساد فقه ا�ادية، وسعت الوهابية إ| أن تمأل جزءا من هذا الفراغ

أعود «: وحول oول اjين 1 نظر ا�عض إ| مظاهر وطقوس شäية قال الشيخ

إنه 1 غيبة دور األزهر نشط السلفيون، ونشطت بعض ا ذاهب الوافدة، : فأقول

!! وحاولت الوهابية أن تمأل الفراغ، وانتc فقه ا�ادية 8 حساب فقه الوسط

                                      
 el-wasat.com(¨مد هشام الراغب، موقع الوسط اإللكـzوñ . د:  معاداة السلفية، مقال���

  ).م����/	/��( :بتاريخ

  .لبهشام جعفر وعبد اvادي أÆ طا: م، إعداد����/��/
� موقع أون إسالم اإللكzوñ، بتاريخ ���



  

 

169 

ية
لف

س
 ال

دة
قي

لع
ة ا

ه
ج

وا
م

 
ية

م
ال

لك
 ا

ق
فر

بال
  

عcات الكتب ال¾ Ïن يطبعها األزهر لzويج فكر الوسطية خاصة (ووجدنا 

كتب األشعرية وتفسI ا¿الل�، وقد أعيد طباعتها خلسة 1 ا�ارج، وأضيف 

سخ ال¾ طبعها األزهر؛ ًإ| حاشيتها تفسIا و�ضافات لم تكن موجودة 1 الن

  .»...لzويج أف´ر متشددة رفضها األزهر 8 طول تارuه

! الفروق ليست جوهرية«: و
 سؤال حول الرافضة وا وقف منهم قال الشيخ

مدا كما نتبعه، ويقدسون  ًهم يؤمنون باهللا الواحد الصمد، وØن نؤمن به، ويتبعون̈ 

أئمتهم، ويصلون خلف أئمتنا، وا�الف القرآن اwي نقدسه، ويمكن أن نص� خلف 

 هو األوÖ -كرم اهللا وجهه-�¨صور 1 ترتيبهم ألمور ا�الفة؛ ألنهم يعتقدون أن عليا 

واألكÀ استحقاقا، ويعتقدون 1 تسلسل األئمة وصوال إ| ا هدي ا نتظر
ً ً«.!  

مدا -ًأيضا-أوليس الوهابية   ̈  �ً يؤمنون باهللا الواحد الصمد ويتبعون

  !ويقدسون القرآن؟

وقد احتوى اللقاء 8 مسائل أخرى 1 ا وقف من ا(هود وا�صارى 

باإلضافة إ| اعتبار ا�الف !! Ïًن الشيخ فيها غريبا ح� اعتËهم مؤمن�

َمع الشيعة الرافضة 1 هذا اsوار و
 غIه خالفا غI جوهري، كما عرض  « َ ً

  !يبالقنوات اإلسالمية بما فيها قناة أزهر

هذا، وقد أحدث هذا ا/حقيق ردود فعل متعددة، فقد قام اjكتور عبد 

بن عثمان ا/و¼ري ا دير العام للمنظمة اإلسالمية للzبية والعلوم واªقافة  العزيز

  . م����/�/��بالرد 8 شيخ األزهر 1 األهرام بتاريخ 

م ذكر ما سماه إن فضيلة الشيخ الكري«: ف´ن ·ا ورد 1 رده 8 شيخ األزهر

فقهاء ا�ادية والوهابية مع الكنيسة الغربية وا ار�سية، وهذا خلط ال يليق أن 

يصدر من فضيلته؛ فالكنيسة الغربية بأهدافها االستعمارية، وا ار�سية بأهدافها 

اإلsادية ال ¼وز أن يقرنا بفقه إسالÒ قد ôتلف مع بعض اجتهاداته، أو مع دعوة 
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  . »...ف مع بعض أف´رهاإصالحية قد ôتل

Åقل عن مؤسسها، ثم ختم الرد بقو�إنá «: ثم ذكر أصول هذه اjعوة اإلصالحية با

1 هذا ا�صوص Ïن كبوة جواد لعله يعمل 8 ) األهرام(اعتقد أن ما ورد 1 حواره مع 

õ 1اوزها بفكر العالم الكبI وحصافة اإلمام ا¿ليل، وبالروح السمحة ال¾ عرفناها 

  . »األزهر الcيف و
 علمائه الكرام عË العصور

�وباحتجاج السعودية وردها 8 هذا ا/Ãيح ا علن رسميا عن شيخ األزهر  ¥

فقد بدا أن اjخول 1 مثل هذه ا/حقيقات الصحفية سوف يسبب إش´الت 

ًسياسية، وبعد هذا ا وقف فقد صار مألوفا أن Êال الصحفيون 8 ا تحدث� 

  !لرسمي� باسم األزهر وهما سفIان من وزارة ا�ارجية ا Ãيةا

ومن آخر ما تفتقت عنه القرائح 1 معاداة ا/يار السل* إغالق القنوات 

الفضائية اvادفة، وال¾ جرى عليها �الت من التشويه والتشويش، (نتè األمر 

  !بإغالق اثن¾ عcة قناة 1 بضعة أيام

ومن ا سلم به أن 
«

ًإغالق هذه القنوات سيzك فراç كبIا 1 اsياة اjينية  ً

  .jى ا¿ماهI العربية واإلسالمية

pì–@Òb—ãfiÛë:  

1 خضم هذا اvجوم العا2 وجد من األساتذة األكاديمي� من Êاول أن 

 Õوأسلوب منه ،öاءات بش÷ علzيعيد األمور إ| نصابها، ويرد 8 االف

  ! ¨لية Ïنت أو أجنبية»أجندات خاصة«ب ًبعيدا عن العمل sسا

فقد صدر aث عن وزارة األوقاف ا Ãية وا جلس األ8 للشئون 

تيارات إسالمية : ، من سلسلة دراسات إسالمية، بعنوان)���(اإلسالمية العدد 



  

 

171 

ية
لف

س
 ال

دة
قي

لع
ة ا

ه
ج

وا
م

 
ية

م
ال

لك
 ا

ق
فر

بال
  

  : ، وقد شارك o 1ريره Ù من)١(معا¤ة، ا¿زء األول، يتناول قضية السلفية

  . عبد اللطيف ¨مد العبد. د.ا¿ليند، أ¨مد السيد . د.أ

  : وNا جاء فيه عن معI السلف والسلفية
يعلم اjارسون /اريخ الفكر اإلسالÒ أن مدارسه ا تعددة، وفرقه ا ختلفة «

يرجع Ù منها 1 تاريخ نشأته إ| شخص مع� يرتبط به تاريخ نشأتها فتنسب إ(ه، 

صل بن عطاء، وتاريخ نشأة األشاعرة بأÆ اsسن كما يرتبط تاريخ نشأة ا ع�لة بوا

األشعري، و�ذلك فقه ا ذاهب األربعة؛ Ù مذهب منها يرتبط بتاريخ إمامه 

إلخ؛ فإن هذه ا ذاهب ... ومؤسس قواعده وأصوÏ ،Åلشافعية واsنفية واsنابلة

  . الفقهية والRمية ترتبط بمؤسس ا ذهب و�مامه اwي تنسب إ(ه

ً فإن أمرهم . نسبته Uتلف تماما عن هذه اSذاهب، أو تلك أما السلف

الفرق، فهم ال يرتبطون بشخص معb ينتسبون إ[ه، و\نما تنسب األشخاص 
فالن السلk، أو فالن يأخذ بمنهج السلف، وهم ال : إh منهجهم، فيقال

يع2ون . مسارهم ا�اريq عن مذهب فكري خط mفسه أصوال، أو 
ً r

إنهم ليسوا .. فرد بها، كما فعلت اSدارس الtمية اSختلفة، الَقواعد ان
كذلك، و\نما هم األصل األول اyي انشق عنه غ�ه من الفرق واSدارس 
َاألخرى ال# وضعت mفسها أصوال وقواعد انفردت بها، وتم}ت بها عن  ً

ة نسبة غ�ها باالنتساب إ[ها، {لقدرية نسبة إh القول بنk القدر، واSرجئ
  . إلخ... إh القول باإلرجاء، واSعطلة نسبة إh القول با�عطيل

                                      
 و�نما بيـان أن ا وقـف العلـö ،السلفيةالعقيدة استيفاء دفاع عن هنا ليس ا قصود  ���

 وأن ا¿هـات الرسـمية إ| مـا قبـل اإلعـالن ،ا نصف بمنأى عن ا/وجهات ا شبوهة
ا¿هات العلمية :  سواء 1 ذلك،الغرÓ للحرب 8 السلفية ال يعرف منها هذه الشنشنة

  .األمنيةواjعوية أو ا¿هات 
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�@@aì���îÛ@Lò��îßý×@ò��Ó‹Ï@aì���îÛ@ÑÜ���Ûa@æg

@@@WÈjÛa@Þëb±@bà×@Lb₣í‹ØÏ@bĆjç‰ß@@áçŠì—�í@æc@

@@@Lò��Û�nÈàÜÛ@bĆàî���Ó@áè��ÜÈvîÏ@Lé��mbibn×@À

ò÷u‹¾aë@Lñ‹Çb’þaë�� 
_JÛ¦<�‚<‚éŠÖ]<‚ßé×¢]  

إن السلف ليسوا فرقة 
��مية، ليسوا مذهبا فكريا، كما  ً

�اول ا�عض أن يصورهم . 
ًكتاباته، فيجعلهم قسيما للمع�لة، 

 وهذا خطأ... واألشاعرة، واSرجئة
ًتاريq ومنه� معا ينب� ا�نبيه 

Bي أكرمه اهللا ب�ف إ[ه واyًذر منه، بل �ب ا�حذير منه أيضا، إنهم ا�يل ا

ًالصحبة، فتل� عن الرسول مشافهة أو سما�، فعا� نزول الو� وتبليغ الرسالة، 

rو�مل مع صاحبها أمانة ا�بليغ Aا، فبلغها كما سمعها، وهم الصدر األول اyين 

Sافظون لسنته وصفهم الرسول بأنهم خ� القرون، هم اBهتدون بهديه، ا
ِواBاملون Aا، ف�نوا األئمة األعالم . ا�ل� عن الرسول، و�مل أمانة ا�بليغ 

�

عنه بعد رحيله، وقاموا بأمانة اmصح هللا ورسو� من بعده، هم �لة اSنهج اmبوي 
ً علما �. االعتقاد و£ السلوك، و�مل اSسئو[ة واالل�ام باالتباع واالقتداء

وعمال، ف�نوا . االعتقاد أئمة، و£ السلوك قدوة، فإذا قيل
ً

السلف؛ فإن اللفظ : 
الثة ال# وصفها الرسول بأنها خ� القرون، وأمرنا  ين©ف إh أهل القرون ̈ا

  . باالقتداء بهم، واألخذ عنهم واالحتجاج بسلوªهم وبرأيهم عند غياب اmص
hا سابقة إm نا . دراسةDحدد بالقرون وقد أSأن هذا السبق الزم¬ ا 

ا¨الثة األو، ال يكk وحده �حديد اSراد بلفظ السلف واSقصود منه، و\نما ال 
ًبد أن يضاف إh ذلك ®ورة اSوافقة ا�امة للكتاب والسنة نصا وروحا، فمن  �

خالف الكتاب والسنة فال يعت2 من السلف اSقصودين بهذا اللفظ، و\ن {ن 
  . )١(عيش بb أظهر الصحابة وا�ابعbي

                                      
ابن تيمية وموقفه من قـضية ا/أويـل، الفـصل ) حوالRم لتكتور ا¿ليند : (انظر كتابنا ���

  .ا�اص با/أويل عند السلف



  

 

173 

ية
لف

س
 ال

دة
قي

لع
ة ا

ه
ج

وا
م

 
ية

م
ال

لك
 ا

ق
فر

بال
  

�@@@@@@@ð‰Ûa@wèä¾bi@æìà—nÈ¾a@éi@†a‹í@òîÐÜ�Ûa@ÅÐÛ

@@@@@@@@@@À@¶ëþa@æë‹�ÔÛa@Ýçc@åß@òßþa@ÑÜ�@éîÜÇ@Šb�

@@@@@@@@@@@æe‹�ÔÛa@À@ï�ç@b�à×@LéÛì�–cë@†bÔnÇüa@Ýöb�ß

|îz—Ûa@ðìjäÛa@sí‡¨a@Àë@áí‹ØÛa�N 

أما لفظ السلفية ف�اد به 
اSعتصمون باSنهج اyي سار عليه 
سلف األمة من أهل القرون األو 
. مسائل االعتقاد وأصو�، كما 
³ . القرآن الكريم و£ اBديث 
اmبوي الصحيح، فآمنوا بها ودعوا 

وال �ريف Aا عن ظاهرها، وقد تم} وردت بدون تأويل وال تعطيل، إ[ها، كما 
هذا اSنهج السلk . مسائل األسماء والصفات والقضاء والقدر بمعالم أساسية 

أشار إ[ها القرآن الكريم، أو السنة اmبوية اSطهرة، فأخذ بها السلف جيال
ً

بعد  
جيل، وسار عليها من اعتصم بهذا اSنهج من األئمة األعالم . µ جيل يأخذ 

ٌقهم عن سابقهم ح¶ يومنا هذا، فما اندرس Aذا اSنهج معلم وال خفقت � الح َ ْ َ

منهج القرآن . تأسيس ا[قb، : راية، وقد أDنا إh قواعد هذا اSنهج . كتابنا
  . )١( فل�جع إ[ه من أراد ا�فصيل

يتسلم µ جيل راية هذا اSنهج اmبوي Nن {ن قبلهم من أهل اBق واالتباع 
عملون به، ويدعون إ[ه، ويدفعون عنه حجج اSبطلb وشبهات اSغرضb ح¶ في

ًيسلموه نقيا صافيا Sن بعدهم من األجيال ا�ا[ة، وال تزال هذه الطائفة ظاهرة باBق  �

صادحة به . µ جيل ح¶ يأتيهم أمر اهللا وهم ظاهرون، ال يºهم من خالفهم . 
هم بقايا من أهل العلم : ام أ�د . خطبته بقو�rذلك قل أو ك«، وقد وصفهم اإلم

ُيدعون من ضل إh اAدى، ويص2ون منهم * األذى، �يون بكتاب اهللا اSو¼، 

¿ويب©ون بنور اهللا أهل الع¾، فكم من قتيل إلبليس قد أحيوه، وªم من تائه ضال  ُ

  .)٢(قد هدوه، فما أحسن أثرهم * اmاس، وأقبح أثر اmاس عليهم
                                      

مد السيد ا¿ليند، ط: انظر ���   . م	
��القاهرة، : تأمالت حول منهج القرآن 1 تأسيس ا(ق�، د̈ 
  .)���-���/��(«موع الفتاوي : راجع ���
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�ïÐÜ�Ûa@Z@@@@@@@@@@@âì�ÔÛa@õüû�ç@Ýîj��@ÙÜ��@åß@Ý×@ìç
@@@@Þü‡n��üaë@ï�ÔÜnÛa@À@áèvèäß@wèãë@LµÔib�Ûa
@@@@@@@ÚìÜ��Ûa@À@áèm��ß@Éibmë@LâbØyþaë@†bÔnÇüaë

�a@¶g@��Ûaë¶bÈm@�N@ @
_J<�‚ßé×¢]<‚Û¦  

 

