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 تقديم 
 سعادة وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

 محمد بن عبد اللطيف المانع

انية قائمة ـــــاحلمد هللا الذي خلق البشر من أسـرة واحدة، وجعل احلياة اإلنس
: على التعارف والتحاور والتفاهم والتكامل وبناء املشرتك اإلنساين، فقال تعاىل

             
 ).١٣:جراتاحل(    

ومرتكــز ) بــاآلخر(فكانــت الــدعوة إىل التعـــارف والتعــاون والتكامــل دليــل االعــرتاف 
 . الفاعلية والتفاعل، وعلة اخللق، وسنة الوجود البشري، وسر االمتداد واإلجنار احلضاري

والصالة والسالم على املبعوث للناس كافة، سـواء يف ذلـك مـن آمـن واسـتجاب 
ق اإلجـــابة، أي ســـواء يف ذلــك أمــة الــدعوة وأمــة اإلجابــة، أو الــذي مــازال علــى طريــ

 :الــذي كانــت الغايــة مــن بعثتــه إحلـــاق الرمحــة والســعادة بالعــاملني مجيعــاً، قــال تعــاىل
 ). ١٠٧:األنبياء(      
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ولعــــل مــــن أبــــرز مالمــــح تلــــك الرمحــــة إقــــرار حريــــة التــــدين، وربــــط كرامــــة اإلنســــان 
 ).٢٥٦:البقرة(     : شعار ومسؤوليته بتحقيق حريته، حتت

 : وبعد
: فهـــــذا اإلصـــــدار الرابـــــع يف مشـــــروعاتنا الثقافيـــــة العامليـــــة املمتـــــدة مبشـــــيئة اهللا تعـــــاىل

يــأيت يف هــذه اللحظــة التارخييــة احلرجــة، الــيت  »مســلمو الغــرب بعــد أحــداث ســبتمبر«
ميكـن أن متثـل بدايـة  ماتزال أسبااا وآاارها وتداعياتا ماضية يف حيـاة العـامل مجيعـه، الـيت

حلقبة تارخيية جديـدة وخطـرية علـى مسـتوى الثقافـة، والسياسـة، واالجتمـاع، واالقتصـاد، 
علــى مســرية احلضــارة اإلنســانية عامــة بكــل : والرتبيــة والتعلــيم، واإلعــالم وإن شــئت فقــل

 .مكوناتا
 لــذلك فــاألمر يتطلــب الكثــري مــن التفكــري والنظــر والتأمــل وحســن قــراءة املقــدمات

والتعــرف إىل األســباب، يف حماولــة إلبصــار العواقــب والتــداعيات، ووضــع خطــة مدروســة 
ومـــا كشـــفت عنـــه تلـــك األحـــداث مـــن ) الـــذات(لكيفيـــة التعامـــل معهـــا، علـــى مســـتوى 

فجوات وإصابات، وأوراته من اجتهادات وردود أفعـال، منهـا السـوي ومنهـا الكثـري غـري 
) اآلخـر(الفكـر الـدفاعي ومسحـت بـتحكم  السوي، حبيـث أعـادت الكثـري منـا إىل مواقـع

 .بساحة اهتمامنا وتفكرينا
وقد تكون اإلصابة الذهنية الكبرية أن تلك األحداث أعادت الكثري منا، قبل أن 
نستيقظ بشكل سليم، إىل التلبس بالفكر الذرائعي، واستفراغ الطاقة يف إعفاء الـنفس 

ذلك بتنـا نسـهم ونسـاهم، عـن قصـد ، وبـ)اآلخـر(من املسؤولية، واإللقاء بالتبعـة علـى 
لب إرادتنــــا، ـــــــنا، وإطفــــاء فاعليتنــــا، وشــــل حركتنــــا، وســــــأو غــــري قصــــد، بإلغــــاء أنفس

والدخول إىل غرفة االنتظار لتلقي ما يُهيأ لنا، وإذا ما أعيتنـا احليلـة ألقينـا بالتبعـة علـى 
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ة القيـادات، القدر ليشكل ذلك إيقافاً لتفكرينا باألسباب ونقدنا للواقع وتقومينـا ألهليـ
تهدفنا دائمـــاً دون ـــــــوإجلامـــاً أللســـنتنا يف الطـــرح واملناقشـــة والدراســـة، وكـــأن القـــدر يس

: غرينا، ويف ذلك ما فيه من اإلساءة لقيم الدين، والفهم الرشيد والنضـيج لقولـه تعـاىل
                

 ).١٦٥:آل عمران(
مــن مواجهــة املشــكلة وإعفــاء للــنفس مــن تبعاتــا، إن اإللقــاء بالتبعــة علــى القــدر، هروبــاً 

ـــاة واألحيـــاء، وغفلـــة خطـــرية عـــن ســـنن  ميثـــل إســـاءة لفهـــم الســـنن واألقـــدار الـــيت حتكـــم احلي
مغالبــة قــدر بقــدر، كمــا أوضــح ذلــك وأبانــه بدقــة وحســن  -تعــين فيمــا تعــين -املدافعــة، الــيت 

 وييستسلم للقدر، بل املسـلم القـلم الذي بأنه ليس املس: فقه وإدراك اإلمام ابن قيم اجلوزية
ـــــهــو الــذي يغالــب القــدر بقــدر أحــب إىل اهللا منــه، ومــا مل يكــن ش  :عارنا الــدائم، قولــه تعــاىلــ

 . ، فسوف تستمر رحلة الضياع والضالل واملعاناة      
إن أحداث احلادي عشـر مـن سـبتمرب تسـتدعي الكثـري مـن الدراسـة : نعاود القول

وإمكا�ــا بعــد هــذا الــوهم ) الــذات(ســتيعاب ومعــاودة اكتشــاف والتأمــل والتفكــري واال
الكبــــري الــــذي احتــــل النفــــوس، واحللــــم العــــريض بالصــــحوة واليقظــــة، وإعــــادة تقوميهــــا، 
والتقـــدم جبــــرأة إىل حتديـــد األســــباب والعلــــل واإلصـــابات الــــيت هيـــأت األمــــة وأصــــابتها 

عــارك اخلطــأ والقيــام بــالوهن، ودفعــت الكثــري مــن أفــراد األمــة إىل هــدر الطاقــات يف امل
وبة، كمـــا كانـــت دفقــــات احلمـــاس والضـــجيج الــــيت ــــــــمبجازفـــات وانفجـــارات غـــري حمس

تلبست بالكثري منا سبباً يف اخـرتاق نسـيج األمـة االجتمـاعي والثقـايف والتمهيـد حملاولـة 
 ). اآلخر(التحكم اا واهليمنة عليها من 
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ج احلقيقــــي هلــــا إن عجزنــــا عــــن تشــــخيص أمراضــــنا ووضــــع العــــال: بــــل لعلنــــا نقــــول
وقصــورنا عــن وضــع األوعيــة الشــرعية حلركــة األمــة هــو الــذي ســاهم، ولــو ســلبياً، بــدفع 
بعــض األفــراد نتيجــة حلــاالت الضــغط والظلــم واإلكــراه واالحتقــان واهليمنــة والتســلط إىل 

 .نوع من املمارسات واالنفجارات اليت كانت األمة أوىل ضحاياها
كانــت مبثابــة الكاشــف واحملــك الــذي أبــان   كمــا أن أحــداث ســبتمرب مــن وجــه آخــر

علـى حقيقتـه، وكشـف دواخلـه، وأظهـر نوايـاه، وحـرك أحقـاده التارخييـة، وأيقـظ ) اآلخر(
نزعاتـــه العنصـــرية، ومهـــد لرغبتـــه يف اهليمنـــة والتســـلط، ودفعـــه إىل الكثـــري مـــن التصـــرفات 

ية يف حكمـــه واملمارســـات والازفـــات العقيمـــة، كمـــا دفعـــه إىل التعميمـــات غـــري املوضـــوع
على عامل اإلسالم واملسلمني، بقدٍر من الصلف وغرور القوة، رغم كل شعاراته ودعاواه 

 . يف احلرية والدميقراطية واملساواة وحماربة العنصرية
والــذي نريــد أن يكــون واضــحاً ابتــداًء أن إرعــاب اآلمنــني وقتــل املــدنيني واالعتــداء علــى 

    : لقنـــا يف ذلـــك كلـــه قولـــه تعـــاىل أنالـــربءاء مـــداٌن بكـــل املعـــايري، وأن منط
، )٣٢:املائـــــــــــــــــــــــدة(           

 . مهما ادعي لذلك من األسباب واملعاذير واملصاحل
كما نريد أن يكـون واضـحاً أيضـًا أنـه ال جيـوز وال يعقـل معاجلـة االحنـراف والظلـم 

ه ونأخـذه علــى بـاحنراف وظلـم، وإمنــا بعـدل وحكمــة وموضـوعية، حـىت ال نقــع مبـا ندينــ
ر هنا بأن اهللا سبحانه وتعاىل مل يأذن للمسـلمني بـبعض ).. اآلخر( ومن املفيد أن نذكِّ

املعــارك خشــية الوقــوع يف الظلــم والتعــدي وعــدم متييــز الــربيء مــن الظــامل، ومــانزال نقــرأ 
           : قولــــــــه تعـــــــاىل

 ).٢٥:الفتح(  ...    
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الكثــري ممــن حيــاولون معاجلــة التــوهم، بــأن الســبيل هــو  وقــد تكــون اإلشــكالية، عنــد
ــــوان والتعمــــيم والضــــربات  ــــرياً مــــا يصــــاب بعمــــى األل ــــذي كث املواجهــــة واحلــــل األمــــين، ال
االســـتباقية، الـــيت تُبـــىن علـــى الكثـــري مـــن األدلـــة الظنيـــة واألوهـــام، وتنطلـــق مـــن اخللفيـــات 

 (!) العنصرية واملذهبية، وأنه هو السبيل الوحيد للعالج 
وحنن هنا ال ندعو إللغاء احلل األمين وبذل كل جهـد حلمايـة اآلمنـني، واحليلولـه دون 
تــــــــرويعهم، وهــــــــذا مــــــــن الطبيعــــــــي أن يكــــــــون هــــــــاجس احلكومــــــــات واألجهــــــــزة األمنيــــــــة 
واالســتخباراتية، ولكنــا نــدعو إضــافة إىل ذلــك إىل الدراســة والتحليــل لألســباب الــيت أدت 

ب إذا بقيـــت متـــوفرة فســـوف تســـتمر باإلنتـــاج إىل مثـــل هـــذه األحـــداث؛ ذلـــك أن األســـبا
للرعـب واإلرهــاب واالنفجــارات هنـا وهنــاك، كلمــا ســنحت الفرصـة، ولعــل ازديــاد حــاالت 
اإلرهاب والرعب واإلخـالل باألمن تناسبت عكسـياً مع احللول األمنية، ومل يعد العامل من 

 . األحداث إىل اآلن أكثر أمناً، بل إنه أصبح على العكس متاماً 
كمـا -ولئن كانت أجهزة األمـن واحلكومـات واالســتخبارات معنيـة باحلــلول األمنيـة 

فــإن العلمــاء واملفكــرين والبــاحثني ومراكــز الدراســات واحملللــني السياســيني ورجــال  -أســلفنا
  .الفكر والثقافة هم املعنيون بدراسة األسباب وتقدمي احللول ملعاجلتها

افيــة، بالنســبة للمســلم، عــدم قدرتــه علــى وقــد يكــون مــن أخطــر اإلشــكاليات الثق
اســتيعاب احلــدث وإرجاعـــه ألســبابه املوضـــوعية وامــتالك الــدليل الشـــرعي للتعامــل مـــع 
نـــــوازل العصـــــر مـــــن خـــــالل قيمـــــه اإلســـــالمية؛ ذلـــــك أن االســـــتمرار يف رفـــــع درجـــــات 
اإلحســـــاس باملشـــــكلة، واحلمـــــاس الكبـــــري يف وصـــــفها وإدانتهـــــا وبيـــــان خماطرهـــــا، دون 

رتاتيجية ورؤيــة شــرعية حلركــة األمــة وتقــدمي دليــل عملــي للتعامــل ــــوضــع اس االجتهــاد يف
 . مع النوازل، سوف يؤذن باستمرار الكوارث واالنفجارات العشوائية واملعارك اخلطأ
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ـــة(رب ضـــارة : ومـــع ذلـــك نقـــول ـــائج والعواقـــب (نافعـــة ) يف املقـــدمات القريب يف النت
ثــري  مــن الظلــم والعــدوان علــى املســلمني  ذلــك أن اســتقراء التــاريخ يؤكــد أن الك) البعيــدة

ـــه بعـــد ) اآلخـــر(كـــان ســـبباً يف دفـــع  ـــه، واالنتصـــار ل للتعـــرف علـــى اإلســـالم، واإلميـــان ب
وال يتســـع الـــال أن نـــذكر .. اكتشـــاف احلقيقـــة، وإدانـــة الظلـــم، مهمـــا طبـــل لـــه اإلعـــالم

.. إلسالميةباإلعصار املغويل الذي جاء القتالع اإلسالم فتحول إىل نصرة وفتح للقيم ا
ولـــيس أقـــل مـــن ذلـــك مـــا أحداتـــه احلمـــالت الصـــليبية، عنـــد احتالهلـــا لـــبالد املســـلمني 
وحتــديها لألمــة، األمــر الــذي كــان ســبباً يف إعــادة تشــكيل األمــة والقضــاء علــى اجلوانــب 

 . الرخوة يف حياتا، للنهوض من جديد
لكبـري، إال أن أتقـدم وال يسعين اذه املناسبة، اليت نصدر فيها هـذا اإلجنـاز الثقـايف ا

لحضــرة صــاحب الســمو أميــر الــبالد الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثــاني، حفظــه 
، بـــوافر الشـــكر واإلجـــالل والتقـــدير علـــى تشـــجيعه ملثـــل هـــذه املشـــروعات، ومتابعتـــه اهللا

ـــرة  ـــة، تعميمـــاً للفائـــدة، وتوصـــيته بتوســـيع دائ إلجنازهـــا، واألمـــر برتمجتهـــا إىل اللغـــات احلي
 . ة فيهااملشاركة واملسامه

كما ال يفوتين أن أنسـب الفضـل ألهلـه، حيـث بـدأت بـواكري فكـرة هـذا املشـروع 
ــــن عبــــد اهللا املــــري، وزيــــر األوقــــاف والشــــؤون  يف عهــــد ســــعادة األخ الفاضــــل أمحــــد ب
اإلسالمية السابق، وأتقدم بالشـكر اجلزيـل إىل اإلخـوة الكتـاب والبـاحثني، الـذين كـان 

لعظــيم، وإىل اإلخــوة يف مركــز البحــوث والدراســات هلــم الفضــل يف إجنــاز هــذا العمــل ا
 . الذين اضطلعوا بعبء هذا العمل، رغم اإلمكانات املتواضعة

 . سائًال اهللا للجميع التوفيق والسداد
 . واحلمد هللا رب العاملني
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 هذا الكتاب

، يعتـرب أحـد مشـروعاتنا »مسلمو الغرب بعد أحداث سبتمبر«: الكتاب الذي نقدمه
الثقافيـــة الكـــربى، واملمتـــدة بـــإذن اهللا، الـــيت ال حيـــيط بــــها كتـــاب وال كاتـــب، وإمنـــا تعتـــرب مـــن 

تماعيــة امللفــات املفتوحــة والقضــايا الديناميــة احليــة املتحركــة واملتغــرية واملتطــورة، واملفاصــل االج
والسياسية الرئيسة، اليت تتطلب الكثري من النظـر والتأمـل، والبصـرية النافـذة، واالنطـالق مـن 
مرجعيـة واضـحة، وامـتالك األدوات البحثيـة املناسـبة، وحماولـة اإلحاطـة باملوضـوع مـن جوانبــه 
املتعـــــددة، وأحيانـــــاً املتباينـــــة، مـــــن قبـــــل متخصصـــــني وخـــــرباء، وعـــــدم اخللـــــط بـــــني األمنيـــــات 

 -رغبات واألحالم، وبني اإلمكانات املتاحـة والظـروف احمليطـة، وحسـن التقـدير، واحلـذر وال
مــن الوقــوع يف فخــاخ الفكــر الــدفاعي؛ ألنــه ميثــل لونــاً مــن رد الفعــل واالســتالب  -مــا أمكــن

الثقايف اخلفي، والتوقِّي من اإلثارات واالنفعاالت اخلطابية احلماسية واألصوات العاليـة، الـيت 
تغشــى الكثــري مــن أنشــطتنا ونــدواتنا وأعمالنــا الفكريــة، والــيت تنتهــي آثارهــا بانتهــاء  مــا تــزال

 .أصواتنا العالية
الوقوع يف النظرات اجلزئية والرؤى الذرائعية، أو  -فيما نرى -وال أقل من ذلك خطورة 

ــــة املــــؤامرة  ــــة، أو الســــقوط يف نظري ــــداً عــــن اســـــتشعار  -كمــــا يقــــال  -األحكــــام التعميمي بعي
سـؤولية وإدراك الفراغات والفــوات، واألسـباب الذاتيـة الـيت أنشـأتا، الـيت تسـمح بامتـداد امل
 ).١٦٥:آل عمران(       : ، انطالقاً من قوله تعاىل)اآلخر(
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اْلَكـيُِّس َمـْن َداَن «، و)الـذات(وما مل نتملك اجلرأة الكافيـة علـى االعـرتاف باخلطـأ، وإدانـة 
ــــُه  ــــ... نـَْفَس ــــى اللَّــــهِ َواْلَع ــــُه َهَواَهــــا َوَتَمنَّــــى َعَل ــــَع نـَْفَس َب أخرجــــه الرتمــــذي، ( » ...اِجُز َمــــْن أَتـْ

 ؛)حديث حسن:وقال
ومــا مل منيـــز بــني قـــيم الـــدين املعصــومة املســـتمدة مــن الـــوحي، الـــيت متثــل املعـــايري واملرجعيـــات 

ثـــل اجتهـــادات واملقـــاييس وأدوات االختبـــار والتقـــومي للفعـــل البشـــري، وبـــني صـــور التـــدين الـــيت مت
البشــر الــيت جيــري عليهــا اخلطــأ والصــواب، والــيت ختضــع بطبيعتهــا للتقــومي واملراجعــة والنقــد واإللغــاء 

 والتعديل؛ 
ومــا مل حنــاول العمــل الــدؤوب علــى فــك االلتبــاس، أو التلــبس، بــني الــذات والقيمــة، بــني 

طلـق اإلهلـي، فنعـاير الفعل البشري والقيم السماوية، بني الصـواب النسـيب البشـري والصـواب امل
الرجـــال بـــاحلق وال نعـــاير احلـــق بالرجـــال، فنعـــرف احلـــق أوالً لنعـــرف أهلـــه، ونعمـــل علـــى إلغـــاء 

دون تسـرب علــل التـدين، الـيت كانــت  -مــا أمكـن -الكهانـات البشـرية الدينيــة، وبـذلك حنـول 
 سبب انقراض األمم السابقة؛ 

 وصــور التــدين املغشــوش واملمارســات فســوف نســتمر يف رحلــة التيــه والضــياع والتضــليل الثقــايف
تلـك املمارسـات احملكومـة بفقـه قليـل ونظـر  .. احملزنة، وأحياناً الشائنة، باسم الدين ومصلحة الدعوة

كليـــل وجمازفـــات غـــري حمســـوبة، تـــؤدي إىل هـــدر طاقـــات مقـــدورة، وتقـــدمي تضـــحيات لغـــري الصـــاحل 
 . ملسلمنياإلسالمي، وتصفية احلسابات الدولية واإلقليمية بدماء ا

ـــــة واالقتصـــــادية  ـــــا السياســـــية واالجتماعي ـــــات الكـــــربى حلياتن لـــــذلك قـــــد يكـــــون مـــــن األولوي
ـــبش ــ ــ ــ علـى مصـراعيها، ) الـذات(كل عام، وحياتنا الثقافيـة بشـكل أخـص، فـتح أبـواب احلـوار مـع ــ

كيل الذهنيـــة الثقافيـــة القـــادرة علـــى ـوبـــذل اجلهـــد الســـتدعاء العقـــل الناقـــد، الغائـــب، وإعـــادة تشـــ
ــــتقــــومي واملراجالنقــــد وال ــ ــعة، وفــــك قيــــود التعصــ ـــ ــ ــ ــــذات بالقيـ مة واجتهــــاد ـــــــب والتقليــــد والتبــــاس ال

ـــــاإلنس ــ ــ ــان الشــ ــــ ــ ــ ـــــان أن ممارســـــة التقـــــومي ـ ارح للـــــنص بقـــــول اهللا اخلـــــالق الشـــــارع للـــــنص، واالطمئن
ــواملراجعـــــة واملناصـــــحة ديـــــن مـــــن الـــــدين وس ــــ ــ ــ ــ ـــــاء ــ بيل إىل التقـــــوى، وامـــــتالك أهليـــــة الفرقـــــان، وبن

يج االجتمـــاعي لألمـــة، وتوســـيع دائـــرة التفـــاهم واملشـــرتك اإلنســـاين، ، وإعـــادة بنـــاء النســـ)الـــذات(
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ــوتش ــ ــ ــ ريع أبـــواب االجتهـــاد واحلريـــة علـــى مصـــراعيها، وإعـــادة بنـــاء وبلـــورة مفـــاهيم ومصـــطلحات  ــ
كبـــــرية وكبـــــرية يف حياتنـــــا، تواضـــــعت عليهـــــا األجيـــــال لقـــــرون طويلـــــة، حـــــىت كـــــادت تصـــــبح مـــــن 

، ومفهـــوم أهـــل احلـــل والعقـــد، ودار احلـــرب ودار املســـلمات، ويف مقـــدمتها مفهـــوم الـــوالء والـــرباء
ــاإلس ــ ــ ــ ــ ــ ــ الم، بعـــد تغـــري الزمـــان واملعـــادالت الدوليـــة، لتتحـــول األمـــة مـــن حقبـــة احلمـــاس إىل دائـــرة ــ
ــاخل ــ ــ ـــــربة واالخـتصـ ــ ــاص، انطــ ــ ـــالقاً مـــن قـ ــ ــ ـــوله تــ ــ ــ ــ  ،)٥٩:الفرقـــان(     : عاىلــ
 ).١٤:فاطر(      

فقط، بل التقدم والسري صوب ) الذات(وليس ذلك احلوار املطلوب على مستوى 
، والتعرف على السـنن والقوانني احلضارية للسقـوط والنهوض، وأخذ العربة )اآلخر(

     :والدرس، والتحقق بالوقاية احلضارية، انطالقًا من قوله تعاىل
            

َضالَُّة اْلُمْؤِمِن،  اْلِحْكَمةُ « :وانطالقًا من قول الرسول ، )١٣٨-١٣٧:آل عمران(
 ). أخرجه الرتمذي( »َفَحْيُث َوَجَدَها فـَُهَو َأَحقُّ ِبَها

علــى أمهيتــه وأساســيته قــد يتحــول إىل حــوار مغلــق، وافتتــان بالــذات ) الــذات(فــاحلوار مــع 
وقوالب جامدة، وخنادق ومتاريس، بعيدة عـن التفاعـل والنمـو واملعرفـة والتماحـك واالحتكـاك 

أوالً ومـن مث االنفتـاح واحلـوار والتفـاهم ) الـذات(ك ال بد من احلـوار إلعـادة بنـاء واملدافعة، لذل
وهذا احلوار هو إحدى وسائل الـدعوة وأسـاليب اإلسـالم يف اإلقنـاع والتواصـل؛ ).. اآلخر(مع 

، واهللا )لآلخـــر(فإمـــا طريـــق احلـــوار والـــدعوة والتفـــاهم، وأمـــا طريـــق اإلكـــراه والغصـــب واإلقصـــاء 
 . )٢٥٦:البقرة(    :تعاىل يقول

تنـاول حـدث ونازلـة مـن  -مـا أمكـن  -لذلك نعتقد أن هـذا الكتـاب، الـذي حاولنـا فيـه 
أخطـــر النـــوازل، إن مل تكـــن أخطرهـــا علـــى اإلطــــالق يف هــــذه احلقبـــة مـــن تـــاريخ البشـــرية، ومـــا 
ميكــــن أن يرتتــــب عليهــــا مــــن تــــداعيات، يعتــــرب مــــن املوضــــوعات الثقافيــــة والسياســــية الفكريــــة 

 . لكربى، على املستوى اإلقليمي والعاملي، بل واإلنساين، وليس اإلسالمي فقطا
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ـــــا  ـــــدقيق واخلطـــــري يف آن واحـــــد، وحاولن ـــــا هلـــــذا املوضـــــوع ال ـــــا جـــــاء طرحن ـــــا يف -مـــــن هن كعادتن
أن يكـــون مســـاحة مفتوحـــة  -مشـــروعاتنا اجلماعيـــة الكـــربى، الـــيت ال ميكـــن أن حيـــيط بـــا فـــرد أو أفـــراد

 .؛ ألن املوضوع خيص اجلميع وليس املسلمني فقط)اآلخر( من للحوار من اجلميع، حىت
كمــا أننــا رغبنــا أن نلقــي بــذلك التنــوع الضــوء علــى جوانبــه املتعــددة، ونقــدم للقــارئ املســلم 
رؤية للموضوع مـن زوايـاه املتنوعـة، ليعـرف متامـاً موقعـه مـن األحـداث ووقـع هـذه األحـداث علـى 

رؤيــة متكامـــلة، وعــربة دقيقــة، وقــدرة علــى كيفيــة التعامــل  العــامل، علنــا بــذلك أن نســاهم بتحقـــيق
ــالل قيمنـــا ومقاصــد إســـالمنا الـــذي كانــت الغايـــة الكـــربى منــه إحلـــاق الرمحـــة  مــع النـــوازل، مــن خــ

 . )١٠٧:األنبياء(     : بالناس
ا وال نزعم، أو ندعي، أننا بلغنا يف هذا املشروع الثقايف، ما نريد ونأمل، ولكن حسـبنا أننـ

فتحنا ملف املوضـوع، واسـتدعيناه إىل سـاحة اهلـمِّ اإلسـالمي، وقـدمنا بعـض املالمـح، واملعـامل، 
 . واإلضاءات البسيطة، اليت  ميكن أن تشكل دليل عمل وتعامل

ولقد حاولنا، كما هو احلال يف مشروعاتنا الثقافيـة السـابقة، أن تـأيت املسـامهات، مـن مواقـع 
ـــة، ومـــدارس فكر  ـــة ومؤسســـية متنوعـــة، إضـــافة إىل مســـامهات مـــن غـــري ثقافيـــة وجغرافي يـــة ومذهبي

املسلمني أيضـاً، وجـاء الرتكيـز علـى بـالد الغـرب، أو مـن الـذين يعيشـون ضـمن منظومـة الثقافـات 
الغربيــــة، ومؤسســـــاتا، حــــىت لـــــو تضــــمنت مســـــامهاتم بعــــض املغالطـــــات أو ســــوء الفهـــــم للقـــــيم 

مـن منظومـة القـيم اإلسـالمية، واجتزائهـا، واحلكـم  واألحكام الشرعية، والعـز عن تنــزيلها منازهلـا
عليها يف ضوء قيم حضـارية أخـرى، حـىت تـأيت نظرتنـا لألمـور واقعيـة وموضـوعية متكننـا مـن كيفيـة 

 . التعامل مع الواقع  وامتالك املفاتيح الصحيحة للمداخلة والتأثري
ــــوحنـــب أن ننـــوه بـــأن فكـــرة املش مبكـــر، وقـــد روع واالســـتكتاب حوهلـــا طُرحـــت منـــذ زمـــن ـ

تكون بعض املسامهات متت قبل ظهور الكثـري مـن التـداعيات الـيت كانـت زمـن الكتابـة متوقعـة 
قبــــل أن تصــــبح واقعــــة، لــــذلك نعتقــــد أن احلكــــم علــــى األفكــــار والقضــــايا وتقوميهــــا ال بــــد أن 

 .يستصحب الزمن الذي طُرحت فيه، حيث الزمن ركيزة موضوعية مهمة يف عملية التقومي
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تقدمي فكـرة واضـحة عـن املوضـوع املطـروح، وضـبط مسـاره، مـا أمكـن، وضـعنا وحرصاً على 
حــد مــا، لــه عــدة حمــاور، علهــا حتــدد اإلطــار املطلــوب للمســامهات، وتــأيت البحــوث قاصــدة إىل 

نعـاين منهـا،  وملتزمة باحملاور املطروحـة، ومستصـحبة اإلطـار املوضـوع، لكـن اإلشـكالية الـيت ال نـزال
ثقفــني املســلمني، مــن الــذين قــد حيســبون علــى النخبــة، أن الكثــري منــا مــا أو يعــاين منهــا بعــض امل

يــزال يعــاين مــن بعــض اإلصــابات، الــيت تتمركــز يف عــدم االلتــزام باملوضــوع، واالنضــباط مبحــاوره، 
واستصــحاب إطــاره، والتـــوهم أن مــا عنـــده، أو مــا يشــغله، أو يهـــتم بــه، ميكـــن أن يكــون صـــاحلاً 

أن ينــدرج حتــت أي عنــوان، ويســتـيب لكــل موضــوع، مهمــا   لكــل زمــان، وكــل ومكــان، وميكــن
كان عنوانه، وحموره، وإطاره، وهذا يوقع يف حرج شديد، من جانـب، ويـدلل علـى احلالـة الثقافيـة 

 .من جانب آخر »خنبة«البائسة لبعض من نسميهم 
وال شك أن من املعوقات، واإلشكاليات، اليت واجهتنا، وتواجهنا يف معظم مشروعاتنا 