� @L|îz—��Ûa@âý���⁄a@wèä��ß@Ý��r @̧òîÐÜ���Ûa@æg
@@@@@@@@a@é�mëŠ @̂À@Léãìà›�ß@ó�ÜÇ@ÅÏb�aë@@Lò¬b“�Û

@@@@@@@@@ð‰�Ûa@åí‡�Ûa@Ù�Û @̂LòÔßb��Ûa@òíŠb›¨a@énàÓë
@ïÔäÛa@ê‹çìu@À@‡îyìnÛa@óÜÇ@ÅÏby�N@ @

_J‚fÃÖ]<ÌéŞ×Ö]<‚fÂ<�  

 ...kهو : و* ذلك فإن السل
µ من سلك سبيل هؤالء القوم 
السابقb، ونهج منهجهم . ا�ل� 
واالستدالل واالعتقاد واألح�م، 
وتابع مس�تهم . السلوك والس� 

  . )١(»ًما لم يكن يومئذ دينا، فليس ا[وم بدين: ً دائماإh اهللا تعاh، ويكون شعاره
  :Ãوأهم مزايا السلفية ما ي«

إن السلفية تمثل منهج اإلسالم  -�
ــــافظ *  ــــصحيح، واSح ال
مضمونه، . ذروتـه الـشاÆة، 
ــسامقة،  ــضارية ال Bــه ا وقمت
ذلــك اÇيــن اyي حــافظ * 

ا�وحيد . جوهره ا�m؛ فمنع تردي العقيدة اإلسالمية . أوحال الوثنية، بـل 
ضـعاف اإلرادة إنه حـارب الÈعـة ا�2يـة الـ# نـتج عنهـا رªـود اAمـم و\

  . ًاإلنسانية، Éافظا * مصادره وعقيدته، وعبادته ومعامالته ونظمه
 إن السلفية {نت وال تزال تأخذ * �تقها اSحافظة * أصالة األمة -�

اإلسالمية، . عقيدتها وDيعتها، وأخالقها ومناهجها، ح¶ ال تتميع وال 
ا�وحيد، وا�ل�، واالتباع، : .ته�، وذلك باالل�ام بمناهج السلف الصالح 

 . واالستدالل، وال�ªية

 وªما تدعو السلفية إh األصالة؛ فإنها �مل طابع اSعا�ة والسË اÇائم Êو ا�قدم؛ -�
 . Íوذلك باBث * مواكبة اmهضة العلمية باmظر وا�جربة، وغ� ذلك

                                      

-�ص(¨مد ا¿ليند . د.أ �م  من���.(  
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�ïÐÜ�Ûa@Z@@@@@@@@@@@âì�ÔÛa@õüû�ç@Ýîj��@ÙÜ��@åß@Ý×@ìç

@@@@Þü‡n��üaë@ï�ÔÜnÛa@À@áèvèäß@wèãë@LµÔib�Ûa

@@@@@@@ÚìÜ��Ûa@À@áèm��ß@Éibmë@LâbØyþaë@†bÔnÇüaë

¶bÈm@�a@¶g@��Ûaë�N 

ًوقفت سدا منيعا . وجه ً إن السلفية قد جددت اÇعوة اإلسالمية دائما، و-� �

�اBرÎت الغربية ال# تريد استعباد ال�ق ماديا وروحيا، كما أكدت * أن  �

اإلسالم دين ودولة، ودنيا وآخرة، و�لت راية �رير العقول من الوثنية 
 . وال�ك وا�قليد، ودعت إh ا�مسك بم�رم األخالق

ة، Sجرد رأي ارتآه . مسألة �تمل ً إن السلفية ال تكفر أحدا من أهل القبل-�
ًا�أويل، مع اعتباره Æطئا ال غ�، فمن حكم با�كف� Ïيعا عند أول  ً

 .خالف شÐ، فليس من السلفية، والسلفية براء منه 
òîÐÜ�Ûa@éíì“m@Z@ @

  : ً قديما-أ
بالرغم ·ا يتصف به أهل 

السلف من م´رم ومزايا، فقد أراد 

هم أهل األهواء وا�دع تشويه

  . )١(واإلزراء بهم عند السفهاء وا¿هال

  : »فقد لقبوهم بألقاب Ïن خصومهم هم األوÖ بها، من أمثال

ا عطلة وا ؤولة من ا¿همية وا ع�لة واألشاعرة، : »سماهم بها Ù من: ¥ ا شبهة-�

وال عيب فيهم سوى أنهم أثبتوا ما وصف اهللا تعا| به نفسه، أو وصفه به 

 Åريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال تمثيل، وال تأويل، �رسوo Iمن غ ،

ًوهم أيضا أشد ا�اس تعظيما هللا  ً
 ولصفاته سبحانه، يقول نعيم بن �اد، �

  : )ه
��ت(شيخ ا�خاري 

»من شبه اهللا بùء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف اهللا به نفسه «

                                      
  .)�	ص(السنة، : أ�د بن حنبل ���
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åí‡���Ób¨a@õüû����@Þì���Ôãë@ZD@aì���mìß
áØÄîÌiCL@@@@@@�b–@Ýßb’@wèäß@òîÐÜ�Ûa@æhÏ@

@@@@@@@@@ò�Üy‹·@o��îÛ@ï�çë@Læb�Øßë@æb�ßŒ@ÝØÛ
óènãa@‡Ó@ï²Šbm@Šì�@ëc@LòîäßŒN@ @

_J‚fÃÖ]<ÌéŞ×Ö]<‚fÂ<�  

رسوÅفقد كفر، فليس فيما وصف اهللا به نفسه، و
ُ

  . »تشبيه: 

 .)نفاة القدر(أطلقها عليهم ا ع�لة والقدرية : ِّ ا جËة-�

 /قديمهم أبا بكر وعمر )غالة الشيعة(أطلقها عليهم الرافضة :  ا�اصبة-�

 .  1 ا�الفة»ع�«وعثمان 8 

اwي ال يعتمد : واsشو من ا�اس(أطلقها عليهم ا ع�لة وا�وارج :  اsشوية-	

 .أراذvم: واsشوية من ا�اس) عليه

» الش´ك-� W : ،الشك úمع Iأطلقها عليهم ا رجئة؛ الستثنائهم 1 اإليمان 8 غ

 . ً�افة واحتياطا للعمل

 . أطلقها عليهم الرافضة، 8 أنهم هم ا�اصة وا ؤمنون:  العامة وا¿مهور-�

  : اًـ حديث- ب
م السلف؛ ألنهم رواد ع© يرى بعض اSفكرين اSحدثb أن اSع�لة ه

اإلبداع، اyي تبلورت فيه حضارة األمة العقالنية اSستن�ة قبل ع© اSما[ك، 
وهم يدرجون Ñا�ت ا�كف� ضمن السلفية، من أجل ذلك حاولوا اتباع منهج 
اSست�قb . تشويه صورة اإلسالم، من خالل تشويه السلفية، حيث وصموهم 

mصوصية واألصو[ةبالرجعية والتشدد وا .  
بل يرى بعض أذناب اSست�قb أن السلفية اÇينية، ليست إال رجعية 
 hعالقات بدائية، ثم االنكفاء إ hضاري وا�حول إBجسدت مرحلة العقم ا

  . األصول اÇينية األو، . صيغتها اmصية العقدية
وهذا الtم الفاسد يهاجم اÇين 

  . صارقبل أن يهاجم ا�نود واألن
موتوا «: ونقول Aؤالء اBاقدين

 فإن السلفية منهج شامل صالح ،»بغيظكم



  

 

177 

ية
لف

س
 ال

دة
قي

لع
ة ا

ه
ج

وا
م

 
ية

م
ال

لك
 ا

ق
فر

بال
  

@@@@@@@@@æc@ó�ÜÇ@ò�Çbà§aë@òä�Ûa@Ýçc@ÕÐma@‡Óë
@@@@@@@†‹�v·@áç�ÐØm@Œì°@ü@µàÜ�¾a@õbàÜÇ
@@@@@@@@é�äß@‰�‚ûí@‡�yc@Ý�×@Ý�i@LW�a@dĐ©a
@@@@@@@@@@d�Đ©@é�ßý×@†‹�í@åß@÷îÛë@LéîÜÇ@†‹íë

@ëc@‹ÐØí@êdĐ‚cáqûí@ëc@Õ�ÐíN 

Óقد انت qزمان وم�ن، و³ ليست بمرحلة زمنية، أو طور تاري Õ١(ل( .  
بل ³ منهج �مل . طياته األصالة مع اSعا�ة، ال الرجوع إh الوراء، والسلفية 

م إh دنيا اSسلمb، أو كما يقول اإلمام بهذا ³ اSنهج الوحيد اSؤهل لعودة اإلسال
  . )٢(»لن يصلح آخر هذه األمة إال بما صلح به أوAا: سمالك 

  : وحول االتهام بالغلو وا�كف� البن تيمية ورد . ا�حث
- فتكفI ا ع� -ًوهو من ا تهم� ظلما با/كفI-يقول اإلمام ابن تيمية «

 ¼وز اإلقدام عليه، إال بعد أن تقوم 8  ال-aيث Êكم عليه أنه من الكفار

¥أحدهم اsجة الرسا(ة ال¾ يتب� بها أنهم �الفون للرسل، فليس ألحد أن 

 Å جة ويتب�sتقام عليه ا æًيكفر أحدا من ا سلم� و�ن أخطأ وغلط ح

ا حجة، ومن ثبت إيمانه بيق� لم يزل عنه بالشك، بل ال يزول إال بعد إقامة 
ْ ُ َ

s٣(»جة و�زالة الشبهةا( .  

وقد اتفق أهل السنة وا¿ماعة 8 

أن علماء ا سلم� ال ¼وز تكفIهم 

بمجرد ا�طأ ا حض، بل Ù أحد يؤخذ 

منه ويرد عليه، وليس من يرد �مه 

أخطأه يكفر أو يفسق أو يؤثم، �طأ 

 هو من أحق األغراض -و�ن أخطأوا-ودفع ا/كفI عن علماء ا سلم� 

cا سلم� من أعظم ال Iة، فإن تسليط ا¿هال وا تعال� 8 تكفÐعية با را

ًا نكرات، ونسبة أقواvم هذه إ| علماء السنة وسلف األمة هو أشد نكرانا 

                                      
���Åمن قال بقو ûو Üكتور ا�وjهذا رد بليغ 8 ا 
  . و
  ).���-���ص(عبد اللطيف العبد، . د.أ هذا من �م ���
  .)���-��	/��(راجع «موع الفتاوي  ���
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»وأعظم بهتانا، فمن كفر ا سلم� أو استحل دماءهم وأمواvم ببدعة ابتدعها  « َ ً

ب نهيه عن ذلك وعقوبته بما يزجره ليست 1 كتاب اهللا وال سنة رسوÅ، فإنه ¼

ُولو بالقتل أو القتال، فإنه إذا عوقب ا عتدون من mيع الطوائف Ïن ذلك ·ا 

  . يصلح به حال ا سلم�

و�ذا اجتمع 1 الرجل الواحد خI وh وفجور وطاعة، وسنة وبدعة استحق من 

العقاب بقدر ما فيه من ا واالة واªواب بقدر ما فيه من ا�I، واستحق من ا عاداة و

الc، فقد ¼تمع 1 الشخص الواحد موجبات العقوبة وموجبات اªواب، وهو لم 

، فما بالكم وقد أصبح استعمال )١(uرج بذلك عن اإليمان إ| الكفر أو الفسق

ًهذين اللفظ� شائعا 8 ألسنة بعض الشباب بدون علم بcوط ا/كفI وال فقه 

خالفة 1 الرأي وحدها أصبحت Ïفية التهام ا خالف لضوابطه، و�أن قضية ا 

  . بالكفر وا�روج عن ا لة

إن سلف األمة وأئمتها Ïنوا من أبعد ا�اس عن استعمال هذه الäمة 1 حق 

الشخص ا ع�، وÔنوا ا�موذج والقدوة 1 استعمال األلفاظ بدقة متناهية 1 ا سائل 

إن هذا الرأي من اعتقده 1 ربه :  الرأي ا خالفا�الفية الكËى، ف´نوا يقولون 1

فهو Ïفر، ومن نقله عن السلف فهو Ïذب 1 نقله، ومن وصل إ(ه باجتهاده فهو «تهد 

�طئ مثاب، ومأجور 8 اجتهاده، هكذا Ïن موقف السلف 1 القضايا ا�الفية، 

»يدعون أنهم بذلك واwين يتهمون ا خالف vم 1 عÃنا هذا بتهمة الكفر والفسق و

¥سلفيون، أو أنهم يعËون عن ا نهج السل* فعليهم أن يراجعوا أنفسهم، فلعلهم  ُ

ُا خطئون، أو لعل ما معهم من نقول Ïذبة أو مكذوبة 8 السلف، أو لعلهم �طئون 1 

Wفهم هذه ا�قول إن صحت، فلم يفقهوا مراد السلف منها، أما أن يتقولوا 8 السلف بما 

                                      

�(الفتاوي، : راجع ���/���(.  
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@@@@@@@@@@òÐîz�–@À@k�n×@‹—�ß@À@µîßýÇ⁄a@WÈi

@@@@@@É�u‹m@ñ‹�–bÈ¾a@�ÐØn�Ûa@ñ‹çbÃ@æc@âa‹çþa

@@@@@@@@bèäß@Ş̃ ‚ë@ÑÜ�Ûa@kn×@ñõa‹Ó@¶g@bè�b�c@À

òíëbzĐÛa@ñ‡îÔÈÛaë@òîàîm@åia@kn×N 

  .)٢( )١( السلفمكذوب 8: َليس عندهم فهذا مردود عليهم، ونقول

ولقد راجت هذه الفرية 8 كثIين واستغلها كثIون من الطرف اآلخر «

8 سلف األمة حæ بلغ األمر أن بعض اإلعالمي� 1 مÃ للتشنيع بها 

كتب 1 صحيفة األهرام أن ظاهرة 

ا/كفI ا عا¤ة ترجع 1 أساسها 

»قراءة كتب السلف وخص منها إ| 

كتب ابن تيمية والعقيدة 

الطحاوية؛ هكذا با�ص عليهما، 

 ب� عشية وضحاها صدور ا/عليمات ا�فية وا علنة بتحريم ْوأصبحنا ننتظر

  !! اقتناء أو قراءة هذه الكتب

ِوهذا من وجهة نظرنا يعود إ| شيوع هذه الفرية الظا ة 8 ألسنة ا نتسب� 
  . سلفإ| ال

ًإن هذه الفكرة ا�اطئة قد تسللت إ| أذهان بعض ا شتغل� بالعلم بناء 8 

: ما سمعوه، وليس بناء 8 ما قرأوه هم بأنفسهم، و�م سمعنا من بعضهم من يقول

وأين قرأت هذا عند ابن تيمية، و
 أي : إن ابن تيمية يكفر ا خالف Å، و ا سأ�اه

 هو ا عروف عنه، وا شهور عن مذهبه، والغالة سمعت أن هذا: كتاب Å؟ يقول

  . ا عا¤ون يرددون ذلك عنه وعن السلف

هكذا يقولون، و�م Ïن بودنا أن نسمع من هؤالء أنهم قرأوا البن تيمية 1 

 Iى العامة وا�اصة بدال من االقتصار 8 السماع من غj تراثه وهو متوفر
ً

                                      
  ).��-��ص(د ا¿ليند، ¨م.  من �م د���
  .ً وهذا من أحسن الرد 8 افzاءات وسفاهات ا�حوث العزمية ا شار إ(ها آنفا���
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ا تخصص�، وبدال من تبá الفكرة وا
ً

عتناقها كقضية مسلمة، وf 1 واقع األمر 
«

  . )١(»مكذوبة 8 تراث ابن تيمية، و8 تراث السلف بصفة Ðمة

  : وحول ما يتعلق باÖالف . قضية الصفات بb السلف وأهل الtم جاء با�حث
ًمن ا علوم jى ا تخصص� 1 تراث السلف أن vم موقفا متمÑا 1 قضية « ً

ت اإلvية، اعتصموا فيه بما ورد عن هذه القضية 1 الكتاب والسنة األسماء والصفا

نصا ال تأويال، فهم يثبتون هللا تعا| ما أثبته �فسه من mيع صفات الكمال ال¾ 
ً �

 1 األحاديث �ارتضاها �فسه وورد بها اwكر اsكيم، أو وصفه بها نبيه 

ة إ| سماء اjنيا، وغIها من الصحيحة؛ كصفة ا Õء، واالستواء، والþول Ù (ل

الصفات اإلvية ال¾ وردت بها األخبار الصحيحة، وال¾ ليس للعقل مدخل 1 

إثباتها أو نفيها عن اهللا ما لم يكن قد ورد بها ا�ص، وهذا ا وقف ا تمu Ñتلف 

ًعنه تماما موقف ا تäم� من هذه القضايا؛ حيث وضعت Ù فرقة �فسها 

�معيارا عقلي ًا جعلته أصال vا، ومقياسا لقبول إثبات الصفة الواردة 1 القرآن، أو ً ً

نفيها عن اهللا بتأويلها و¤فها عن الظاهر، أما موقف السلف فإنه قد ال�م 

القول بإثبات ما أثبته القرآن، ون* ما نفاه القرآن بدون تأويل، وال تعطيل، وال 

تäمون يشنعون 8 موقف السلف ، فأخذ ا )٢(تشبيه، كما هو مب� 1 موضعه

ًبأنهم مشبهة و«سمة، وأحيانا حشوية؛ ألنهم يثبتون الصفات اإلvية بدون 

  . تأويلها وبدون ¤فها عن ظاهرها

أهل ا/فويض والتسليم، وال أريد أن : ًو�ذا أرادوا نوÐ من ا جاملة vم قالوا

 من غرضنا 1 هذه أستطرد h 1ح موقف السلف 1 هذه القضية؛ ألن ذلك ليس

                                      
  ).��� -���ص(عبد اللطيف العبد، .  من �م د���
اإلمام ابن تيمية وموقفه من قضية ا/أويل، ومقدمة : راجع تفصيالت هذا ا وقف 1 كتابنا ���

  . فسI ا¿امع /فسI شيخ اإلسالم ابن تيميةا¿زء األول من دقائق ا/
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  : اjراسة ا ختÃة، ولكن أود أن أضع ب� يدي القارئ اsقائق اآلتية

ً إن الRم 1 قضية الصفات اإلvية نفيا أو إثباتا يعتË خوضا 1 الRم عن -� ً ً

اwات اإلvية، ومعلوم أن مدارك العقول ألمور الغيب، و8 رأسها ما 

 ،Iع أمر ¨تم �يتعلق باهللا، أمر شاق وعسcٌواالستعانة فيها بنور ال

وÝوري إذا أردنا تأسيس العقيدة 8 ا(ق� ا¿ازم، فما لم يرد نص بأن 

اهللا استوى 8 عرشه، أو أنه يþل Ù (لة إ| سماء اjنيا، من أين للعقل 

ًأن يعلم ذلك نفيا أو إثباتا؟ وهل معه د(ل يقيá يهديه إ| القول باإلثبات  ً

�* للصفة ا عينة، إال وردود الcع فيها؟ إن ذلك األمر ال ينتö إ| أو ا

Ðَلم الشهادة، وبا/ا� فليس Å نظI يقاس عليه حæ يمكن القول بأن 

ًللعقل مدخال 1 ا�* واإلثبات بعيدا عن ا�ص ً
 .  

إذا Ïن طريق العقل إ| القول باإلثبات أو ا�* مسدودا أصال إذا عزل نفسه 
ً ً

 ا�ص، فهل من ا عقول أنه يستطيع ا�حث 1 تكييف الصفة ال¾ لم يكن عن

jًيه د(ل 8 القول بها نفيا أو إثباتا إال ورود ا�ص بها؟ إن العقل ح� يتدخل  ً

بتأويل الصفة 8 كيفية معينة /تفق مع مفاهيمه ال¾ استقاها من Ðلم الشهادة 

ؤهال للخوض فيه، وليس معه من يكون بذلك قد أقحم نفسه 1 «ال ليس م
ً

إن كيفية االستواء كذا، أو كيفية الþول : أدوات ا�حث فيه إال ا�ص، وح� يقول

Iعلم وال كتاب من Iكذا، يكون ذلك من باب القول 8 اهللا بغ . 

ُففرق السلف 1 موقفهم من قضية الصفات ب� أمرين ¥ َ ُ : 

نه هللا تعا| 8 ا عú ا راد هللا من  فما ورد به ا�ص القرآ© منها يثبتو-أ

  ��: ��� ﴾�z�y}�|����﴿: لفظه اªبو�، فح� يقول القرآن

إن اهللا استوى 8 عرشه كما أخË، وليس كما uطر 8 قلب البc، أو : يقولون
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»إن معú لفظ استوى معلوم 1 لغة العرب، وÅ معان كثIة oدث بها : يقولون
ٍ

فهم معú االستواء الوارد 1 القرآن حسب وروده 1 اآلية القرآن الكريم، وØن ن

ا عينة، ومطا�ون بفهمه وتدبره؛ ألن القرآن أنزل �تدبر آياته، فنعمل بمحكمه، 
ُ W

ًونؤمن بمتشابهه، وال نرد منه شيئا، أما كيف استوى، فهذا أمر يتعلق بكيفية  W ُ َ

 من ذلك هو ا¿هل به؛ ألنه ال Wاwات اإلvية ال¾ استوت 8 العرش، وحظ العقل

  . يعلم ذات اهللا إال اهللا؛ وبا/ا� ال يعلم كيف استوى اهللا 8 عرشه إال اهللا

ُ و�ذلك Ïن شأنهم 1 بقية الصفات اإلvية، ففرقون فيها ب� العلم بمعا© ألفاظ -ب ¥ َ ُ

 الصفات ال¾ نزلت بها القرآن الوارد بها، فيثبتونها هللا ويعلمون معناها، أما الRم 1 كيفية

ألفاظ القرآن فيفوضون العلم بها إ| اهللا، والفرق عندهم كبI ب� القول بعلم اآلية ال¾ 

ا/فرقة Ýورية 1 فهم موقف ، وهذه � ذكرت الصفة وتفويض العلم بكيفيتها إ| اهللا

يفية ا عú معلوم، ولكن الكيف «هول؛ ألن ك: السلف 1 قضية الصفات، إنهم يقولون

  .الصفة متفرعة عن كيفية ا وصوف بها، كما سبق، وهو اهللا سبحانه
ولقد جاءت نصوص السلف 1 هذه القضية حاسمة 1 ا/فرقة ب� علم 

-ُح� سئل عن االستواء-ا عú، وتفويض العلم بالكيف إ| اهللا، قال اإلمام مالك 
  . »االستواء معلوم، والكيف «هول«: 

 ا ذهب 1 هذا عند أهل العلم من  «:-Rم عن حديث الرؤية1 ال-وقال الzمذي 
 تروى هذه األحاديث -سفيان، ومالك، وابن ا بارك، وابن عيينة، وو�يع وغIهم: األئمة، مثل

  . )١( »كيف، وال نف
 وال نتوهم: كما جاءت، ونؤمن بها، وال يقال
أثبته : فقال Åاsديث؟؛ ... ُوقال أ�د بن حنبل ح� سئل كيف يتþل ربنا

-فأنت ترى 1 هذه ا�صوص . كيف هو فوق حæ أثبت كيف يþل، أو كما قال

                                      
اإلمام ابن تيمية وموقفـه : ، وانظر كتابنا)�/�(اإلتقان، للسيوÜ، : راجع 1 هذه ا�صوص ���

  .)��ص(مع قضية ا/أويل، 
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@@@@Ñ��Óìß@æc@ùŠb�ÔÛa@‡��°@Ý�ßdnÛa@‡�äÇë
@@ÑÜ�ÛaM@@@@@éÈšaìß@À@µjß@ìç@bà×@M@@‹r×c@

@’cë@òîãýÔÇ‡� @@@@@@Ý�ÔÈÛa@µãaì�ÔÛ@b�Ćßa�ya@
áèßì—‚@åßN@ @

_J�<J‚ßé×¢]<‚Û¦  

Iها كثIوا/فويض 1 العلم بالكيفية، ومعلوم -وغ ،úأنهم ففرقون ب� العلم با ع ¥ َ ُ

ِأن العلم بكيفية الصفة مؤسس 8 العلم بكيفية ا وصوف، وهذه قضية  ٌِ «

wلك فإن إطالق القول 8 منهجهم بأنهم أهل ¨سومة 1 منهج السلف؛ و
ًا/فويض أو التسليم ليس دقيقا، وال معËا عن دقائق موقفهم 1 قضية الصفات،  ¥ ً

ولكن ا خالف� vم أطلقوا عليهم هذه األلفاظ بقصد التشنيع عليهم، واتهامهم 
والقول بأنهم با/قصI، أو القصور 1 إعمال العقل والقول بمقتضاه 1 هذه ا سألة، 

  . ٍاكتفوا بما ورد به ا�ص بدون فهم أو تأويل؛ هكذا يقال عن السلف
وعند ا/أمل ¼د القارئ أن 

كما هو مب� 1 -موقف السلف 
W أكÀ عقالنية وأشد -مواضعه

ًاحzاما لقوان� العقل من خصومهم، 

Çوالسلف 8 إتقان تام فيما بينهم 

W كفوا أنفسهم عنه، وفوضوا العلم به إ| اهللا يعلمون معú اآلية، و�نما اwي َ

هو ا�حث 1 الكيفية؛ لعلمهم أن هذا ·ا استأثر اهللا بعلمه فضال عن أننا لم 
ً

ْغطالب بالعلم بالكيفية وال با�حث فيها؛ ألنها تتعلق با�حث 1 ذات اهللا،  َ َ ُ

  . )١(»وهو أمر قد نهانا الcع عن ا�وض فيه

 kنهج السلSخالف جاء با�حثوحول اSالرد * ا . :  

تلك الþعة : من ا�صائص ال¾ ينب� ا/نبيه إ(ها 1 ا نهج السل*«

ا/حليلية ال¾ ¬دها واضحة 1 اsوار القائم بينهم وب� ا خالف�، وهم كثIون 

منهم الصو
 والفيلسوف وا تäم، وû هؤالء Ïن Å موقفه ا تمÑ عن موقف اآلخر 

فهم ا�ص وتأويله، ولكن Ïن القاسم ا شzك ب� أصحاب هذه االõاهات 1 

                                      
  ).��-��ص(¨مد ا¿ليند، . د.أ من �م ���
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@@@À@ï��ÜîÜznÛa@k��ãb§a@a‰��çë
@@@@@@w›�äÛa@Í�Üi@‡�Ó@ÑÜ�Ûa@wèäß
@@@@@òîàîm@åia@pbÐÛûß@À@ÞbàØÛaë

áîÔÛa@åia@ê‰îàÜmëN 

  . اªالثة هو ا خالفة الواضحة  نهج السلف 1 ا وقف العام من ا�صوص

فالصو
 Ïن 1 كثI من األحيان يفضل ما وصل إ(ه بذوقه ا�اص 8 

  . األخذ بظاهر ا�ص

عق� 8 األخذ با�ص 1 كثI والفيلسوف Ïن يفضل ما وصل إ(ه بنظره ال

  . من ا سائل

 Ãص؛ (وافق رأي شيخه ومذهبه، و(نت�ًوا تäم كثIا ما Ïن يلوي عنق ا

  . بذلك 8 ا�صم ا خالف

وÔن السلف 1 موقفهم من Ù هؤالء ا خالف� يتمÑ باjقة 1 اختيار األلفاظ 

، و
 معú ا صطلح، و
 الzجيح وoديد معناها ا راد، والوضوح 1 مناقشة اsجة

القبول  ب� الرأي�، فلم يلجؤوا إ| مبدأ الرفض ا طلق لرأي ا خالف� vم، وال إ|

�ا طلق للرأي ا وا� vم، بل Ïنوا ينظرون 1 هذا الرأي و
 ذاك، فما Ïن منه حقا 

قبلوه، ومدحوا صاحبه، وما Ïن منه باطال، نبهوا إ(ه، وحذروا م
ً

نه، ولقد تمÑ منهجهم 

  . )١(» عليهم ا�صوم1 اsوار بأش´ل متطورة ومتنوعة حسب ا وقف اwي يفرضه

وهذا ا¿انب ا/حلي� 1 منهج السلف «

قد بلغ ا�ضج والكمال 1 مؤلفات ابن تيمية 

وتلميذه ابن القيم، و�ذا Ïن أصحاب القرون 

 األوÖ قد فضلوا السكوت عن ¨اورة ا�صوم

اvم إال بذكر ا�ص 1 ا�* واإلثبات، فإن ابن تيمية قد فضل خوض ا عر�ة وجد

ًمع Ù ا خالف� متسلحا بهذه ا�ظرة ا/حليلية 1 منهجه، ال¾ تكشف عن 

                                      
  ).�	-�	ص(¨مد ا¿ليند، .  من �م د���
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»مساوئ ا خالف� vم 1 ا نهج، و
 استعمال األلفاظ وا عا© معا، وب� vم أن ما  ً

ِ الËهان، فضال عن أن يعارضوا بها معهم من معقوالت ال تنهض إ| مستوى
ً

َالقرآن، وأن ما خدعوا به ا�اس من استعمال األلفاظ ا جملة وا عا© ا بهمة ال 

ينب� السكوت عليه حæ يظهر تهافتها أمام أرباب العقول، وجعل ابن تيمية 

منهجه 1 ذلك هو oليل األلفاظ، وتوضيح ا عا© حæ يتب� ما فيها من حق 

  : ل، وجعل اsوار معهم 8 مستويات ثالثةوباط

  .  تارة 1 األلفاظ-

 .  وتارة 1 ا عا©-

 . )١(»ً وتارة فيهما معا-

فضال عن ا عا¤ين- فإن ا نتسب� من األقدم� إ| السلفية ًوأخ�ا
ً

- 

ًليسوا بمعصوم�، واألمة ا سلمة أمة نقادة ال تقر 8 خطأ، أو تسوغ اØرافا،  «¥ َ ُ

aق وعدل أو اjعوات ا عا¤ة ليه، فإنه ال يمتنع أن ينتقد األشخاص وع

�و�نصاف، وأن توجه ا لحوظات 8 جهود البc، مهما Ïن منهجهم، وكيا Ïن 

  . Wمسلكهم من غI تزيد أو افzاء

و
 هذا الصدد يعجب اإلنسان من دقة متابعة الغرب للساحة السلفية وما 

بعض السلفي� بش÷ دعم ا�ص 8 :  دقيقة، ومن ذلك¼رى داخلها من تفاصيل

  ! خاص 1 سياقات معينة

  !وفيما ي� نص إ¬لÑي وترmته

                                      
  ).��-��ص(ليند، ¨مد ا¿.  من �م د���
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�Ï@@@æc@å�Øº@ñ‡�zn¾a@pb�íüìÛb @áÇ‡��m
@@@@@@ñ‡öb��@òîÐÜ��@pb�çb¤a@ÝÔÈniL@@Ý�rß@Z@

òÇìàª@@@@@@@É�ÏŠ@À@‹qûm@�Ûaë@LïÜ‚‡¾a@
åÇ@áÇ‡Ûa µí†bè§a!�N@ @

i<†è†ÏêÓè†Úù]<h^â…ý]<ívÊ^ÓÚ<ˆÒ†Ú  

"The difficulty comes in identifying the right leader or group. The U.S. 

could discretely fund mainstream Salafi figures like Madkhali who are 

effective in siphoning off support from jihadis and who do not advocate 

violence (e.g. by paying for publications, lectures, new schools). This will be 

effective in the short term, but it further strengthens the dehumanizing Salafi 

ideology from which the jihadi movement derives much of its inspiration. 