ثقافية، هي تلك االعتذارات، غري املتوقعة، اليت تشكل لنا الكثري من اإلحباط، على طريق ال
 . اإلجناز، أل�ا تشكل فـوات يف العمل، خاصة عندما ُتسبق بوعود والتزامات باملسامهة

وقـــد يكـــون مـــن املفيـــد أن نشـــري إىل أن بعـــض اإلشـــكاليات واالعتـــذارات، الـــيت واجهـــت 
السابقة وظننا أ�ا ظروفاً طارئة، تبني لنا أ�ـا حالـة ثقافيـة أو إصـابة ذهنيـة مشروعاتنا اجلماعية 

ذلـــك أن الكثـــري ممـــن ُنّصـــبوا كتابـــاً أو رواداً أو مفكـــرين أو أهـــل حـــل وعقـــد .. تتطلـــب املعاجلـــة
 .أن يكونوا جزءاً من املشكلة -من حيث ال يدرون -حلل مشكلة األمة، ميكن 

عنا إال أن حنـــرتم أصـــحاب االعــــتذارات، علـــى الـــرغم ممـــا ولكـــن يف �ايـــة املطـــاف، ال يســــ
يرتتـــــب عليهـــــا؛ ألن االعتـــــذار عـــــن املســـــامهة، أفضـــــل بكثـــــري مـــــن املســـــامهات الـــــيت تفتقـــــر إىل 

 . املوضوعية، واالنضباط مبحاور املوضوع وإطاره
إضافة إىل أنه يف كثري من احلـاالت يكـاد يكـون االعتـذار عـن عـدم املشـاركة أفضـل مـن 

علـــى املشـــاركة مبوضـــوعات نشـــرت ســـابقاً، أو أرســـلت ألكثـــر مـــن جهـــة يف الوقـــت  اإلقـــدام
 .نفسه، واالكتفاء بتغيري العنوان، أو حىت اإلبقاء عليه، دون اإلشارة إىل ذلك
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كما نود أن نعتذر لبعض اإلخـوة، الذين جتاوزت مسامهاتـهم القـدر املقبول، ممـا اضـطرننا 
معهـــم علـــى بعـــض احلــــذف، الـــذي نعتقـــد أنـــه ال يـــؤثر علـــى ملعـــاودة الكتابـــة إلـــيهم والتنســــيق 

األفكار الرئيسة للمسـامهة؛ وغالبـاً مـا يقـع احلـذف يف إطـار التعريفـات ممـا ميكـن اسـتدراكها يف 
 .مقاالت أخرى

لعــل هــذه النــوازل واهلــزات الفكريــة والثقافيــة الــيت جتتاحنــا، تكــون قــادرة علــى : ومــع ذلــك نقــول
ل حتريضـاً ثقافيـاً، وحضـارياً، وتشـعرنا بالتحـدي، وتـدفعنا إىل إعـادة النظـر حتريك الرواكـد، حبيـث متثـ

بواقعنــا الثقــايف، واكتشــاف مــواطن اخللــل، والــتخلص مــن إشــكالية الرجــل امللحمــة، الــذي مــا يــزال 
ميـأل خميلتنـا، الـذي يـدعي املعرفـة بكـل شــيء، ويـدعى للكتابـة ورئاسـة كـل شـيء، للوصـول إىل نــوع 

والتخصـــص املعـــريف حـــىت يتكامـــل العمـــل، ويعظـــم اإلجنـــاز، ويعـــاد بنـــاء شـــبكة مـــن تقســـيم العمـــل، 
 . العالقات االجتماعية بشكل سليم

بأن ما أقدمنا عليه يعترب ملفـاً مفتوحـاً بطبيعتـه، ال ميكـن أن يُعـاجل بكتـاب : ونعاود القول
اد، إىل اســتدعاء املوضــوع لســاحة التفكــري والنظــر واالجتهــ -كمــا أســلفنا  -أو كتــب، وحســبنا 

جانب اإلطالع على احلالة الثقافية، أو الواقع الثقايف لعـامل املسـلمني وخنـبهم علـى حـٍد سـواء، 
لنا، وهذا حبد ذاته ميثل جزءاً كبرياً من االستواء على طريـق احلـل، ودلـيالً هاديـاً ) اآلخر(ورؤية 

 . من أدلة العمل الثقايف، إن شاء اهللا
ادات الــواردة، ال متثــل بالضــرورة وجهــة نظــر الــوزارة، بــل وحنــب أن نؤكــد أن اآلراء واالجتهــ

 .إن بعضها قد ال ميثلها، بل هو حمل نظر: ميكن القول
ويطيــــب لنــــا بــــذه املناســــبة أن نتقــــدم بالشــــكر اجلزيــــل لإلخــــوة الكتــــاب والبــــاحثني، الــــذين 

لـــذين وإىل اإلخـــوة مـــوظفي مركـــز البحـــوث والدراســـات، ا.. أســـهموا معنـــا يف إجنـــاز هـــذا العمـــل 
 . شاركوا يف إعداد الكتاب، على الرغم من الظروف الصعبة، واإلمكانات البشرية املتواضعة

واهللا نســـأل أن ينفـــع بـــه، وأن يكـــون خطـــوة ســـديدة علـــى الطريـــق الطويـــل، وإضـــاءة 
متميزة وبصرية نافذة، على هذه احلقبة اخلطـرية مـن مسـرية البشـرية، تعـني املسـلم املعاصـر 

 .إنه نعم املسؤول... لتهعلى االضطالع برسا
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 مسلمو الغرب

 بعد أحداث سبتمبر

 المحاور الرئيسة
 

»«

 ).االستمرار(من اإلقامة إىل املواطنة  -
 .من املعرفة باإلسالم إىل اعتناقه -
 .بني االندماج والذوبان واالنتماء -



 :حترير مصطلح
 .الوالء والرباء - 
 .دار احلرب ودار اإلسالم -
 .وأمة الدعوة.. أمة اإلجابة -
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 .الدور الغائب والفاعلية املطلوبة -
 .املرأة وظاهرة إسالم النساء -

 .مواصفات خماطبة الغرب -



 .من التعارف املشروع إىل التعايش املطلوب -
 ).ال عنف دين.. عنف تدين (حوار ال مواجهة  -
 ).التـانس الغائب(اإلسالم والدميوقراطية  -



 .أبعاد االرتكاز احلضاري التارخيي -
 .صل واحلوار بني احلضاراتجتسري التوا -
 .دور مسلمي الغرب يف �وض عامل املسلمني -



 .كيفية بناء األمنوذج املثري لالقتداء  -
 . دور الكفاءات املسلمة يف املستقبل احلضاري الغريب -



 
 
 
 
 

 
 
 

 -٢١ -

 



 
 
 
 
 

 
 

 مسلمو الغرب بعد أحداث سبتمبر
 

 -٢٠ -

  
 



 
 
 
 
 

 
 

 تجاوز األزمة إلى مستقبل أكثر إشراقًا                                      عبد الرزاق الشايجي

 

 -٢١ -

 

 
 
 

    : 
 

 تجاوز األزمة إلى مستقبل أكثر إشراقاً 

(الشايجي خليفة الدكتور عبد الرزاق 
0F

*( 
 

تضــّمنه مــن ي مبــا ،اإلســالمية إذا مــا اســتُنهض البعــد الرســايل يف العقــول؛ فــاإلســالم يف الغــرب حقيقــة قائمــة 
 لـك القـيم اإلسـالمية ذات البعـدتتالقح فيها ت ،حركة تفاعل حضارية بالغة األمهّية تكّون من ذلكيسف ،قيم

، خاصـة بعـد هـزة سـبتمرب الـيت العلوم الكونية واألنظمـة اإلداريـة مكاسباإلنساين مبا يتوّفر عليه الغرب من 
 .أعادت اإلسالم إىل ساحة االهتمام

 

 مسلمو أوروبا : أوالً 
ـــا منـــذ  ـــدأ الوجـــود اإلســـالمي يف أوروب إليهـــا،   يف فتوحـــاتم املســـلمونوصـــل  أنب

 ومدينـة ،م٧٢١م ، ومدينـة تولـوز عـام ٧١٦فتحـوا مدينـة نـاربون الفرنسـية عـام  حيث
 ،٧٣٦ة بواتيــه عــام ـــــــمث هزمــوا يف مدين ،م٧٣١ومدينــة بــوردو عــام  ،م٧٢٦ليــون عــام 

بعــد  هنــفضــًال عــن أ. جــالء كــل املســلمني العــرب عــن فرنســا إىلاهلزميــة مل تــؤد أن  إال
 . فرنسا جنويب إىلريب ومسلم لف عأ١٥٠جلأ أكثر من  سقوط األندلس

                                                 
، رئــيس مجلــس إدارة مركــز المشــكاة )ســابقاً (العميــد المســاعد للشــؤون األكاديميــة والدراســات العليــا فــي جامعــة الكويــت ) *(

 ).دولة الكويت(ث واالستشارات للبحو 
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بوجه خاص كان منـذ البدايـة عنصـراً  -ديناً وحضارًة  -ويرى املؤرخون أن اإلسالم 
مكونـــاً يف مجيـــع مراحـــل احلضـــارة األوروبيـــة، جنبـــاً إىل جنـــب مـــع احلضـــارات والتقاليـــد 

 .اهللينية واملسيحية واليهودية والعلمانية

طيب، أوروبيـــــاً بـــــنفس الدرجـــــة مثـــــل الفيلســـــوف املســـــلم القـــــر  ،»ابـــــن رشـــــد«فكـــــان 
، كمـا كـان املسـجد الكبـري يف قرطبـة واحلمـرا يف »توماس األكويين«الفيلسوف املسيحي 

مجــيعهم ينتمــون إىل الــرتاث احلضــاري األورويب  -الــذي ُهــدم  -غرناطــة وجســر موســتار
 . »يورك«يف أثينا أو كاتيدرائية  »البارثينون«متاماً مثل 

الدولـة القوميـة األسـبانية يف القـرنني السـادس عشـر والسـابع ومع هـذا فعنـد تأسـيس 
مث ُحصـر  »عرقيـة  إلبـادة«عشر تعرضت كل اآلثار الغربية الباقية مما كان إسالماً شعبياً 

  .اإلسالم األورويب يف جنوب شرق ووسط أوروبا لقرنني من الزمان

 الية للعمل يفقدمت جمموعات عمتـُ ي ألفريقيا، اسْ ـاالحتالل الفرنس يف حقبةو 
املغرب ( تهم من دول املغرب العريب ـيغالبكان و  ،اتـنفاق والطرقق األـالصناعة ويف ش

 ). تونس -اجلزائر -

 وكانـــت مزجيـــاً مـــن الطـــالب ،مث جـــاءت موجـــة اهلجـــرة بعـــد احلـــرب العامليـــة الثانيـــة
لـيت  رغم الظـروف الصـعبة ا ،والعمال القاصدين العمل ،القاصدين التعلم يف اجلامعات

يرافــق ذلــك مــن انفصــال ثقــايف مــا مــع  ،االنفصــال عــن عــائالتم إىلتضــطرهم  كانــت
وضيا  اجتماعي ومعاناة من تلك النظرة الدونية اليت ينظر با  تشتت ذهين إىليؤدي 
عمــال يف األنفــاق والبنــاء والتنظيفــات : املراتــب االجتماعيــة حيــث هــم يف أدىن إلــيهم،

 .وما شابه ذلك
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 كثيفــاً  اين فقـد كــان الوفـود إليهــاـأمـا علــى اجلانـب الربيطــ ـي،فرنســال انـباجل علــىهـذا 
م ـالـذي تـ ة لطـول االحـتالل الربيطـاين للهنـد، ونتيجـة للتقسـيمـبه القارة اهلندية نتيجــمن ش

 .بريطانيا إىللهجرة لوالذي دفع بالكثري من الباكستانيني  ،تانـبني اهلند وباكس

 :عدد المسلمين

ت دقيقــة ومفصــلة؛ ألســباب عديــدة، منهــا أن اإلحصــاءات ليســت هنــاك إحصــاءا
الرمسيـــة يف دول أوربـــا ال حتـــدد هويـــة الشــــخص الدينيـــة، وحـــىت العـــرب كخلفيـــة عرقيـــة مل 

 . تظهر يف استمارات اإلحصاء الرمسية إال نادراً 

أمحد الـراوي يف دراسـة . وعليه، فيمثل اإلحصاء املدرج أدناه أرقاماً تقريبية أوردها د
م، ووضــــعت مــــن خــــالل ٣٠/١٢/٢٠٠٣يف  »إســــالم أون اليــــن«علــــى موقــــع  نشـــرت

الوقـــــوف علـــــى إحصـــــاءات بعضـــــها ملؤسســـــات رمسيـــــة أو شـــــبه رمسيـــــة، وأخـــــرى لـــــبعض 
 . املؤسسات اإلسالمية

وال شـك أن التبــاين لــيس بسـيطاً بــني تلــك اإلحصـاءات، غــري أنــه ميكـن القــول مــن 
ــــة واســــعة علــــى تلــــك اإلحصــــاءات، ومــــن خــــال ل الوقــــوف علــــى أوضــــا  خــــالل إطالل

املســـلمني يف جـــل دول أوربـــا، ومعايشـــة تطـــور منـــو أعـــدادهم خـــالل الســـنوات العشـــرين 
 .إن األعداد املذكورة أدناه تقارب الواقع، إن شاء اهللا: املاضية
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 :أوروبا الغربية

 القطر
 عدد سكان

 البلد
 العرب نسبة العرب عدد المسلمين عدد

  العريب أكثرهم من املغرب% ٧٠  3.800.000 5.500.000 56.576.000 فرنسا

  العريب أكثرهم من املغرب% ١١ 360.000 3.200.000 79.113.000 أملانيا

  أكثرهم من العراق% ٢٧  400.000 1.700.000 57.236.000 بريطانيا

  العريب أكثرهم من املغرب% ٦٥  650.000 1.000.000 57.739.000 إيطاليا

  العريب أكثرهم من املغرب% ٣٩ 350.000 900.000 14.805.000 هولندا

  العريب أكثرهم من املغرب% ٥٣ 320.000 600.000 9.928.000 بلجيكا

  العريب أكثرهم من املغرب% ٢٧  110.000 400.000 8.526.000 السويد

  العريب أكثرهم من املغرب% ٢٢  87.500 400.000 6.796.000 سويسرا

  العريب أكثرهم من املغرب% ٦٨  260.000 380.000 38.869.000 أسبانيا

  العريب أكثرهم من املغرب% ١٨  70.000 400.000 7.624.000 النمسا

  أكثرهم من مصر%  ٧ 50.000 700.000 10.140.000 اليونان

  العريب أكثرهم من املغرب% ٢٥ 30.000 120.000 5.130.000 الدمنارك

  أكثرهم من الصومال %٥٢  21.000 40.000 4.974.000 فنلندا

  من اجلالية% 4٢ 6.681.500 15.840.000 357.456.000 المو 

ومبورج؛ أي ــــــرويج ولوكســـــافة إىل أعــداد أخــرى قليلــة يف كــل مــن الربتغــال والنـــــإض
 .مليون نسمة ١٥أن عدد املسلمني يف أوربا الغربية أكثر من 
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 :أوربا الشرقية والبلقان
 عدد العرب عدد المسلمين ن البلدعدد سكا القطر

 350.000  21.000.000  147.386.000  روسيا االحتادية

 80.000  2.000.000  51.704.000  أوكرانيا

 13.000  0.120.000  23.152.000  رومانيا

 15.000  2.600.000  8.976.000  بلغاريا

 12.000  0.020.000  37.932.000  بولندا

 5.000  0.080.000  10.590.000  الر

 5.000  0.080.000  10.200.000  روسيا البيضاء

 2.000  0.025.000  4.341.000  ملدوفيا

 2.000  0.035.000  7.700.000  دول البلطيق

 أعداد متفرقـة وقليلـة نتيجـة لعـدم  2.400.000  3.200.000  ألبانيا
  استقرار هذه الدول

     2.200.000  4.479.000  البوسنة

     2.000.000  2.283.000  كوسوفا

     0.500.000  2.111.000  مقدونيا

     0.400.000  4.683.000  كرواتيا

     0.250.000  1.948.000  سلوفينيا

     0.800.000  9.830.000  صربيا

  484.000  34.618.000  330.515.000  المو 

لم، ـــــــمس ٥٠,٠٠٠,٠٠٠يـــوم مـــا يقـــارب مـــن وهـــذا يعـــين أن أوربـــا كلهـــا تضـــم ال
 .منهم من خلفية عربية ٧,٠٠٠,٠٠٠أكثر من 



 
 
 
 
 

 
 

 مسلمو الغرب بعد أحداث سبتمبر
 

 -٢٦ -

 تصنيف ثقافي واجتماعي
لقد تطورت أحوال اجلالية املسلمة يف أوربا مع ازدياد أعداد املسلمني وانتشارهم يف 

هاجر جل األقطار األوربية، وبروز اجليل الثاين والثالث بل والرابع يف بعض األقطار اليت 
إليهـــا املســـلمون يف وقـــت مبكـــر، وقـــد بـــات االجتـــاه الســـائد يف صـــفوف املســـلمني هـــو 

وال شــــك أن مطلوبــــات االســــتقرار غــــري مطلوبــــات اإلقامــــة املؤقتــــة، وشــــعور . االســــتقرار
املســلمني بــأ�م جــزء ال يتجــزأ مــن جمتمــع أوريب متعــدد األعــراق واألديــان غــري شــعورهم 

بـــأن الغالبيــة العظمـــى مـــن : كـــل يــوم، وميكـــن القــولبــأ�م جســـم غريــب يبغـــي االرحتــال  
املســلمني يف أوربــا قــد اســتقر بــم املقــام، وبــدأت أجيــاهلم اجلديــدة علــى وجــه اخلصــوص 

 . تستشعر أن أوربا وطنهم
وميكــن تقســيم اجلاليــة املســلمة يف أوربــا اليــوم إىل أربــع شــرائح، لكــل شــرحية وضــعها 

 . وتتباين أحياناً أخرى وتوجهاتا وآماهلا اليت تتداخل أحياناً 
 : شريحة العمال: الشريحة األولى

كانت وما زالت هذه الشـرحية متثـل العـدد األكـرب مـن املسـلمني يف أوربـا؛ إذ رغـم 
القيود الكثرية اليت تضعها الموعة األوربية يف وجه اهلجرات اجلديدة ويف وجـه اللجـوء 

دول كثرية خياطرون بأنفسهم من السياسي؛ فما زال عدد غري قليل من املسلمني ومن 
أجــل الوصــول إىل دول أوربــا، كــل ذلــك نتيجــة لألوضــا  االقتصــادية والسياســية غــري 

إنـه مـع مـرور الوقـت : ولـــــغري أنـه ميكـن الق. ـالميةـــري من الدول اإلســـــتقرة يف كثــــاملس
ة مقارنــة فستصــبح هــذه الشــرحية يف مرتبــة متــأخر  -رمبــا خــالل عقــدين مــن الزمــان  -

 .بشرحية األجيال اجلديدة من املسلمني
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 :وميكن وصف هذه الشرحية بإجياز باألمور اآلتية 

ضعف املستوى الثقايف للغالبية العظمى منها، األمر الذي انعكس ضعفاً علـى  -١
 . قدرتم على التأثري اإلجيايب يف أبنائهم أو توريث قيمهم ومثلهم وعاداتم

ـــ -٢ ة، لضـــعف شـــديد يف لغـــة القـــوم، وتبـــاين يف القـــيم والطبـــا  االحنيـــاز حنـــو العزل
والعــادات؛ وهــو مــا ســاهم يف ترســيا اجلهــل يف التمــع اجلديــد، ومــن مث ضــعف القــدرة 

 . على التأثري فيه

حـــرص الغالبيـــة مـــنهم يف احلفـــاظ علـــى التـــزامهم العـــام باإلســـالم كـــدين خمـــتلط  -٣
 . نبعادات وتقاليد وأعراف ال عالقة لبعضها بالدي

ســامهت هــذه الشــرحية يف بنــاء عــدد غــري قليــل مــن الزوايــا واملســاجد يف منــاطق  -٤
 . سكنهم املعزولة غالباً، واليت كانت ملجًأ هلم ومساعداً للحفاظ على ارتباطهم بدينهم

رغم هـذا احلـرص يف االنتمـاء إىل اإلسـالم كـدين فـإن االحنيـاز العرقـي، وأحيانـاً  -٥
العرقيــة الواحــدة، هــو األبلــغ تــأثرياً، وذلــك نتــاج جهــل باإلســالم املــذهيب ألبنــاء اخللفيــة 

 . وقيمه ومثله العليا

ــــمـــا زال هــــناك ارتبـــاط عاط -٦ ـ ـ ـ ـــــفي للغالبيـــة مـــن هـــذه الشـ ـ ـ ـ ـ ـــــرحية بأقطـ ـ ـ ـارهم ـ
ـــاألم، الـــيت هـــاجروا منهـــا، وهـــذا واضــــح لـــدى هـــذه الش ـ ـ ـ رحيــــة مـــن أبنـــاء اخللفيتـــني ـ

علـــــى وجــــــه التحديـــــد، ورغبـــــة بعضــــــهم يف الرجــــــو  عنـــــد حتســـــن الرتكيـــــة واملغربيـــــة 
 . أوضاعهم االقتصادية
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 :شريحة الكفاءات العلمية واالقتصادية والطلبة الدارسين: الشريحة الثانية

هذه الشرحية كانت هجرتا الواسعة إىل أوربا متأخرة عن الشرحية األوىل، وبدأ أثرها 
وكانـــت صـــاحبة الفضـــل يف إنشــــاء . بعــــة عقـــوديف حمـــيط اجلاليـــة املســـلمة يظهـــر قبـــل أر 

االحتادات الطالبية أوًال، مث املراكز اإلسالمية املتقدمة، واملؤسسات الثقافية واالجتماعية 
واستقر الكثـري منهـا نتيجـة لألوضـا  السياسـية واالقتصـادية املرتديـة الـيت مل . واالقتصادية

طبــاء املســلمني مــثًال الــذين ال ميثلــون تغرهــا بــالرجو  إىل بالدهــا األصــلية، ويزيــد عــدد األ
طبيـب يف أوربـا الغربيـة وحـدها، إضـافة  ٣٩٠٠٠إال جزءاً يسرياً مـن هـذه الشـرحية، عـن 

 .لعشرات اآلالف من املهندسني واآلالف من رجال األعمال
 :وميكن وصف هذه الشرحية باخلصائص اآلتية

يف األجيـــال اجلديـــدة،  تتمتـــع مبســـتوى ثقـــايف مرتفـــع ســـاهم يف تأثريهـــا اإلجيـــايب -١
بأ�ــا صــاحبة الفضــل يف توريــث اإلســالم وقيمــه، بــل واملســامهة يف إنشــاء : وميكــن القــول

 . املؤسسات الشبابية اجلديدة
طالبيــة، ثقافيــة، اجتماعيــة، اقتصــادية، (ســامهت يف بنــاء جــل املؤسســات الكــربى  -٢

 . االيت أصبح بعضها اليوم منارات إشعا  يف أورب) مهنية، إغاثية
ـــــتـــــأثري العــــــادات والتقالــــــيد يف فهمهـــــم لقـــــيم اإلس- ٣ ـ ـ ـ ـالم أقـــــل بكثـــــري مـــــن ـ

ــالش ـ ـــــرحيـــــة األوىل، وحــــىت تـ ـ ـ ــــأثري اخللفيــــات العرقـــــية واملذهـــــبية أقــــل أيضـ ـ ـ ـًا، إال أن ـ
هنـــاك اخــــتالفات حركيـــة كـــان هلـــا انعــــكاس ســــليب علـــى هـــذه الشرحيــــة، ســــاهم يف 

بنــاء املســلمني بشــكل خــاص، وعلــى التمــع األوريب تقلــيص أثرهــا اإلجيــايب علــى أ
 . بشكل عام
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تفـهــم الكثــري مــنهم لطبيعــة وجــودهم يف التمــع األوريب وضــرورة التواصــل معــه؛ - ٤
ومســامهة الكثــريين مــنهم اليــوم يف جوانــب احليــاة املخـــتلفة للمجتمــع األوريب، ورمبــا تبــوأ 

يـة وحـىت سياسـية، وخاصـة املسـامهة يف مواقـع علميـة وأكادمي(بعضهم مواقـع متقدمـة فيـه 
 ). إدارات الكثري من البلديات

تفهم الغالبية منهم لضرورة املوازنة بني حمافظة األجيـال اجلديـدة علـى هويتهـا  -٥
اإلســــالمية وانـــدماجها يف الــــتمع األوريب، وأن ذلـــك االندمــــاج أصـــبح ضـــرورة ال بـــد 

 . من خالل عزلتهم عن جمتمعهم األوريبمنها، وأن محاية األجيال اجلديدة ال تأيت 

هنــاك نســبة مــن هــذه الشــرحية تــأثروا بــبعض قــيم التمــع األوريب املاديــة؛ فــرتاهم  -٦
بعيدين عن التزامهم بقـيم اإلسـالم ومفاهيمـه، وهـؤالء ال شـك غـري قـادرين علـى توريـث 

ـــائهم، وإن كـــان بعضـــهم يرغـــب وجيتهـــد مـــن أجـــل ذلـــك باالســـتعان ة قـــيم اإلســـالم ألبن
 . باملؤسسات اإلسالمية

يـرفض التواصــل مـع التمــع  -حنسـبه قلــيالً -هنـاك جـزء مــن هـذه الشــرحية  -٧
ــــاألوريب، وحيمـــل أف ـ ــــكاراً وآراء متشــ ـ ــــإن بعض: ددة، وميكـــن أن نقــــولـ ـ اوز ـها يتجــــ

حالة التشـدد إىل التطرف، وانعكـاس هـذه األفكـار ســليب بـل سـيئ علـى املسـلمني 
. م يف تشــــويه صـــورة اإلســــالم الناصعــــة بـــني أبنـــاء التمـــع األوريبيف أوربـــا، ويســـاه

ورغم قلـة عـدد هـذه الفــة إال أن صـوتا مرتفـع، وجتـد تشـجيعًا مـن اإلعـالم الغـريب 
 . والعريب إلظهارها
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 : شريحة األجيال الجديدة: الشريحة الثالثة

 أصـبحت متثــل وهـي األجيـال الــيت ولـدت وترعرعــت وتشــربت الثقافـــة األوربيـة والــيت
الشرحيــــة الثانيـــة يف عددهــــا، وتكــــاد يف القريـــب أن تكـــون األكثـــر، الـــيت تــــمثل مســــتقبل 
اإلسـالم واملسـلمني يف أوربا، وحيمـل الـيوم الغـالبية العظمى منهم جنسـية البالد األوربيـة، 

مـنهم  ويسـتشعر الكثري منهم أنـهم أوربيون وطناً ومسـلمون دينـاً، وحنسـب أن مـن يفكـر
 . يف اهلـجرة إىل بـالد آبائهـم قليل ونادر

 : وميكن وصف هذه الشرحية باألمور التالية

وجــود أعـــداد غـــري قليلــة منهـــا اســــتطاعت احلفــــاظ علــى قيمهـــا اإلســــالمية مـــع - ١
قــيم العـــدل (أخــذها الكثــري مــن قــيم الـــتمع األوريب دون الشعـــور بالتعـــارض والتنــاقض 

ــــة واحـــــرتام ح ـــــظم يف ...)قــــوق اإلنســـــان وســـــيادة القــــانونواحلري ، وجــــل هــــؤالء ممــــن انت
هنــــاك عشـــــرات (املؤســـــسات الشـــــبابية الــــيت بــــدأت تنـــــتشر يف معـــــظم البلــــدان األوربيـــــة 

مؤسسـة شـبابية كـربى علـى  ٤٠املؤسسات الشـبابية يف األقـطار األوربية، منها أكثر من 
للشـــــباب والطــــالب، الــــذي ســـــاهم احتــــاد  املســـــتوى الوطـــــين تنــــتظم يف املنتــــدى األوريب

  ).املنظمات اإلسـالمية يف أوربا يف إنشائه

ــــرحيـــة بــأن هـــذا التمـــع أصــــــــعور كثــريين مــن هـــذه الشــــــــش -٢ ـــبح جمـــــ تمعهم، ـــ
ــــــمع األوريب علـــــى هـــــذا  ـــــدأوا يتعامــــــلون مـــــع الت ـــــه، وقـــــد ب ـــــديل هلـــــم عن ـــــذي ال ب ال
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ــــــــاألس ـ ـ ـ ــــــــامهــاس؛ مســــــ ـــــــة يف أوجـ ـــــــــه حيـ ـ ـ ـ ـــــــــافـيــــتلفــــــــة، االجــــــــتماعية والثقـاته املخــــ ـ ـ ة ـ
 . واالقتصادية والسياسية

وجــــود عــــدد غــــري قليــــل، بعيــــد عــــن دينــــه، أثــــرت فيــــه آفــــات التمــــع األوريب   -٣
 . كاملخدرات واالحنالل اخلـلقي، غـري أن من انسـلخوا عن دينهم أو تركوه كانوا قليلني

حتمــــل أفكــــاراً دخيلــــة علــــى قــــيم اإلســــالم  -حنســــبها صــــغرية -شــــرحية  وجــــود -٤
اإلنســـانية، طابعهـــا التشـــدد والتحامـــل علـــى كـــل مـــا هــــو غـــريب، دون نظـــر أو متحـــيص، 
ـــاج تربيـــة لبعــــض القـــوى الوافــــدة مـــن املشـــرق اإلســــالمي، زاد يف حـــدتا تلـــك  وذلـــك نت