The U.S. could also fund non‐Salafis, but it currently lacks the expertise 

necessary to determine who is truly influential. Perhaps a better strategy in 

the near term would be to pressure Middle Eastern governments to allow 

greater political participation and visibility for groups that jihadis are 

threatened by. This approach should vary from country to country. For 

example, in Egypt, it would be the Muslim Brotherhood; in Saudi Arabia, 

the Shi’a. Again, it is essential that the U.S. hand not be seen". 

  : ترÑة اmص

 ال¾ يمكن الصعوبة o 1ديد الزعيم أو ا جموعة ا ناسبة تأ2«

 الواليات ا تحدة يمكن أندعمها، ف

 ،تدعم بتعقل اõاهات سلفية سائدة

 ا دخ�، وال¾ تؤثر 1 «موعة :مثل

ا¿هادي�، وال تدعو إ|  رفع اjعم عن

و ا حاÝات وا دارس ا¿ديدة، وهذا ، من خالل دعم ا ؤلفاتوذلك  العنف؛

ًأيضا سيعمق õريد العقيدة السلفية من  سيكون Å تأثI 8 ا دى القصI، وهذا

 ،تدعم غI السلفي�ًا¿هادية كثIا، ويمكن أن  اإلÊاء اwي تهتدي به اsر�ة
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و ا ناسب لتعم، وربما أفضل ا�Ëة الالزمة /حديد من ه ًولكنها تفتقر حا(ا إ|

القادمة الضغط 8 حكومات الcق األوسط للسماح بش÷ أكË  اسzاتيجية للفzة

 السياسية للجماÐت ا هددة من قبل ا/يار ا¿هادي، وهذا ا�هج ينب� أن با شار�ة

 و
ا سلم�،  1 مÃ يمكن دعم اإلخوان :يتفاوت من بت إ| بت، 8 سبيل ا ثال

>�)١( »!!ظاهرة 1 هذا اjعم السعودية الشيعة؛ 8 أن ال تكون يد الواليات ا تحدة <

< <

< <

                                      
، وهو تقرير  ر�ز م´فحة اإلرهاب باألكاديمية العسكرية )��ص(، »�قة تنظيم القاعدة« ���

 .م����ُبأمريكا، نc 1 فËاير Ðم ) ويست بوينت(1 
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  ستراتيجية اإلسالمية فياال

  مواجهة الهجمة الغربية
 

@Ý–ÐÛaåßbrÛa@@
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ستراتيجية اإلسالمية في اال

  مواجهة الهجمة الغربية

 

  
  
  
  

قبل الدخول إلى خطوط خطة رشيدة، وتحديد وجهات 

سديدة في مواجهة هذه النازلة الشديدة، ال بد من استشعار 

األزمة، وإدراك حجم الخطر، فإن اإلنسان إذا احتوشته 

 واستنفرت قواه، المخاوف تنبهت حواسه، وتيقظت مداركه،

  !فإن لم يفعل فالموت حتم الزم

  
    هجِـد جـد إذَا المرءُ لم يحتلْ وقد  

 

�:   ــدبر ــو مـ ــره وهـ ــى أمـ   أضـــاع وقاسـ
 

  



 

192 

Ýçë@òîÜi@åí‡Ûa@üg@@å�ß@@õüû�ç@
åí‰��Ûa@aˆg@oàÜ���@á���@áè��Ü×fß@

áèmb�bíŠë@ýÏ@ñübjß@@b�·@@ô‹�u@
óÜÇ@åí‡Ûa ?! 

ÜéÏÖ]<àe] 

 � � سبحانه وهللا«: P     قال ابن القيم

 العبودية سوى مرتبته !سب عبودية أحد

 ِمـِالعال فع1 ؛فيها عباده ب, ى+سو ال* العامة

 اهللا بعث ا:ي والعلم السنة ن4 وديةعب من

 � ليس ما ذلك � الصD عبودية من وعليه ،اBاهل � ليس ما رسو> به

 به عليه هو من وQلزامه وتنفيذه اKق إقامة ةعبودي من اKاكم و� ،غHه

Dهاد ،ذلك � والصBف* � ليس ما عليه واRو� ،ا Sأداء ةعبودي من الغ 

 وا]Z باRعروف األمر � القادر و� ،الفقH � ليس ما ما> W ل*ا اKقوق

  .عنهما العاجز � ليس ما ولسانه بيده اRنكر عن

 اRنكر عن وا]Z باRعروف واألمر اBهاد W اًيوم الرازي معاذ بن ab وتكلم

 اmد سالح عنكن ضعُو قد أنه هj: فقال ،عنا ضعُو قد واجب هذا: امرأة > فقالت

  .ًاخH اهللا جزاك صدقت: فقالت ،القلب سالح عنكن وضعُي فلم ،واللسان

 والقراءة ا:كر من بنوع القيام wم ن+حس بأن اuلق َأكr ُإبليس +غر وقد

ثوا �bد فلم ،العبوديات هذه لوا+وعط واالنقطاع ا}نيا W والزهد والصيام والصالة

 هو ا}ين فإن ؛ًادين ا]اس أقل من األنبياء ورثة دعن وهؤالء ،بها بالقيام قلوبهم

حاال أسوأ عليه �ب ال* اهللا حقوق فتارك ؛به أمر بما هللا القيام
ً

 ورسو> اهللا عند 

 من أكr من ا]Z ارتكاب من أعظم األمر ترك +فإن ؛اRعا� مرتكب من

 به اهللا بعث بما خDة > ومن ،تصانيفه بعض PW شيخنا ذكرها اًوجه ثالث,

 أقل هم با}ين إmهم يشار من أكr أن رأى وأصحابه هو عليه �ن وبما � رسو>

 نتهكُت اهللا �ارم يرى فيمن خH وأي دين وأي ،اRستعان واهللا ،ًادين ا]اس

 ،القلب بارد وهو ،عنها رغبُي � اهللا رسول وسنة ،�كُي ودينه ،ضاعُت وحدوده
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 بلية وهل ،ناطق شيطان با�اطل اRت�م نأ كما ،أخرس شيطان ،اللسان ساكت

 جرى بما مباالة فال ورياساتهم مآ�هم wم سلمت إذا ا:ين هؤالء من إال ا}ين

 عليه غضاضة فيه ما بعض W نوزع ولو ،اRتلمظ اRتحزن وخيارهم !؟ا}ين �

W ا�الثة اإلنكار مراتب واستعمل ،واجتهد وجد ،وتبذل بذل ما> أو جاهه 

 W واُُلب قد -wم اهللا ومقت اهللا ع, من سقوطهم مع - وهؤالء ،وسعه ب!س

 �ما القلب فإن ؛القلوب موت وهو ؛يشعرون ال وهم تكون بلية بأعظم ا}نيا

  .أكمل لتين وانتصاره أقوى ورسو> هللا غضبه �ن أتم حياته �نت

 اRالئكة من ملك إ¢ أو¡ سبحانه اهللا أن اًأثر وغHه أ د اإلمام ذكر وقد

 به«: فقال ؟العابد فالن وفيهم كيف رب يا :فقال ،و¥ذا كذا بقرية اخسف أن

  .»قط اًيوم +W وجهه ْر+يتمع لم فإنه فابدأ

 أن أنبيائه من نj إ¢ أو¡ سبحانه اهللا أن ا©مهيد كتاب W عمر أبو وذكر

 +إ» انقطاعك وأما ،ةالراح به َلت+تعج فقد ا}نيا W زهدك ا+أم :الزاهد لفالن قل

 وأي رب يا :فقال ؟عليك » فيما عملت ماذا ولكن ،+العز به اكتسبت فقد

  .)١(»ا؟¯عدو +W َ°ديت أو ̄اوW+ m َواmت هل :قال ؟+ع® لك ء
َفال بد لألمة بأ²ها أن تتيقظ Rا يراد بها، وأن �يش األمة بكل طاقتها  + ُ

لع®  عملها، ل اwجرة درس وعDة، فقد �ن ألسماء Rواجهة الفµ اRقبلة، و´

واألمر W !  مهمته، ولعبد اهللا بن أريقط وظيفتهسدوره، ولعامر بن فهHة  س

و�ن اهللا �ؤيد هذا ا�ين بالرجل «: �مواجهة هذه اRحنة كما قال رسول اهللا 
   .)٢(»الفاجر

                                      

��	 ،,Rوقع, عن رب العاRإعالم ا )
/���.(  
�
�( متفق عليه، ا�خاري 	�
  .س، من حديث أº هريرة )
��)، مسلم (
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@@@‹flÇ@ô‹u@bß@æg@@@@@@@pa‹ßaû�ßë@Á�Đ‚@å�ß@éŽš

@@@Õöb��Ôy@‡��×ûí@pbîvîma����aë@tì��¢ë

@@@@@@@k�uaìÛbÏ@LbĆ��ãbç‹ië@Ćõýu@bç‡í�íë@æe‹ÔÛa

í�Ûa@Ñ“ØŽí@æcx‹èjÛa@Þa�Ží@æcë@LÑN 

  :وفيما ي® بعض خطوط هذه االس�اتيجية العامة
JüëcZoiaìrÛaë@Þì–þbi@Úb�àn�üaë@LÕöbÔ¨a@óÜÇ@‡î×dnÛa@Z@ @

ُإن ما جرى عرضه من خطط  ْ َ

ومؤامرات و!وث واس�اتيجيات 
ًيؤ¥د حقائق القرآن ويزيدها جالء 

ُوبرهانا، فالواجب أن يكشف  ً

  .ُالزيف، وأن يزال ا�هرج
ًوهذا طرف من حقائق القرآن زادتها هذه األحداث وا©وجهات برهانا وتأكيد   :اً

QM@ñ‡îÔÇéÜçcë@âý�⁄a@XÌi@l‹ÌÛa@Z@ @

�~�_�`�e�d�c�b�a﴿: قال تعا¢ }﴾  
  .]���: آل عمران[

�º�¹�¸�¶�µ�´�³�²«�¼�﴿: وقال تعا¢
Â�Á�À�¿�¾�½﴾ ]ا�قرة :��[.  


�: ا�قرة[﴾ JI�H�G�F�E�D�C�B�A﴿: وقال تعا¢[.  
  .]��: الطارق[ ﴾e�d�c﴿: وقال تعا¢

أو ²اب ! بS جتتنا يسارعون W وهم الصداقةفما بال ا:ين ال يعقلون من 
  !أو يبحثون عن تعاون وÃالف معهم ضد بS ملتهم! اإلخاء واRحبة

RM@áèäí†@åÇ@µàÜ�¾a@ñ†Š@áèi‹y@òíbèãë@áèöa‡Ç@òíbËZ  
﴾ ~�_�`�f�e�d�c�b�a﴿: قال تعا¢


 :ا�قرة[��[.  
��f�e�d�c�b�a﴿: وقال تعا¢ �̀_�~

r� q� p� o� n� m� l� k� j� i� h� g﴾  
�: ا�قرة[�[.  
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�: ا�قرة[﴾ JI�H�G�F�E�D�C�B�A﴿: وقال تعا¢[.  

  .]��: النساء[ ﴾u�t�s�r�q�p�o﴿: وقال تعا¢

�- é›Ôämë@âý�⁄a@ÝĐjm@ŠbÐØÛa@ñüaìß:  
��L�K﴿: قال تعا¢ JI�H�G�F�E�D�C�B

Z�Y�X�W�V�U�TS�R�Q�P�O�NM﴾ ]ائدةRا :��[.  

�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ﴿: وقال تعا¢
è�ç�æ�å�ä�ãâ�á�à�ß�Þ�Ý﴾ ]ائدةRا :��[.  

��J�I�H�G�F�E�D�C�B�A﴿: وقال سبحانه
�W� VU�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K
�d�c�b�a� �̀ _̂ �]�\�[�Z�Y�X
�w�v�u�t�s�rq�p�o�nm�l�k�j�i�hg�f�e

�x ﴾]جادلةRا :

[.  

�- �bß@á�bnÓë@ŠbÐØÛa@†bèuòßbîÔÛa@âìí@¶g@:  
¥�¦�§�¨�©��ª»�¬�®¯�﴿: قال تعا¢

�°¶�µ�´�³�²�±﴾ ]ا�قرة :���[.  

�¹̧﴿: وقال تعا¢ �¶�µ�´�³�²
¾�½�¼�»�º﴾ ]ا©وبة :��[.  

§�¨�©��ª»�¬�®�¯�°�﴿: وقال تعا¢
�¿�¾�½�¼�»�º¹�¸�¶�µ�´�³�²±
�Ì�Ë�Ê�É�ÈÇ�Æ�Å�Ä�Ã�ÂÁ�À

Ò�Ñ�Ð�Ï�ÎÍ﴾ ]ا©وبة :���[.  
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@@@@@@@@pb�èuìm@|›�Ïë@LµØÛb�a@Ýîj�@òãbjn�a@æg

µß‹�a@@@@@@†ì�èîÛa@å�ß@åí‡öbØÛa@‡î×@òÏ‹Èßë@L

µîjîÜ—Ûaë@@@@@òÇ‡nj¾a@‘ëúŠ@åß@áèÈíb’@åßëM@

@@@@@@@@@@@ñ���Ûa@ta‡�yc@é�àÇ‡m@ï�ãe‹Ó@wèä�ß@ì�

òíìÐĐ—¾a@òä�Ûa@Šbj‚cë@LòíìjäÛaN 

�±�﴿: وقال تعا¢ °� ¯� ®� ¬� «� ª� ©� ¨

¶�µ�´�³�²﴾ ]األنفال :�[.  

bĆîãbq@Zîàçcòßþa@‡š@òèuì¾a@‡öbØ¾bi@ñ�—jÛaë@ïÇìÛa@ò:  
الواجب � األمة أن تتعلم حقائق القرآن ©خرج من ظلمات ا©بعية 

�P�O�N﴿: لل4ق أو للغرب إ¢ نور الريادة والسيادة واHuية

R�Q﴾ ]آل عمران :��[.  
وQن اســـــتبانة ســـــبيل 

اwــالك,، وفــضح توجهــات 

ـــد  ـــة كي ـــرم,، ومعرف اRج

 ن اmهود والصليبي,الÆئدين م

ـــن رؤوس  ـــايعهم م ـــن ش وم

 wو منهج قرآÈ تدعمه أحداث السHة ا]بويـة، وأخبـار الـسنة - اRبتدعة

َاRصطفوية، فمن الواجب معرفة ما يراد ]ا، وما يفتـرى علينـا، لنـشكر  َ ُ ُ

+اRنصف، ولÊد � اRف�ي واRرجف، ثم ]أخذ حذرنا وأهبتنا قال تعا¢ ِ :

﴿u�t�s﴾]نعاماأل :��[.  

ً وعيا حاËا -!مد اهللا-ولقد صادف خروج هذه اKملة الصليبية  ً

ًوفهما ثاقبا  ل كثHا من العلماء  ً +وا}°ة واRثقف, أن يتصدوً
ا �يان حقائق ْ

+ا}ين، وفضح د°وى اRدع,، وقد صدق الواقع ما است4فه العلماء وا}°ة من 

ما Ì ]هب خHاتها ال* طمع بها من ظنوا بالد +أن اKرب � بالد اRسلم, إن

  !ُاRسلم, لقمة سائغة فإذا بها غصة بالغة

كما تناول اRثقفون د°وى الغرب وأطروحاته الفكرية والسياسية 
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@ì��ç@âì��îÛa@ïßý���⁄a@b��ä¾bÇ@æg@ @

@M@@�a@‡à¢@@M@@@@@@é�äß@aĆ�r�×@Žw›ãc@

@@@âb�Ç@òöbß@ÝjÓ@@@@@É�ÓaìÛaë@Lo›�ß@

‡çb’@�‚N 

با©فنيد والرد، حÎ إذا انتÍ األمر إ¢ تقارير مؤسسة راند األمريكية 

ًومثيالتها أوسعوها Ãليال ونقدا، وتنبيها  ً ً
  .لألمة � أخطارها

!مد -إن °Rنا اإلسالÏ اmوم هو 

ً أنضج كثHا منه قبل مائة °م، وQن -اهللا ُ

 ب, حالة األمة الراهنة ً ²يعةًمقارنة

واألمة قبل قرن من الزمان ©دل داللة 
Ð َ

ًواضحة � بوادر إÑابية تلوح W األفق، و´ 

ÒاRقابل يتبدى إفالس وسقوط حضاري للغر   .ب+

ُوال شك أن حسن الفهم واإلدراك Rا Ñري فمكن من االست4اف  � َ ُ ُ

ُاRبكر لألحداث، ويع, � ا©فاعل الÔيع مع مستجدات الواقع  ِ ُ

ًّومتطلبات األزمات، ومن غH افتتان ببهرج زائف تروجه إعالميا  �

ًّشخصيات فاجرة، أو تسوقه Öتمعيا طوائف ضالة، � هذا مع اKذر من  ٌ

+�دي W تضخيم قوى أعدائنا، أو تسويغ أخطائنا، أو ا©هوين من إمÆنات ال

  .أمتنا، أو ا©وه, لعزائم الصادق, من رجاالتنا

ُإدراك أن هؤالء القوم ح* يطلقون ا)'&ات أو : ومن الو" ا!طلوب

EيدDون ا!قاالت، أو ينBون اAحوث يعلمون أنها ستقع بأيدي ا!سلم*،  َ ُ

ُتوجد للبحث الواحد أكQ من صياغة، فربما Kنت النسخة ا!قدمة وقد 

  !للمسئول* Zتلف عن الW بأيدي ا!ثقف*
وقد يكون ما ال ين4 أكÚ rا ين4 للجمهور، وهم من علم ا}نيا اuداع والكذب

+ َ!  

ٍأال يتغ ا!ؤمن من جحر واحد مرت*واRهم W هذا السياق  ٍ
ُ َ ، وقد )١(ُ

                                      


(، ومسلم )����(أخرجه ا�خاري كما W اKديث ا:ي  ������.( 
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@sÙ��’@üë@bèn���‹ĐËë@ñì��ÔÛa@æì��äu@æc

@@@@@@@ò�äàî�a@ê‰ç@‹àÇ@ÝÈvî�@l‹ÌÛa@ô‡Û

@���Ûa@†ýj��Ûa@Ù��Üm@bĆ–ì—��‚ë@LaĆ�—��Ó

mŽ�‹ÔjÛa@ñbÇŠ@òîÜÔÈi@‘b�N 

ل � تلك اBهود الضخمة اRبذولة إلعداد كفاءات بدعية سبق ما يد

 Ûًمدربة، وقيادات منحرفة، وهذا سينشئ واقعا جديدا من الفتنة تقت ً

  !اmقظة واKذر، والوÝ واالنتباه، ال الغفلة واuور
ٍتــصفو الـــحياة لـــجاهل أو Þفــل ٍِ َ ْ َ

ِ َ َِ ُ َ ُ ْ َ  
ُولـمـن فغالط W الـحقائق غفـسه َ ْ َ

ِ ِ َ َ ْ ُ ِ َِ ُ ْ َ َ   
 

ــع  ــا فتوق ــا وم ــã فيه ــا م ُقم + َ َ َ َُ َ ِ َ َ+  
ُويسومها طلب الــمحال فتطمـع َُ َْ َ َُ َ ََ

ِ
َ َ ُ َ  

 

rÛbqĆ�b@Záîèi@ćÝîÛ@Þb�@ìÛë@‹—äÛa@y‹vÏ@Žáş�fläflmZ@ @

Ò مرحومة ومنصورة بإذن ربها، واهللا Þلب � أمره، ومعز جإن أمة نبينا  ٌ

ُأوmاءه، وناç دينه، ووعده با]æ ال åلف،  َ ْ ُ ُ َ ٌ �W�V�U﴿ :قال تعا¢َ

_� ^� ]� \� [� Z� Y� X﴾ ]فرÞ :��[ وم4وطه ،ُ

ُفتخلف؛ قال جل وعال@ال + َ َ َ :﴿®�¬�«�ª�©�¨﴾]مد� :�[،  

�: اKج[﴾r�q�p�onm�l�k�j﴿: وقال سبحانه[.  

�ولن تزال طائفة من األمة بإذن ربها � اKق ظاهرة، و´ سبيل ربها  �

wها من خالفها أو خذèاهدة، ال يÖْ َ Ðأمر اهللا بظفرها، و¥بت عدوها éيأ Îَا ح.  

ــــاؤ> ــــن يف ــــؤادك م ــــأل ف ِام ِ ُِ َ َ ْْ َ َ َ ُ ْ َ
  

ٌال ينكــــسـر فــــاKرب قـــــائمة ُ ْ َْ َ ِ
َ ْ َ َ

  
ِواmـــأس يهـــزم نفـــس صـــاحبه ِ َ ُ ُ  

 

ــــر  ــــم ا�غ ــــه باس ِأëق بوج ِ ٍ ْ
ِ  

ـــدى وëاذم  wـــ, ا ِب ِ َ ــاَ   ِـكفرل
Ôـــuِقبــل اللقـــا ويعـــود با

ُ َ َ � َ  
 

 +وال شك أن جنون القوة

وغطرستها }ى الغرب سيجعل عمر 

ًهذه اwيمنة قصHا، وخصوصا تلك  ً

ُا�الد ال* تساس بعقلية ر°ة ا�قر، 

 تاريخ حضاري وا:ين يفتقرون إ¢
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@@�äÛa@òßc@æhÏ@@ج@@@@�Ôã@ò�ßc@Ş�@@ü@ñ†b

@@ïÜĐäí@@@@@@@üë@LĞ”�Ë@üë@ćl‰�×@bèîÜÇ

pýàÈÛa@bèÓì�@À@xë‹mñŠë�¾a@N 

�@@@@@@@@@@@@@@æc@ñì�Ó@ðþ@å�Øº@ü@é�ãc@å�ÜÈã@æcë@‡i@ü

mŽ�ã�v@@bänÈí‹’ë@bäm‡îÔÇ@�îÌm@óÜÇ@b@ÕjĐã@æcë

@¶b��Èm@�a@Þì��ÓZ﴿ �g�fe�d�c�b
lk�j�i�h﴾ ]الكهف :��[�N@ @

_J�<JØ‘]æ<‚è†Ê<†’Þ< <

Ðf‰ù]<íè†’¹]<…^è‚Ö]<îjËÚ 

َيسلحهم بدبلوماسية ناجحة، والعالم اmوم يموج !راك سياí واقتصادي 

  !ديدمن شأنه أن يقÛ � هذه األحادية العاRية mعود ا©وازن من ج

ُولقد كشفت تلك االس�اتيجيات اRتعاقبة من اKرب الغاشمة إ¢ 

الفوî اuالقة إ¢ اRبادرات السياسية الفاشلة، إ¢ اللجوء إ¢ سياسات 
+

عن حالة إفالس وQبالس وهزيمة عسكرية وسياسية، -اKرب ا�اردة

+وسيعقبها بإذن اهللا هزيمة فكرية ومنهجية، وما عولوا عليه من أ فÆر بلهاء َ

باستبدال صحيح ا}ين وا©دين، واإليعاز إ¢ أمثال نæ حامد أº زيد، أو 

�مد شحرور، أو ïال ا�نا، وغHهم mكونوا 

 إنما هو Ëب من -معDين عن اإلسالم

j[أمة نقادة ال ينط® ج األوهام؛ فإن أمة ا +

ُعليها كذب وال غش، وال تروج W سوقها  ُ َ Ò ٌ

Rُزورة، ولن يتحول مع هؤالء إال من حرقت ورقته وشهرت غثاعتهُالعمالت ا ُ ُُ ُ َُ ْ َ ِ
ُ ْ َ

ِ!  

ًّفهل من يسخر باهللا تعا¢ W شعره كأدونيس، أو يفÔ القرآن تفسHا باطنيا  ً

كشحرور، أو يتجرأ � القرآن كأº زيد، أو ين4 السخافات كجمال ا�نا؛ Úن 

Ðسموا باRعتدل, ستقبلهم أمة خاتم ا]   !بي,؟ُ

لقد قال مف* ا}يار اæRية 

األســبق فــضيلة الــشيخ األســتاذ 

ــل  ــد واص ــæ فري ــور ن -ا}كت

ــمة ــة حاس ــد وأن «: -وبلهج ال ب
نعلن أنه ال يمكـن ألي قـوة أن 
mnنــــا l تغيــــj عقيــــدتنا 

ُ
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@@@@å��ßŒ@À@é��ãc@é��i@ásÜ���¾a@å��ßë

@@@@@@Ý�×@óÜÇ@µÈní@ŠbènÓüaë@ÉÏa‡nÛa

Šb—nãüa@À@éjuaìi@âìÔí@æc@Š†bÓ 

@ü@Þa‡��nÇüa@�íb��Èß@æh��Ï@é��îÜÇë
@@@@@@@@@å�ß@µàÜ��¾a@�Ë@¶g@bèîÏ@Éu‹Ží
@@@@@@@b�¹gë@Lµî²Šb�nÛa@ò�ßþa@õa‡Çc
@@@@@@@@Lâì—�È¾a@ïyì�Ûa@¶g@b�èîÏ@Éu‹Ží

åí�nÈ¾a@áÜÈÛa@Ýçcë! 

oيعتنا، وأن نطبـق قـول اهللا تعـاrو:﴿ �j�i�h�g�fe�d�c�b

lk﴾ ]الكهف :
�[«) ١(.  
Hُ االعتدال ال يرجع وعليه فإن معاي

فيها إ¢ غH اRسلم, من أعداء األمة 
 ñنما يرجع فيها إ¢ الوQي,، وåُا©ار

وÚا ينبò ! اRعصوم، وأهل العلم اRعتDين
ُأن يشاع العلم به W اRجتمعات اRسلمة 

كمفهوم االعتدال، ! ُاmوم اRعاÈ الصحيحة للمفاهيم ال* يعاد تعريفها ©حريفها
  .الوسطية، وا©طرف، وóو ذلكو

bĆÈiaŠ@Zòí‹ØÐÛa@l‹¨a@ê‰ç@ğ‡—Û@òä�Ûa@Ýçc@†b¥a@lìuëZ@ @
� الرغم Úا يعتæ القلب من فرقة وشتات، وانهيار W كثH من 

العالقات والصالت ب, طوائف أهل السنة من العلماء وا}°ة؛ فإن 
 ،ôنهRم هذا ا�بات اwاألعداء يهو

تشاد الفكري حول ُوåيفهم هذا االح
  .حقائق القرآن الكريم والسنة اRطهرة

ومن اRسلم به أنه W زمن ا©دافع 
+

واالقتهار يتع, � � قادر أن يقوم 
 ستكون فكرية منهجية، تنطلق من بواجبه W االنتصار، واRعر¥ة هنا
  .ا�وابت العقدية، واألصول ال4عية

Ôًتأب الرمـاح إذا اجـتمعن تكـ Ð َ َ ََ ْ َ َ ُ   ا�
 

َوQذا افــ�قن تكــÔت آحــادا  ْ َ + َ ْ  
 

+وهذه اRعر¥ة ستتطلب منازلة علمية W ميادين شÎ، كحقوق اإلنسان، واألقليات،  ً ً+

وا}يمقراطيات، ووحدة األديان وحوارها، واKرية ا}ينية، وقضايا اRرأة، وÃكيم 
                                      

 � موقع إسـالم أون اليـن »ال طاعة Rخلوق W معصية اuالق »راند«تقرير «: خD بعنوان ���

 إبريل ��اإللك�وö، بتاريخ ا�الثاء  .م�
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@@@áí‡Ôm@k°@@@òîÜØÛa@òßþa@òzÜ—ß

@@@@@@å�Ç@bJÜ›�Ï@Lòîi�¨a@�b—¾a@óÜÇ

òî—��ƒ“Ûa@�b—��¾aA@|îz—��më@L

µäßûàÜÛë@éÛì�‹Ûë@�@õüìÛaN 

@@@@@@@@ò�bî��Ûa@ñ‡�ÇbÓ@ÞbàÇg@åß@‡i@ü

@@@@�b—¾a@�rØni@òîšbÔÛa@òîÇ‹“Ûa

ë@LbèÈ»ëbèÈÏ†ë@‡�bÐ¾a@ÝîÜÔmN 

  .الشبهاتُال4يعة، وحرمة الربا، وغH ذلك من القضايا ال* تثار حوwا 

ًوQذا �نت اRعر¥ة يفرض اآلن فكرية مع دوران اآللة العسكرية  ُ َ ْ ُ

 W من القوة والضعفÆR صدار ا�حوث العلمية، والرصد ا}قيقQو

 فإن هذا bتم � علماء أهل السنة ود°تها أن -اRجتمعات اإلسالمية

و� أسس ًيرتفعوا إ¢ مستوى الواقع وÃدياته، فتكون اRواجهة مؤسسية، 

 ،Ýبد ùë لتحف بلحافRا úُمدروسة ومبحوثة، وأن يواجه اإلفك الغر َ َ َ ُ ٍ ٍ

ُأو عرú علماÈ بما يبطل كيده ويذهب زيفه َ ُ ِ ُ َ.  