ضــافة إىل بعـض األحـداث داخـل احلمـالت املغرضـة علـى اإلســالم يف اإلعــالم الغـريب، إ
 . وموقف الغرب منها...) العراق -البوسنة  –اجلزائر  -فلسطني (البلدان اإلسالمية 

انعكـــاس اخلالفـــات العرقيـــة واملذهبيـــة، وحـــىت احلركيـــة، علـــى هـــذه الشـــرحية أقـــل - ٥
 بكثــري مــن تأثريهــا علــى الشــرحيتني األوىل والثانيــة، وبــات ذلــك واضــحاً يف اخنــراط الكثــري

مــــن أبنــــاء املســــلمني مــــن األجيــــال اجلديــــدة يف مؤسســــات واحــــدة رغــــم انتمــــاء آبــــائهم 
 . خللفيات عرقية ومذهبية خمتلفة

بــأن هــذه الشــرحية وشــرحية املســلمني مــن أصــل أورويب ســتتقاربان : ميكــن القــول -٦
 . بل ستصبحان شرحية واحدة خالل جيلني أو رمبا جيل واحد
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 : ن أصل أوروبيالمسلمون م: الشريحة الرابعة
وهـؤالء هــم الــذين اعتنقــوا اإلسـالم، إمــا تــأثراً بقيمــه ومثلـه، أو مــن خــالل دراســاتم 
األكادمييــــــة، أو الشخصــــــية، أو مــــــن خــــــالل اخــــــتالطهم بــــــبعض العــــــاملني يف احلقـــــــل 

وتشـري بعـض التقـديرات إىل أن أعـدادهم يف . اإلسالمي، أو عن طريق الـزواج واملصـاهرة
 . يد عن نصف مليون، ويرتكزون يف فرنسا وأملانيا وبريطانيا على التوايلأوروبا الغربية ال يز 

وال شك أن هلم توجهات متباينة وخمتلفة، وليس من اليسري حتديد مواصفات خاصـة 
واليوم، كثري مـنهم بـدأ يســتشعر ضـرورة التوافـق بـني انتمـائهم إىل اإلسـالم وارتبـاطهم . بـهم

 . اإلسـالم ال يعين انسالخهم عن جمتمعهم ببلـدهم األوريب، وأن حتوهلم إىل
وقــد بــذل قســم الــدعوة والتعريــف باإلســـالم يف احتــاد املنظمــات اإلســـالمية يف أوربــا 
جهـــداً يف جتميـــع الكثـــري مـــنهم يف عمـــل مؤسســـي، يركـــز علـــى واجـــبهم جتـــاه جمـــتمعهم 

إشــــعار  األوريب يف التعريـــف باإلســــالم وقيمــــه اإلنســـانية، إضــــافة إىل العمــــل اجلـــاد علــــى
التمـــع األوريب أ�ـــم مـــا زالـــوا جـــزءاً منـــه، وأ�ـــم حريصـــون علـــى أمنـــه واســـتقراره وتطـــوره 

 . وتقدمه
بيد إن جل أبناء اجلاليـة اليـوم يرنـو إىل االســتقرار، ومييـل إىل التجـانس والتـآلف 
مــع التمــع الــذي يعــيف فيــه؛ ألنــه أدرك أن هــذا التمــع جمـــتمعه، وال بــديل لــه عنــه، 

ــــفوفــــهم، واحنـيـــــــالعوائـــق املتمــــثلة يف كثـــرة البطــــالة يف ص رغـــم كـــل ـــاز شــ ـرائح مـــن ـــــــــ
ددة بـني أبنــائهم، إضـــافة ــــــــــر املتشــدهم، ووجـــود بعـض العناصــــــــــــــــالتمـع األوريب ض

إىل انعكـــــاس بعـــــض اخلالفــــــات العرقيـــــة واملذهــــــبية واحلركيـــــة الـــــيت وردت معهـــــم مـــــن 
 .رق اإلسالميـــــــاملش
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 مسلمو الواليات المتحدة: ثانياً 
إىل  ، هـل يعـودخيتلف املؤرخون حـول توقيـت بـدء تـاريا وجـود املسـلمني يف أمريكـا

ــــــك م١٤٩٢عــــــام   حيــــــث يتحــــــدث بعــــــض املــــــؤرخني عــــــن أن اكتشــــــاف ؟أو قبــــــل ذل
ألمريكا كان مبسـاعدة بعـض حبارتـه املسـلمني، كمـا يتحـدثون عـن  »كريستوفر كوملبس«
بعض قبائل العـامل اجلديـد األصـلية لعـادات إسـالمية كـدليل علـى وصـول املسـلمني  ا اتب

، ويؤكدون وجود العديد من املسـلمني بـني األفارقـة »كريستوفر كوملبس«إىل أمريكا قبل 
 .الذي أحضروا إىل أمريكا يف موجات جتارة العبيد الشائنة

التمع األمريكـي بـدأ مـع  ولكن استقرار املسلمني، ومتيزهم كجماعة مستقلة داخل
ســـتينيات القـــرن العشـــرين، فقـــد ســـاعدت قـــوانني اهلجـــرة األمريكيـــة اجلديـــدة، وموجـــات 
الطــالب املســلمني القــادمني للدراســة بــالغرب، وثــورة احلقــوق املدنيــة األمريكيــة، وتوجــه 
ـــة األفريقيـــة األمريكيـــة حنـــو اإلســـالم، يف زيـــادة عـــدد املســـلمني يف أمريكـــا بشـــكل  األقلي

  .لحوظ منذ أواخر الستينياتم
ومنذ منتصـف السـبعينيات شـر  مسـلمو أمريكـا بقـوة يف بنـاء مؤسسـاتم األساسـية 
والضـرورية، مثــل املسـاجد واملراكــز الثقافيـة اإلســالمية واملنظمـات االجتماعيــة مث املــدارس 

الـــيت أصـــدرها جملـــس العالقـــات  »املســـاجد يف أمريكـــا«اإلســـالمية؛ حيـــث تشـــري دراســـة 
مـــن املســـاجد األمريكيـــة مت % ٢إىل أن  م٢٠٠١يف عـــام ) كـــري(المية األمريكيـــة اإلســـ

مـــن املســـاجد % ٨٧مت تأســـيس  ١٩٧٠، وأنـــه منـــذ عـــام م١٩٥٠تأسيســـها قبـــل عـــام 
؛ حيـث مت تأسـيس نصـف مسـاجد فارقـاً  عامـاً  م١٩٨٠، بينمـا ميثـل عـام املوجودة حاليـاً 

 .هذا العامخر بعد ، بينما أسس النصف اآل١٩٨٠أمريكا قبل عام 
ولــيس مثــة اتفــاق حــول إحصــائية واحــدة ملســلمي الواليــات املتحــدة األمريكيــة، إذ 

مليونــاً، واطلعــُت مــؤخراً  ١٥ماليــني مســلم، وأخــرى  ٩تشــري بعــض التقــديرات إىل أ�ــم 
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علـــى دراســـة للـــدكتور عبـــد املـــنعم ســـعيد، مـــدير مركـــز الدراســـات االســـرتاتيجية لألهـــرام، 
  ٢٠٠ منظمــون يفمليــون مســـلم، وأنـــهم  ٣٠ي أمريكــا بلــغ أشــارت إىل أن عــدد مســـلم

  ٩٥  ويصــدرون ،جــامع  ١٦٠٠ و ،مدرســة  ١٧٠ و ،رابطــة  ٤٤٠ و ،لــف مؤسســة جتاريــةأ
عـدد غـري قليـل مـن احملطـات  إىل باإلضافة  ، وتليفزيونية إذاعيةومعها عشرون حمطة  ،جملة

جل اخرتاق التمـع األمريكـي أمن  ليزيةاإلجنالتليفزيونية العربية الفضائية اليت تبث باللغة 
   . واإلسالميةوبث وجهات النظر العربية 

ــــة تأســــيس  ــــات وبدايــــة التســــعينيات بــــدأ مســــلمو أمريكــــا مرحل ويف أواخــــر الثمانيني
مؤسســــــاتم السياســــــية واإلعالميــــــة؛ حيــــــث تأسســــــت املؤسســــــات السياســــــية املســــــلمة 

 :األمريكية األربع الكربى، وهي
 ؛)MPCA(العامة اإلسالمية جملس الشؤون  -
 ؛)AM(اللس اإلسالمي األمريكي  -
  ؛)CAIR(جملس العالقات اإلسالمية األمريكية  -
  ).AMA(التحالف اإلسالمي األمريكي  -

م أـسســت تلــك املؤسســات جمتمعــة اللــس اإلســالمي األمريكــي ٢٠٠٠ويف عــام 
نشــاطات املؤسســات  ؛ لكــي يقــوم مبهمــة التنســيق بــني)AMPCC(للتنســيق السياســي 

األربــع السياســية، وقــد جــاء تعبــريًا عــن احلضــور املتزايــد للمســلمني األمــريكيني، ســواء 
. علـــى مســـتوى عـــددهم أو علـــى مســـتوى إمكانـــاتم التعليميـــة واالقتصـــادية والعمريـــة

السابق اإلشارة إليها إىل القدرات العالية اليت يتمتع با  »دراسة املساجد«حيث تشري 
مــــنهم مــــن احلاصــــلني علــــى % ٨١املســــلمون بتلــــك املســــاجد؛ حيــــث إن الناشــــطون 

 . منهم حاصلون على شهادتم اجلامعية% ٤٨شهاداتم الثانوية على األقل، و



 
 
 
 
 

 
 

 تجاوز األزمة إلى مستقبل أكثر إشراقًا                                      عبد الرزاق الشايجي

 

 -٣٥ -

منهم تقـل أعمـارهم عـن % ٤٧حيث إن  ،يتميزون بالشباب ،ومن الناحية العمرية
 .قطف% ١١يف  عاماً  ٦٠، وتنحصر نسبة من تزيد أعمارهم على الـ عاماً  ٣٥

ألف دوالر  ٢٠فتبلغ نسبة احلاصلني على أكثر من  ،وبالنسبة لدخوهلم االقتصادية
  %.٧٦بينهم 

 ٣٠اءات إىل أن هــذه النســب يف اســتقرار ويف منــو، خاصــة أن ـري اإلحصـــكمــا تشــ
 . من هؤالء النشطني هم من املسلمني اجلدد% 

مراحــل وجــود ببــدء مرحلــة جديــدة مــن  وقــد جــاء تأســيس هــذه املؤسســات إيــذاناً 
املســــــلمني يف أمريكــــــا، مرحلــــــة تتخطــــــى االســــــتجابة للحاجــــــات الدينيــــــة واالجتماعيــــــة 
ـــاء القـــوة  ـــة، إىل بن ـــة والثقافي األساســـية، مثـــل املســـاجد واملـــدارس واملؤسســـات االجتماعي

وقــد عمــل املســلمون يف الواليــات املتحــدة  السياســية واإلعالميــة للمســلمني األمــريكيني،
يـــاة السياســـية األمريكيـــة، واســـتخدام حقـــوقهم املكفولـــة دســـتوريّا، علـــى املشـــاركة يف احل

وخباصـــة حقـــوق التصـــويت، وحريـــة الـــرأي والتعبـــري، وحريـــة التنظـــيم السياســـي، والرتشـــيح 
 . لتويل املناصب السياسية

ا بالعمــل علــى التــأثري يف السياســة اخلارجيــة األمريكيــة؛ لتطــوير  كمــا يقومــون أيًضــ
إذ كان واضحاً . قضية فلسطني، وكشمري: يا املسلمني، مثلاملوقف األمريكي من قضا

أن توجهــات املســلمني األمــريكيني حنــو املشــاركة يف احليــاة العامــة والسياســية األمريكيــة 
، خاصـــة خـــالل عقـــد التســـعينيات الـــذي شـــهد تأســـيس الفـــتتصـــاعدت بشـــكل قـــد 

وقـــــد  ،جمموعــــة مـــــن أنشــــط منظمـــــات مســـــلمي أمريكــــا السياســـــية واإلعالميــــة حاليـــــاً 
 ،لتوجهـات قـادة املسـاجد يف أمريكـا م٢٠٠٠يف عـام  »كري«أوضحت دراسة أجرتا 

 ؛مــنهم يؤيــدون مشــاركة املســلمني يف مؤسســات التمــع األمريكــي املختلفــة% ٩٦أن 
فكـرة أن يؤيـدون مـنهم % ٧٧ نوأ ؛املشاركة يف العملية السياسية يؤيدون% ٨٩وأن 

 . رية والدميقراطية ميكن أن يتعلم منه املسلمونمن احل الواليات املتحدة تقدم منوذجاً 
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وقـــد انتهـــى عقـــد التســـعينيات خبامتـــة إجيابيـــة ملســـلمي أمريكـــا متثلـــت يف جنـــاحهم يف 
تنشــــيط أعــــداد كبــــرية مــــنهم يف أول محلــــة لــــويب منظمــــة ضــــغطوا فيهــــا علــــى الكــــوجنرس 

قد جتلـت و األمريكي للمطالبة بإبطال بعض القوانني اليت طبقت بشكل متييزي ضدهم، 
هـــذه التحـــوالت يف عـــدد مـــن االختبـــارات احلقيقـــة لقـــدرة مســـلمي أمريكـــا علـــى التـــأثري 

رفـــــض مرشـــــح جملــــس الشـــــيوخ عـــــن واليـــــة نيوجرســـــي، م ١٩٩٦السياســــي، ففـــــي عـــــام 
له خالل انتخابـات جملـس الشـيوخ خوفـاً  نيوجرسي، قبول دعم مسلمي »ريتشارد زمير«

املسلمون دعمهـم لـه وأعلنـوا عـزمهم علـى  سحبمن انتقادات يهود الوالية له، ومن مث 
  -بفـارق بسـيط، وكـان املســلمون  فـازالـذي  »روبـرت توريتشـللي«هزميتـه بـدعم خصـمه 

اآلن   »توريتشـــللي« الســـناتوروخيتلـــف . الســـبب يف جناحـــه - »توريتشـــللي«كمـــا أعلـــن 
الـيت  ما يتعلـق بالقضـايا يفكثرياً يف مواقفه عن غريه من أعضاء جملس الشيوخ األمريكي 

 . تم املسلمني والعرب
الري « ،عـن واليـة نـورث داكوتـا، الشـيوخ جملسويف حادثة أخرى تعهد أحد مرشحي 

إذا مـــا فـــاز، ويف املقابـــل قامـــت  لباكســـتانللنـــاخبني خبفـــض املســـاعدات األمريكيـــة  »برتســـر
 . التربعات لتأييد خصمه الذي فاز عليه مجعاجلالية املسلمة والباكستانية بالعمل على 

الظهــور للمــراقبني يف خمتلــف  يفوهكــذا بــدأت معــامل الوجــود اإلســالمي السياســي 
علـــى االنتخابـــات احملليـــة  بصـــماتمالــدوائر السياســـية األمريكيـــة بعـــدما تـــرك املســلمون 

وقـد كـان هلـم دور يف . .بكثافـةببعض أهم الواليات األمريكية حيـث يوجـد املسـلمون 
اقبـــون يف تـــرجيح كفـــة الـــرئيس األمريكـــي احلـــايل م مل ينكـــره املر ٢٠٠٠انتخابـــات عـــام 

أثنــــاء محلتــــه  -، بعــــد أن أبــــدى األخــــري »آل جــــور«علــــى منافســــه  »جــــورج بــــوش«
 .آراء و مواقف غري عادلة أو منصفة لقضايا العرب و املسلمني يف العامل -االنتخابية 
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 سبتمبر ١١مسلمو الغرب بعد : ثالثاً 
، مل يعد املسـلمون املقيمـون بـالغرب والعشرينمع مطلع القرن امليالدي احلادي منذ 

 مـن جهـة، و ال بإقامـة مؤقتـةيقيمـون مـن عمـال وطلبـة غريبة ومهمشة  »جاليات«جمرد 
بــاملعىن التقليــدي للكلمــة؛ فهــم يطــالبون حبقــوقهم يف صــرا  مــع  »أقليــات دينيــة«ميثِّلــون 
صـــحيح أن . زلـــةالتجمعـــات املنعأشـــكال تـــدرجيّيا تراجعـــت و  .مـــن جهـــة أخـــرى الغالبيـــة

النســــبة العدديـــــة الكـــــربى تتشـــــكل مـــــن أجانـــــب ومهـــــاجرين والجــــــني، ولكـــــن العنصـــــر 
يتمثــل يف  ،بصــدد الوجــود اإلســالمي يف الغــرب، علــى املــدى القريــب والبعيــد »الفـعــال«

عد عـام، مـن جمموعـة فــات أصـبحت جـزءاً مـن نسـيج التمـع نسبة عددية ترتفع عاًما ب
 .الغريب، يف نطاق اندماٍج متوازٍن ال يذيب خصوصية عنصر التميـز باالنتمـاء اإلسـالمي

ذوي األصــول الغربيـة، واملقيمــني منــذ زمــن بعيــد، ومواليــدهم  مــن  املســلمني ونقصـد بــا 
 . هم »جمتمعهم«اعتباره الذين بلغوا سن اإلنتاج، ويعرفون التمع الغريب ب

جعلهـا هـي العنصـر  ،عدًدا وتفاعًال مع التمـع ،هذه الفـاتارتفا  مستوى وجود و 
ختتلف عما كانـت عليـه  »صورة أخرى«المي بالمو  ـالفـعال الذي يعطي الوجود اإلس

وأهــــم حمــــاور هــــذا التفاعــــل هــــو اجلانــــب  .يف العقــــود األوىل بعــــد احلــــرب العامليــــة الثانيــــة
مبا تعنيه الكلمة من منطلقات عقائدية، ومدارس فكرية، ومنـاهج سـلوكية،  »ضارياحل«

وقد حتققت قفزة نوعية علـى  ..ت العلمية واملادية والتقنيةواإلمكانياإىل جانب الوسائل 
 .هذا الصعيد خالل العقود املاضية

وإذا أردنـــــا تلخـــــيص مـــــا وصـــــل إليـــــه هـــــذا التفاعـــــل عشـــــية تفجـــــريات واشـــــنطن 
جــزءاً مــن «بــأّن الوجــود اإلســالمي يف الغــرب أصــبح ميثــل  :ميكــن القــول ونيويــورك،

ورمبا برز اجلانب الثقايف، والفكري، واإلعالمي  ..، يتأثر مبا حوله»التمعات الغربية
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وهـو مـا . تحدة األمريكيـةـنه يف الواليـات املــية يف أوروبـا أكثـر مــلة النوعـذه النقـيف ه
الكمي والنوعي للتهجم  »التقـلص«ىن ـالمية، مبعـاإلعاحة ـكس ببطء يف السـبدأ ينع

 .رهااثآبدأت تنتشر وترتك  ،التقليدي احملض، مقابل ظهور مواقف وأصوات منصفة
عشــرات الــدوائر دى لــ ومكــرراً  ملحــاً  أصــبح مســتقبل اإلســالم يف الغــرب ســؤاالً  فقــد
العديـــد مــن اخلاليـــا ومـــازال حيــرك  ،مــن األجوبــة الســـؤال جملــدات وكتبـــاً  وأفــرز ،واملعاهــد

وتذهب بعـض  .سرتاتيجية السريّة واملعلنة أحياناً الدوائر احلّساسة واملراكز اال الدراسية يف
اإلسـالم يف الغـرب أصـبح  إىل أنّ  ،اليت وضعت من قبل منظرّين غربيني، هذه الدراسات

تجبة من مسجد أو امرأة حم فال خيلو شار  أورويب ،حقيقة قائمة ال مناص منها وال مّفر
أو حلومنـا مـذكاة  ،الشـرعي نبيـع اللحـم: المية أو ملحمة كتـب علـى بابـاـة إسـأو مدرس

ــــى الطريقــــة اإلســــالمّية كمــــا أّن بعــــض هــــذه .هر اإلســــالمّيةاوغــــري ذلــــك مــــن املظــــ ،عل
 ،اجلنســيات األوروبيــة أوروبيــني حبملهــم ،الدراســات تؤّكــد بــأّن ماليــني املســلمني أصــبحوا

هلـم أن يصـوتوا  ،األصـليني قوق والواجبات مع السـّكان األوروبيـنيوأّ�م متساوون يف احل
 . وما إىل ذلك، وهلم أن يفتحوا إذاعات وتلفزيونات ،وهلم أن يشكّلوا أحزاباً 

الغـربيني يف  واألخطر مـا يف هـذه الدراسـات إشـارة إىل أّن التكـاثر بـني املسـلمني
إىل  ارت دراسـة حديثـةـــــــــــوقـد أش ،ةـخـيخو ــــــة الغربيـة آيلـة إىل الشـبفيما النسـ ،اطراد

وأن البـــديل  ،نوات ســـيكون مــذهالً ـني بعـــد عشــر ســـبة املتقاعــدين مـــن الغربيـــأّن نســ
ــة القــادمني ـالشــغل ســ مناصــبهلــؤالء يف  يكون مــن املهــاجرين العــرب واملســلمني وبقّي

القتصـادية ومعىن ذلك أّن املسلمني سيدخلون يف قلب املعادلـة ا.. من العامل الثالث
ـــــرب أنّ  ـــــه أم للغـــــرب والغـــــرب يعت ـــــه السياســـــين صـــــحيفة ؛ حـــــىت أن االقتصـــــادي كأمن
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 التغيــــري« م معربــــة عــــن ختوفهــــا مــــن٢٠٠١يف متــــوز  كتبــــت   اإلســــرائيلية »هــــآرتس«
الــذي يتضــمن ارتفــا  عــدد املســلمني واخنفــاض  »الــدميغرايف اجلــاري يف غــرب أوروبــا

ــــا وموقــــف احلكومــــات األو  عــــدد ن الوجــــود أل إســــرائيل؛روبيــــة جتــــاه اليهــــود يف أوروب
كمـــا حـــدث يف   ،عامـــل سياســـي إىلالكبـــري يف أوســـاط الســـكان يتحـــول  اإلســـالمي

 .»االنتخابات الربيطانية
الم يف ـمنـــو اإلســــ «املي أعـــد ورقـــة حتــــت عنـــوان ـودي العـــــالكـــونغرس اليهـــ أنكمـــا 

 ى يف أوروبــا،اليــوم يتمتــع الــدين اإلســالمي مبعــدالت النمــو األعلــ« :فيهــا جــاء »أوروبــا
تواصــــل هـــذا االجتــــاه  وإذااد األورويب، ـلم يف دول االحتــــيون مســـــملـــ ٢٠وايل ـناك حـــــوهـــ

 .»من جممو  السكان يف أوروبا% ١٠حوايل  ٢٠٢٠عام  سيشكل املسلمون يف
باتـت حتقـّق  »اإلسـالم« إىل أّن الكتـب الـيت تتحـّدث عـن يشـار ويف هـذا السـّياق

كما أّن دور النشر الغربية اتصلت بالعديد   ؛يف الغرب معارض الكتب أعلى املبيعات يف
ـــة يف  مـــن املتخصّصـــني يف ـــة للكتاب الدراســـات اإلســـالمية واحلضـــارة اإلســـالمية والعربي

كمــــا أّن املعاهــــد اجلامعيــــة الغربيــــة باتــــت حتــــّض   ؛باإلســــالم مواضــــيع بعينهــــا علــــى صــــلة
المية أو ـاحلركــــات اإلســــدكتــــوراة للكتابــــة عــــن  أطروحـــــات البــــاحثني الــــراغبني يف إجنــــاز

  .املواضيع ذات العالقة باإلسالم املذاهب اإلسالمية وغريها من
فقــد  ،املســلمني يف أكثــر مــن قطــر إســالمي أّمــا الــربامج التلفزيونّيــة الــيت تصــّور حيــاة

الغربيــة هلـذا الســيل اإلعالمـي الــذي  أصـبحت مـن الكثــرة حبيـث ينــدهف املشـاهد للقنـوات
 . جاكرتا -واملسلمني يف خّط طنجة  يتناول ظواهر اإلسالم

ألول مـــرة نُقلـــت صـــالة ففـــي أملانيـــا، علـــى ســـبيل املثـــال، وبعـــد تفجـــريات ســـبتمرب، و 
جد صـــغري يف بـــرلني؛ حيـــث ألقيـــت اخلطبـــة باألملانيـــة مـــن جانـــب ـــــــاجلمعـــة كاملـــة مـــن مس
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وســـائل  حرصـــتدكتـــور نـــدإ إليـــاس، رئـــيس اللـــس األعلـــى للمســـلمني يف أملانيـــا، الـــذي 
اسـتقبله املستشـار االحتـادي كمـا  على إجراء عدد مـن اللقـاءات واملقـابالت معـه، اإلعالم

إذ كانــــت اللقــــاءات  - وهــــذا ألول مــــرة -يف نطــــاق وفــــد إســــالمي  »جريهــــارد شــــرودر«
الــذي تقتصــر صــالحياته الدســتورية علــى  ،تقتصــر يف الدرجــة األوىل علــى رئــيس اجلمهوريــة

 .الدرجة األوىلباجلانب التمثيلي 

؛ تليفزيــــوين يتصــــل باملســــلمنيوال يكــــاد ميضــــي يــــوم واحــــد دون برنــــامج إذاعــــي أو 
عاين سور  مللبثِّ برامج تضمنت ترمجة  ،وخـصصت بعض اإلذاعات مساحة زمنية واسعة

كاملة من القرآن الكرإ، مع بيان أهم نقاط االحتكاك مع الديانات األخرى وما يتعلق 
املسـلمني يف مـن صصة لإلسالم، وبعضها مبشاركة أقالم وتعـددت املالحق املخ. باجلهاد

 . أملانيا، يف الصحف اليومية واألسبوعية الرئيسة

ه بــرـدة الفعــل اإلجيابيــة علــى التــداعيات الســلبية األوىل بعــد ـأّمــا ذروة مــا ميكــن وصفــ
ــــاـللمســــاجد اإلســــ »البــــاب املفتــــوح«ريات، فكانــــت يف يــــوم ـالتفجــــ يــــوم  ،المية يف أملاني

فقـد نظــم . »ذكرى إعادة الوحدة األملانية«ادف يوم عطلة ـم، الذي يص٣/١٠/٢٠٠١
ــــى املســــ ــــر ممــــا مضـــــالقــــائمون عل ــــة احملاضــــرين ـى عمـــــاجد أكث ــــزوار، وتيـ لية اســــتقبال ال

ابة االستفســـارات عنــه باللغـــة ـالم وإجـــرض اإلســـواهم علــى عــــدر مـــن ســـواحملــاورين األقــ
أضــعاف الــزوار الــذين كانــت نفســه هــذا العــام يف د وباملقابــل شــهدت املســاج. األملانيــة

  .م١٩٩٦منذ إطالق هذا التقليد السنوي عام  ،تستقبلهم يف مرات ماضية
إىل تســـجيل حـــاالت  -علـــى الصـــعيد الشـــعيب -بـــل ويصـــل رصـــد اجلانـــب اإلجيـــايب 

، فضـــالً عـــن أن »يف الظـــروف الراهنـــة بالـــذات وتفـــاعالً معهـــا«جديــدة العتنـــاق اإلســـالم 
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الكنســية نفســها بــدأت تتجــه حنــو احلــوار مــع اجلهــات اإلســالمية، بعــد أن وصــلت القــوى 
يف الغـــرب إىل البقــــية الباقيـــة مـــن مواقـــع القـــوى الكنســـية يف  »العلمانيـــة األصــــولية«احلملـــة 

وباملقابـل جنــد أيضــاً أن نسـبة جهــل عامــة الغـربيني باإلســالم بــدأت . منـاهج التــدريس مــثالً 
ســـواء حتــت تــأثري االحـــتكاك املباشــر أو بتــأثري مفعــول الصــحوة تتضــاءل عامــاً بعــد عـــام، 

 .اإلسالمية يف بالد املسلمني ويف الغرب، أو نتيجة تطور وسائل االتصال والنقل

 :تقدير موضوعي للموقف

إن املسـلمني أصـبحوا عموًمـا حتـت : يصـح االنطبـا  القائـل ويف هذا السياق فإنه ال
تداءات عليهم باتت يومية؛ ففي ذلك تويل من شـأن اخلطر يف بلدان الغرب، وإن االع

ما شهدته األيام واألسابيع التالية للتفجريات، أي الفرتة الـيت ميكـن أن نتوقـع أن تسـجِّل 
وال يعين ذلك التهوين من شأن . ذروة ردود الفعل االنفعالية على مستوى الشار  الغريب

ىل مســـتوى قتـــل عـــدد مـــن ات؛ فمجـــرد وصـــول ذلـــك إـتداءات وحترشــــمـــا وقـــع مـــن اعـــ
كــاٍف للتنويــه حبجــم اخلطــر، إال أن   ،يف الواليـــات املتحــدة األمريكيــة وقــعكمــا   ،األفــراد

 .ورة موضوعية ينبغي أن يقوم على استحضار األرقامـم الوضع بصـتقوي

أن عـــدد ، ووفـــق بيانـــات جملـــس العالقـــات األمريكيـــة اإلســـالمية، إذ جنـــد مـــثالً 
؛ ٦٢٥يف األسبوعني األولني بعد التفجريات بلغت زهاء  االعتداءات اليت مت رصدها

، وهي نسـبة عاليـة )قتل(حاالت  ٤عبارة عن حترشات لفظية، ومنها ) ١٤٠(ثلثها 
بشـــكل ملحـــوظ إذا قورنـــت بأرقـــام حـــاالت االعتـــداء املرصـــودة علـــى مـــدى عـــامني 

 .سابقني معاً 
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مبعـــدل ن وجــه آخــر مــ تهــالكــن يصــعب وصــفها باملرتفعــة ارتفاًعــا خطــريًا عنــد مقارن
 . حوادث االعتداء العنصري يف الواليات املتحدة األمريكية