َو� طوائف أهل السنة أن يبنوا جسور ا©واصل مع بعضهم 

ا�عض، مع اح�ام االجتهادات العلمية 

والعملية داخل دائرة السنة، كما أن 

�اوز اuالفات الفرعيةفوق - عليهم- 

ُأن فقدموا مصلحة األمة ال�ية �  � َ ُ

اRصالح اKزبية، فضال عن اRصالح 
ً

  .، وتصحيح الوالء هللا ولرسو> وللمؤمن,!الشخصية

َدربنا واحـد فكيـف اف�قــ ٌ َ ُ ْ   َناَ
óَـن W ا}يـن إخـوة فلــماذا ٌ

ِ
ُ  

ْومراد ا]فوس أصــغر مـن أن ْ ُ ِ ُ     

ــ  ــن ح ـــغاناْال يك ــسنا مبت َظ نفـ َ َ ِ Ð  
ـــا ـــو إخان ـــوينا وåب ــــي ص َيعتل َ ُ َ ُ ِ َ  
üــــتفا ــــه وأن ن ــــادى في نتع
َ َ ْ ِ َ  

  

فال بد من إعمال قاعدة السياسة      

ال4عية القاضية بتكثH اRصالح وïعها، 

 Dوم يعتmفاسد ودفعها، والغرب اRوتقليل ا

+� من آمن بمرجعية ال4يعة وسلطانها 
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@@@@@@@@@@pb�ßbÓ@¶g@ò�ßþa@o�ÐÜnm@´ÐÛa@åßŒ@Àë
@@@@@@LµÓ†b—�Ûa@ñbÇ‡�Ûaë@Lµîãbi‹Ûa@õbàÜÈÛa

@@@@b�ƒ¾a@Õ�y@åßë@@@@@@@a‰�ç@À@aìÈà��í@æc@µÐÛ
@JüìÓ@åí‡Ûa@ÌîÜi@Ć�@@@@@åß@aìãb×c@õaì�@ÙÛˆë@Lb

���Ë@Ý��çc@���Ë@å��ß@aìãb��×@âc@LµàÜ���¾a@
µàÜ�¾a@åß@òä�ÛaN 

  .Æته أو القضاء عليهًمتطرفا Ñب إس

ًوهذا bتم االنفتاح � األمة من خالل منابرها اإلعالمية �فة وتوضيح  + ُ

القضايا اRنهجية، وQزالة الغبش عن كثH من القضايا، وا©حام األمة بعلمائها، 

والقاعدة الشعبية بقيادتها ال4عية، وتظهر هنا أهمية الكيانات العاRية ألهل 

  .االت العلمية واإلعالمية وا}عوية � حد سواءالسنة، W اRج

bĆ�ßb‚@ZµÐÛbƒ¾a@ñìÇ‡i@òíbäÈÛaZ@ @

ال بد من إيضاح صحيح ا}ين، 

و´ زمن الفµ تتلفت األمة إ¢ 

قامات العلماء الرباني,، وا}°ة 

الصادق,، ومن حق اRخالف, أن 

ًيسمعوا W هذا ا}ين قوال بليغا،  ً

وذلك سواء أكانوا من غH اRسلم,، أم �نوا من غH أهل السنة من 

رد � شبه الزائغ,، ويكr أتباع ُاRسلم,، فإن هذا يظهر �اسن ا}ين، وي

ويدخل W ذلك ترïة كتب أهل السنة اKق وينæه، ويزيل ا�اطل وåذ>، 

 ýة ال* تعmية وا}وRؤتمرات العاRُوبثها بمختلف اللغات، وحضور تلك ا

بالشأن اإلسالÏ والعرú وال4ق أوسطي، وا©فاعل اإلÑاº مع مقرراتها، 

  .عاmاتهاواKضور الواÝ لف

ِتشجيع ودعم مراكز تعليم العربية لغH : وÚا يع, � Ãقيق اRقصود ِ ِ
ُ ُ

ا]اطق, بها سواء ما أنشئ منها W ال4ق، أو افتتح W الغرب، فإن العربية 

  .ٌمفتاح لعلوم ال4يعة وا}ين

َوال مانع من ا©عاون مع اRنصف, وا©واصل مع اRعتدل, من مفكري 
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�‹��Đí@æc@Š‰��zîÜÏ@É��îà¡@òîÏì—��Ûa@

@@@@@@aìÏb›�îÛ@L���Ûa@‡î�–‹Ûa@å�ß@áèmb÷Ï

@ÙÛ‰��i@‡��í�îÏ@LïÈî“��Ûa@‡î��–‹Ûa@¶g

õa‡Ûa@ÝzÐn�íë@õýjÛaA 

يه، وþاطبتهم من خالل قنوات فضائية، أو Öالت علمية، أو الغرب ومثقف

  .كراí أكاديمية W اBامعات الغربية

ُإعداد الكفاءات العلمية ال* تملك زمام اRناظرة، : وÚا يدخل W هذا

وتقدر � خوض غمار اRحاورة، وتتبý الرد اRباë واRناظرة العلمية 

  .العلنية واKوار اRفتوح

Ñ َب أن فعرف أن  لة علمية مغرضة � هذه العقائد السلفية كما َ ْ ُ

ِواالختيارات العلمية والقواعد اRنهجية قد بدأت ولم تنته بعد، وربما ال 
 W عبة مزيد، وهذا يوجب � طلبة العلم وا}°ة أن يتسلحواBا W يزال

�يد�وا +مواجهتها بالعلم الÝ4 اRؤصل، والفقه اRنهô الراشد، وأن  ُ

اRقاالت والردود العلمية العميقة، وأن يكشفوا عوار مناهج اRخالف,، 

ًويظهروا تهافت طرائق اRنحرف,، وهذا يتطلب معرفة بأقواwم ودراية  ً

�بشبهاتهم واجتهادا W نقضها وردها، فال تصلح الردود اإلïاmة، وال  ً

  . ردود وQفحام اRخالفا©عبHات اRتشنجة، وQنما ال بد من استقصاء ال

ًوÚا Ñب أن فعلم أن الصوفية W تعاملهم مع الغرب ليسوا سواء، فال  َ َ ْ ُ

ُيصح !ال أن يشحن اBميع W خندق  Ðَ َ ُْ
ٍ

َواحد، وال يصلح أن يعان أهل الكفر  ُ

َأهل اإلسالم، فليحذر أن � أحد من  ُ

ُفطرح الصوفية �ميع فئاتهم من  َ َ ْ ُ

وا إ¢ الرصيد الرصيد السm ،Sضاف

ٍفال بد من نظر W !  باهللاًعياذا! الشي�، ف�يد بذلك ا�الء ويستفحل ا}اء
ٍاRآالت، وتدبر W نتائج ا©æفات

Ð.  
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@@@@@@@pb�×‹¨a@òz�–bäß@óÜÇ@ÝàÈÛa@ïÌjäí
@Lbç‡í‡����më@òzîz—���Ûa@ò���í†bè§a
@b���ènîÈu‹ß@Áj���š@ó���ÜÇ@™‹���¨aë

@å��ß@b��èÈäßë@LòîÇ‹“��Ûa@ð‰��Ûa@Ý��vÈnÛa
@@ï›ÐŽí@@ÙÛbèß@¶g@bèi@@@@òßþbi@ëc@bèi@ş‹›m@N@ @

 

bĆ�†b�@ZbèÔîjĐmë@òÈí‹“Ûa@áîÄÈm@¶g@ñìÇ‡ÛaZ@ @

ًّوذلك عD العمل اBاد والس� ا}ءوب ©حكيم ال4يعة وتطبيقها نصا 

ًوالة األمور W بالد اRسلم, قاطبة للتمسك بأهدابها ًوروحا، ودعوة اKكومات و

�°﴿: والس� W تعظيمها، قال تعا¢ �̄ ®�¬�«�ª﴾ ]ائدةRا :��[،  

، ويتحتم اإلنكار � العلماني, واRتغرب, ]��: األنعام[﴾ ~���¡�¢﴿: وقال

ِومزا تهم، ومنعهم من تسنم القيادة الفكرية أو ا}ينية، واألخذ � أيد Ð َ يهم َ

ً سياسيا أو فكرياباألمر باRعروف وا]Z عن اRنكر، ومنعهم من تمثيل األمة ، أو ً

  .، وردع اRتجرئ, منهم � ثوابتها وقواعدها ال4عيةً إعالمياا©حدث باسمها

ُوÚا يع, � ذلك تقوية العلماء الرباني, بهيئاتهم ال4عية، وÖامعهم 

W تهمçل رسا©هم والقيام بواجبهمالعلمية والفقهية، ومنا  .  

bĆÈib�@Z@�ëŠ@òÇb’gòz–bä¾aë@‡í‡�nÛaZ@ @

ـــحة  ـــل � مناص ـــبò العم فين
اKر�ت اBهادية الصحيحة وتسديدها، 
واKرص � ضبط مرجعيتها الـ4عية، 
ُومنعها من ا©عجل ا:ي يفÛ بهـا إ¢ 

ٍمهالك تè بها أو باألمة، مـع حـسن ترتيـب لألولويـات، وحـرص � ٍ Ð  Ãقيـق َ
ِمصلحة ا}ين و¥ف بأس الÆفرين �.  

وتسديد العمل السياí اإلسالÏ اRعاç، وا©أكيد � أن مقصده األول 
والعباد من � سلطان إال  Ãكيم ال4يعة وQقامة سلطانها، وÃرير اKريات

�سلطان رب العباد، والعمل  � إخالء Öتمعات اRسلم, من الفساد، وتقوية َ
Kرجعية أهل اRاد هذه اÑQاألمة، و W ظهار وجودهم وتفعيل دورهمQل والعقد و
  .ة ال4عية لألمة اRسلمة بما يتيÔ، واRيسور ال يسقط باRعسوريالسياس



  

 

205 

اال
ية

غرب
 ال

مة
هج

 ال
هة

اج
مو

ي 
 ف

ية
الم

س
اإل

ة 
جي

تي
را

ست
  

@@pb��Çìà�a@òz��–bäß@lb��jÛa@a‰��ç@À@b��ß@á��çcë

@@@@@@@@@Êb�ànuüa@ñŠë‹›�i@bè��Ðãc@òîÐÜ��Ûa@ÑöaìĐÛaë

@Ñî���@†b��àËgë@L‹��–bänÛaë@Òýn��öüaë@æëb��ÈnÛaë

@@@@@@@@Lpb�îäÛa@âb�èmaë@LáènÛb�i@Õ’a�Ûaë@Éí‡jnÛa

@@áèä���îi@b���àîÏ@paì��Ð�a@å���Ç@õb›��Ë⁄aëN@ @

 

واRناصحة بشأن اجتماع þتلف الطوائف اإلسالمية � نæة القضايا 
ها، والـس� الكDى لألمة، وا©عاون وا©نسيق وا©Æمـل W  ـل مـسئوmات

  .للتمك, wذا ا}ين
وأهم ما W هذا ا�اب مناصحة 
ــسلفية  ــف ال ــو°ت والطوائ اRجم

ـــèورة  ـــسها ب ـــاع أنف االجتم
 ،çوا©عاون واالئـتالف وا©نـا
وQغماد سيف ا©بديع وال�اشـق 

با©هم، واتهام ا]يات، واإلغضاء عن اwفوات فيما بينهم، كما ينـبò ا©ـيقظ 
َإ¢ ëك اRعارك  اBانبية مع بعض العامل, W حقل ا}عوة اإلسـالمية، كمـا َ

�در اإلشارة إ¢ أهمية اuطاب ا}عـوي Bميـع فئـات اRجتمـع، وال سـيما 
 وأهل الفن والرياضي,، بل والعلماني,؛ فـإن دعـوة اإلعالمي, والسياسي,

هؤالء وþاطبتهم بال* Ì أحسن من شأنه أن يفتح مغـاmق القلـوب، ويـرد 
  . لشاردين، ويقطع السبيل � د°ة الفتنة، ومرو� اإلفك وا�هتانا

äßbqĆ�b@ZòîÜàÈÛaë@òîàÜÈÛa@ŠìÌrÛa@óÜÇ@òĐia‹¾a@Z@ @

 -بفضل اهللا-لقد حققت ا}عوة إ¢ اهللا W العقود اRاضية إ	ازات كثHة، وÃققت 

  . إصالحات عديدة، وتقدمت !مد اهللا W مواقع اBهاد العل
 والعم®

ُ من شك أن ثمة Ãديات ëعية ومنهجية فرضت � ا}عوة وطوائف ا}°ة W وما ً
ٍ

 Dادي ع4 من سبتمKديدة بعد اBرحلة اRهذه ا)
، وQن أقل الواجب W هذه )م�

اRرحلة هو ا�بات W مواقع اBهاد العل
 وا}عوي، فال يصلح !ال تنازل عن مواقع 

نابر ا]صح وا©وجيه، أو تغافل عن ا�غور العلمية ا}عوة وا©أثH، أو تفريط W م

  . واRؤسسات ا}عوية وال�بوية، أو تشاغل باRفضول من األعمال واألنشطة
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ًوQن هذه اwجمات اRنهجية �مية �نت أو مسلكية Ñب ا©صدي wا  ً

بثبات راسخ، وببيان واضح، واعتدال وواقعية م�نة، بال إفراط أو تفريط، وال 

��Á﴿:  أو جفاء، قال اهللا تعا¢غلو �À�¿� � ¾�½�¼�»
Æ�Å�Ä�Ã�Â﴾ ]األنفال :��.[  

��Ã�Â�Á�À﴿: وقال تعا¢ �¿�¾�½�¼

Å�Ä﴾ ]آل عمران :
.[  

وÚا يع, � هذا الرباط تدارس وتشاور ب, أهل السنة بطوائفهم ا}عوية 

طاء وحذر من اRختلفة، وQفادة من سH السابق, من ا}°ة والعامل,، ومراجعة لألخ

  .ا©عصب، و�اسبة للنفس وقدرة � الرجوع إ¢ اKق، وصD � ا�بات عليه

وغS عن ا�يان أن هذه اKمالت سوف تستهدف إفساد األصول، 

وQضعاف اRنطلقات، و�فيف اRنابع، وQحداث الشكوك، واالستفزاز óو 

ًنت أو عملية، ًاالستعجال واالر�ال، كما تستهدف إسقاط الرموز علمية �

  !!وتشويه اإل	ازات، وQحالة اKسنات إ¢ سيئات

فع1 كتائب العلم واإليمان أن يرابطوا � ثوابتهم، وأال
+  يعبأوا �موع ُ

وعليهم أن  ،]��: القمر[ ﴾þ :﴿Å�Ä�Ã�Âالفيهم، قال اهللا تعا¢

اهللا bسنوا الظن بأنفسهم، ويردوا اإلفك وا�هتان � قائليه ومروجيه؛ قال 

�©��ª»�¬�®̄�﴿: تعا¢ �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡﴾ 

:  مستهدين باهللا تعا¢، ومستعين, به وبعبادته، قال اهللا تعا¢،]��: ا]ور[

﴿©�̈   .]��: ا�قرة[ ﴾¡�¢�£¤�¥�¦�§�

ًولـما لقيـنا عــصبة تـغلبيــة ً
ِ +  

ــا ــقونا بمثله ــا س ــقيناهم كأس َس ِ ْ ً ُ  
  

ـــمرا  ـــة ض ـــردا للمني ـــودون ج َيق + ُُ ِ ً َ  
ـــا  َولكنن ـــDا+ ـــوت أص Rـــا � ا َكن ْ َ

ِ +  
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@@@@@ß@„î’@ŞÝ×@ćÝöb�@¶bÈm@�a@@@@Êa†@ŞÝ�×ë@LÊìjn