ومن جهة أخـرى مل يـتّم رصـد أي حادثـة مـن مسـتوى العنـف اإلجرامـي يف البلـدان 
وعنـــدما ُســــ ل رئـــيس اللـــس األعلـــى للمســـلمني يف أملانيـــا يف ذلـــك مل يـــذكر . األوروبيـــة

  .  وعرب الربيد اإللكرتوينسوى حترشات وتديدات كالمية يف الشوار 
هـو رد الفعـل الشـعيب واإلعالمـي  - على املدى املتوسط والبعيـد -األهم من ذلك 

اإلجيــايب نســبّيا علــى مــا انتشــر مــن أخبــار، بصــدد تعمــيم األحكــام املســبقة والتســرّ  يف 
، يف وسـائل اإلعـالم، وقـد اختـذ -ا زال ينتشـرمـو  -ومن ذلك ما انتشـر . اتام املسلمني

 . طابع التعريف باإلسالم ال التنفري منه بشىت االفرتاءات ،بشكل عام
قــد ميضــي بعــض الوقــت قبــل أن يرصــد املســلمون يف الغــرب أنفســهم حجــم التغــري 

الكبري وغري املنتظر على مستوى الرأي العام الغريب، ولكن ميكن رصد أمثلـة  »اإلجيايب«
االنطبــا  املعــاكس لــذلك يف كثــري مــن  لبيــان اجتاهــه العــام، رغــم اســتمرار ،مبدئيــة عليــه

 : وسائل اإلعالم العربية، وال سيما ذات التوجه اإلسالمي
ني التقارير اليومية الصـادرة عـن ـابيع من احلدث تبـدلت مضامـبعد أقل من ثالثة أس

جملـــس «ثلة يف ـة للمســـلمني يف الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، متمــــاجلهـــة املركزيـــة الرئيســـ
كمـا كـان يف األيـام  -كو بقلـق ظـاهر ـ، فلم تـَُعْد تش»اإلسالمية –األمريكية العالقات 

وات اجلديــدة ـتداءات، بــل تتحــدث يف الدرجــة األوىل عــن اخلطـــة االعـــمــن موجــ -األوىل
  .المية لتتحرك يف نطاق ظروف جديدةـات اإلسـمن جانب اجله

ألمريكيـــة، جنــــد فـــإذا خرجنـــا مــــن النطـــاق املركــــزي إىل بعـــض الواليـــات واملــــدن ا
وليد فتيحي يف . د احلديث عن تطور إجيايب غري منتظر أشّد إجيابية، كما ينقله مثالً 
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م، وكان ٢/١٠/٢٠٠١كاظ السعودية، وكان ثانيهما يف ـرمها يف جريدة عـمقالني نش
توالت علينا الدعوات من الكنائس من مدينـة بوسـطن واملـدن الـاورة « :مما جاء فيه

الم يف كنائسهم، ونظًرا لكثرة الطلبـات فقـد ُكوِّنـت جلنـة ـات عن اإلسر ـم حماضـلتقدي
لتطــوير هــذا الربنــامج بصــورة  - هم أمريكيــون مســلمونـوبعضــ –وة وأخــوات ـمــن إخــ

  .»دائمة، وعمل زيارات أسبوعية للكنائس يف مدينة بوسطن واملدن الاورة
إن ما ذكرت أعاله اليوم « :يقول ،وبعد أن يعدد أمثلة على بعض اللقاءات اجلارية

وما ذكرت يف مقايل السابق مـا هـو إال أمثلـة بسـيطة ممـا حيـدث يف مركـز إسـالمي واحـد 
يف مدينـة واحــدة يف واليــة واحـدة مــن واليــات أمريكـا، وقــد مسعنــا وقرأنـا عــن مــدن كثــرية 

طن قـد حباهـا اهللا بعوامـل قـد ال تتـوفر لغريهـا ـأخرى تعايف ما نعايشـه، وإن كانـت بوسـ
  .»ن املدن، وتتلقى من املنح أكثر بكثري من احملنم

قــادت إىل العديــد مــن ومــن جانــب آخــر، فــإن أحــداث احلــادي عشــر مــن ســبتمرب 
خلصــها رئــيس قســم الشــؤون العربيــة الــدفعات اإلجيابيــة ملســلمي أمريكــا كقــوة سياســية، 

 :عالء بيومي فيما يأيت. د »كري«مبجلس العالقات اإلسالمية األمريكية 
فتحــــت األزمــــة أمــــام املنظمــــات املســــلمة األمريكيــــة أبــــواب أكــــرب املؤسســــات  - ١

بل إن الرئيس األمريكي نفسه التقى باملنظمات املسلمة . السياسية واإلعالمية األمريكية
أضــف إىل . األمريكيــة مــرتني خــالل األســابيع الثالثــة التاليــة للحــادي عشــر مــن ســبتمرب

مـن مسـاعديه بـني اإلسـالم وبـني مـرتكيب احلـوادث  ذلك متييز الـرئيس األمريكـي والعديـد
 .اإلرهابية األخرية

. خلقـــت األزمـــة شـــعورًا بالتوحـــد والتحـــدي داخـــل التمـــع املســـلم األمريكـــي - ٢
هم ـوعلــى الــرغم مــن أن التحــدي الــذي خلقتــه األزمــة قــد خييــف العديــدين، ويــدفع بعضــ
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انــب يف الواليــات املتحــدة، إىل تــرك الواليــات املتحــدة، كمــا فعــل بعــض املســلمني األج
وعّمــق التفــافهم حــول  اً فإنــه زاد مــن ارتبــاط العديــد مــن املســلمني والعــرب بعضــهم بعضــ

مؤسساتم، كما ظهر يف إقبال املسلمني الكبري على تلبيـة دعـوة منظمـاتم ومسـاجدهم 
 .هلم يف أكثر من مناسبة خالل األسابيع األخرية

جعلتـه ) املسلم وغري املسـلم(لية املواطن األمريكي مثّلت األزمة فرتة انقطا  يف عق - ٣
لمني بشـــكل جديـــد وغـــري مســـبوق، فقـــد حتـــدثت جريـــدة ـالم واملســــيفكـــر يف عالقتـــه باإلســـ

»USA Today« بتمرب عـن ـيف عـددها الصـادر يـوم السـابع عشـر مـن سـ ،ريةـاألمريكية الشه
رية إىل ـدة، مشــواليـات املتحـط مـن مكتبـات الـالم والشـرق األوســنفاذ الكتب املتعلقة باإلسـ

الم وعالقــــة الشــــعب األمريكــــي بأبنــــاء الشــــعوب ـة اإلســـــيني املتزايــــد مبناقشـــــاهتمــــام األمريكــــ
ني املقيمـني يف الواليـات املتحـدة، فقـد ـنفس األمر حدث مع العديد مـن املسلمـ .اإلسالمية

المية ـت اإلســــساـإىل مراجعــــة املصـــادر واملؤســــ -ومـــا تضــــمنها مــــن هـــزة  -دفعـــتهم األزمــــة 
  .ا أثارته األزمة من تساؤالتـوبة ملـللبحث عن أج

مـــن املؤكـــد إذن أن اجلاليـــة املســـلمة والعربيـــة اســـتطاعت أن تتجـــاوز أزماتـــا الكثـــرية 
ــــيت تعثــــرت بــــا يف تــــاريا وجودهــــا يف العــــامل الغــــريب علــــى وجــــه العمــــوم،  واملتعــــددة، وال

يــق بنــاء قاعــدة ورصــيد اجتمــاعي واســتطاعت اختــاذ خطــوات تارخييــة ومصــريية علــى طر 
لــيس ومؤسســي وسياســي ميكــن اســتخدامه يف حتالفــات وحتديــد معــامل مســتقبل جديــد، 

 احلضــاريةيف تقــدإ رســالة أمتهــا  الواليــات املتحــدة، ولكــن أيضــاً أوربــا و فقــط ألبنائهــا يف 
ن مــ واإلســالميويف بنــاء جســور تعــاون جديــدة بــني العــاملني العــريب لغــريب، إىل التمــع ا

 . جهة والعامل الغريب من جهة أخرى
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 الدور الرسالي لمسلمي الغرب: رابعاً 

حبيــــث  متميّــــزة، اً وآثـــار  اً للهجــــرة يف التــــاريا اإلســـالمي معــــىن خاصــــال شـــك يف أن 
 اّختذت فيه وضعاً مل يكن هلا يف أّي دين أو مذهب آخر، فقد جاءت النصوص الدينية

اجلهــاد يف ســبيله،  هــا، وتعتربهــا إحــدى وســائلتبــارك اهلجــرة يف ســبيل الــدين، وحتــّث علي
، )٩٧:النســاء(          : مــن ذلــك قولــه تعالـــى

، همـن مّكـة إىل املدينـة عـامًال حامسـاً يف انتصـار اإلسـالم ورسـوخ وكانت هجرة النّيب 
بعد ذلك هجرات املسلمني إىل أصقا  األرض سبباً يف انتشـاره بـني النـاس،  كما كانت

 .الراهنة تالقح حضاري اعترب أحد األسباب املهّمة يف نشأة احلضارة الغربية يف وسبباً 
الثقـــايف  أصـــبح يف املخـــزون ،ومـــن هـــذا الوضـــع املتمّيـــز للهجـــرة يف اإلســـالم وتارخيـــه

أّن  للمســلمني مــا ميكـــن أن يســّمى بثقافــة اهلجـــرة، وهــي ثقافــة أصـــبح بــا املســلم يعتـــرب
بالنسـبة إليـه تعتـرب  واملعاناة ما يلقاه عمـوم النـاس إالّ أّ�ـااهلجرة لـن كان فيها من الشّدة 

سـبيل اهللا، فاكتسـت  وسيلة من وسائل الدعوة إىل الدين، وضرباً مـن ضـروب اجلهـاد يف
غـري املسـلمني مـن  بذلك يف نفس املسلم بعداً رسالياً اختلفت بـه عـن موقعهـا يف نفـوس

 .سائر أهل املذاهب واألديان األخرى
العقـول املسـلمة يف النصـف األخـري مـن القـرن  البعد الرسايل يف هجـرةولـن كان 

ـــالعش(املاضــي  ــند أكثــر املهــاجرين، ألسـعــ افتاً ـخــ )رينــــــــ  ،ها إلــيهمـباب يعــود بعضـــــــ
ويعود بعضها إىل املناخ احلضاري  بضعف وعيهم الثقايف العاّم، متعّلقةكما أسلفنا، 

الغالبــة يف احلضــارة الغربيــة، إّال أّن  ســطوة احلضــاريةالــذي هــاجروا إليــه متمثّلــة يف ال
ويف جممــل الوجــود اإلســالمي  ،املهــاجرين التطــّورات الــيت حــدثت يف نوعيــة املســلمني
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البعـــد الرســـايل املخـــزون مســـتكّناً يف  بالـــديار الغربيـــة، مضـــافاً إليـــه ذلـــك الرصـــيد مـــن
امل اليت ميكن اسـتثمارها من العو  ميكن أن يكونا عاملني مهّمني ،النفسية اإلسالمية

آفاق رسالية واسعة ميكن أن تكون  يف الدفع باهلجرة اإلسالمية إىل الديار الغربية إىل
 . هلا آثار نوعية يف الدعوة اإلسالمية

هجــرة العقــول مــن  حــوليتنـــّزل مــا يثــار اليــوم مــن حجــاج واســع  ،هــذا اإلطــار ويف
ت حــول هــذه اهلجــرة التســاؤالت فيمــا إذا  إىل الــديار الغربيــة، فقــد كثــر  الــبالد اإلســالمية

ضـعف مـن أسـباب �ضـتهم وتقـّدمهم، سـلبياً بالنسـبة إىل املسـلمني يُ  كانت متثّـل عـامالً 
مــن القــّوة بالنســبة لمــل الوضــع اإلســالمي العــاّم يف جانبــه  أو هــي تنطــوي علــى عناصــر

أن تفّعـل  وكيف ميكن لتلك العناصر من القـّوة، إذا ثبتـت الدعوي على وجه اخلصوص،
فيـربو ما تنطـوي عليـه مـن خـري علـى مـا ميكـن أن تكـون منطويـة  ثار املطـلوبةاآللتحدث 
 ضرر؟ عليه من

تكّثفــــت هجــــرة أعــــداد كبــــرية مــــن العلمــــاء  وكمــــا أوضــــحنا  منــــذ بعــــض العقــــودف 
حـىت أصـبح عـددهم اليـوم  ،املسـلمني مـن بالدهـم باملشـرق إىل أوروبـا وأمريكـا واملفّكـرين

ومــنهم مــن بلــغ يف الريــادة العلميــة الدرجــة  ،اآلآلف، إن مل يكــن مبـــات تيقــّدر بعشــرا
وهـــم يســـامهون إســـهاماً فـــاعًال يف تقـــّدم احلركـــة  علمـــاء العـــامل ومفّكريـــه، األوىل مـــن بـــني

 . مجيع وجوهها احلضارية يف
مبـــرور  وبقطـــع النظـــر عـــن األســـباب الـــيت أّدت إىل تفّشـــي هـــذه الظـــاهرة وتناميهـــا

ــ ا ظــاهرة ذات تــأثري بــالغ علــى كــّل مــنالــزمن، والــيت ل طــريف  يس هــذا حمــّل حبثهــا، فإّ�ــ
طبيعتــه  الـبالد، املهـاجر منهــا واملهـاجر إليهـا، علــى حـّد سـواء، إّال أنّــه تـأثري خيتلـف يف

 . بعض االختالف بني الطرفني
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 فإّن هذه العقـول املهـاجرة تعتـرب رصـيداً إضـافياً  أّما بالنسبة إىل البالد املهاجر إليها،
تســـــــاهم إســـــــهاماً فـــــــاعًال يف التقـــــــّدم الصـــــــناعي  يف جمـــــــال الريـــــــادة العلميـــــــة والفكريـــــــة،
الشاملة فيها، وهو أمـر مشـهود بـه مـن قبـل أهـل  والتكنولوجي، وتسرّ  من حركة التنمية

بعــض العلمــاء املســلمني املهــاجرين علــى  تلــك الــبالد أنفســهم، كمــا يــدّل عليــه حصــول
الريادة والعطاء يف املناشط العلمية على  املية العليا على، وهي الشهادة الع»نوبل«جائزة 

 .اختالفها

املهاجر منها، فإّن تأثري هجرة العقول يبدو يف طرفـه القريـب  وأّما بالنسبة إىل البالد
إذ هجرة العقول منها يعترب نقصاناً من رصيدها الذي به تتحـّرك حنـو  تأثرياً سلبياً عليها،

تلــك اهلجــرة مــن إمكانيــات االبتكــارات والكشــوف العلميــة يــنقص ب �ضــتها، وذلــك مبــا
أن تطـّور احليـاة وتنّميهـا، وإن كـان بعـض البـاحثني يشـّكك يف  الـيت مـن شـأ�ا ،والفكرية

املهاجرة تأثري إجيايب فـي البالد اليت هاجرت منها فيمـا لـو بقيـت  أن يكون لتلك العقول
الــة كــالعقول الــيت مل تــاجر، وذلــك ســيكون مآهلــا االنكمــاش والعط فيهــا، إذ هــي حينـــذ

العــاّم يف تلــك الــبالد غــري مســاعد علــى االنطــالق يف ســبيل الريــادة  حبســبان أّن املنــاخ
 .وهو ما كان أحد أسباب هجرتا إىل بالد يتوّفر فيها ذلك املناخ واالبتـكار والعطاء،

ائج بنتـــائج أخـــرى لظـــاهرة هجـــرة العقـــول اإلســـالمية خمالفـــة للنتـــ ولكـــن قـــد نظفـــر
عنا ـــو وّســـ ـــان ل ـــربح  اآلنفـــة البي زاويـــة النظـــر إليهـــا، حبيـــث تتجـــاوز يف التقـــدير حـــدود ال
املاّدية، لتمتّد إىل مساحات تشمل مستقبل الدعوة اإلسالمية  واخلسارة، مبيزان التنمية

ـأنه أن يثمـر ــــــمـن انتشـار بتلـك اهلجـرة يف ديـار الغـرب مـن ش فيما ميكن أن يكـون هلـا
حضـــاري عـــاّم، مـــاّدي ومعنـــوي، لكـــّل مـــن طـــريف اهلجـــرة،  ا يعـــود بنفـــعمـــن النــــتائج مـــ
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حّد سواء، وحنن نعين هنا ما أشرنا إليه آنفاً من البعد  املهاجر منه واملهاجر إليه، على
  .اإلسالمية إىل بالد الغرب الرسايل يف هجرة العقول

ليصــبح نشــيطاً اإلســالمية املهــاجرة  وإذا مــا اســُتنهض هــذا البعــد الرســايل يف العقــول
تتضّمنه من قـيم إميانيـة وُخلقيـة واجتماعيـة إىل  مبا ،فاعًال فإنّه سيمتّد بالدعوة اإلسالمية

حركة تفاعل حضارية بالغة األمهّية تـتالقح فيهـا  بالد املهجر الغريب، وستتكّون من ذلك
ــ مكاســباإلنســاين مبــا يتــوّفر عليــه الغــرب مــن  تلــك القــيم اإلســالمية ذات البعــد وم العل

تلــك العقــول املهــاجرة واســطة تبليــغ إجيــايب تنقـــل  الكونيــة واألنظمــة اإلداريــة، وتكــون
التقــّدم املــاّدي بــالبالد الغربيــة يتعــّزز بــالقيم  ، فــإذا)اآلخــر(احلســنات مــن كــّل طــرف إىل 

الغـرب  مبكاسـبوإذا بتلـك القـيم عنـد املسـلمني تتعـّزز  اإلسالمية يف أبعادهـا اإلنسـانية،
وإذا بــذلك كّلــه يفضــي إىل مــدخل مهــّم مــن مــداخل  وين وأنظمــة اإلدارة،مــن العلــم الكــ

اإلسالم إىل الناس، ويستفيد فيه املسلمون ممّا عند  التالقح احلضاري الذي يبّلغ فيه خري
 . هؤالء الناس

أّن ظــــاهرة هجــــرة العقــــول املســــلمة إىل الغــــرب هــــي ظــــاهرة تنطــــوي مــــن  يتبــــّني إذن
انية عاّمــة علــى مــا ميكــن أن يــذهب مبــا ـالمية ولإلنســـّمــة اإلســلأل مكّونــات اخلــري واملنفعــة
الســلبية، ممّــا أشــرنا إليــه آنفــاً، وذلــك حينمــا ينظــر إليهــا مــن زاويــة  قــّدر فيهــا مــن الوجــوه

الرسـايل ومـا ينجـّر عنــه مـن تفاعـل حضـاري مثمـر احملـور األســاس يف  أرحـب جتعـل البعـد
 .اهرة وتوجيههااألساس يف معاجلة هذه الظ التقدير، واحملور

للبعد الرسايل يف هجرة العقول املسلمة، يف طريف األخذ والعطاء،  إّن هذا احملتوى
ـــمــن ش طبيعــة تلــك اهلجــرة مــن جمــّرد حركــة انتقــال آيل حتّولــت بــه تلــك  أنه أن يغــّري ــــــــــ

إىل أخـرى، ومـن منـط اجتمـاعي إىل آخـر، عـابرة مـا بينهمـا  العقول مـن ضـّفة حضـارية
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ية مــن احليــاة، أو ـيف يف رفاهـــفرديــة ضــّيقة، مثــل العــ بيل حتقيــق مــآربـيف ســ مــن هــّوة
العلمي، مع بقاء تلك اهلّوة الفاصلة على حاهلا،  االطمـنان باألمن، أو إشبا  الطموح

ثقافياً قيمياً حضارياً يبّلغه إىل أهل الغرب، ويشارك بـه يف  إىل انتقال حيمل معه خمزوناً 
 .أجل املصلحة اإلنسانية العاّمة منحركة احلوار احلضاري 

لتكون هجرة واصلة بني حضارتني،  ومن شأن ذلك أن يغّري من طبيعة تلك اهلجرة
احلّق النظري والعملي، لينمو  حتمل من كّل منهما إىل األخرى ما هي يف حاجة إليه من

ـــ اخلـــري فيهـــا وتضـــيق مســـاحة القصـــور، فتضـــيق إذن تلـــك اهلـــّوة ة الفاصـــلة، وتقـــرتب األّم
والدينيــة، ومبــا تأخــذ مــن  المية مــن أمــم الغــرب مبــا تقــّدم إلــيهم مــن القــيم اخلُلقيــةـاإلســ

علــى وجـــه اخلصــوص خـــري  الكســوب املاّديــة واإلداريـــة، ويف ذلــك خــري اإلنســـانية، وفيــه
ــؤّهلة.. اإلسـالم واملسـلمني

َ
للقيـام بـذا الـدور الرسـايل  وإّن العقـول اإلسـالمية املهـاجرة مل

 . يف هجرتا
الذاتيـة املتحّققــة يف العقــول اإلسـالمية املهــاجرة للقيــام  باإلضـافة إىل تلــك املــؤّهالت

تتوّفر أيضاً على مؤّهالت للقيام بذا الدور من حيث البيـة الغربية  بدورها الرسايل، فإّ�ا
فهذه البيـة بالرغم من كو�ا بيـة مغـايرة يف جـذورها .. وجودها ونشاطها اليت هي مسرح

تشكيلها الثقايف للرسالة اإلسالمية إىل حّد التعارض يف كثري من العناصر،  ية ويفالفلسف
تنطـــوي علـــى مجلـــة مهّمـــة مـــن املعطيـــات املؤّهلـــة لـــدور رســـايل تقـــوم بـــه العقـــول  إالّ أّ�ـــا

املهــاجرة، وذلــك ســواء بــالنظر إىل املنــاخ الروحــي النفســي الــذي يســود تلــك  اإلســالمية
 .وسائل املتاحة للحوار والتبليغبالنظر إىل ال البيـة، أو

مضــنية مــن اإلرهــاق املــاّدي جــرّاء املــذاهب الفلســفية  فــالتمع الغــريب يعــاين معانــاة
بــه إىل فقـر روحــي مــدقع، ظهـر يف مســتوى املشــاعر  املاّديـة الــيت صــاغت حياتـه فأفضــت
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ة واالجتماعيــة علــى حــّد ســواء، وأفضــى إىل مجلــ الفرديــة ويف مســتوى العالقــات األســرية
االكتــاب واإلجـرام واملخـّدرات واالضـطراب  من املشاكل النفسـية واالجتماعيـة مـن مثـل

 .األسري
خلـــل يف الفلســـفة الـــيت بنيـــت عليهـــا احليـــاة، إذ هـــي  ومبـــا أّن هـــذا الوضـــع نشـــأ مـــن

ذات البعـدين املـاّدي والروحـي، بإفراطهــا يف األّول  فلسـفة تعتـدي علـى الفطـرة اإلنسـانية
تعّرب عـن الـّرفض هلـذا  ،فردية ومجاعية ،بوادر كثرية لثاين، فقد ظهرتوإجحافها يف حّق ا

املزدوجــة، وباتــت تطلــب تعــديل امليــزان بالبحــث عــن  االعتــداء علــى الفطــرة اإلنســانية
حتقيـــق أشـــواقها الروحيـــة، وهـــو مـــا بـــدا يف  مـــذاهب ذات بعـــد روحـــي جتـــد فيهـــا النفـــوس

شـــرقية روحانيـــة، وســـقوط أخـــرى يف  انتمـــاء الكثـــريين مـــن أهـــل الغـــرب إىل أديـــان وحنـــل
ذلـك إالّ تعبـري عـن احلاجـة  ضروب من التهوميـات واألسـاطري ذات الطـابع الروحـي، فمـا
 . إىل مذهب جديد حيّقق الفطرة اليت تعّرضت إىل اإلجحاف

 ولو عرض اإلسالم يف هذا املناخ املتعّطف للروحانية عرضًا رشيدًا لكان رسالة
 ملا جتد فيه من توازن تشبع فيه أشواق ،ملرهقة باملاّدةتتلّقاها نفوس أهل الغرب ا

 وتلّىب مطالب اجلسم، إذ هي مؤّهلة حبكم الوضع الذي آلت إليه لتلّقي تلك ،الروح
 .الرسالة
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  والعالم اإلسالمي مسلمو الغرب

( عبد العزيز بن عثمان التويجريالدكتور 
0F

*( 
 

األحداث اليت وقعت يف احلادي عشر من سبتمرب هزت الضمري العاملي، وشقت خطاً ومهياً بني العامل  
رب، والـزج اإلسالمي والغرب، ترتب عليه تضـييق اخلنـاق علـى املسـلمني يف كـل مكـان، وخاصـة يف الغـ

بــم يف دائــرة الصــراع املفتعــل، وانتحــال األعــذار إلعــادة عمليــة التــاريخ إىل الــوراء، ببســط النفــوذ الغــريب 
 .على البلدان اإلسالمية

 

 كلمة في المنهج
 ؟ ) املسلمون يف الغرب(وعبارة ) مسلمو الغرب(ما الفرق بني عبارة 

ي يــرتاوح بــني املضــاف واملضــاف إليــه نعتقــد أن مثــة فروقــاً تتعــدَّى املعــىن اللغــويَّ الــذ
وبــني اجلملــة اخلربيــة، إىل معــىن أعمــق يســتحق منــا أن نتــدبّره ونتأملــه ونــدرس مــا يرتتَّــب 

تنطــوي علــى داللــة عميقــة ) مســلمو الغــرب(ذلــك أن عبــارة . عليــه مــن دالالت ومضــامني
ـــتؤكــد النســبة إىل الغــرب بكــل مــا تعنيــه هــذه النس ء تــارخيي،  بة مــن ارتبــاط جغــرايف وانتمــاــــــــ

إىل  كمــــا تنطــــوي علــــى مضــــمون قــــانوين وداللــــة دســــتورية وحالــــة انتمــــاء دائمــــة ال ســــبيل
                                                 

 ).إيسيسكو(المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة .. المدير العام) *(
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مـن هــذه الداللـة وتنصــرف ) املسـلمون يف الغــرب(بينمــا ختلـو عبــارة . اإلخـالل بشـروطها
خر، كما آإىل املعىن املادي الرد الذي يقتصر على الوجود دون أن يتعّداه إىل أّي معىن 

وم متحرك وحالة غري مستقرة، تفتقد إىل املكّونات القانونية واملسّوغات تنصرف إىل مفه
 .الدستورية

 ،فمسلمو الغرب هم جـزء مـن النسـيا التمعـّي يف دول الغـرب، باملصـطلح السـائد
اليت تشمل دول أوروبا والواليات املتحدة األمريكية وكندا ودول أمريكا الالتينية، بل إننا 

علــى  -يف أســرتاليا واليابــان ـرنــا احلــدود اجلغرافيــة، أمكننــا أن نضــطنا مــن اعتباـإذا أسقــ
 .إىل هذا احمليط الغريب -سبيل املثال 

وإذا اســتعملنا التعبــري النحــوي، فــإنَّ اإلضــافة هنــا عامــل أســاس يف تشــخيص حالــة 
مسـلمو (املسلمني يف الغرب، ولذلك فإنَّ العبارة الـيت اعتمـدناها يف هـذا البحـث، وهـي 

، تعــــّرب عــــن احلالـــة القائمــــة بــــأوىف مـــا يكــــون مــــن الدقـــة، وجتعلنــــا أمــــام الظــــاهرة )الغـــرب
االجتماعيــة والثقافيــة الــيت تتمثـَّـل يف الوجــود اإلســالمي الراســخ يف الغــرب الــذي أصــبح 
ـــة، والـــذي يشـــّكل يف عـــامل اليـــوم، ظـــاهرة جديـــدة  جـــزءاً ال يتــــزأ مـــن التمعـــات الغربي

 .تستحّق الدراسة
 :يخيةالخلفيات التار 

للمـــرة األوىل يف التــــاريخ تنشـــأ ظــــاهرة وجــــود املســـلمني يف الغــــرب يف جمتمعــــات 
فقبل . أصيلة ذات االنتماء التارخيي واجلغرايف والقانوين إىل جمموعة من الدول الغربية

النصف الثاين من القـرن العشـرين، كـان املسـلمون مـن األصـل الغـريب يشـكلون نسـبة 
يف الغرب، حبيث مل يكونوا يشكلون ظـاهرة اجتماعيـة  قليلة جّداً من تعداد السكان

ومعظـــم هـــؤالء كـــان يعـــيش يف الـــدول . ودينيـــة، بـــل مل يكـــن وجـــودهم يلفـــت النظـــر
مرباطوريـــة العثمانيـــة، وانفصـــلت عنهـــا، كمـــا هـــو األوروبيـــة الـــيت كانـــت جـــزءاً مـــن اإل
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ـان احلــرب العامليــة األوىل، فنشــأت دول أوروبيــة مســتقلة حــديثاً  بعــد أن  معــروف، إبّـ
وضعت احلرب أوزارها، يف منطقة البلقان واليونان، وفيما كان يعرف إىل وقت قريب 
بأوروبــا الشــرقية الــيت انتهــى بــا املطــاف إىل الســقوط حتــت هيمنــة االحتــاد الســوفيايت 

 .السابق بعد احلرب العاملية الثانية
بيــــة ومســــلمو هــــذه الــــدول األوروبيــــة هــــم جــــزء أصــــيل مــــن نســــيا التمعــــات الغر 

وهــــم يكتســــبون األصــــالة والعراقــــة يف  األوروبيــــة، فهــــم مســــلمو الغــــرب تارخييــــاً وواقعيــــاً،
انتمــائهم اإلســالمي، باعتبــارهم ينتمــون إىل الشــعوب الــيت عاشــت يف أوروبــا منــذ أقــدم 
العصــور، والــيت اعتنقــت طوائــف كثــرية منهــا اإلســالم يف القــرون الوســطى، الــيت مل تكــن 

ي مراحـــل الظـــالم والتخلـــف كمـــا كانـــت تســـود الغـــرب يف تلـــك بالنســـبة للعـــامل اإلســـالم
العصـور، وإمنــا كانـت دولــة اخلالفـة العثمانيــة خــالل هـذه املراحــل الطويلـة الــيت اســتغرقت 

 .مخسة قرون، سّيدة العامل بال منازع
ولرمبـا أمكـن لنـا أن . لقد دخـل اإلسـالم إىل أوروبـا يف القـرن اخلـامس عشـر للمـيالد

الغــرب بالعــامل اإلســالمي خــالل القــرنني احلــادي عشــر والثــاين عشــر إن احتكــاك  :نقــول
امليالديـــني اللـــذين شـــهدا مـــا تســـميه املراجـــع األوروبيـــة بـــاحلروب الصـــليبية، قـــد نـــتا عنـــه 

وإذا كانـت املصـادر التارخييـة . تعّرف بعض الفئات من الشعوب األوروبيـة علـى اإلسـالم
ول بعــض األفــراد يف اإلســالم، فــإن لنــا أن عــن تلــك الفــرتة مل تــرد فيهــا اإلشــارة إىل دخــ

نتخيَّل أن أفراداً أو جمموعة ممن شاركوا يف تلك احلروب، قد تعرفوا على اإلسـالم، ولرمبـا 
 .اعتنقه بعضهم

الم ـــــــــــــــــــوالبد أن نستثين هنا األنـدلس الـيت هـي جـزٌء مـن أوروبـا، والـيت دخلهـا اإلس
ر حصون اإلسـالم يف األنـدلس قوط غرناطة آخــــــــــوحىت بعد س. يف القرن األول اهلـري

المي يف شـبه اجلزيـرة اإليربيـة لقـرنني مـن الـزمن، ـــــــــــم، استمر الوجود اإلس١٤٩٢يف عام 
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( يف شكل األقلية املسـلمة الـيت عرفـت يف التـاريح باملوريسـكيني
1F

ويـذهب املـؤرخ حممـد . )١
ة القـــرن عبـــد اللَّـــه عنـــان إىل أن املســـلمني كـــانوا ال يزالـــون يعيشـــون يف األنـــدلس إىل غايـــ

السابع عشر امليالدي، أي بعد قرنني من سقوط غرناطـة، وإن كـانوا قـد عاشـوا مطـوقني 
(باالضطهاد الذي بلغ ذرَوته يف تلك الفرتة، إىل أن مل يبق يف األندلس مسلم

2F

٢(. 
واملالح  أن انتهاء الوجود اإلسالمي يف األندلس بذه الصورة اهلمـيـة مـن القمـع 

 .ري، قد َتزاَمَن مع ما يعرف يف أوروبا بعصر األنوارواالضطهاد الديين العنص
واجلدير بالـذكر هنـا أنـه مـع ظهـور بـوادر الصـحوة اإلسـالمية يف إسـبانيا املعاصـرة، 
قبل عقدين على األقل، بدخول أعداد متزايدة من اإلسبان يف دين اللَّه أفواجـاً، ظهـر 

الم أبــاً عــن جــد طــوال ـث اإلســلن علــى املــأل أنــه تــوار ـلمني اجلــدد َمــن أعـــمــن بــني املســ
القــرون األخــرية، وأن أجــداده حــافظوا علــى اإلســالم ومل يرتــدوا قــط، كمــا ارتــدَّ بعــض 

وهـــذه حالـــة فريـــدة تثبـــت لنـــا أن . لمني يف األنـــدلس حتـــت وطـــأة حمـــاكم التفتـــيشـاملســـ
على القهر واحملو والـذوبان حـىت يف أحلـك الظـروف الـيت مـرَّ بـا يف  ياإلسالم يستعص

 .ندلساأل

ولكـــن اإلســـالم وإن كـــان قـــد ضـــعف وجـــوده البشـــري يف أوروبـــا يف حـــدود القـــرن 
الثامن عشر، فإن التأثري القوي الذي أحدثته احلضارة اإلسالمية والفكر اإلسالمي يف 
عقول مفكري أوروبا يف عهود خمتلفة، ظـّل يعمـل عملـه يف توجيـه الفكـر األورويب حنـو 

                                                 
هؤالء يمثلون المأساة التي استحالت فيها بقية األمة األندلسية بالتنصير المفـروض إلـى طائفـة جديـدة عرفـت مـن ذلـك  )۱(

 ،محمـــد عبـــد اللَّـــه عنـــان  ،أو المســـلمين األصـــاغر أو العـــرب المتنصـــرين - MORISCOS -التـــاريخ بالموريســـكيين 
 . ٣٢٢ص ) م١٩٦٦مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، : القاهرة( ٣ط ،نهاية األندلس وتاريخ العرب المتنصرين

 . ٤٠٧ص  محمد عبد اللَّه عنان، نهاية األندلس وتاريخ العرب المتنصرين، )۲(
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د من اإلشارة إىل ما كان ملؤلفات الفيلسوف الفقيه وهنا الب. جماالت مل تكن مطروقة
العامل أيب الوليد بن رشد وشروحاته ملؤلفـات أرسـطو طـاليس، مـن تـأثري بعيـد الغـور يف 
العقـــل األورويب ابتـــداًء مـــن القـــرن الثالـــث عشـــر، إىل درجـــة أن املنصـــفني مـــن مـــؤرخي 

ع املعتمــدة املهمــة، أن الفكــر النهضــة األوروبيــة أثبتــوا يف مؤلفــاتم الــيت تعــدُّ مــن املراجــ
الرشدي كان هو األساس يف تطوير الفكر األورويب وارتقائه وحتّرره من رواسب القرون 

الـيت هيمنـت فيـه الكنيسـة الغربيـة علـى احليـاة  ،الوسطى، وخروجه من عصـر الظلمـات
ـــة ال هـــوادة فيهـــا، إىل عصـــر  العقليـــة، حـــىت ســـاد اجلهـــل واخلرافـــة وحـــورب العلـــم حمارب

 .نواراأل
وعلــى املســتوى العلمــي، فقــد ظلــت اجلامعــات يف أوروبــا تــدرس الكتــب العربيــة يف 
الطب والصـيدلة إىل القـرن الثـامن عشـر، حيـث كانـت مؤلفـات ابـن سـينا والبـريوين وابـن 
اهليثم يف العلوم الطبية، من املصادر األساس للمعرفـة العلميـة والزدهـار احليـاة األكادمييـة 

 .األوروبية يف العديد من املدن
وخنلص من هذا إىل أن لإلسالم تأثرياً ال ينكر على العقل األورويب، وعلـى احليـاة 
الفكريــة والعلميــة يف أوروبــا، منــذ االحتكــاك املباشــر الــذي وقــع بــني الشــرق اإلســالمي 
والغرب املسيحي يف القرنني احلادي عشر والثـاين عشـر، وخـالل الوجـود اإلسـالمي يف 

ــل . ط، وخاصــة صــقليةـــــحــر األبــيض املتوساألنــدلس وجــزر الب وال قيمــة لــآلراء الــيت تقّل
(من أمهية هذا التأثري، أل�ا نشاز

3F

١(. 
                                                 

الشـرق شـرق : (ئق التاريخية تـدحض بشـكل كامـل المقولـَة التـي كـان يرّددهـا الكاتـب اإلنجليـزي رديـارد كبلـنجهذه الحقا )۱(
والــذي يقــرأ مؤلفــات كبلــنج يشــتم بــين ســطورها أكثــر مــن هــذه العبــارة، لقــد كــان مــن ). والغــرب غــرب وهيهــات أن يلتقيــا

عليهـا القضـاء األخيـر،  يأن حضـارة الشـرق قـد قضـطغاة المستعمرين الذين أدى بهم التعصب األعمى إلى االعتقاد بـ
د، ولــن يســمح لهــا الزمــان أن تبعــث، وأكثــر مــن ذلــك، أن الحضــارة الغربيــة لــن بــوأن رمــال الصــحراء قــد دفنتهــا إلــى األ
، مــارس )الهــالل(مجلــة  ،أميـر بقطــر، حضــارة الغــد هــل تطلـع مــن المشــرق؟. د ،تسـتطيع أن تغّيــر مــن العقليــة الشــرقية

 .  قاهرةم، ال١٩٥٣
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 أقليات وجاليات: الوجود اإلسالمي في الغرب
نشأت ظاهرة األقليات اإلسالمية يف العصر احلديث، مع تصاعد اهلـرة من البالد 

يف  ،ول مـــــن القـــــرن العشـــــريناإلســـــالمية إىل خمتلـــــف أقطـــــار األرض، خـــــالل العقـــــد األ
مستواها األول، بينما برزت هذه الظاهرُة يف مستواها الثاين، مع نشوء الدول احلديثة يف 
العديـــــد مـــــن املنـــــاطق الـــــيت كانـــــت تقـــــع حتـــــت حكـــــم املســـــلمني، إىل أن قـــــررت القـــــوى 
االســـتعمارية األوروبيــــة إعـــادة رســــم اخلريطـــة السياســــية واجلغرافيـــة هلــــذه املنـــاطق، حبيــــث 

تضـــاءل نفـــوذ املســـلمني ويـــتقّلص حضـــورهم، ليصـــبحوا أقليـــًة يف التمعـــات الـــيت كـــانوا ي
 .حيكمو�ا إىل عهود قريبة

فمـع منــّو حركــة انســياب اهلـــرة مــن العــامل اإلســالمي إىل شــىت األصــقاع، وخباصــة إىل 
سـرتاليا، أوروبا والواليات املتحدة األمريكية، يف أول العهـد، مث إىل أمريكـا اجلنوبيـة وكنـدا وا

نشــــأت ظــــاهرة األقليــــات اإلســــالمية ألول مــــرة تقريبــــاً يف تــــاريخ اإلســــالم، حيــــث وصــــل 
املســـلمون إىل هـــذه األقطـــار حيملـــون ثقـــافتهم وحضـــارتم وعـــاداتم وتقاليـــدهم، ليــــدوا 
أنفســهم وســط جمتمعــات هلــا أدياُ�ــا ولغاتــا وثقافاتــا، وهلــا أمنــاط العــيش وأســاليب احليــاة 

 . ختتلف عما ألفوه ونشأوا عليه وعاشوا يف كنفه يف بلدا�م األصليةاخلاصة با واليت
ولقــد كانــت األفــواج األوىل مــن املهــاجرين مــن العــامل اإلســالمي إىل البلــدان غــري 
اإلسالمية، ذاَت خصائَص متقاربٍة يغلب عليها الطابُع الشعيبُّ العام؛ إذ مل يكونوا من 

ـــذوي املس حــني كــان البحــُث عــن مــوارد الــرزق، هــو أكــرب تويات الثقافيــة العاليــة، يف ــــــ
المية تتــوزّع علــى ـدافــع علــى هــذه اهلـــرات األوىل الــيت نــتا عنهــا ظهــور جتمعــات إســ

رقعــــة جغرافيــــة مرتاميــــة األطــــراف، وهــــو األمــــر الــــذي أّدى إىل ذوبــــان معظــــم هــــؤالء 
 املهــاجرين يف التمعــات اجلديــدة علــيهم، حبيــث مل يشــعر بــم أحــد، خاصــة يف العــامل
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اإلسالمي الذي كان يف وضٍع بالغ الضعف من جراء عوامل عديـدة، يكفـي أن نـذكر 
 .منها، أن معظم األقطار اإلسالمية، كان خاضعاً عهدئٍذ، لالستعمارالغريب

ـــة  وبـــالتحّول الـــذي حـــدث يف العـــامل اإلســـالمي، وخباصـــة مـــع انتهـــاء احلـــرب العاملي
جرين من البالد اإلسالمية إىل الغرب على وجه األوىل، حصل تـََغيـٌُّر رئيٌس يف تركيبة املها

اخلصــــوص، حيــــث أخــــذت أفــــواج املتعلمــــني والدارســــني مــــن ذوي الكفايــــات الثقافيــــة 
والعلمية واملهارات املهنية املتميزة، تغلـب علـى ظـاهرة اهلــرة املتصـاعدة يف اجتـاه البلـدان 

يــــاَة التـمعــــات األوروبيــــة واألمريكيــــة، ممــــا أدَّى إىل ظهــــور أوضــــاع جديــــدة طبعــــت ح
اإلســالمية الــيت أخــذت يف الــربوز بصــورة واضــحة يف العديــد مــن األقطــار، فنشــأت عنهــا 
مشكالت متنوعة، شعر املسلمون يف املهـر بوطأتا الشديدة عليهم، فصـاروا يتطلعـون 
إىل إـــاد حلــوٍل هلــا، حــىت تســتقيم حيــاُتم، وينتهــوا إىل التوافــق واالنســـام بــني ثقــافتهم 

وبـــني احملـــيط االجتمـــاعي والبيئـــة الثقافيـــة واملنـــاخ الفكـــريِّ العـــام الـــذي وجـــدوا  وهـــويتهم،
(أنفسهم يعيشون يف خضمه

4F

١(. 
وعلــى مســتوى آخــر، فــإن تأســيس الدولــة احلديثــة يف بعــض األقطــار الــيت كانــت 
ــــة االســــتعمار األورويب، تســــّبب يف نشــــوء أوضــــاع سياســــية ُفرضــــت علــــى  حتــــت هيمن

ـــد مـــن ا ــل يف أن املســـلمني يف العدي ـــد تتمثـَّ ـــة شـــديدة التعقي ـــاطق، نتــــت عنهـــا حال ملن
جمتمعات إسالمية كثرية انقلب وضعها من النفـوذ والسـيادة واألخـذ بزمـام األمـور، إىل 
االنعــزال والتقوقـــع واالنكمـــاش وزوال الســـلطة، وبــذلك نشـــأت أقليـــات إســـالمية بقـــوة 

مــن أوضـــاع أراد بـــا حتقيـــَق األمــر الواقـــع الـــذي فرضــه املســـتعمُر األورويبُّ، فيمـــا فـــرض 
 .مصاحله بعد رحيله من البالد اليت كان حيتلها احتالًال عسكرياً مباشراً 

                                                 
 . ١٣٧ص ) م١٩٩٩دار الشرق ، : القاهرة(عبد العزيز بن عثمان التويجري، الحوار من أجل التعايش  )۱(



 
 
 
 
 

 
 

 مسلمو الغرب بعد أحداث سبتمبر
 

 -٥٨ -

وبانتشــار اإلســالم يف بقــاع واســعة، ســواء أكــان ذلــك بإقبــال أهــل األديــان والعقائــد 
األخــرى علــى اعتناقــه والــدخول يف ديــن اهللا أفواجــاً أو أفــراداً، أم بوصــول املســـلمني إىل 

قــــاع واخــــتالطهم بشــــعوبا وانـــــدماجهم فيهــــا، نشــــأت أقليــــات إســـــالمية ذاُت تلــــك الب
خاصيتَـْني ثقافيتني اثنتني؛ أُوالمها أن هـذه األقليـات مجاعـات بشـرية متـانسـة نابعـة مـن 
جمتمعاتــا األصــلية، فهــي بــذلك تكتســب صــفة االنتمــاء إىل األوطــان الــيت تعــيش فيهــا، 

ــــة يف وثانيُتهمــــا أن املعيــــار العــــددي مل يُفقــــ د هــــذه األقليــــات حقوَقهــــا السياســــية واملدني
أوطا�ــا، يســري هــذا علــى املســلم مــن أهــل البلــد غــري اإلســالمي الــذي اعتنــق اإلســالم 
حــديثاً، كمــا يســري علــى املســلم الــذي وفــد علــى بلــد اهلـــرة مــن اخلــارج، فانــدما يف 

 . حميطه، واكتسب صفَة املواطنة حبكم القانون
المية، جتعــالن ـليات اإلســـهما هــذه الفئــة مــن األقـــن متتــاز بــفهاتــان اخلاصــيتان اللتــا

المية، ذاَت طبيعــٍة خمتلفــٍة ـلمون يف بعــض األقطــار غــري اإلســـاع الــيت يعيشــها املســـاألوضــ
 .عن سائر األوضاع اليت تسود جمتمعات األقليات اإلسالمية يف خمتلف أحناء األرض

إىل املعيـار العـددي، وباالحتكـام ونستطيع أن خنلص من هـذا التحليـل، وباالسـتناد 
إىل املقتضــيات القانونيــة والدســتورية املتعــارف عليهــا دوليــاً، إىل أن األقليــات اإلســالمية، 

 :هي إحدى الفئات الثالث التالية
رعايـــا دولـــة غـــري إســـالمية، ينتســـبون إىل هـــذه الدولـــة باألصـــل واملواطنـــة،  :أوالً 

ومتثّــل هــذه الفئــة النســبة . ق وواجبــاتعلــيهم مــا علــى مــواطين تلــك الدولــة مــن حقــو 
مثــال مســلمي اهلنــد، والصــني، والفليبــني، وروســـيا (العاليــة مــن األقليــات اإلســالمية 

وينــدرج حتـــت هــذه الفئـــة أيضــاً، مواطنـــو ). االحتاديــة، املقيمـــني يف أوطــا�م األصـــلية
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زأ مــن المية الــذين اعتنقــوا اإلســالم يف أوطــا�م، فهــم جــزٌء ال يتــــالــدول غــري اإلســ
 .شعوبم، وال ينقص دخوُهلم يف اإلسالم شيئاً من مواطنتهم

رعايـــا دولـــة إســـالمية يقيمـــون يف دولـــة غـــري إســـالمية وخيضـــعون ملقتضـــيات  :ثانيـــاً 
وتــأيت هــذه الفئــة يف الدرجــة الثانيــة مــن حيــث . القــانون الــدويل وألحكــام القــانون احمللــي

اإلســــالمي املقيمــــني يف شــــىت بلــــدان مثــــال املســــلمني مــــن دول منظمــــة املــــؤمتر (التعــــداد 
 ).العامل

رعايــا دولــة غــري إســالمية يقيمــون يف دولــة أجنبيــة غــري إســالمية، ومتثّــل هــذه  :ثالثــاً 
مثــال مســلمي اهلنــد، والصــني، (الفئــة نســبًة كبــرية مــن اجلماعــات واألقليــات اإلســالمية 

دول ال تنتمي إىل منظمة اخل املقيمني يف .. والفليبني، وروسيا االحتادية، وجنوب أفريقيا 
 ). املؤمتر اإلسالمي
ـــيت نشـومـــن الواضـــ ــــح اجللـــّي أن هـــذه الفـــروق ال ري إليهـــا هنـــا، إمنـــا ختضـــع ملفهـــوم ــــــــ

القــانون الــدويل، ولكــن حينمــا يتعلــق األمــر بــاملفهوم اإلســالمي للقضــية يف عمقهــا، فــإن 
: ، طبقـاً لقولـه تعـاىلاألخـوة اإلسـالمية أهذه الفروق تتالشى بصورة تلقائية، ِإعمـاًال ملبـد

 .)5F١( )١٠:احلـرات(     
ومــن الطبيعــي أن ختتلــف األوضــاع العامــة لألقليــات اإلســالمية، مــن بلــد إىل آخــر، 

ولكن، وعلى الرغم من هـذا االخـتالف القـانوين والدسـتوري، فـإن  .ومن قارة إىل أخرى
التمعـات اإلسـالمية، مـن هناك قدراً مشرتكاً من التشابه فيما ــب القيـاُم بـه جتـاه هـذه 

ــحيــث العنايــة بش ـــؤو�ا، واالهــــــ تمام بأحواهلــا، وتقــدمي الــدعم الثقــايف والرتبــوي والعلمــي ــــ
هلــا، ومســاندتا يف محايــة هويتهــا وصــون ذاتيتهــا احلضــارية، ومــن حيــث املشــكالت الــيت 

                                                 
 . ١٣٩المصدر نفسه، ص  )۱(
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تعــاين منهــا هــذه األقليــات يف الغالــب األعــم، ومــا تســتدعيه هــذه املشــكالت مــن حلــوٍل 
 .ضوعية، ومعاجلٍة سليمةمو 

لقد كان التنّبه إىل وجوب االهتمام باألوضاع العامة لألقليات اإلسالمية يف العامل، 
جـزءاً مــن حركـة اليقظــة الشـاملة الــيت ســادت العـامل اإلســالمي منـذ أن أخــذت الشــعوب 

ولقــد تفاوتــت درجـة هــذا االهتمــام مــن . اإلسـالمية تتحــّرر مــن قيـود االســتعمار األورويب
رحلــة إىل أخــرى، تبعــاً خلــط تصــاعد االجتاهــات العامــة يف العــامل اإلســالمي ومنّوهــا يف م

مستوياتا السياسية والثقافية والفكرية، إىل أن صـار االهتمـام باألقليـات اإلسـالمية، مـن 
صميم العمل اإلسالمي املشرتك يف قنواته الرمسية والشعبية، من وجوه شىت، وحتـت تـأثري 

ملتعددة اليت بدأت حتاصر هذه األقليات، السيما يف العقود األخرية ضغوط املشكالت ا
الــيت َتَصــاَعَد فيهــا مــّد املوجــات العنصــرية والفكريــة والثقافيــة واملذهبيــة والسياســية املعاديــة 

 .عقيدًة وثقافًة وحضارةً  ،لإلسالم
ة ولقــد اكتســبت األقليــات اإلســالمية يف معظــم البلــدان األوروبيــة واألمريكيــة بصــف
خاصــة، كيانــاً قانونيــاً يــوّفر هلــا إمكانــات االنــدماج يف التمعــات الــيت تعــيش يف وســطها 
علـى النحـو الـذي ال يُفقـدها خصوصـياتا، وال يـؤثّر يف تركيبتهـا االجتماعيـة الـيت تســتند 
إىل اهلوية الثقافية احلضـارية الـيت تتميّـز بـا، حبيـث صـار انـدماُج هـذه األقليـات يف احليـاة 

للمـتمعات اليت تعيش فيها، ال يتعارض مع صفة التمـايز احلضـاري الـذي يطبـع  العامة
وهــو األمــر . ويتكــّون هــذا التمــعفيهــا التمــَع اإلســالميَّ يف أيــة بقعــة مــن األرض ينشــأ 

الــذي ـعــل هــذه األقليــات يف موقــع القــدرة علــى احلــوار والتعــايش مــع مجيــع الفئــات يف 
نفســـه، مـــن التعامـــل املتكـــاىفء مـــع الظـــروف احمليطـــة بـــا،  جمتمعاتـــا، وميّكنهـــا يف الوقـــت

 .وبقدر كبري من االستقاللية يف القرار، واحلرية يف التصّرف
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إن العالقـــات الـــيت تُقيمهـــا األقليـــات اإلســـالمية مـــع غـــري املســـلمني يف البيئـــات الـــيت 
، وتتميّـز )الغـري(تعيش فيها، تنبع أوًال مـن خصوصـية الثقافـة اإلسـالمية الـيت تنفـتح علـى 
زع حنـو التعـاون يف ـبالتسامح مع مجيع أهل األديـان والعقائـد والثقافـات واحلضـارات، وتنـ

إطار األخوة اإلنسانية اليت جتمع بني البشر كافة، من دون اعتبار لالختالف يف املعتقـد 
وتقتضــيها ثانيــاً، ضــرورات التعــايش الــذي أصــبح مســة  ..واملــذهب، أو يف العــرق واجلــنس

اجلديد، وُمتليها متطلبات احلياة يف التمعات املعاصرة، وتفرضـها املصـلحة املؤكـدة العامل 
 . هلذه اجلماعات اإلسالمية الناشئة يف غري البالد اإلسالمية

بــــل إن هــــذه العالقــــات ترتقــــي إىل مســــتوى أعلــــى مــــن جمــــرد كو�ــــا ضــــرورات، ألن 
ا االســتقرار ويكفــل هلــا اســتمرار حيــاة األقليــات اإلســالمية علــى النحــو الــذي يضــمن هلــ

املنــاخ الطبيعــي الســليم للرقـــّي والتقــدم، يتطلــب إقامــة أوثـــق عالقــات التعــاون مــع مجيـــع 
مكّونــات التمــع الــذي تعــيش فيــه هــذه األقليــات، وعلــى خمتلــف املســتويات، ومبــا حيقــق 

ا طرفاً اندماَجها الفاعل واملؤثّر يف احمليط العام على النطاق الواسع، وبالقدر الذي ـعله
 .مشاركاً يف احلياة العامة

وأيّــاً كانــت الظــروف الــيت تكتنــف كــلَّ فئــة مــن الفئــات الــيت تتكــّون منهــا األقليــات 
اإلســـالمية، فإنـــه ممــــا الشـــك فيـــه، أن العالقــــات الـــيت تُقيمهـــا هــــذه األقليـــات مـــع غــــري 
املســلمني، هــي احملــك الــذي ميحــص ســالمَة الكيــان احلضــاري للمســلمني يف غــري ديــار 
اإلســالم؛ فبقــدر مــا تنــتظم هــذه العالقــات وتســتقيم علــى الــنها الصــحيح وتقــوم علــى 
القواعــد الســليمة، يتقــوى اســتقرار األقليــات اإلســالمية، ويتعــاظم الــدور الــذي تؤّديــه يف 

 .احلياة العامة، وتـَتَـزَاَيُد املكاسب اليت حتققها واملنافع اليت جتنيها
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تلكه األقليات اإلسالمية يف كل مكان، ميّدها إن الرصيد الثقايف واحلضاري الذي مت
ـــــى شـــــىت  ـــــيت تتعـــــايش معهـــــا، عل بأســـــباب التواصـــــل مـــــع التمعـــــات غـــــري اإلســـــالمية ال

 .املستويات
فعلــى املســتوى اإلنســاين، يعتــرب التســامُح احلضــاريُّ القاعــدة العامــة الــيت يبــين عليهــا 

ميــــان بوحـــدة األصــــل املســـلمون عالقـــاتم بغــــري املســـلمني، وهـــو تســــامح ينطلـــق مـــن اإل
اإلنســاين، وبــالقيم واملثــل العليــا الــيت يــدين بــا البشــر يف كــل عصــر مــن عصــور التــاريخ، 

 .وهي قيُم اخلري والعدل والفضيلة والصدق واألمانة واالستقامة واملروءة والنـدة
وعلــــى مســــتوى تبــــادل املصــــاحل واملنــــافع والتعــــايش مبفهومــــه الشــــامل العميــــق، فــــإن 

بثني بتعاليم دينهم احلق، يعلمون جيداً أن العمل وجٌه مـن وجـوه العبـادة، املسلمني املتش
ّــــاينٌّ لإلنســــان، وأن نفــــع العبــــاد مقصــــٌد شــــريٌف مــــن  وأن الســــعي يف األرض تكليــــٌف رب
مقاصد الشريعة اإلسالمية، وأن درء املفاسد مقدٌَّم على جلب املنافع، وأن التعاون على 

عامــة، فريضــٌة دينيــة، وأن اكتســاب القــوة وحتقيــق الرقــّي الــرب والتقــوى واخلــري واملصــلحة ال
وصــنع التقــدم والتفــّوق يف العلــم والتعّمــق يف املعرفــة، مــن مقتضــيات احليــاة الكرميــة الــيت 

(ينشدها اإلنساُن السويُّ يف كل مكان وزمان
6F

١(. 
أما على املستوى الثقـايف العـام، وعلـى الصـعيد احلضـاري، فـإن املسـلمني حيثمـا  

يســــعون دائمـــــًا إىل التقــــارب مـــــع أتبــــاع الـــــديانات والثقافــــات واحلضـــــارات، كــــانوا، 
علون هذا التقارَب والتحاوَر  يف مقام الدَّعوة إىل اللَّـه الـيت أمـر،  والتحاور معهم، ـو
سبحانه وتعاىل، أن تكون باحلكمة وباملوعظة احلسنة وباليت هـي أحسـن، ويصـدرون 

يت حيملو�ـا، وبواجـب تبليغهـا إىل النـاس كافـة، يف سلوكهم هذا عن إمياٍن بالرسالة الـ
 .وبأ�م دعاُة هداية ربّانية، وحضارة بانية، وثقافة هادفة

                                                 
 . ١٤١المصدر نفسه، ص  )۱(
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وحيثما جتّمع املسلمون خارج ديار اإلسالم، سواء أكانوا جالية تقيم بصـفة مؤقتـة، 
ـــون بـــا تشـــع مـــن  ـــيت يؤمن ـــادىء ال ـــة، فـــإن القـــيم واملب ـــة مواطن ـــة مســـتوطنة، أم أقلي أم أقلي

هلم، وترتك أثرها يف تعاملهم مع مـن يعيشـون معهـم، ألن هـذه القـيم بانيـٌة للعالقـات حو 
 .اإلنسانية السليمة، ومؤسِّسٌة ملبادىء التعايش احلضارّي الراقيّ 

بيـــد أن تـــأثري القـــيم اإلســـالمية يف احملـــيط االجتمـــاعي الـــذي يشـــّكل املســـلمون فيـــه 
اإلــــايب، إال إذا تـــوفرت شـــروٌط موضـــوعية نســـيـاً متناســـقاً ومرتابطـــاً، ال يـــأيت مفعولُـــه 

تتمثَّــل يف اإلميــان والــوعي بــذه القــيم، وتشــّربا، ومتثّلهــا، والعمــل مبقتضــاها، وهــو األمــر 
ـــر مـــن  ـــه، علـــى أكث ـــة، والرتبيـــة، والتوجي الـــذي يقتضـــي القيـــام مبـهـــود مســـتمر يف التوعي