@ë@LÊìà�ß@ÊaŠ@ŞÝ×@@@@@@@Þì÷��ßë@‡�’‹ßë@âb�ßgë@

@@@@@@Léz—äi@bflè��bycë@bflè�ÄčÐfly@òãbßþa@ê‰ç@åÇ

_bflèflÈŞîflš@âc@énßc@�b—¾@‹ÄãëA 

+وأخHا، فإن اهللا تعا¢ سائل �  ٌ ً

+شيخ متبوع، و� داع مسموع، و�  +ٍ

ٍراع وQمام ومرشد ومسئول عن هذه 

َاألمانة حفظها وأحاطها بنصحه، ونظر  َ ََ َ ِ
Rَصالح أمته أم ضيعها؟ َ +  وا©ضييق! َ

W خلق اهللا، به تقوى ا}عوات، ا:ي قد يلقاه ا}°ة إ¢ اهللا إنما هو سنة جارية 

  :وتنت4 مع ا�بات � اRبادئ

  ىَ بــاألذُمَهــزُ تُ مــا ا}عــواتِتــاهللا
 أَ القيـد+ W يديْضع

َ
  ِ أضـل�wْـب

  ً سـاعةَيِ فكـرَ حـصارَ تستطيعْلن
ــا]ور ــjُف ــW ِj قل ــِ وقل   ْيَدَ W ي
ــأظل ــلÐس ــصما !ب ِ معت

ــدً   éَِ عقي
  

ِأبـــدا و´ ا©ـــاريخ     ِ يميـــÐSرِ بـــً
ــ عنْ ضـــعِبالـــسوط  �ِ�ـــ

َ
  نـي�ك� الـــس

ـــْأو ـــَعْزَ ن ـــورـِ إيمان ـــSَي ون   ِ يقي
 úر�úــــــافظ�ور ــــــSُي ومِ ح   ِعي

ـــوت ـــسما mُوأم ِ مبت ـــً ـــSِا دَحي   ِي
  

bĆÈ�bm@ZòîàîÜÓ⁄aë@òîÛë‡Ûa@òîßý�⁄a@pb��û¾a@�bèän�a@Z@ @

تلك W مثل هذه اRخططات واKمالت اRسعورة � اإلسالم والسنة يتع, � 

ِاBهات اإلسالمية ا}وmة واإلقليمية أن تقوم بواجبها W اRنافحة عن صحيح ا}ين، ودعم  ْ َ

طوائف ا}°ة واRرابط, W ا�غور بفلسط, والعراق وبالد األفغان، وغHها من ا�تان، 

ُكما يطلب منها مواجهة  الت التشكيك ود°ية اRغرض,، ونصح وتصحيح عقائد  ُ ْ ُ ُ ُ

  . ج اRخالف,، واKيلولة بينهم وب, ا©حالف مع أعداء اRلة وا}ينومناه

 ،Ïؤتمر اإلسالRومنظمة ا ،Zمعها الفقÖو ،Ïذا �نت رابطة العالم اإلسالQو

ًوÖمعها الفقZ، وما انبثق عنهما من هيئات، وجهات دوmة وQقليمية مدعوة للقيام 

 األخرى، والروابط العلمية واإلقليمية بهذا الواجب الÝ4؛ فإن اRجامع الفقهية
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��m@æc@k��°�k�bƒ@À@pb��ßìØ¨a@

@@@@@@@é�ãdi@òîßý��⁄aë@ò�îi‹ÈÛa@†ýjÛa

@@@@@@@�m@æc@ò�ßþa@òzÜ—�ß@åß@÷îÛ�Êbj@

æb�þa@÷£di@bèöa‡ÇþN 

ُ يتأكد W حقها Ãرير ا�حوث ا]افعة، وQصدار الفتاوي -وا}عوية غH الرسمية ُ

  . الراشدة، واإلصالح ب, طوائف األمة، واالنتصار للسنة وقمع ا�دعة

ُو¥ما تستنهض همة الروابط واwيئات اBماعية تستنهض همم آحاد  ُ ُ ُ

ِحد يسعه ما ال يسع اBماعة والطائفة، والعالـم bتاج إ¢ من العلماء؛ فإن الوا

  .يشد ظهره، ويقوي عزمه ال سيما W زمن الفµ اRدwمة

Wُ موقف ين� اKلـيم سـداده ََ ِ ْ ُ ٍ  
  

ــه ا�يطــار  ــه ا]اب ــيش في ُويط ُ
ِ ِ ُ َ  

 

  

aĆ‹’bÇ@ZòàÄãþaë@pbßìØ¨a@òj�b¬ë@òz–bäß@Z@ @

 W ا�الد Ñب أن �اطب اKكومات

أنه ليس من مصلحة العربية واإلسالمية ب

 ألعدائها بأ�س األثمان، األمة أن تباع

ُوليس من الرشد أو ا]صح أن تسلم القيادة َ + َ ُ 

ُا}ينية W ال4ق األوسط إ¢ من ال يؤتمنون  ْ َ ُ

ٍ� هذه القيادة، كما أن حفظ ا©وازن W اRجتمعات ال يكون ب�جيح كفة  ِ
ِخفيفة الوزن   . )١(ا]فع  قليلةِ

َوينبò أن فعلم أن هؤالء ا:ين يتسنمون مراكز القيادة ا}ينية وا©أثH العام  َ ْ ُ

َاmوم، سوف يتجاوزون غدا حدود بالدهم اBغرافية وأنظمتهم السياسية mعDوا  ً

+ � اuطوط اKمراء W تل� دعم ين�بأنفسهم وطوائفهم إ¢ ا}ول األجنبية، متعد

ِخاص أو ترتيب
  . �وتلك جريمة دينية وسياسية � حد سواء! ٍ أمور عملية W اuفاء�

                                      

+ة إ¢ أن الصوفية قد بدأوا يستغلون ما يس� باèKة ا}ينيـة، أو  ولقد تنبهت بعض ا}ول العربي	�� ُ

ÖÐالس ا:كر اRبتدع؛ ©حقيق أهداف سياسية معينة، وتشكيل تكـتالت �ـل بـأمن ا}ولـة،  ِ
ُ

ًفأصدرت وزارة األوقاف اæRية قرارا يمنع من إقامة هـذه اKـèات بمـساجد القـاهرة بعـد 

  .صالة العشاء
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@��nÛa@‘ëŠ†@o��njqc@‡��ÔÛ@áí‡��ÔÛa@„íŠb

@@@Ý��çc@á��ç@òä���Ûa@Ý��çc@æc@sí‡��¨aë

@@@@@@@@@á�çë@L†ýj�Ûaë@åí‡�ÜÛ@õb�ÏìÛaë@Ö‡—Ûa

pbàÜ¾a@Àë@‡öa‡“Ûa@‡äÇ@bèm‡ÇN 

ولقد أثبتت دروس ا©اريخ 

القديم واKديث أن أهل السنة هم 

أهل الصدق والوفاء لتين وا�الد، 

 وهم عدتها عند الشدائد و´ اRلمات،

 �فهم صمام أمان أمتهم بعد نبيهم 

  .شوصحبه الكرام 

©جلية هذه اKقائق عنهم وعن þالفيهم، ومناصحة وأهل السنة مدعوون 

ًوتذكH األمة بذلك حÆما و�كوم,، واإلفادة من þتلف وسائل ا�يان 

>.واإلعالم وا}عوة؛ ©كوين الرأي العام اإلÑاº الصحيح W هذه القضية <

< <

< <

< <



  

 

211 

ل
قب

ست
م

 ال
ف

را
ش

ست
ا

  

 استشراف المستقبل

@Ý–ÐÛaÉ�bnÛa@@
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  استشراف المستقبل@

 

  
  
  
  

ا من الحقائق الشرعية والمنهجية والتاريخية يمكن ـًانطالق

القول بأن ما يراهن عليه الغرب إنما هو وهم أو سراب لن يلبث أن 

 وحقائق الدين والتاريخ والواقع لن تخدم هذه المخططات ،يزول

  : قبل تلك المخططات وفيما يأتي نظرة على مست،بإذن اهللا تعالى
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�üëc@Z@ÑÛbznÛa@ÝjÔn�ßIïi‹ÌÛa@M@ïÇ‡jÛaZH@ @

إن مراهنة الغرب � إنعاش الفرق ا�دعية و�نهاضها � مواجهة السنة 

ٌوأهلها أمر ال يمكن االستهانة 0طره أو ا#قليل من شأنه، وا#حالف 

ما ا#ارAية؛ كوالراف= مع الغرب ضد السنة وأهلها ; سوابقه العسكرية 

ه؛ فإن ا#مالؤ الفكري ����ه، واIاH ���وقع � سقوط بغداد األول 

  .)١(Wوالعقدي بV الرافضة وأعداء اإلسالم أشد وأخطر، وسابقاته أكM وأشهر

وال شك أن الرهان األكZ هو بدخول الفرق الYمية مع الفرق 

 � -لرافضة� مقابلة ا: أي-ا^سلكية ا^نسوبة إ_ السنة با^ع[ األعم 

jالف مع الغرب، iمهد ذلك gرب فكرية ومنهجية � الطوائف اdعوية 

  .واoماnت اإلسالمية � العالم اإلسالl بأkه

وهنا يتعV ا#أكيد � فقه السياسة الrعية وأثره � اgيلولة دون قيام هذا 

  :وهذا من خالل أمور منها]  ا�دv- الراف= -الغرu [اIالوث 

  . jرير ا^وقف الvr الصحيح من أعداء اإلسالم-

-Vتقوية عقيدة الوالء هللا ورسو; وا^ؤمن . 

-Vالغالة وغ{هم من ا^خالف Vا#فريق ب . 

 . االرتكاز � قاعدة اإلسالم وأهل القبلة � مواجهة أعداء اdين-

َو�مد اهللا فإن ا#فاؤل قائم بأن يقوي هذا ا#حالف السنة وأه َلها وأن ُ

  .ًيكM ا^نتسبV إiها �ق، وأن يزيد اIابتV عليها صمودا

                                      

و أستاذ العالقات اdوiـة � جامعـة تريتا بار� األمريكي، وه. ًوقد صدر مؤخرا كتاب عن د 	��
، كشف فيـه عـن ا#عـامالت ) أمريكا- إkائيل -إيران ( عن ا#حالف الغادر »جون هو��«

�ال�ية بV ا�تان اIالثة، وفـ� بعـض ا^واقـف الـ� بـدت إعالميـا متعارضـة و�ن �نـت 

  . ية ا^قدمة ألمريكاوساق  لة من ا^فاجآت ضمن العروض اإليران! �اس�اتيجيا متوافقة



  

 

215 

ل
قب

ست
م

 ال
ف

را
ش

ست
ا

  

@@@òîßý��⁄a@òyb�Ûa@Õ’@òÛëb«@bßc

@ë‡��jm@ý��Ï@òí‹È��’cë@òîÐÜ���@¶g

òí‡ªً¡ñ‡îÐß@ëc@ً¡l‹ÌÜÛ@ 

ä���Ûa@Ý��çc@æh��Ï@ò��Üà§bië@æë‡��ÔnÈí@ò

@Ö‹��Ï@l‹��Óc@ñ‹Çb��’þa@¶g@µàÜØn��¾a@

@@@@@@@Ý�çc@å�Ç@ý�‚@ð‰�Ûa@æbØ¾a@æcë@Lòä�Ûa

ñ‹Çb’þa@áç@éîÏ@òä�Ûa@ÝçdÏ@òä�ÛaN 

وأما £اولة شق الساحة اإلسالمية 

إ_ سلفية وأشعرية فال تبدو ¤دية أو 

مفيدة للغرب؛ فإن خالف األشعرية مع 

السلفية � قضايا عقدية ال يع¦ أن 

َاألشعرية §سنون عقيدة غ{ ا^سلمV، أو أنهم يعت ¨ َ قدونهم مؤمنV أو ُ

 �يوالونهم � اdين، وما يسمع من تª§ات � هذا الصدد ال بد من ©لها 

  !أنها تª§ات سياسية فحسب

وباoملة فإن أهل السنة يعتقدون 

ِاألشاعرة أقرب فرق ا^تمV إ_ السنة،  َ ِ َ َ

وأن ا^°ن ا¯ي خال عن أهل السنة 

  .فأهل السنة فيه هم األشاعرة

 األدلة من ±مهم � �ن و�ن« :األشاعرة عن Pابن تيمية  يقول

 أقرب فإنهم الطوائف، nمة ±م � يوجد ال ما السنة وموافقة الصحيحة

 السنة أهل من يعدون موه واgديث، واoماعة السنة إ_ الYم أهل طوائف

 السنة أهل هم بل وغ{هم، والرافضة ا^ع·لة مثل إ_ اµظر عند واoماعة

 والرافضة ا^ع·لة هم فيها ا�دع أهل يكون ال� ا�الد � واoماعة

مع أنه أل Pوهذا من إنصافه  .)١(»و¹وهم
º

  .َفº � الرد عليهم وصنَف

� مر ا#اريخ-وال شك أن األشاعرة ¨  فيهم علماء مرموقون، و¼ن منهم -َ

� دnة الفتنة، ح°م موفقون، وقواد ¤اهدون، وعليه فينب½ أن يقطع السبيل 

، وحV تكون ا^واجهة عملية بV أهل اإلسالم والكفار ومرو¾ الشقاق
                                      

  .����، �: مكة ا^كرمة، ط-مطبعة اgكومة : ، ط)�
/�( بيان تلبيس اoهمية، 	��



 

216 

@@@@@ñ‹Çb’þa@æc@Ù’@üëM@@@„íŠbnÛa@ğ‹flß@óÜÇ@M@
@@@@@@@âb�Øy@áèäß@æb×ë@LæìÓìß‹ß@õbàÜÇ@áèîÏ

æì��ÔÏìß@@@é��îÜÇë@Læë‡��çbª@†aì��Óë@L
@@@@@@@@@@ñb�Ç†@ó�ÜÇ@Ýîj��Ûa@É�ĐÔí@æc@ïÌjäîÏ

ÖbÔ“Ûa@ïuë‹ßë@LòänÐÛaN 

فاgاجة ماسة لÂ ساعد قوي من أهل 

القبلة، وما يطلب حال القلة 

واالستضعاف، Aتلف عما يطلب 

  .حال ا#مكV واالستخالف

bĆîãbq@Zñ†ŠbjÛa@l‹¨a@ÝjÔn�ßZ@ @

ي يبدو   أهل -� اµهاية-rوع اgرب ا�اردة لن يزيد  أن م-والعلم عند اهللا-̄ا

ٍاإلسالم إال قوة، ولن يزيد الكفار إال وهنا، ثم يعودون لكـرة جديدة من العنف  º َ
ِ ً

ِواdموية، وهكذا حÄ يأذن اهللا بأفول باطلهم ودحر إفكهم
)١(.  

� أن ما ZAون به من بعض نبوءات كتبهم Åد ا^سلمون ; أصال � 
ً

ِ
ُ

  .آخر الزمان، ولكن الغلبة للحق األبلج، وليس للباطل اللجلجأحداث 

W قد نV أن الªاع مع الروم يمتد زمانه، ويشتد أواره، فهو جفإن نبينا  َ º َ

Éاع بدأ مبكرا، وال يزيده الزمان إال اشتعاال
ً ً.  

تغزون جزيرة العرب فيفتحها «:  عنهسفيما رواه نافع بن عتبة ج يقول 

+فيفتحها اهللا، ثم تغزون الروم فيفتحها اهللا، ثم تغزون ا)جال اهللا، ثم فارس  +

َيا جابر، ال نرى اdجال Aرج حÄ يفتح الروم:  فقال نافع.»فيفتحه اهللا َ ْ ُ º º)٢(.  