محايـــة اهلويـــة الثقافيـــة مســـتوى، ممـــا لـــه عالقـــٌة بالرعايـــة املتكاملـــة يف إطـــار احلـــرص علـــى 
 .والذاتية احلضارية

وال شك أن األقليات اإلسالمية املقيمـة يف خمتلـف األقطـار، هـي أحـوج مـا  تكـون 
ىت تبقـى هـذه ـالقياً وفكريـاً، حــذه الرعاية املتكاملة، تربويـاً وثقافيـاً وأخــإىل أن نتعهدها ب

ــــيت تــــّدد الو  ــــأى عــــن املــــؤثّرات الضــــاغطة ال ــــويَّ يف الصــــميم، األقليــــات يف من جــــوَد املعن
 .وتضعف يف اإلنسان املناعَة الثقافية واألخالقية، فيصبح فريسَة الضياع واالحنراف والتيه
ولذلك فإن تأثري األقليـات اإلسـالمية يف التمعـات الـيت تعـيش يف حميطهـا، يتوقـف 

ليـــات؛ علــى مـــدى ســالمة الكيـــان الفكــري والثقـــايف، وعلــى املناعـــة األخالقيــة هلـــذه األق
فكلمــا كانــت اجلماعــات اإلســالمية خــارج بلــدان العــامل اإلســالمي، متماســكًة عقائــدياً 
وأخالقيــاً، وواعيــًة برســالتها احلضــارية، كــان ذلــك أقــرب إىل التــأثري اإلـــاّيب املتحّضــر يف 

 .البيئة واحمليط



 
 
 
 
 

 
 

 مسلمو الغرب بعد أحداث سبتمبر
 

 -٦٤ -

م أمــا إذا َضــُعَف هــذا الكيــاُن وتـَرَاَخــى بســبب غيــاب الــوعي الــديين الصــحيح وانعــدا
التضامن القوي والعمل  املنظم املتقن يف إطار احرتام القوانني السائدة واالستفادة منها، 
وغري ذلك من األسباب، انعزل املسلمون عن جمرى احلياة، وانسحبوا من ميدان التـدافع 
احلضـــاري، وانتهـــى أمـــُرهم إىل التالشـــي، فاال�يـــار، حيـــث تصـــبح األقليـــة اإلســـالمية يف 

ئــاً ثقــيًال علــى التمــع اإلســالمي الكبــري، ُتســيء إىل اإلســالم مــن حيــث هــذه احلالــة، عب
 .تدري أو ال تدري

مــن هــذا املنظــور، فــإن عالقــة األقليــات اإلســالمية بغــري املســلمني، ينبغــي أن تقــوم 
علــى أســاٍس مــن القــيم اإلســالمية الــيت تصــنع الفــرد واجلماعــة، وجتعــل مــن املســلم عضــواً 

ته القريبة، ويف حميطه األمشل، ويف أي بيئة يعيش فيها، يتـاوب مـع فاعًال ومؤثّراً يف دائر 
مــا تعــاُّ بــه احليــاة مــن أحــوال وأحــداث، ويتفاعــل مــع مــا يســود التمــع مــن أفكــار وآراء 

توعب كــــلَّ مــــا ـــــري مــــن حولــــه بعــــني فاحصــــة، وعقــــل مــــدبّر، وفكــــر ـومواقــــف، ويســــ
 .حصيف

توى مـن التعامـل والتــاوب والتحـاور فإذا ارتقـت األقليـات اإلسـالمية إىل هـذا املسـ
مع التمعات اليت تعيش فيها، كان هلا حضوٌر متميّـٌز يف ميـادين العمـل العـام، وكـان هلـا 
تأثريهــا الفاعــل يف َماَجرَيــات األمــور، وكــان هلــا بعــد ذلــك كلِّــه، صــوُتا املســموع وذكرُهــا 

 .احملمود
غـري املسـلمني، وإمنـا هنـاك  وليست األقليـات اإلسـالمية سـواء يف مـدى تعاملهـا مـع

تفــاوٌت يف درجــة هــذا التعامــل، ويف تــأثريه، نتيـــة اخــتالف ظــروف كــل فئــة مــن فئــات 
ويرتتَّــب علــى هــذا التفــاوت، تعــّدٌد يف مســتويات جتــاوب األقليــات . األقليــات اإلســالمية

اإلســالمية مــع خمتلــف طبقــات التمــع الــذي تعــيش فيــه، ممــا يــنعكس علــى العالقــة الــيت 
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يمهــــا هــــذه األقليــــات مــــع غــــري املســــلمني، ســــواء علــــى املســــتوى السياســــي، أو علــــى تُق
 .املستوى الثقايف واإلنساين العام

وليس من شك أن العالقات الثقافية ال تثمر النتائا املرغوب فيهـا إال إذا اسـتندت 
 إىل قاعــدٍة راســخٍة مــن االحــرتام املتبــادل، ومــن الثقــة يف دوافــع كــلِّ طــرٍف مــن األطــراف

ْنِشئة هلذه العالقات، ومن اإلي
ُ
داف املشرتكة، وااللتقاء حوهلا، واالقتناع با، ـمان باألهـامل

 . وجعلها حمطَّ كل اهتمام وموضَع كل عناية، حىت تتحقق يف الواقع املعيش
ها منـافع مجّـة وفوائـد كثـرية، إذا مـا ـتحّقق لذاتــومن املؤكد أن األقليات اإلسالمية سـ

عالقاٍت ثقافيٍة غنية ومثمرة مع مجيع شرائح التمعات اليت تنـدما فيهـا وفقت يف إقامة 
وتتعــايش معهــا، فمــن شــأن تقويــة العالقــات الثقافيــة بــني األقليــات اإلســالمية وبــني غــري 
املســــلمني، أن تُنشــــىء روابــــط إنســــانية متينــــة ترســــخ الوجــــوَد اإلســــالميَّ يف الــــديار غــــري 

ة احلقيقيــــة لإلســــالم، ويف تصــــحيح مــــا يــــروج مــــن اإلســــالمية، وتســــاهم يف إبــــراز الصــــور 
مغالطــــات وافــــرتاءات وأخطــــاء، عــــن اإلســــالم، مــــن حيــــث هــــو عقيــــدة وديــــن وثقافــــة 

 .وحضارة
إن إقامة عالقات ثقافية نشيطة وذات فعالية ومردود واقعـي، علـى أي مسـتوى مـن 

ي إىل املســتويات، تتطلــب انتهــاج الطــرق القانونيــة، وســلوك املــنها العلمــي الــذي يُفضــ
 .أقوم السبل املؤّدية دائماً إىل حتقيق األهداف املتفق عليها

ــــد  ع يف إقامــــة هــــذه العالقــــات، إىل القــــوانني احملليــــة، والتقّي ويقتضـــي هــــذا أن يُرَجــــ
مبقتضياتا، وااللتزام بروحهـا ونّصـها، وذلـك جتنبـاً ألي لـبس أو غمـوض، وابتعـاداً عـن 

 .ات الشريفة يف قصٍد واعتدالأية شبهة أو مظنة، وتوخياً لبلوغ الغاي
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 مسلمو الغرب في إطار العمل اإلسالمي الدولي

هــذه الفئــات العريضــة والعناصــر املتنوعــة والكثــرية الــيت تشــّكل الوجــود اإلســالمي يف 
بكـــل أطيافـــه وتصـــنيفاته مـــن األقليـــات واجلاليـــات، هـــي جـــزء أصـــيل مـــن األمـــة  ،الغـــرب

لة يف إطار منظمة املـؤمتر اإلسـالمي، إيالؤهـا اإلسالمية، من حقوقها على األجهزة العام
 .بالغ العناية واالهتمام

إن األقليات اإلسالمية يف العديد من املناطق واألقطار، تتوّفر هلا فرٌص كثرية للعمل 
يف هذا امليدان، خاصة األقليات اإلسالمية اليت تعيش يف الدول األوروبية، ويف الواليات 

سرتاليا، واليابان، ويف بعض دول أمريكا اجلنوبيـة، حيـث أدا، و املتحدة األمريكية، ويف كن
تُتـــيح القـــوانني احملليـــة الفـــرص املتعـــددة إلنشـــاء اجلمعيـــات واهليئـــات والـــروابط الـــيت تـــنظم 
عالقــات األقليــات فيمــا بينهــا مــن جهــة، وفيمــا بينهــا وبــني مجيــع فئــات التمــع وخمتلــف 

وانني لألقليـات احلـقَّ يف ممارسـة الشـعائر شرائحه، من جهة ثانية، وحيث تكفل هـذه القـ
الدينيــة، والقيــام باألنشــطة الثقافيــة الــيت ختــدم األهــداف الــيت ترغــب يف حتقيقهــا، ومتهــد 
أمامها السبل حنو تنمية عالقات التعاون مع مكّونـات التمـع الـذي تعـيش فيـه، بالقـدر 

ا، وِإلحكــام عالقتهــا مبــن الــذي يكفــل هلــا حظوظــاً كبــرية لتطــوير قــدراتا، ولتقويــة كيا�ــ
 . تشاء من الفئات والطوائف، من خمتلف املشارب واملذاهب واالجتاهات

أمــا األقليــات اإلســالمية الــيت تعــيش يف أوطا�ــا، كحــالَيتْ مســلمي اهلنــد والصــني، 
ة إىل تنظـيم نفسـها بالشـكل القـانوين  على سبيل املثال ال احلصر، فإ�ا يف حاجة ماّسـ

عمــل علــى تنميــة ذاتيتهــا، وإقامــة عالقــات ثقافيــة مــع احملــيط الــذي الــذي يضــمن هلــا ال
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تعــيش فيــه، مــن أجــل أن حتــاف  علــى هويتهــا الثقافيــة الــيت مــن أقــوى مقّوماتــا وأّمههــا 
 .على اإلطالق، عقيدُتا الدينية

ولـــيس خبـــاٍف أن األقليـــات اإلســـالمية يف هـــذه البلـــدان، ال جتـــد املنـــاخ املناســـب يف 
وهنا يتعّني على املنظمـات واهليئـات اإلسـالمية . لتحّرك يف هذا االجتاهمعظم األحوال، ل

الرمسيــــة والشــــعبية، أن تقــــوم بواجبهــــا جتــــاه األقليــــات اإلســــالمية الــــيت تعــــيش يف أوطا�ــــا 
ومـــن أوجـــب واجبـــات . حمرومــًة، أو مضـــطهدًة، أو واقعـــًة حتـــت ضـــغوط خمتلفـــة املصـــادر

تقــدمي الــدعم املــادي واألديب هلــذه األقليــات،  البلــدان اإلســالمية أن تتضــافر جهوُدهــا يف
وأن تقـــوي صـــالتا بـــا، وأن ُتشـــعرها دائمـــاً بأ�ـــا جـــزٌء ال يتــــزأ مـــن األمـــة اإلســـالمية، 

 .تتـاوب معها، وتساندها وتدعمها
والعالقات الثقافية اليت تنظمهـا األقليـات اإلسـالمية يف مثـل هـذه البلـدان، تشـّكل يف 

سـالمية، ميكـن اسـتثماره يف التعامـل الرشـيد مـع حكومـات هـذه جوهرها، رصـيداً لألمـة اإل
الــدول ومــع منظماتــا الرمسيــة والشــعبية، مــن أجــل حتســني أوضــاع املســلمني فيهــا، يف إطــار 

 .العالقات الديبلوماسية القائمة بينها وبني بلدان العامل اإلسالمي
ت اإلســـالمية يف ويف كـــل األحـــوال، فـــإن العالقـــات الثقافيـــة الـــيت تُقيمهـــا األقليـــا

خمتلـــــف املهـــــاجر، ســـــواء يف الشـــــرق أو الغـــــرب، يف الشـــــمال  أو يف اجلنـــــوب، ميكـــــن 
اســتثمارها لـــدعم الوجـــود اإلســـالمّي يف هـــذه األقطـــار، بشـــىت األســـاليب والطـــرق الـــيت 
يكفلها القانون الدويل، وذلك من أجل تصحيح صورة اإلسالم اليت تتعّرض للتشـويه، 

ة إىل العـامل، بلغـة مفهومـة، ومبنطـق مقنـع، وبأسـلوب جـذاب، وتبليغ الرسـالة اإلسـالمي
من دون إخالل جبوهر العقيدة، أو بأصـل مـن أصـول الـدين احلنيـف، ومـن دون خبـس 

ويتطلــــب هــــذا األمــــر حســــن التصــــّرف، والفهــــم الرشــــيد . حــــقٍّ مــــن حقــــوق املســــلمني
بات التحرك يف هذه ملقتضيات العمل الثقايف يف قنواته الدولية، مع الوعي املتفّتح مبتطل

 .امليادين احلّيوية
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وتتسـع القنــوات الــيت يوّفرهـا العمــُل الــدويلُّ يف الــال الثقـايف، للعالقــات الثقافيــة بــني 
األقليــات اإلســـالمية وبـــني غـــري املســلمني علـــى العديـــد مـــن األصــعدة؛ فعـــن طريـــق هـــذه 

إذا عرفـوا   ،نشيطة القنوات، ميكن أن يُقيم املسلمون، خاصة يف املهـر، عالقاِت تعاونٍ 
ـــد املـــدروس واملـــتقن، أمكـــن هلـــم أن حيققـــوا  كيـــف يســـتثمرو�ا ويوظّفو�ـــا التوظيـــف اجلّي
مكاسـب كثـرية تـنفعهم يف حيــاتم حيـث هـم، وتنفـع العــامل اإلسـالمي بأسـره واملســلمني  

 .كافة يف كل مكان
الوســائل  وتعــّد العالقــات الثقافيــة يف إطــار املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة، مــن أقــوى

ويتوّجـب علـى األقليـات اإلسـالمية حيثمـا . للتعاون فيمـا فيـه املصـاحل املشـرتكة للشـعوب
كانــت، أن تشــارك مؤسســاتا الثقافيــة والرتبويــة واالجتماعيــة يف أعمــال هــذه املنظمــات 
واهليئــات الدوليــة، وأن تســتفيد مــن الفــرص الــيت تُتيحهــا يف إقامــة شــبكٍة مــن العالقــات 

 .تـة اليت تصّب يف اجتاه خدمة مصاحلهاالثقافية املن
وتقـــع علــــى منظمـــات العــــامل اإلســــالمي ومؤسســـاته املعنيــــة بالعمـــل الثقــــايف العــــام، 
مسـؤوليٌة كبـرية يف هـذا الـال اهلـام، إذ أن األقليـات اإلسـالمية يف حاجـة شـديدة إىل أن 

العلميــــة تقــــف هــــذه املنظمــــات إىل جانبهــــا، وتــــدعمها، وتقــــدم هلــــا اخلــــدمات الرتبويــــة و 
والثقافية، وتوّفر هلا املساندة واملؤازرة يف كل األحوال، ألن جناح هـذه األقليـات يف محايـة 
هويتها، ويف الدفاع عن حقوقها ومصاحلها، خيدم يف �اية املطاف، املصاحل العليا للعـامل 

(اإلسالمي
7F

١( . 
المي اســرتاتيـية العمــل اإلســ(ولقــد صــادق مــؤمتر القمــة اإلســالمي العاشــر علــى 

ــــة املســــتقبلية الــــيت )الثقــــايف يف الغــــرب ، وهــــي الوثيقــــة ذات البعــــد االســــرتاتيـي والرؤي
ــــوضـــعتها املنظمـــة اإلســـالمية للرتبيـــة والعلـــوم والثقافـــة، بالتعـــاون والتنســـيق مـــع رؤس اء ــ

                                                 
 . ١٤٥المصدر نفسه، ص   )۱(
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املراكز الثقافية واجلمعيـات اإلسـالمية يف أوروبـا، ويف الواليـات املتحـدة األمريكيـة، ويف 
 .ينيةأمريكا الالت

ـــــــه تعـــــــاىل       : إنَّ هـــــــذه االســـــــرتاتيـية تنطلـــــــق مـــــــن قول
ومـــن اإلميــــان بـــأن �ضـــة األمــــم وتقـــدم الشـــعوب مرهونــــان  ،)٤٨:املائـــدة(  

مستقبلها، مدفوعــــة بــــدافع مــــن جمموعــــة مــــن ـبوعيهــــا بــــذاتيتها احلضــــارية وبتخطيطهــــا لــــ
(العوامل أبرزها ما يلي

8F

١( : 
ــــــز الحضــــــاري -أ ي إىل الــــــوعي مبقّومــــــات الســــــلم احلضــــــاري الــــــداع: مبــــــدأ التمّي

يديولوجيــة والثقافيــة اإلســالمي، ومحايــة الذاتيــة احلضــارية للمســلم مــن آفــات التيــارات األ
 .والسياسية اليت ال تتالءم مع هويته احلضارية

البــارز يف تشــخيص املنطلقــات والغايــات : الــوعي بالبعــد الروحــي واألخالقــي -ب
 .ظل املتغّريات واالحتياجات والتحّدياتوحتديد املواقع واملواقف يف 

ـــد مبـــدأ التعـــاون -ج إن التعـــاون والتنســـيق بـــني العـــاملني يف احلقـــل الثقـــايف : تأكي
ـــــة  اإلســـــالمي يف الغـــــرب، عامـــــٌل أســـــاٌس يف تطـــــور الرســـــالة احلضـــــارية  للمراكـــــز الثقافي

 .واجلمعيات اإلسالمية
ة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة اقتناعــاً مــن املنظمــة اإلســالمي: العمــل االســتراتيجي -د

ــــــــغ شــــــــأوها وحتقــــــــق أهــــــــدافها، إال بقــــــــدر اخلطــــــــط  ــــــــأن املشــــــــاريع احلضــــــــارية ال تبل ب
واالسرتاتيـيات اليت تستند إليها يف بنائها، فقد وضعت عدة اسرتاتيـيات موجهة يف 
الـــاالت الثقافيـــة والرتبويـــة والعلميـــة التكنولوجيـــة للعـــامل اإلســـالمي، وإميانـــاً منهـــا بـــأن 

اليــات واألقليــات اإلســالمية تشــكل عضــواً رئيســاً يف كيــان األمــة اإلســالمية املرتاميــة اجل
                                                 

للتربيــــة والعلــــوم والثقافــــة  ، منشــــورات المنظمــــة اإلســــالمية٧اســــتراتيجية العمــــل اإلســــالمي الثقــــافي فــــي الغــــرب، ص  )۱(
 .  م٢٠٠١الرباط، )إيسيسكو(
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األطــراف، حرصــت علــى وضــع هــذه االســرتاتيـية للـاليــات واألقليــات اإلســالمية يف 
 :الغرب، ساعيًة إىل حتقيق أهداف منها

 .تأكيد دور الثقافة يف محاية اهلوية احلضارية للـاليات اإلسالمية -
وتوطيــد جســور التعــاون بــني العــاملني يف  ،وتوحيــد منــاها العمــل ،يــب الــرؤىتقر  -

 .حقل العمل الثقايف اإلسالمي يف الغرب
 .تصحيح املفاهيم وحتديد املصطلحات -
إـــاد مرجعيــة قيميــة إســالمية توجيهيــة تــدي األعمــال وحتميهــا مــن االســتالب  -

 .واالنغالق معاً 
ذه االسـرتاتيـية منطلقاتـا مـن القواعـد الكـربى من هذه املبادئ واملرامي، تسـتمد هـ

 :التالية
تســــتند االســــرتاتيـية يف تصــــّوراتا إىل املرجعيــــة القيميــــة  :القاعــــدة اإليمانيــــة: أوالً 

ـــيس جمـــرد مهـــارات  ـــدي، ول ـــه فعـــل تعّب ـــيت تنظـــر إىل العمـــل الثقـــايف علـــى أن اإلســـالمية ال
 .الشاملة املنشودة للمسلمنيوتقنيات، مؤكدة بذلك البعد الروحي والقيمي للتنمية 

تقوم علـى الـتالحم بـني مبـدأي األصـالة واملعاصـرة، حيـث  :القاعدة التوازنية: ثانياً 
تعمــــد إىل ترســــيخ قــــيم االنتمــــاء العقــــدي واحلضــــاري مــــن جهــــة، وعلــــى االنفتــــاح علــــى 
مســتـدات العصــر مــن جهــة أخــرى، لكــي ال تنقطــع صــلة هــذه األجيــال مباضــيها، ويف 

 .تتقاعس عن مواكبة زما�ا الوقت نفسه ال
تنطلق من أن البناء احلضاري السوي ألي جمتمع من  :القاعدة الشمولية : ثالثاً 

ـــــب ـــــف اجلوان ـــــة مبختل ـــــى العناي ـــــة  ،التمعـــــات ــــــب أن يقـــــوم عل ـــــة واالجتماعي الثقافي
 .رتبوية، مؤكدة بذلك تعدد األبعاد للنموذج احلضاري السليمــوال
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 ثقافة في الغربالمجلس األعلى للتربية وال
 ،وإذا كانت االسرتاتيـيات ال تعدو أن تكون الفتة مضـيئة، ومبـادئ عامـة موجهـة
وإشـارات خمتصـرة، فإ�ـا لـن حتقـق أهــدافها إال خبطـط وبـراما مرتمجـة حلقائقهـا، وبتطبيــق 

ولــــذلك عمــــدت املنظمــــة اإلســــالمية للرتبيــــة والعلــــوم . العــــاملني بــــا يف حيــــاتم العمليــــة
ويعقــد  م؛٢٠٠١تأســيس اللــس األعلــى للرتبيــة والثقافــة يف الغــرب يف عــام والثقافــة إىل 

ويعمــل اللــس حتــت إشــراف املنظمــة  ؛اللــس دوراتــه ســنوياً يف إحــدى العواصــم الغربيــة
 .اإلسالمية

الـذي تأسـس يف إطـار اسـرتاتيـية  ،ويسعى اللس األعلى للرتبية والثقافة يف الغرب
 :الغرب، إىل حتقيق األهداف التاليةالعمل اإلسالمي الثقايف يف 

بالتنسيق مع املنظمة  ،متابعة تنفيذ اسرتاتيـية العمل الثقايف اإلسالمي يف الغرب -
 .اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة

لتقريـــب الـــرؤى  ،المية يف الغـــربـافية اإلســــيات واملراكـــز الثقــــيق بـــني اجلمعــــالتنســـ -
يف الاالت الرتبوية والثقافية واالجتماعية واإلعالمية  ،هايد مناها عملـوتوح ،فيما بينها
 .والدعوية
يـز العنصـري والعرقـي يمتونبـذ أشـكال ال ،التعـّدد الثقـايف أالعمل علـى ترسـيخ مبـد -

 .والعنف والتطرف كافة
نشــر ثقافــة االعتــدال والَوَســطية والتــزام املوضــوعية يف معاجلــة قضــايا املســلمني يف  -
 .الصورة الصحيحة عن اإلسالم واملسلمنيوإبراز  ،الغرب
العتمادهــا يف وضــع  ،رصــد االحتياجــات الرتبويــة والثقافيــة للمســلمني يف الغــرب -

 .املخططات وبراما العمل املستـيبة هلذه االحتياجات
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االنفتاح على مكّونات التمـع الغـريب يف مسـتوياتا الرمسيـة والشـعبية واإلعالميـة،  -
ويـَُفعِّــل إسـهامهم يف  ،ن معهـا مبـا خيـدم مصـاحل املسـلمني يف الغـربوربط عالقات التعاو 

ــــة ــــاء التمعــــات الغربي ــــدعم احلــــوار ،بن ــــني احلضــــارات  الــــيت ينتمــــون إليهــــا وي والتفاعــــل ب
 .والثقافات والديانات
إن اســرتاتيـية العمــل اإلســالمي الثقــايف يف الغــرب، باعتبارهــا وثيقــة  :وميكــن القــول

عليهـــا مـــن طـــرف مـــؤمتر القمـــة اإلســـالمي، متثّـــل إطـــاراً مالئمـــاً  إســـالمية دوليـــة مصـــادق
 :للعمل من أجل حتقيق هدفني رئيَسْني 

تقــــدمي الــــّدعم األديب للمســــلمني يف الغــــرب، ســــواء أكــــانوا مــــن اجلاليــــات : أولهمــــا
. الوافدة من دول العامل اإلسالمي، أم مـن األقليـات الـيت تنتمـي إىل الـدول الغربيـة أصـالً 

دُ  هنــا أوجــه الــدعم، ولكــن أهــّم أنــواع هــذا الــّدعم هــو املســاعدة يف إنشــاء قواعــد  وتـََتعــدَّ
ــَتالَءُم مــع الظــروف احملليــة يف كــل دولــة، ســعياً وراء احلفــاظ علــى اخلصوصــيات  للتعلــيم تـَ

 .الثقافية وثوابت اهلوية احلضارية للمـتمعات اإلسالمية
ـــاط والتقـــارب بـــني عناصـــر ا: ثانيهمـــا ألمـــة اإلســـالمية مـــن كـــل تقويـــة أواصـــر االرتب

تقويــة لوشــائا الوحــدة الثقافيــة للعــامل اإلســالمي، وتعزيــزاً ألســس  ،األجنــاس والقوميــات
التضامن اإلسالمي، وحرصاً على ربط اهتمامات املسلمني يف الغرب بالواقع يف بلدا�م 
األصـــلية، وإتاحـــة الفرصـــة هلـــم لإلســـهام يف خدمـــة أغـــراض التنميـــة يف العـــامل اإلســـالمي 

 .رباتم اليت اكتسبوها يف الغربخب
ـــزاً هلـــذه اجلهـــود املتواصـــلة الـــيت تقـــوم بـــا املنظمـــة اإلســـالمية للرتبيـــة والعلـــوم  وتعزي
والثقافـــة يف جمـــال تطبيـــق اســـرتاتيـية العمـــل اإلســـالمي الثقـــايف يف الغـــرب، فإ�ـــا تعقـــد 

، علــــى اجتماعــــات ســــنوية لرؤســــاء املراكــــز الثقافيــــة واجلمعيــــات اإلســــالمية يف الغــــرب
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مســـتويات ثالثـــة؛ املراكـــز الثقافيـــة واجلمعيـــات اإلســـالمية العاملـــة يف كـــل مـــن أوروبـــا، 
ولكل هذه املناطق منسٌق قاريٌّ يعمـل حتـت إشـراف املنظمـة . وأمريكا الالتينية، وآسيا

اإلســالمية للرتبيـــة والعلــوم والثقافـــة الــيت تتـــابع تنفيــذ التوصـــيات الــيت تصـــدر عــن هـــذه 
 .يةاالجتماعات السنو 

مــــن وعقـــد سلســــلة  ،ولقـــد فــــتح إنشـــاء اللــــس األعلـــى للرتبيــــة والثقافـــة يف الغــــرب
االجتماعات لرؤساء املراكز الثقافية واجلمعيـات اإلسـالمية يف املنـاطق اجلغرافيـة الـثالث، 

ويف الشرق أيضاً، اليابان والفليبني وكوريـا اجلنوبيـة (الال واسعاً أمام املسلمني يف الغرب 
للعمـل اجلـّدي ) ، وغريها من الدول غـري األعضـاء يف منظمـة املـؤمتر اإلسـالميفورةاوسنغ

املــنظَّم واملــدروس للحفــاظ علــى خصوصــياتم الثقافيــة، ولتــوفري فــرص تعلــيم اللغــة العربيــة 
والرتبيــــة اإلســــالمية لألجيــــال اجلديــــدة مــــن أبنــــائهم وبنــــاتم، ولــــربط الصــــالت بالعــــامل 

 .زأ منهاإلسالمي الذين هم جزٌء ال يتـ
ولقـد تعــّددت قنــوات الـرتابط والتعــاون بــني املسـلمني يف الغــرب، فنشــأت شــبكة 
مــن اجلمعيــات واالحتــادات والــروابط واملؤسســات الــيت تعمــل مــن أجــل تعزيــز التعــاون 

وقــد تأســس أخــرياً . والــدفاع عــن املصــاحل املشــرتكة للمـتمعــات اإلســالمية يف الغــرب
ضــّم القيــادات اإلســالمية العاملــة يف إطــار املراكــز املــؤمتر اإلســالمي األورويب الــذي ي

كمـا أُنشـئت خــالل . الثقافيـة واالحتـادات واجلمعيـات اإلسـالمية يف الــدول األوروبيـة
العقد األخري مؤسسات تعليمية إسالمية يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية على 

ني من ذوي األصول ومعظم هذه املؤسسات أُنشئت مببادرة من املسلم. مستوى راقٍ 
الغربية، هذا فضًال عن املؤسسات التعليميـة الـيت أنشـأتا بعـض الـدول اإلسـالمية يف 

 .عديد من العواصم الغربية
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 ٢٠٠١مسلمو الغرب بعد الحادي عشر من سبتمبر 
ال أحــد ينكــر أن األحــداث اإلجراميــة اإلرهابيــة الــيت وقعــت يف احلــادي عشــر مــن 

الضمري العاملي هزّاً عنيفاً، وشّقت خطّاً ومهّياً يفصل بني  ، قد هّزت٢٠٠١سبتمرب عام 
العــامل اإلســالمي والغــرب، ممّــا ترتَّــب عليــه تضــييق اخلنــاق علــى التمعــات اإلســالمية يف  
كــل مكــان، وبصــورة خاصــة يف الغــرب، وضــرب نطــاق مــن احلصــار اإلعالمــي والفكــري 

فتعـــل بغيـــة التـــأثري علـــى مقدراتـــه علـــى العـــامل اإلســـالمي، والـــزج بـــه يف دائـــرة الصـــراع امل
وإضـــعاف إمكاناتـــه وربطـــه بالسياســـة االســـتعمارية اجلديـــدة الـــيت تنتحـــل األعـــذار لتعيـــد 
عـلـــة التــــاريخ إىل الـــوراء، ببســــط النفــــوذ الغـــريب االقتصــــادي والسياســـي والثقــــايف علــــى 

 .البلدان اإلسالمية
عالميـــة العدائيـــة ولقـــد نـــال املســـلمَني يف الغـــرب قســـٌط وافـــٌر مـــن هـــذه احلـــرب اإل

اً وأمـًة؛ فهـم املسـتهدفون يف املقـام عقيدًة وثقافـًة وحضـارًة وتارخيـ ،املوّجهة إىل اإلسالم
األول، وهــم الــذين يعــانون أشــدَّ املعانــاة مــن جــراء هــذه املواقــف العدائيــة الــيت تتخــذها 
بعـــــض األطـــــراف يف الغـــــرب إزاء املســـــلمني كافـــــة، وهـــــم إىل جانـــــب ذلـــــك، يقاســـــون 

ن يف صمودهم يف مواقعهم متشبثني بدينهم وهويتهم، وحيرصـون علـى ممارسـة  ويكابدو 
حياتم يف مواقعهم ساعني إىل تطوير قدراتم وحتسني أوضاعهم وإثبـات كفـاء تـم يف 

ولــذلك فــإن العـــبء . ويف اإلبـــداع والتفــّوق يف حقــول اختصاصـــاتم ،العمــل واإلنتــاج
علـــى املواقـــف الـــيت اختـــذتا بعـــض الـــدول  األكـــرب يف املعانـــاة مـــن املشـــاكل الـــيت ترتبـــت

الغربيــة وقطاعــات واســعة مــن وســائل اإلعــالم ودوائــر البحــوث والدراســات إزاء العــامل 
اإلســــالمي، يقــــع علــــى املســــلمني يف الغــــرب، باعتبــــارهم الواجهــــة األوىل الــــيت تتلقــــى 

 .الضربات وتتعرض للمضايقات
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ن يف الغــرب، علــى اخــتالف وأمــام هــذا الوضــع غــري املســتقر الــذي يعيشــه املســلمو 
ــــيس  ــــة، ل مســــتوياتم وتعــــّدد انتمــــاءاتم، تـََتضــــاَعُف مســــؤوليات العــــامل اإلســــالمي قاطب
للوقـــوف إىل جانـــب التمعـــات اإلســـالمية يف الغـــرب ومســـاندتا وشـــّد أزرهـــا فحســـب، 
وإمنــا مــن أجــل قطــع الطريــق علــى قيــام احلـــا الــيت تســتغلها األطــراف املغرضــة لضــرب 

حــريض علــى النيــل مــن املســلمني، وذلــك باملضــّي قــدماً يف طريــق اإلصــالح اإلســالم والت
الشـــــامل جلميـــــع مرافــــــق احليـــــاة يف البلــــــدان اإلســـــالمية، سياســــــياً ودســـــتورياً، اقتصــــــادياً 

 .واجتماعياً، فكرياً وثقافياً، تعليمياً وتربوياً، علمياً وتقانياً 

هم يف البلـدان اإلسـالمية كافـة؛ ـوانـراً متبادًال بني مسلمي الغـرب وبـني إخـإنَّ مثّة تأثي
فكلما حتسـنت األوضـاع يف العـامل اإلسـالمي، واسـتقرت األحـوال، وحتّقـق قـدٌر مناسـٌب 
مـن التقــدم االقتصــادي والتطـّور االجتمــاعي يف ظــّل االسـتقرار السياســي، انعكــس ذلــك 

يف ذلك  لمو الغرب، أل�م ـدونـالتحّوُل بالقدر نفسه، على األوضاع اليت يعيشها مس
هم الثقافيــة وحقــوقهم ومصــاحلهم، ـتقويــًة ملــوقفهم الــذي يلتزمونــه للــدفاع عــن خصوصياتــ

ها إىل التمعـات ـلمني الـيت ينقلونــوحتسـيناً لصـورة اإلسـالم واملسـ ،وبعثاً للثقة يف أنفسهم
 .ني، أو أصالء مستقرينـدين مندجمـون فيها وافـاليت يعيش

ذهلا مسـلمو الغـرب للـدفاع عـن شخصـيتهم ومهما يكـن مسـتوى اجلهـود الـيت يبـ
ـــــى خصوصـــــياتم الثقافيـــــة واحلضـــــارية ولتصـــــحيح األخطـــــاء ودحـــــض  وللحفـــــاظ عل
االفـــرتاءات والشـــبهات واألباطيـــل الـــيت تروجهـــا األطـــراف الغربيـــة الـــيت تقـــف مواقـــف 
دي فتـــيًال، مـــا مل تصـــلح أوضـــاع العـــامل  معاديـــة لإلســـالم، فـــإن هـــذه اجلهـــود لـــن ُجتـــ
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ن، ومــــا دام املســــلمون أنفســــهم ال يصــــّححون صــــورة يم وتتحســــاإلســــالمي وتســــتق
اإلســالم يف ذواتــم أوًال، مث يف أعمــاهلم وممارســاتم وسياســاتم، ألن تصــحيح صــورة 
اإلســــالم يف الغــــرب تبــــدأ بتصــــحيح صــــورة اإلســــالم يف موطنــــه، وذلــــك مــــن خــــالل 

واملنفــتح  اإلصــالح الشــامل القــائم علــى أســس علميــة، واحملكــوم بالضــوابط الشــرعية،
 .على آفاق العصر

ومــا دام أن مســتقبل اإلســالم يف الغــرب ال ينفصــل عــن مســتقبل اإلســالم يف العــامل 
اإلســـالمي؛ ألن هـــؤالء املســـلمني هـــم جـــزء ال يتــــزأ مـــن األمـــة اإلســـالمية ومـــن العـــامل 
 اإلسالمي، يتـأثرون سـلباً وإـابـاً مبـا ــري يف البلـدان اإلسـالمية، علـى حنـو مـن األحنـاء،

بالقيـاس إىل الواقـع املعـيش يف  ،فإن املستوى الرفيـع مـن التطـّور الـذي بلغـوهم يف حيـاتم
بلدا�م األصلية بالنسبة للوافـدين مـنهم مـن دول العـامل اإلسـالمي، حيملنـا علـى التفـاؤل 
بـــأن ازدهـــار احلضـــارة اإلســـالمية ســـيتعّزز جبهـــود مســـلمي الغـــرب، وبـــأن فــــر املســـتقبل 

 .ملسلمني سيبزغ يف الغرب، مبشيئة اللَّه تعاىلاملزدهر لإلسالم وا

 



 
 
 
 
 

 
 

 عد أحداث سبتمبرمسلمو الغرب ب
 

 -٧٦ -

 



 
 
 
 
 

 
 
 دور مسلمي الغرب في نهوض العالم اإلسالمي                     فهد بن عبد الرحمن آل ثاني  

 

 -٧٧ -

 
 

 
 
 

: 
 

 دور مسلمي الغرب 
 في نهوض العالم اإلسالمي

(الشيخ الدكتور فهد بن عبد الرحمن آل ثاني
0F

*( 
 

 
علينــــــا أن ال ُنســــــتدرج إىل معــــــاداة الغــــــرب؛ ألن ذلــــــك خيــــــدم األعــــــداء احلقيقيــــــني، الــــــذين هلــــــم أهــــــداف 

دنيــة أفضـــل مــن احليــاة واملســلمون يف الغــرب، قبــل أحــداث ســبتمرب،  كــانوا يتمتعــون حبيــاة م.. اســرتاتيجية
املدنيـــة الـــيت حيصـــل عليهـــا أقـــرا�م يف أوطـــا�م األصـــلية، ومـــا حيـــدث هلـــم اآلن رد فعـــل شـــبيه مبـــا حــــدث 

 .»بريل هاربر«لليابانيني األمريكيني يف أعقاب أحداث 

 
إن الـدافع األول للتوسـع «: مقولته املشـهوره »فريدرليك راتزل«م قال  ١٨٩٧يف 

معـــىن هـــذا أن الدولـــة الكـــربى ذات احلضـــارة حتمـــل . مـــن اخلـــارجيـــأيت الدولـــة البدائيـــة 
أفكارهــا إىل اجلماعــات البدائيــة الــيت تــدفعها زيــادة عــدد الســكان إىل الشــعور باحلاجــة 

 .)1F١(»إىل التوسع
ن و لمـــــملـاذا ال يسـاهم املس :منـذ فكرنـا يف العنـوان أعـاله كـان تركيزنـا علـى ،ومنها

اإلجيابية اليت ال تتعارض مع ديننا احلنيف إىل دولنا يف الدول املتقدمة يف نقل احلضارة 
                                                 

 ).دولة قطر(جامعة قطر .. باحث قانوني.. أستاذ مشارك في الجيوبوليتكس )*(
 . ٦٠رياض محمد، ص  )۱(
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أن الدول املتقدمة اليت فيها أقليات إسالمية مجيعها تعترب و يف العامل اإلسالمي، خاصة 
(دار عهـــد

2F

أي تـــنظم العالقـــات معهـــا ومينـــع االعتـــداء، بـــل وأصـــبح معظـــم األقليـــات ) ١
 .املسلمة يف الغرب تتمتع حبق املواطنة

املصــدر الــرئيس للعنــوان أعــاله، فهــذا العنــوان ابتــداًء بــد لنــا أن نوضــح ونعتقــد أنــه ال
مصــدره الــرئيس جاءنــا مــع الــدعوة الكرميــة الــيت تلقيناهــا مــن مركــز البحــوث والدراســات 

 . القطريةوالشؤون اإلسالمية التابع لوزارة األوقاف 
احلـادي عشـر مسلمو الغرب بعد « :حتت عنوان همواملركز املذكور بصدد إنتاج مشروع م

اإلســالم يف الغــرب،  :وكــان هــذا املشــروع ينقســم إىل ســتة مواضــيع هــي »)ســبتمرب(مــن أيلــول 
والتبـــــاس املفـــــاهيم واملصـــــطلحات، ومؤسســـــات املســـــلمني يف الغـــــرب، واإلصـــــابات الداخليـــــة 

 . والتحديات اخلارجية، ورؤية مستقبلية، ومسلمو الغرب والعامل اإلسالمي
تنا ضــمن املوضــوع األخــري، مــع مراعــاة جتنــب اجلمــود يف دراســ نــا أن تــأيتاخرت د وقــ

عنوان مشتق مـن موضـوع واحـد، بـل حاولنـا أن نـروض الدراسـة لكـي تسـتفيد مـن  إطار
 .املواضيع املختلفة وخاصًة موضوع رؤية مستقبلية للعامل اإلسالمي

وكــذلك حاولنــا أن نكــون موضــوعيني قــدر اإلمكــان يف هــذه الدراســة، واالبتعــاد قــدر 
تهم بــا معظــم البــاحثني املســلمني، وكــذلك حاولنــا قــدر مكــان عــن نظريــة املــؤامرة الــيت يـُـاإل

مشـاعر اإلمكان االبتعاد عن األسلوب العاطفي الـذي يعتمـد علـى الدمياغوجيـة أو إهلـاب 
براقــة يف  إىل إســفاف وزبــد عــدمي الفائــدة، أو شــعاراتاألمــر املســلمني، و يف النهايــة يتحــول 

ولكنهــــا خاويــــة يف مضــــمو�ا الــــداخلي، وهــــذه الكلمــــة األخــــرية متثــــل شــــكلها اخلــــارجي، 
 »اإلصــالح«الــذي تنــادي بــه معظــم احلكومــات اإلســالمية، وهــذا  »اإلصــالح«مصــطلح 

 ! »امسع جعجعًة، وال أرى طحيناً «: املزعوم ينطبق عليه املثل العريب القائل
 :أما احملاور الرئيسة اليت سنتناوهلا يف هذه الدراسة فهي

                                                 
  .٢إدريس، ص ) ۱(
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 لمحور األول ا
 بالوضع القانوني لألقليات المسلمة في الغر 

 : األقليات المسلمة في الدول الغربية -١
وذلـك يعـادل  ،مليـون مسـلم تقريبـاً  ٢٥يبلغ عدد املسلمني يف دول االحتـاد األوريب 

ولكــن لــو  )Shokat(مــن سـكان دول االحتــاد األوريب اخلمســة والعشـرين % ٦أكثـر مــن 
علــى عضــوية االحتــاد األوريب ستصــبح نســبة املســلمني مــا يقــارب  وفقــت تركيــا وحصــلت

 فمــن ســكان االحتــاد األوريب، وذلــك يعــين أن املســلمني بعــد انضــمام تركيــا ســو % ١٨
ألن  ،يشــكلون مــا يقــارب مخــس ســكان أوربــا، وهــذه النســبة اإلســالمية ســتزداد بــالطبع

ــــني  أن معــــدل النمــــو ، وهــــذا يعــــين %٣إىل % ٢النمــــو الطبيعــــي عنــــد املســــلمني مــــا ب
 .سنة ٣٥إىل  ٢٥يتضاعف ما بني كل 

وذلـك يعـين أن % ١ن اآلخرون فمعدل النمو الطبيعي عندهم أقـل مـن و أما األوربي
ســلمني يتضــاعف كــل ســبعني ســنة مــرة واحــدة، املمعــدل التضــاعف عنــد األوربيــني غــري 

إىل قـــارة وإذا اســـتمر الوضـــع علـــى مـــا هـــو عليـــه فســـتتحول أوربـــا يف بدايـــة القـــرن القـــادم 
 . إسالمية تقريباً 

 هل سيوافق األوربيون على انضمام تركيا إليهم ؟: ولكن السؤال الذي يطرح نفسه
ــــني نســــمة،  ــــغ ســــتة مالي ــــة فيبل ــــات املتحــــدة األمريكي أمــــا عــــدد املســــلمني يف الوالي

(من سكان الواليات املتحدة األمريكية% ٢ويشكلون ما يقارب 
3F

١(. 
                                                 

  .٨١٩٧الراية القطرية، العدد  )۱(
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 : غربالحياة المدنية لمسلمي ال -٢
م، كـــانوا يتمتعـــون ٢٠٠١بـــأن املســـلمني قبـــل أحـــداث ســـبتمرب  :نســـتطيع أن نقـــول

مـن  ،حبياة مدنية أفضل مـن احليـاة املدنيـة الـيت حيصـل عليهـا أقـرا�م يف أوطـا�م األصـلية
إىل أن جـاءت أحـداث . حيث حرية العبادة، واالجتمـاع، والتعبـري، وتشـكيل اجلمعيـات

يق كبري ليس على حرية التنظيم فقط، بل حىت على م وأصبح هناك تضي٢٠٠١سبتمرب 
 .كما سنوضح الحقاً   ،حرية احلركة بالنسبة للمسلمني

م فقــط، دامهــت وأغلقــت الســلطات الفيدراليــة األمريكيــة ٢٠٠١فمــثًال يف ديســمرب 
أربـــع مجعيـــات خرييـــة إســـالمية علـــى األقـــل حبجـــة أ�ـــا تقـــوم بـــدعم مـــا تســـميه الواليـــات 

غــــري أن تلــــك املــــدامهات مل تثبــــت وجــــود أي صــــلة لتلــــك . بيــــةاملتحــــدة منظمــــات إرها
املؤسسات بأي نشاط إرهايب، ولكنها أثارت باملقابل خماوف من انتهاك احلريات املدنية 

 .يف الواليات املتحدة
أنـه بعـد الصـدمة األمريكيـة مـن أحـداث احلـادي عشـر مـن  ،واألغرب يف هذا األمر

كومـــة الفيدراليـــة إىل حتديــــد املشـــتبه فيهـــا مــــن ســـبتمرب، دعـــا ائـــتالف مــــن املســـلمني احل
املنظمــات حــىت ميكــن التــربع إىل مجعيــات خــارج إطــار الشــبهة بــدون مشــكالت قانونيــة 

(وأمنية، ولكن وزارة العدل األمريكية رفضت حتديد اجلمعيات اإلسالمية املشروعة
4F

١(. 
، ريكيـةوهذا إن دل على شيء فهـو يـدل علـى الصـدمة الـيت تعانيهـا السـلطات األم

ـــــيت جعلو  ـــــة تشـــــوش كامـــــل تال ومـــــن هـــــو ! مـــــن هـــــو العـــــدو؟: إزاء) Chaos(هـــــا يف حال
 !الصديق؟

ها الواليــــات املتحــــدة، وحــــىت أوربــــا الغربيــــة، لــــيس ــــــخبطــــة الــــيت تعيشلوهــــذه ال
رهـــا ردة فعـــل ســـلبية ضـــد اإلســـالم، ولكنهـــا حلظـــة هيجـــان هســـتريية اعتبابالضـــرورة 

                                                 
 . م١٩/١٠/٢٠٠٤ ،الجزيرة نت )۱(
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وأكثر من استغل هذه األوضاع ! يدمرهمم احلقيقي الذي يريد أن ـللبحث عن اخلص
التخبطية اليت يعيشها الغرب هو اإلدارة اإلسرائيلية يف فلسطـني احملتلة، حبيث أصبح 
شارون ال يتورع عن القيام بأي عمـل ضـد الشـعب الفلسـطيين األعـزل، مـن دون أن 

! نســمع أي شــجب أو اســتنكار حقيقــي مــن التمــع الــدويل، لكــي يوقفــه عنــد حــده
روســــيا االحتاديــــة ضــــد  ك اســــتفادت مــــن هــــذه األوضــــاع التخبطيــــة يف العــــاملوكــــذل

( املسلمني يف الشيشان
5F

١(. 
ومن هنا علينا حنن املسلمـني، أن ال ُنسـتدرج إىل معـاداة الغـرب؛ ألن ذلـك سـيقدم 
خــدمات جليلــة لألعــداء احلقيقيــني، الـــذين هلــم أهــداف اســرتاتيجية ثقافيــة ومكانيـــة يف 

ونـود أن نـذكر بـأن مـا حيـدث للمسـلمني اآلن يف أمريكـا هـو شـبيه مبـا  ،العامل اإلسالمي
 .»بريل هاربر«أحداث أعقاب حدث لليابانيني األمريكيني يف 

 ! لثقافة؟ العداء لليابانيني أيضاً كان عداءً إن : ميكن القولومن هنا هل 
لعـدو  عـداءً ويف رأينا أن العداء لليابانيني وال للمسلمني هو عداء للثقافـة، وإمنـا هـو 

ـــاً يف تمعاملـــه غـــري ظـــاهرة، ففـــي األربعينيـــات مـــن القـــرن املاضـــي، رمبـــا كـــان العــــدو م خفي
شــخص أي يابــاين، ويف بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين رمبــا ختفــى يف شــخص أي مســلم 

 !من ماليني املسلمني يف الغرب
 األمـر طبعًا حنن هنا ال نربر ما حدث للمسلمني يف أمريكا، ولكننـا سـنتعامل مـع

أكثر موضوعية وعقالنية، وسنلجأ بدًال من حتكيم العاطفة إىل حتكيم القـانون  بشكل
نتــذكر دائمــاً يف عاملنــا اإلســالمي أنــه أن وعلينــا ! الــدويل العــام يف مثــل هــذه احلــاالت

دث هلـا؟ ــــــــومة، مـاذا حيــــد احلكــــــمرد ضـــــة بالتــــة أو حمافظـة أو مدينــدما تقـوم قبيلــــــعن
  !!واألمثلة على ذلك كثرية يف العامل اإلسالمي أال تسحق بشكل كامل؟

                                                 
)۱ ( Herald Tribune, October 17 ,2004 . 
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 : أوضاع المتجنسين المسلمين في الغرب -٣

حقـوقهم  ليتمــتعون يف الغـرب بكامـ الـدول الغربيـة املسلمون الذين حيملون جنســية
الـيت ال حيصــلون حــىت علـى اجلـزء اليسـري منهـا يف أوطانــهم األصـلية،  ،ياسيةـاملدنيـة والسـ

مــــن أن نذهــــب إىل أســـــلوبنا الشـــرقي التقليــــدي العـــاطفي وهــــو جتســـــيد  ومـــن هنــــا بـــدالً 
يمي حبيــث نعيــد ـاألســلوب العملــي التنظــاســـتخدام إىل ال بــد أن نلجــأ الشـــعور بــاألمل، 

وق املســتضعفني ـالغربيـة ونطــالب حبقـ لتنظـيم أنفسـنا من خــالل تكــتالت قويـة يف الـدو 
المي، وخاصــًة أننـا الحظــنا أن بعـض ـلعالــم اإلسـمن املسـلمني، سـواء يف الغـرب أو يف ا

علــى االســـتفادة القصـــوى  بلمني حيثــون أبنــاء املســلمني املتجنســـني يف الغــر ـعلمـــاء املســ
 . من حقوقهم السياسية

أن حيمــل املســلم : ىت الشـــيخ أبــو بكــر جـــابر اجلزائــري جبــوازـأفــ ثــال،فعلــى ســـبيل امل
ية الدولـــة الــيت يعــــيش فيهــا، بــل واملشــاركة مبجالســـها ة غــري مســــلمة جنســــاملقــيم يف دولــ

أن محـــل جنســـية  بالنيابيــة والتشـــريعية، خاصـــة بعــد مــا اســتقرت عليــه األوضــاع يف الغــر 
 )6F١( .إحـدى دوله ال جترب من حيمـلها على تغيري عقيدته أو تبديل دينه األصلي

تع حبقوقــــــها املدنيـــــة ن التمــــــمـــــ بلمة يف الغـــــر ـنع اجلاليـــــات املســــــإذاً مـــــا الـــــذي ميـــــ
 !والسياسية كاملة ؟

                                                 
 . م٥/١٠/٢٠٠٤ ،سالم أون الينإ ؛عبد الخالق) ۱(
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 : على المسلمين في الغرب سبتمبر ١١أحداث  تأثير -٤

ـــــانون مكافحــــــة اإلرهـــــاب باســــــم  ١١بعـــــد أحـــــداث  ســـــبتمرب صــــــدر يف أمريكـــــا ق
اعتمـاداً  ؛هـذا القــانون علـى املســلمنيقـد أثـر و  -ه الحقـاً ـسنوضحـ - »باتريوت آكت«

 )7F١( :يف التايل ،م٢٠٠٣) كري ( سـالمية األمريكـية على تقرير جمـلس العالقـات اإل

تش العــام بــوزارة العـــدل األمريكيــة أن الســـلطات اعتقلــت ـذكــر تقريــر أعــده املفــ -أ
م، وأن املعتقلــــني ٢٠٠٢لماً وعربيـــاً منــــذ أحــــداث ســـبتمرب وحــــىت أغســــطس ـمســـ ٧٣٨

مني يـــدافعون عـــنهم أو ُأخضـــعوا ملعاملـــة ســــيئة ومتييزيـــة مثـــل إعاقـــة عمليـــة اتصــــاهلم مبحـــا
 .االتصال بأسرهم، واعتقاهلم بناء على أدلة سرية، واالعتداء عليهم لفظياً وجسدياً 

 .مسلم وعريب ٨٠٠٠قيام وزارة العدل بعقد مقابالت استجوابية مع حوايل  -ب

ألـــف مهـــاجر مســـلم وعـــريب إىل عمليـــات  ٥٠ألـــف إىل  ٧٠إخضـــاع حـــوايل  -ج
 .رة األمريكيةتسجيل إجبارية لدى إدارة اهلج

ألــف مهــاجر عراقــي إىل عمليــات اســتجواب منــذ بدايــة احلــرب  ١١إخضــاع  -د
 .على العراق

تلــف حــول وصــفه بأنــه شــيء ســيء مــا حــدث أعــاله للمســلمني يف أمريكــا ال خيُ 
يدفع األبرياء مثن احلرب ، حيث جداً، ولكن هذا ما حيدث يف حالة احلرب بني األمم

                                                 
 . ١٣٧٧العدد  ،الوطن العربيمجلة  )۱(
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يابانية يف فرتة احلرب العاملية الثانيـة بـني أمريكـا واليابـان  غالباً، فاألمريكيون من أصول
(اعتقلوا يف معسكرات خاصة إىل �اية احلرب العاملية الثانية

8F

١(. 
عـــن حـــوادث التمييـــز ضـــد املســـلمني، أن حـــوادث  »كـــري«وكـــذلك أوضـــح تقريـــر 

% ١٥م مبـــا ميثـــل زيـــادة قـــدرها ٢٠٠٢حالـــة عـــام  ٦٠٢التمييـــز ضـــد املســـلمني كانـــت 
م، وقــد أرجــع التقريــر االرتفــاع ٢٠٠٠بعــام % ٦٤م، وزيــادة قــدرها ٢٠٠١نــة بعــام مقار 

ــــز ضــــد املســــلمني يف أمريكــــا إىل تبعــــات أحــــداث ســــبتمرب  امللحــــوظ يف حــــوادث التميي
 .)9F٢(م٢٠٠١

ابت أمريكا هي الرتكيز الدقـيق يف تطبيق قوانني ـالـجديدة اليت أص »الفوبيا«وكذلك 
يل ـألـف أمـر ترحـ ٣٠٠فمـثًال يوجـد يف أمريكـا أكثـر مـن  اهلجـرة ضـد الشرق أوسطـيني،

(شرق أوسطي ٦٠٠٠غري منفذة، ولكن وزارة العـدل تركز فقط على 
10F

٣(
. 
أسـري مـن  ٦٠٠وتعتقل الواليـات املتحـدة منـذ احلـرب علـى أفغانسـتان مـا يقـارب 

(دون حماكمـــــــة يف خلـــــــيج غوانتانـــــــامو
11F

ن يف و ويف خـــــــارج أمريكـــــــا تعـــــــرض املســـــــلم. ) ٤
هولنــــدا،  مــــا حــــدث يفمثــــل ، م املاديــــة واملعنويــــة لموعــــة مــــن االعتـــداءاتأشخاصـــه

ــــرة فيجــــي ــــى اســــتغل وكــــذلك . اخل.. وأســــرتاليا، وجزي غضــــب العمــــالق األمريكــــي عل
 ،املسلمني استغالًال بشعًا يف جمموعه من الدول لتصـفية حسـابات كانـت كامنـة أصـالً 

  !وخاصًة روسيا وإسرائيل

                                                 
 . ٨٥نيوزويك، العدد ) ۱(
 . ١٣٧٧الوطن، ) ۲(
 . ٨٥نيوزويك، العدد  )۳(
 .  ١٥٦نيوزويك، العدد  )٤(
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هـل هـم أسـرى  :ملعتقلني يف خلـيج غوانتانـامومـا يتصـل بـايف ورمبا تثـار نقطـة مهمـة 
 حرب؟ أم إرهابيون؟ 

إ�م أسـرى : عن وضع أسرى غوانتانامو فيقول »لديفيد شيفري«وهنا نقتبس إجابة 
ميكــن أن يقاضــوا . حــرب ويتمتعــون حبقــوق أســرى احلــرب مبوجــب اتفاقيــة جنيــف الثالثــة

م يف احملــاكم العســـكرية الــيت تــؤمن لكــن ينبغــي مقاضــات. بتهمــة ارتكــاب جــرائم احلــرب
إذا مت  -يضيف ديفيد شيفري-ولكن . ضمانات أسـاسية من االسـتقاللية وعـدم االحنياز

ـــه إرهـــايب أو عضـــو يف  ـــة  »ةالقاعـــد«التعـــرف إىل أحـــد األشـــخاص علـــى أن ســـيفقد محاي
ليسـوا  ومعظـم أسـرى احلـرب. اتفاقية جنيف الثالثة، وينبغي بالتـايل التعامـل معـه كإرهـايب

(متهمني بارتكاب جرائم، بل يتم إطالق سراحهم مع �اية احلرب
12F

١(
. 