فارس نطحة «: جقال رسول اهللا :  قالسويشهد ; حديث ابن £{يز 

                                      

العو^ة الفكرية واIقافية وÎ هـذا الـصدد : هذه اgرب يعتمد الغرب فيها � آiات كث{ة منها 	��
 lجامعـات العـالم اإلسـال �بتعلـيم اللغـة §اولون جاهدين اخ�اق الـشباب وطلبـة العلـم 

األجنبية مع ما يصحب ذلك من تعليم ثقافـة الغـرب واخـ�اق العقـل ا^ـسلم وتمييـع اÏويـة 
التشجيع مـن جديـد � اdراسـات العليـا بتلـك ا�ـالد � ا#خصـصات : اإلسالمية، ومنها

الrعية واللغوية، وÎ هذا الصدد Åنـد عـدد كبـ{ مـن األكـاديميV باoامعـات اإلسـالمية 
 .عة األزهر وغ{هاكجام

�� (،أخرجه مسلم ���.( 
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@@@@@@âý�⁄a@òßc@æc@µrí‡¨a@åß@†bÐn�Ží

@@@åí‰��Ûa@âë‹��Ûa@ò��èuaìß@À@ó��Ôjm

@@@@@@@@ïmd�m@ó�ny@b�èÈß@áè×ŠbÈß@æìÜ–aìí

ô�ØÛa@òàzÜ¾aN 

ًأو نطحتان، ثم ال فارس بعدها أبدا، 

 =ما هلك قرن والروم ذات القرون،

خلف مBنه قرن، أهل صخر وأهل <ر، 

هم أصحابكم ما ! هيهات آلخر ا)هر

Gالعيش خ J نK«)١(.  

̄ين يواصلون  ُويستفاد من اgديثV أن أمة اإلسالم تبÐ � مواجهة الروم ا

لحمة الكZى، وما لحمة الكZى؟معار�هم معها حÄ تأÒ ̂ا   ! أدراك ما ̂ا

يا عبد اهللا بن مسعود : ًبالكوفة يوما، فجاء رجل فقالهاجت ريح ©راء 

إن الساعة ال تقوم حÄ ال «:  فقال-ًو¼ن متكئا-فقعد : ِجاءت الساعة، قال

َيقسم م{اث، وال يفرح بغنيمة ُ َ º« و¹اها ¹و الشام( ثم قال بيده هكذاº (فقال :

َروم تع¦؟ قالال: قلت. »عدو Åمعون ألهل اإلسالم، وÅمع Ïم أهل اإلسالم« W :

وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيش�ط ا^سلمون ×طة للموت ! نعم«

 Ù ء هؤالء وهؤالءÚجز بينهم الليل، في§ Äة؛ فيقتتلون ح�Û ٌال ترجع إال

غ{ Ûلب، وتف[ الrطة، ثم يش�ط ا^سلمون ×طة للموت ال ترجع إال �Ûة؛ 

ؤالء وهؤالء Ù غ{ Ûلب، وتف[ الrطة، فإذا فيقتتلون حÄ يمسوا، فيÚء ه

َ�ن اiوم الرابع غهد إiهم بقية أهل اإلسالم، فيجعل اهللا اdبرة عليهم فيقتلون  ََ ْ َº َ

ºال يرى مثلها، و�ما قال: ºإما قال-مقتلة  ُ ُلم يـر مثلها: ُ َ  حÄ إن الطائر iمر -ُ

Ýًنباتهم فما Aلفهم حA Äر ميتا، ف َº َ ِ Þدونه بÅ يتعاد بنو األب �نوا مئة فالW

َمنهم إال الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح، أو أي م{اث يقاسم، فبينما هم  ُ ُُ َ º

                                      

، وضعفه األ�ـاH )���/� (،، واgارث � مسنده)��/� (،أخرجه ابن أß شيبة � مصنفه ���
 ).���� (،� السلسلة الضعيفة
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@@@ó�îÇ@Þë�äië�@@@@ïènäm@Þbu‡Ûa@ÝnÓë@
@@@@@@@@ê‰�ç@Ý�jÓë@LÊa‹—�Ûa@À@ñ�‚þa@òÔÜ¨a
@@@@@@@�ä�Ûa@bèäÇ@�‚c@pbÈibnnß@pbÔÜy@òÔÜ¨a

bèäß@L@@Z@@@@@@@@å�ß@l‹›�í@ð†b—�nÓa@Šb—�y@@ج
Öa‹ÈÛaë@‹—ßë@âb“Ûa@Ýçc@óÜÇ@âë‹ÛaN 

ُكذلك إذ سمعوا ببأس هو أكZ من ذلك، فجاءهم الªيخ º
ºإن اdجال قد خلفهم � : ِ º

ًس طليعة، قال رسول ُف{فضون ما � أيديهم، ويقبلون، فيبعثون عrة فوار! ذراريهم

إV ألعرف أسماءهم، وأسماء آبائهم، وألوان خيوNم، هم خG فوارس M ظهر : جاهللا 

  .)١(»ٍ يومئذٍاألرض يومئذ، أو من خG فوارس M ظهر األرض

والروايات � هذا ا^وضوع � الصحيح وغ{ه، وá تتفق من وجه مع ما 

يام الساعة، والفكر الصليd âى القوم من نبوءات بوجود ا^الحم قبل ق

� -á تاريخ اإلãيليV ا^تطرفV-االستعماري يدور من ¹و أربعة قرون  

؛ ألنها مدخلهم إ_ األلفية السعيدة، وال� � أثنائها »هر¤دون«إقامة معر�ة 

  . iحكم، وiملك اiهود شعب اهللا ا^ختار � األرض�يعود ا^سيح 

ًفينتظرون عودة ا^سيح إ_ األرض حكما أما معا× أهل اإلسالم 

º، ويقتل اdجال )٢(ًمقسطا، فيك� الصليب، ويقتل ا�äير، ويضع اoزية º

  .)٣(بيده، حÄ يريهم دمه � حربته

 åوقتل �وب�ول عي 

اdجال تنتæ اgلقة األخ{ة � 

الªاع، وقبل هذه اgلقة حلقات 

 âµعنها ا Zجمتتابعات أخ ،

ار اقتصادي يçب من حص: منها

  .)٤(الروم � أهل الشام ومª والعراق

                                      

 .ً مرفوnسعن ابن مسعود ) ��
� (،أخرجه مسلم ���
 .ًمرفوn سعن أß هريرة ) ��� (،، ومسلم)���� (،أخرجه ا�خاري ���
 .ً مرفوnسعن أß هريرة ) ��
� (،أخرجه مسلم ���
 . ً مرفوnس جابر بن عبد اهللا  عن)���� (،أخرجه مسلم ���
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َاقتتال مع الروم حÄ ينح� الفرات عن جبل من ذهب: ومنها ، ثم )١(َ

ٌصلح يعقبه غدر من الروم، ثم ¤يئهم jت ثمانV راية، jت Ù راية مئة  ٌ ُْ

  .؛ #كون ا^لحمة الكZى)٢(ًوعrون ألفا

 بهذا؛ فإننا ال نستعجله وال نعتسفه -معا× ا^سلمV-ومع إيماننا 

ٍسعيا إ_ قتل أو إراقة دماء، وé الشواهد تدل � ذلك
فأين هذا êن ! ً

ويصلون ال من أجل !! يتعطشون gرب نووية دموية تبيد األخç واiابس

  !!السالم ولكن من أجل االنتقام

ِتمì ا^نـاكر بـV أيـدي خيلـه ِِ َ ُ
  

 

ـــ  ـــ½ واإلج ـــí وا� ُكî م َ º
  ُمرا

 

ِويقــوده باســم الكتــاب أقــ ِ ِ ُ   ٌةºسُ
 

ُنشطوا ^ـا هـو � الكتـاب حـرام 
ِ ُ  

 

åــ ــشارة! َعي ــة وب ــبيلك رأف ٌس ٌ َ ُ  
 

ُللعــــا^V ور©ــــة وســــالم  ٌ َ  
 

ما كنـت سـفاك اdمـاء وال امـرأ
ً

ِ َ º َ َ  
 

ــام  ــه واأليت ــضعاف علي ــان ال ُه ِ
ُ َ  

 

  

  

                                      

عن ) ��
� (،، ومسلم)���� (، حديث ح� الفرات عن جبل من ذهب أخرجه ا�خاري	��
  .ً مرفوnسأß هريرة 

   .ً مرفوnس عوف بن مالك عن) ��/� (،، واإلمام أ©د)���� (، أخرجه ا�خاري	��



 

 

 حبمد اهلل تعاىل -اهلهية اإلسالمية األصيهة 
توتعصي عها الذوران واالنصمار، وحفظما  -

ال يعين انلفاًء عها الذا  أو تقهقًعا رعيرًدا  
 .عن ا ياة

B
 

 
 
 
 

وأخرًيا فإن معركة األمة اإلسالمية ايلوم يه يف حفظ هويتها إسالمية، ال 
رشقية وال غربية، وإن مطلب انتقاص اهلوية أو تغيريها وطمسها ما يزال 

  حدٍّ سواء، ودون هذا املطلب َخررُط القتاِد!مطلبًا أمميًًّا نْصانيًّا ويهوديًّا ىلع
َ هنتنجتون عن هذا املطلب األميم بوضوح فقال:  املشلكة احلقيقية »ولقد َعربَّ

 .(1)«ليست يه األصويلة اإلسالمية، إنه اإلسالم!! هذا ادلين ذو احلضارة املختلفة
واهلوية اإلسالمية األصـيلة 

تستعيصـ ىلع  -حبمد اهلل تعاىل-
بان واالنصهار، وحفظهـا ال اذلو

ـــاًء ىلع اذلات أو  ـــِن انكف يع
ـــاة  ـــًدا عـــن احلي ـــا بعي تقوقًع
 وجمرياتها، كما يدعيه أعداؤها.

واألمة اإلسالمية يه أمة اتلوحيد اليت نفت غثائيَة الِفَرِق ابلاطنية يف القديم، 
َح الِفَرِق وغريها يف احل  ديث.ويه اليت تنْف غثائية الليربايلة والعلمانية وَشطر
 .(2)ومثل هذه األمة الولود مثل املطر ال يدرى أوهل خري أم آخره

                                      
 (.10ص)حروب ابلرتول الصليبية، عبد اليح زلوم،  (1)
 .مرفواًع  عن أنس بن مالك  (2869) ،الرتمذيو ،(143/ 3) ،أمحد أخرجهكما يف احلديث اذلي  (1)



 

 

ــا فأشــالَكَ   تشــابََه يومــاُه علينَ
 

 فما حنُن ندري أيَّ يوميِه أفضـُل  
 

ِسـهِ 
ر
ُم بَأ مر يَـور

َ
ـر أ  أيوُم نََداُه الرُعمر

 

ــُل   ــرٌّ حُمَجَّ َغ
َ
ــا إالَّ أ ــا منُهَم  (1)وَم

 

ا أمُة الوسطية؛ فليست من غلو ويه يف منافحتها عن عقيدتها وثوابته
يف يشء، وليست  انلصارى بالرهبنة وبزعمهم األلوهية لعيىس ابن مريم 

 وأمه بابلهتان يف يشء. من تفريط ايلهود بقتل األنبياء، ورميهم عيىس 
 اكنتر يه الوسـَط املحـيمَّ فاكتنفـتر 

 

 بها احلوادُ  حىت أصبحتر َطَرًفا 
 
 

بني فرق األمة؛ فيه الوسط بدينها املزنل، والسلفية احلقة يه الوسط 
، ال جتتمع ىلع ضاللة، وال تقر أحًدا ىلع غواية، تشهد ىلع ^ونبيها املرسل

 اخلالئق وتقيم عليهم احلجة يف ادلنيا واآلخرة.
ے ے ۓ ۓ ﴿ويه ىلع لكٍّ منصورة وظاهرة، قال تعاىل:  

وقال  [173 -171]الصافات:  ﴾ڭڭ ڭ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی  ۇئ ۇئ﴿تعاىل: 

 .[28 ]الفتح: ﴾ی
ْ هاه األم  »وهلا البشارة الاكملة يف ادلنيا واآلخرة، ويف احلديث:  بِّشر

 .(2)«باتليسري والسناء والرفع  بايين واتلمكني يف ابلالد

ـحنُن اذليَن َرَوى اتلـاريُخ قِ   تَُهمر صَّ
 

 وحنُن أعظُم َمنر يف األرِض قدر َظَهـَرا 
  

                                      
 ين.من قصيدة ملروان بن أيب حفصة، يمدح معمر بن زائدة الشيبا (2)
( عــن 4/364) ،(، واحلــا م2/132) ،(، وابــن حبــان5/134) ،أخرجــه أمحــدحــديث  (3)

 . وصححه احلا م ووافقه اذلهيب.مرفواًع كعب  بن أيب



 

 

فيا ُأمرَة اإلسرال ا اوربا واصر ي     
وصرررارري وجاهررردي وتفررراَءلي  

 .وأرشري والنصر والرهبة لِك

ا يستعملهم فيه »ديث: ويف احل لن يزال اهلل يغرس يف هاا ايين سرا 
 .(1)«بطاعته إىل يوم القيام 

 فهــَذا الغــرُس لــيَس هَلُ نظــرٌي 
ـــومٍ  ـــَ  لكَّ ي ـــِر يُس ـــاِء اذلك  بم

 

  وحاَشـــا أنر يكـــوَن هَلُ نظـــريُ  
ـــذورُ  ـــو ابل  ويف أحضـــانِِه تنُم

 

ــيت واصــربي  ــَة اإلســالِم اثب م
ُ
ــا أ في

ــا ــدي وتف ــابري وجاه ــي وص َءيل وأبرش
  وانلْصـــ والغلبـــة لـــِك، قـــال تعـــاىل:

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ﴿

 .[21 ]يوسف: ﴾ۆئ ۆئ

ــٌل  ــىَغ باط ــا َط َم ــقُّ َمهر ــو احل  ه
 

ــرير هلُ   ــزناِل األخ ــوَم ال ــ ي   انلُْص
 

ــــ َغــــًدا َِ  وهلل ســــهٌم سيم
 

 الكفـــورر  َكـــِرَه املســتبدُّ  ولــو 
 

 

 وآخِرُ دَعْوَانا أَنِ احلمْدُ هلل ِرَبِّ العَاملنيَ.
 

 

 

 
                                      

 .سبق خترجيه (1)



 

 

 
 

 

 5 ........................................................................................ املقدمة
 13 ...................... الفصل األول: عقدة الْصاع عند الغرب وعقيدته

 25 ................. الفصل اثلاين: مالمح املنظومة الغربية... حماولة للفهم
 47 .............. مالمح ما قبل احلادي عرش من سبتمربالفصل اثلالث: 

 59 .................... احلد  اجللل ونقطة اتلحول الفارقةفصل الرابع: ال
 83 ...... اتلوجهات واالسرتاتيجيات الغربية احلديثةالفصل اخلامس: 
 121 ........ رضب طوائف ادلعوة اإلسالمية بالطرقيةالفصل السادس: 
 157 .......... مواجهة العقيدة السلفية بالفرق الالكميةالفصل السابع: 
 189 .......... مواجهة اهلجمة الغربيةاالسرتاتيجية اإلسالمية يف  الفصل اثلامن:
 211 ........................................... استرشاف املستقبلالفصل اتلاسع: 

 221 .................................................................................... اخلاتمة 
 224 ..................................................................... فهرس املوضواعت



 

 

 