هل هم أسـرى حـرب؟ : متتخبط يف تصنيفه ما تزال كيةـاإلدارة األمري أنغري 
أم إرهابيون؟ فإذا كانوا أسرى حرب، فـاحلرب قـد انتهـت وأمريكـا يف مرحلـة سـالم 

ـــأو باألحــــرى أمريكـــا حتتـــل أفغانس ،تانـمـــع أفغانســـ ـ ـ ب أمريكـــا أن ـن، فمـــن واجــــتاـ
ــــتطلـــق س ـ ـ ـ ـ ـــــراح األسـ ـ (ـرى الـــذين مل يرتكبـــوا جـــرائم حـــربـ

13F

، ومـــن ارتكــــب جـــرائم )٢
ــــــابيـــحـــرب مــــنهم حيــــاكم حمكمـــة عادلــــة، وحـــــىت مــــن تـــدعي أمريكــــا أنـــــهم إره ـ ن و ـ

ئت حملاكمـــة ـاحملاكــــم الدوليـــة الـــيت أنشـــ قـــوانني ضـــوء يففيفـــرتض عليهـــا حماكمــــتهم 
اجلنائيــــة  ميون والبلقــــان، أو حمــــاكمتهم يف احملــــاكجمرمــــي احلــــرب يف روانــــدا وســــريال

(الفيدرالية أو العسكرية
14F

٣(. 
                                                 

 . ٧٩نيوزويك، العدد ) ۱(
 . ٧٣٧ المجذوب، ص) ۲(
 . ٧٩العدد  ،نيوزويك )۳(
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 رأي القانون الدولي العـام فـي مـواطني الدولـة العـدو المقيمـين -٥
 :في دولة محاربة

حنـــن ال نســـتطيع أن جنـــد أي تربيـــر النتهـــاك أمريكـــا القـــانون الـــدويل العـــام يف قضـــية 
نفســـه ال نســـتطيع أن ننكـــر بـــأن هنـــاك بعـــض احلـــرب علـــى اإلرهـــاب، ولكـــن يف الوقـــت 

فبالنسبة للقانون الدويل العام . اختذتا أمريكا تعترب قانونية يف حالة احلرباليت اخلطوات 
 : سؤاًال تقليدياً هو ،يثري الفقهاء، يف ما يتعلق باآلثار املرتتبة على احلرب

 ؟  ماذا حيل برعايا الدولة العدو املقيمني يف أراضي دولة حماربة

كانــت الدولــة قــدمياً حتتجـــزهم كأســرى حــرب، ولكنهــا اليـــوم تطلــب مــنهم مغـــادرة 
غري أنـه لـوحظ أن هـذا األسـلوب قـد يضـر مبصـاحل الدولـة؛ ألن . البالد أو تطردهم منها

زلون الضـرر بالدولـة الـيت  ـهؤالء الرعايا قد ينضمون، بعد خـروجهم، إىل قـوات العـدو وينـ
حظ أيضاً أن إبقائهم يف إقليم الدولة قد جيعل منهم طابوراً ولكنه لو . كانوا يقيمون فيها

ولذلك جرت العادة على إبقـائهم يف إقلـيم الدولـة احملاربـة . خامساً يعمل لصاحل دولتهم
ــــة ــــة أو اعتقــــاهلم يف أمــــاكن معين ــــل . ووضــــعهم حتــــت املراقب ــــدول تفضــــل ترحي وبعــــض ال

ا إن أمكن، وطبعاً مع عدم املساس األطفال والنساء والعجزة وتبادهلم بغريهم من رعاياه
(وضـع اليد عليهـا فـإن ذلـك يـتم مقابـل تعـويض مناسـبتـم هم وأمالكهم، وإن ـبأموال

15F

١( 
 .وهذا ما حدث لليابانيني يف أمريكا أثناء احلرب العاملية الثانية

أمـــا األحكـــام العرفيـــة، فتســـتعني بـــا الدولـــة مـــن خـــالل لـــوائح اســـتثنائية تلجـــأ إليهـــا 
تنفيذيـــة حتـــت ظـــروف حالـــة الطـــوارئ، إذ تســـمح هلـــا بتعطيـــل بعـــض أحكـــام الســـلطة ال

                                                 
 . ٧٣٢ص  ،المجذوب )۱(
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الدســـتور حـــىت تســـتطيع تـــاليف بعـــض األخطـــار الـــيت تتعـــرض هلـــا الـــبالد، كنشـــوب ثـــورة 
داخلية أو وقوع غزو خارجي، ويف هذه احلالة تطبـق السـلطة التنفيذيـة مـا يعـرف بقـانون 

(الطوارئ الذي خيوهلا سلطات واسعة واستثنائية
16F

١(. 
واســتناداً علــى ذلــك اســتطاعت أمريكــا وبريطانيــا متريــر بعــض القــوانني حتــت مســمى 

 »قـانون بــاتريوت«، فمـثًال يف الواليــات املتحـدة أقـر الكــونغرس »احلـرب علـى اإلرهــاب«
ملكافحــة اإلرهــاب، وهــو القــانون الــذي انتهكــت مــن خاللــه حقــوق اإلنســان والقــوانني 

فهـذا القـانون كمـا هـو موضـح يف الوثيقـة القانونيـة . اإلنسانية يف أمريكا كمـا ذكـر أعـاله
(USA Patriot act, Public law 107-56/107th Congress)  بنـوده معظمهــا مقيــدة

 :فمثالً .. للحرية
 تطوير األمن احمللي ضد اإلرهاب، : أوالً 
 . تطوير األساليب الرقابية: ثانياً 
 . تقليص حترك غسيل األموال ملقاومة اإلرهاب: ثالثاً 
 . محاية احلدود: رابعاً 

 .تعطيل كل األمور اليت من املمكن أن تعيق التحقيق مع اإلرهابيني: خامساً 
 . توفري األمن لضحايا اإلرهاب: سادساً 
 . تشديد القوانني اجلنائية ضد اإلرهاب: سابعاً 
 . تطوير األساليب االستخباراتية ضد اإلرهاب: ثامناً 

جتهيــــز مجيــــع مؤسســــات األمــــة للتعامــــل مــــع  هنــــابــــا متنوعــــات، ويقصــــد : تاســــعاً 
 . اإلرهاب والقضاء عليه

                                                 
 . ٨٧ص  ،الكيالي )۱(
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طبعاً بعد مراجعتنا هلذا القانون وجدنا أن السلطة التنفيذية أصبحت مطلقة اليد يف 
مـــع القضـــايا الـــيت توصــــف باإلرهـــاب دون رقيـــب وال حســـيب مـــن الســــلطات  لالتعامـــ

 ! الكونغرس والقضاء الفيدرايل: األخرى مثل
مر ذلــك؟ بــالطبع لــن يســتمر ذلــك، ألن الواليــات املتحــدة ســتكون ولكــن هــل يســت

أن تكـــون الدولـــة هـــو اخلاســـر األول، ألن األســـاس الـــذي أقـــام املؤسســـون أمريكـــا عليـــه 
الراعيـة حلريـة العــامل، واملطبقـة للســوق املفتـوح، ولــيس الدولـة الــيت يوجـد بــا إحـدى أكــرب 

 .سجون العامل مثل ما حيدث اآلن
  ملكـــة املتحــــدة، فيوجـــد فيهـــا قـــانون لإلرهـــاب قبـــل أحـــداث ســـبتمربأمـــا بالنســـبة لل

)Terrorism Act 2000 (& )Investigatory Pounds 2000 ( حبيـث تســتطيع
ساعـــة بــدون إدانــة، وبعــد ذلــك  ٤٨خص املشــتبه بــه ملــدة ـالســلطة التنفيذيــة توقيــف الشــ

 اً يومـــــ١٤ملـــــدة  مـأيـــــام، ومـــــن ثـــــ ٧تصة التمــــــديد ـإمكانيـــــة الطلـــــب مـــــن الســــــلطات املخـــــ
)Shokat.( 

ـــــاه  ـــــذي الحظن ـــــا يف التوســـــع يف أن وال ـــــني أمريكـــــا وبريطاني ـــــاك تشـــــابًا مـــــا ب هن
 ،سـرية علـى أقـل تقـدير ،سـابقاً  ،اليت كـان يفـرتض أن تكـون ،العمليات االستخبارية

ـــع أســـاليب االتصـــاالت  ـــة، وذلـــك يشـــمل التنصـــت علـــى اهلـــاتف ومجي وبطريقـــة رمسي
كان ذلك وإذا  . إخل.. لكرتوين، والربيد العاديها الربيد اإلالسلكية والالسلكية مبا في

حــدث يف هــذه الــدول بطريقــة متزايــدة بعــد أحــداث ســبتمرب، فــذلك لألســف مــا قــد 
فأمريكا وبريطانيا حىت .. يتم يوميًا يف معظم الدول العربية واإلسالمية منذ تأسيسها

نتخبة، وهذه السلطات أصًال األمر أخذوا إذناً من سلطاتم التشريعية امل ايتسىن هلم
األخرية فإن كل شيء يستخدم بدون أيـة  لمتثل إرادة الشعب، أما يف كثري من الدو 

 !!تشريعات، لألسف الشديد 
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 المحور الثاني 
 من آثار أحداث سبتمبر على الدول اإلسالمية

 : ن العربوالمثقف -١

دة أو بريطانيـا ـيـات املتحـسـواء يف الوال ،لمنيـأدى تسارع األحداث ضد العرب واملس
األقليـــات قبـــل ســـبتمرب، إىل كثـــري مـــن ردود الفعـــل مـــن  ١١بعـــد أحـــداث  ،أو خارجهمـــا

ســـلمني احملبـــني للســـالم، املاإلســـالمية املقيمـــة يف دول الغـــرب، وحـــىت مـــواطين الغـــرب غـــري 
ولكــن  ،وصــاحب ذلــك الكثــري مــن املســريات واملظــاهرات يف كثــري مــن الــدول اإلســالمية

وهـو الطـابع  ،لألسف، ملعظم التحركات العربيـة واإلسـالمية ،بع شبه موحد تقريباً يوجد طا
تنظيمــي، وهــذا الطــابع ال يــؤثر علــى متخــذ القــرار يف الــدول املتقدمــة ألنــه الالعــاطفي غــري 

يعتـــرب ردة فعـــل، وردة الفعـــل غالبـــاً مـــا تســـتوعب مـــن خـــالل االمتصـــاص األول للهيجـــان 
 .أي كأنه مل يكن ،ذلك قتله مع الزمن ونسيانه الشعيب، وبعد ذلك هضمه، وبعد

مــــن أفضــــل ردات الفعــــل العربيــــة الــــيت الحظتهــــا علــــى االنتهاكــــات كــــان ورمبــــا  
األمريكيــة للقــانون الــدويل العــام التفاقيــات جنيــف هــي الوثيقــة الــيت نشــرتا صــحيفة 

(The Daily Star, October9th.2004) حتت عنـوان )Arab NationalCongress..( 
تتميـز بـأن املـوقعني عليهـا مـن  يـاً،مثقفاً عرب ٦٣٢هذه الوثيقة، اليت وقع عليها حنو و 

وحلفائهـا الـيت نتجـت عـن  احتـتج علـى انتهاكـات أمريكـأ�ـا خمتلف الـدول العربيـة، و 
احــتالهلم للعــراق، وامليــزة األخــرى هــي يف مــا كشــفت عنــه مــن وجــود مشــاعر قوميــة 
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يتم احتالله، وكانت هذه الوثيقة  العرب رضعربية ناضجة تتفاعل مع كل شرب من أ
أن تعقد جلسة طارئة للس األمن، ويقـدم هلـا : ومن مطالبها ،موجهة لزعماء العامل

 :املخطط التايل

 .إيقاف كل أشكال العدوان األمريكي الربيطاين يف العراق -أ 
 .إجياد آلية دولية لتوفري األمن للشعب العراقي -ب
لدراسة حالة مجيـع أسـرى احلـرب العـراقيني، واألسـرى بشـكل  إجياد آلية دولية -ج 

 .عام املوجودين عند قوات االحتالل يف العراق
التمــع الــدويل عليــه أن يطالــب قــوات االحــتالل يف العــراق أن يقــدموا جــدوًال  -د

الـراهن  يف الوضـعلألمم املتحدة يوضح مراحل انسحابم من العراق، ألن أية انتخابات 
 .تعترب غري سارية املفعول قيف العرا

النقاط طاملا صيغت بطريقة تنظيمية نتوقع أن يكون هلا رد فعل أكثر يف التمع 
الدول احملتلة، وعلى املستوى : الدويل وخاصة أصحاب العالقة على املستوى العاملي

ومــن . ن جتاهلهـاامعظـم الزعمـاء العـرب، حــىت وإن حـاول الطرفـان األخـري : اإلقليمـي
أردنــا أن يكــون لنــا دور عــاملي مــا بــني األمــم وإنقــاذ أوطاننــا اإلســالمية مــن  هنــا إذا

الكــوارث الـــيت تتعــرض هلـــا، فالبــد لنـــا علــى مســـتوى العــامل اإلســـالمي بشــكل عـــام، 
واألقليات اإلسالمية بشكل خاص، أن ننظم أنفسنا من خـالل مجعيـات أو أحـزاب 

وإذا استطعنا أن نصل . اخل.. عيةباألشكال املختلفة، سياسية وثقافية ودينية واجتما
إىل هذه املرحلة بالفعل فنحن نراهن أن العامل اإلسالمي سيتغري وضعه عمـا هـو فيـه 

 !من كآبة وشعارات زائفة
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 :  الحكومات العربية واإلصالح -٢

احلكومات بعض منذ انتهاء احلرب الباردة يف التسعينيات من القرن املاضي أصاب 
التــــي  »الويلســــونية«النظريــــة معــــروف أن و .. ه اإلصــــالحالعربيــــة مــــرض هســــتريي امســــ

ي تطـالب بالحرية لشـعوب األرض أو ـوضعتها أمريكا للعالم منذ بداية القرن الماض
، وتعمــيم سياســة الســوق املفتوحــة، ولكــن الــذي أخــر باألصــح بتعمــيم مبــدأ الليبراليــة

ب البــــاردة إىل عــــام أمريكــــا عــــن تطبيــــق ذلــــك هــــو احلــــرب العامليــــة الثانيــــة، وتالهــــا احلــــر 
ولكــن بعــد أن أصــبحت الســيادة األحاديــة ألمريكــا علــى الكوكــب واضــحة، . م١٩٩٠

فمن الطبيعي أن تفرض أمريكا تصورها األيديولوجي، ونعتقد أن أفضـل مـن صـاغ ذلـك 
الــذي  »هنتنغتــون«، وكــذلك »�ايــة التــاريخ«يف كتابــه  »فوكيامــا«خــالل القــرن املاضــي 

أو صـــراع  »صـــراع احلضـــارات«مـــع  »نــــهاية التـــاريخ«دم ـصطـــعـــرب عـــن خماوفـــه مـــن أن ت
 .الثقافات

ونعتقــــد أن أفضــــل تعليــــق علــــى اإلصــــالحات الــــيت تتبناهــــا احلكومــــات العربيــــة هــــو 
 (The Doha Debates October 13th.2004)األوىل مـن  ةالتعليـق الـذي قلنـاه يف احللقـ

كومات العربية غري جـادة أننا نعتقد بأن احل(حتت عنوان  »مؤسسة قطر«الذي عقد يف 
. د: املناظرة هـم ا، وطرف»تيم سبيستيان«وكان يدير احلوار ) بإصالحات فعلية ميف القيا

سعد الدين إبراهيم ورمي العالف من ناحية، الطرف اآلخر املقابل هلـم حسـني شـبكجي 
وعـــادل درويـــش، وكانـــت مـــداخلتنا يف هـــذا احلـــوار بـــأن احلكومـــات العربيـــة غـــري جـــادة 

صــــالح وإن كــــل مــــا تقــــوم بــــه مــــن إصــــالحات هــــو تغيــــريات مكياجيــــة أو تلميعيــــة باإل
 : والدليل هو التايل ،للسلطة
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 . هل يوجد عندنا مشاركة يف السلطة يف العامل العريب؟ طبعاً ال -أ 
 .هل يوجد تداول للسلطة يف العامل العريب؟ طبعاً ال -ب 
 .لعريب؟ طبعاً الهل يوجد شفافية يف إدارة السلطات يف العامل ا -ج 
 .هل يوجد عدالة لتوزيع الثروة يف العامل العريب؟ طبعاً ال -د  
 .هل يوجد عدالة لتوزيع الوظائف يف العامل العريب؟ طبعاً ال -هـ 

 كعليـ: أو صـالحاً حقيقيـاً يف العـامل العـريب اً إذاً نقول ملن يدعي بأن هناك إصـالح
امسـع جعجعـة : (عـود ملثلنـا العـريب الـذي يقـولعرض لنا أعاله، أمـا إذا مل يسـتطيع فنتأن 

 ).وال أرى طحيناً 

 : اإلصالح الذي تريده أمريكا -٣
اإلصـــالح الـــذي تريـــده أمريكــــا وحلفاؤهـــا يف العـــامل اإلســــالمي، هـــو إجيـــاد أفضــــل 

األكــادميي وكــان .. اإلســالمي اآلليــات للوصــول إىل خدمــة مصــاحلها القصــوى يف العــامل
نصـيحة لإلصـالح ) Foreign Policy( فصـلية يفقـد كتـب  »غريغوري غوز الثالث.ف«

يف اململكة العربية السعـودية، مؤداهـا أن الدميقراطيـة السـعودية ستضـر املصــاحل األمريكيـة 
أن يكونوا حمبـوبني مـن اإلدارة األمريكيـة  افهي إذاً غري ضـرورية، وأن السـعوديني إذا أرادو 

 .فط الرخيص للشعب األمريكيوالشعب األمريكي، فعليهم أن يوفروا الن
 :وعيةـدعونا نتحدث بطريقة موض
ــــت ـاحلكومــــة األمريكيــــة أو احلــــ ــــة أو أيــــة حكومــــة يف العــــامل إذا كان كومات الغربي

ميكن أن تفيد به الوطن والشعب الذي  عما صادقة وجادة فعليها البحث ألقصى حد
 !ذلك؟أين احلكومات العربية من  :ولكن السؤال الذي يطرح نفسه. متثله
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 : نماذج من اإلصالحات المناسبة للدول العربية -٤

 :دعونا نكون موضوعيني
لــن تكــون هنــاك إصــالحات جــادة يف العــامل العــريب مــن دون إعــادة العربــة خلـــف 
احلصـــان، حـــىت يســـتطيع أن يســـحبها، فمعظـــم املـــؤهلني العـــرب املســـلمني مهمشـــني يف 

ختصصــاتم تســعى حكومــاتم إىل  وحــىت عنــدما حتتــاج دوهلــم إىل خــربات يف.. أوطــا�م
اســـتقدام أجانـــب لتقـــدمي النصـــح واملشـــورة هلـــم، وذلـــك لكـــي يفوتـــوا الفرصـــة علـــى أبنـــاء 

اخلاصــة بالعمــل الــوطين، ألنــه دائمــاً  »امليكــانيزم«أوطــا�م مــن الــدخول أو املشــاركة يف 
ار تسيطر عليهم فكرة أنه جمـرد أن تعطـي املثقـف العـريب الفرصـة يف وطنـه سيصـبح كالتيـ

 ! القوي الذي يصعب عليك إيقافه ؟
فإذا كان معظم من يسيطر على اإلدارات العربية هذا تفكـريهم بالنسـبة ألبنـاء  ،إذاً 

 !أوطا�م، فمن أين سيأيت اإلصالح؟
حىت ال نقفل أبواب التفاؤل، البد لنا من ذكر بعض النماذج اإلسالمية الناجحة، و 

 .مل اإلسالميأو اليت بدأت حتقق بعض النجاح يف العا
احلكمــة الســائدة : يقــول عنــه مهــاتري حممــدالــذي  ،مــثًال النمــوذج املــاليزي فهنــاك

إنه على األقل ضمن أية دولة فإن املؤسسة اليت : املتمثلة يف أجبديات السياسة تقول
ولضـــمان عـــدم ســـوء . ختتارهـــا األغلبيـــة هـــي الـــيت ميكـــن هلـــا أن حتكـــم بطريقـــة عادلـــة

ن وضــــع نظــــام للمحاســــبة والتـــدقيق، ويف الــــدميقراطيات تخدام الســـلطة البــــد مــــاســـ
احلقيقيــة فــإن إجــراءات الســالمة هــذه يوفرهــا فصــل الســلطات، التشــريعية والتنفيذيــة 

(والقضائية
17F

١(. 
                                                 

 . ١٧٨ص  ،محمد )۱(
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قــدم رجــب طيــب أردوغــان، حــزب العدالــة والتنميــة بعــد انتصــاره قــد ف ،أمــا يف تركيــا
 ،كنــت اختلــف مــع بعضــهاوإن   ،م، جمموعــة مــن اإلصــالحات٢٠٠٢الســاحق، نــوفمرب 

علـى مسـتوى العـامل  ،ي متـس جبـوهر بعـض األحكـام الشـرعية، ولكـن ملـاذا ال نقتـبسذال
(اإلسالمي، اإلجيايب من هذه اإلصالحات، فأردوغان يف فرتة قياسية قام بالتايل 

18F

١(: 

 .إبعاد جنراالت اجليش عن عملية صناعة القرار السياسي -أ  

 همجتمــاعي، ذلــك أن أكــراد تركيــا البــالغ عــددإحــداث حتــول يف املشــهد اال -ب 
حصــلوا علــى حقــوقهم يف البــث اإلعالمــي ) مــن شــعب تركيــا% ٢٠(مليــون نســمة  ١٢

 .بلغتهم وتعليمها يف املدارس

م منــــواً خرافيــــاً يصــــل إىل ٢٠٠٤ش االقتصــــاد الرتكــــي، فحقــــق يف عــــام اانتعــــ -ج 
االستثمارات األجنبية  بفضل اإلصالحات املصرفية واملالية اليت جذبتوذلك % ١٣,٥

 %.٨إىل % ٤٥وخفضت التضخم من 

صــــياغة قــــانون العقوبــــات، وأكثــــر مــــا أعجبنــــا يف هــــذه الصــــياغة هــــو  ةداإعــــ -د 
 . استئصال القوانني اليت حتظر انتقاد الدولة

                                                 
 . ٢٢٦العدد  ،نيوزويك) ۱(
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 المحور الثالث 
 اإلصالحب مرهونة النهضة

 :إذا أردمت النهضة فالبد من اإلصالح احلقيقي، املتمثل يف 

 .عدالة توزيع الدخل -١
 .عدالة توزيع الوظائف -٢
 .أن نوفر أمننا بأنفسنا، حىت ال خنضع للمساومات -٣
 .تداول السلطة -٤
 .توسيع قاعدة املشاركة الشعبية -٥
وطبعــاً لــن يتحقــق اإلصــالح إال بوجــود الشــفافية الكاملــة، . الشــفافية الكاملــة -٦

عليـــه جلنـــة تشـــريعية منتخبـــة، وإذا كـــان ففـــي الـــدول املتقدمـــة كـــل برنـــامج ميـــرر تصـــادق 
ـــوطن واملـــواطنني ،املوضـــوع مصـــريي أكـــرب فيخضـــع إىل  ،مـــن حيـــث املســـاس مبصـــلحة ال

االستفتاء العـام، أمـا األمـور اإلجرائيـة اليوميـة فتقـع حتـت سـلطة اسـتطالعات الـرأي الـيت 
 .تقوم با غالباً مراكز متخصصة يف الدول املتقدمة

 هميكـون نقـدو سف الشديد، عنـدما يكتبـون وينقـدون لأل ،معظم الكّتاب العرب
يقومــون بانتقادهــا بشراســة، وذلــك يعكــس إمنــا أي للــدول الغربيــة، ف ،)لآلخــر(موجهــاً 

لمسـتهلك العـادي لإلعـالم العـريب، ويعبـأ املـواطن العـريب التعبئـة اخلطـأ، ل صورة خاطئة
 .اليت جتعله يقرأ املشهد بصورة خاطئة
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ب أنـــه ال توجـــد عنـــدهم بـــرامج ناجحـــة إلدارة اللعبـــة إن أحـــد أكـــرب مشـــاكل العـــر 
الل مـــــتابعتنا للصحـــــافة العامليــــة بشـــــكل عــــام، ـ، فــــنحن مــــن خــــ)اآلخــــر(السياســــية مــــع 

الشـعب األمريكـي يقـف ضـد أفـراد معظم أن والصحافة األمريكية بشـكل خاص، نـجد 
 : تقولسياسة حكومته يف العامل، وخاصًة يف الشرق األوسط، فاستطالعات الرأي 

% ٥٩مـــن األمـــريكيني يريـــدون العمـــل ضـــمن األمـــم املتحـــدة، و% ٦٦ إن -أ
يفضـــلون أن تكـــون القـــوة الرئيســـية يف العـــامل لألمـــم %  ٧٤،يفضـــلون إلغـــاء الفيتـــو

وهـذا  ،مـن األمـريكيني مـع احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة% ٧٦املتحدة ولـيس ألمريكـا، و
يؤيـدون % ٧١ضـد حكومـة بـوش، و يوضح أن األمريكيني متفقـني مـع اآلراء الـيت  

ح أن األمريكـــــيني يقفــــون ضــــد حكــــومتهم، ـبروتوكــــوالت كيوتــــو، وهــــذا الــــرأي يوضــــ
تؤيـــد حظـــر االختبـــارات النوويـــة، وهـــذا يوضـــح أن األمـــريكيني يقفـــون ضـــد % ٨٧و

من األمريكيني تؤيـد معاهـدة حظـر األلغـام الربيـة، ويف هـذا % ٨٠حكومة بوش، و 
جيــــب  :مــــن األمــــريكيني يقولــــون% ٦٨حكــــومتهم، واألمريكــــان ضــــد يقــــف الــــرأي 

احلصــول علــى إذن مــن األمــم املتحــدة إذا أردنــا القيــام بعمــل ضــد كوريــا الشــمالية، 
وهــذا يوضــح أن األمــريكيني يفضــلون أن يصــطبغ أي عمــل عســكري ضــد أي دولــة 
أخرى بصفة الشرعية الدولية، حسب مفهومهم، وهذا خيـالف قـرارات بـوش األخـرية 

رف عســــــكري ـأي تصـــــأن مـــــن األمريكــــــيني يفـــــرتض % ٧٤له للعـــــراق، ويف احــــــتال
وهذا ما  ،من حتالف دويل، ويقصـد غالباً هنا دول الناتوـأن يكون ضال بد أمريكي 

جملة الشؤون اخلارجية، يف شيكاغو، سبتمرب ( !مل يفعله بوش يف حالة احتالل العراق
 ).)19F١(م٢٠٠٤

                                                 
 .  ٢٢٦العدد  ،نيوزويك )۱(
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قائد سياسي عريب يستطيع أن يستفيد هل يوجد  :ولكن السؤال الذي يطرح نفسه
مـــن االســـتطالع أعـــاله، مـــن خـــالل إجيـــاد آليـــة سياســـية جديـــدة للتعامـــل مـــع الشـــعب 

 ! األمريكي وقيادته عن قرب دون إذعان أو تقدمي تنازالت؟
هـــذا التقـــارب يتطلـــب إجـــراء اســـتطالع للـــرأي العـــريب، ولكـــن هـــل مثـــل إجـــراء إن 

 !ية دون قيود قاتلة؟تسمح دولة عربية واحدة بذه الشفاف
مشــــاعر معــــاداة الواليــــات املتحــــدة  »بيــــو«يوضــــح اســــتطالع مركــــز أحبــــاث و  -ب

إىل % ٧٥فنســـــبة التأييـــــد ألمريكـــــا اخنفضـــــت يف بريطــــــانيا مـــــن : األمريكيـــــة يف اخلـــــارج
إىل % ٦١، ويف أملانيا اخنفضـت مـن %٣٧إىل % ٦٣فرنسا اخنفضـت من ، ويف %٥٨
٣٨. %  

أن نســـبة القـــلق األمريكــي األكــرب، هــو ردة الفعــل يف  ح االســـتطالعـوكــذلك يوضــ
ــــــات و اإلســـــــالمية الصـــــــديقة ألمريكــــــا بعــــــد احـــــــتالل العــــــراق، فاملؤيــــــد لالــــــدو  ن للعملي

يف % ٢٧تان، و ـيف باكسـ% ٣٦يف تركيا، % ٥٩االسـتشهادية ضد أمريكا يف العراق 
لنســـخة العربيـــة ا( »بيـــو«اســـتطالع للـــرأي ملركـــز أحبـــاث ! (نيف األرد% ٢٤املغـــرب، و 

Foreign Policy(. 
تعليقنا على هذين االستطالعني هو أن على أمريكا أن تغري من سياستها اخلارجيـة 

 !إذا أرادت أن حتافظ على مصاحلها العاملية
بريطانيا، : ومن خالل استطالع للرأي مشل عشرة دول حليفة ألمريكا هي -ج

ـــــان، كو  ـــــة، املكفرنســـــا، أســـــبانيا، روســـــيا، إســـــرائيل، الياب ـــــا اجلنوبي ــــــســري ـــــدا، ـ يك، كن
 : وأسرتاليا، وكان السؤال العاملي يف هذه الدول
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مــاذا لــو شــاركتم يف االنتخابــات األمريكيــة ؟ باســتثناء إســرائيل وروســيا اللــذين أيــدا 
ــــوش، ومهــــا طبعــــاً مســــتفيدين مــــن سياســــة  احلــــرب علــــى «، و»الضــــربات االســــتباقية«ب

جـون  «سـتطالع الـرأي يف الـدول األخـرى أيـدوا فإن مجيـع املشـرتكني يف ا(!)  »اإلرهاب
 Herald Tribune, October 17th  اسـتطالع رأي لصـحيفة هريالـد تريبيـون!! (»كـريي

2004.( 
هل سيبقى الناخب األمريكي أو العاملي علـى : ولكن من املمكن أن نسـأل أنفسـنا

 رأيه أعاله دون تغيري؟ 
البـــاً ال خيضـــع الســـرتاتيجية طويلـــة طبعـــاً اإلجابـــة ال؛ ألن صـــوت مســـتطلع الـــرأي غ

فمـثًال مـن أقـوى األوراق الـيت حـاول الـرئيس بـوش أن . املدى، وإمنا يتأثر مبصلحته اآلنية
يــؤثر بــا علــى الناخــب األمريكــي يف محلتــه االنتخابيــة األخــرية، هــي ورقــة األمــن القــومي 

ـــــ  ــــأن مــــا يقــــارب ال القــــومي مــــن األمــــريكيني يتصــــدر األمــــن % ٥٥األمريكــــي، علمــــاً ب
 .اهتماماتم

إن قضية األمن األمريكي، وقد أثريت بقوة، فذلك رمبا ألن بوش كـان يعتـرب األمـن الورقـة 
م، وأن ذلــك جيلــب حنــوه، علــى أقــل تقــدير، معظــم ٢٠٠٤األوىل واألكثــر أمهيــة يف انتخابــات 

 ! الناخبني الذين مل يكن قد حددوا بعد ملن سيصوتون من اخلصمني الرئاسيني
ــ م بأنــه ١٦/١٠/٢٠٠٤ة أخــرى ميكــن اعتبــار إعــالن الــرئيس بــوش يــوم مــن ناحي

وقــع قانونــاً جديــداً يلــزم وزارة اخلارجيــة األمريكيــة بإحصــاء األعمــال املعاديــة للســامية 
(حول العامل وتقومي مواقف الدول من هذه املسألة

20F

، استدراجاً مـن الـرئيس األمريكـي )١
 . وعنيفةللعرب واملسلمني أن تكون ردة فعلهم شديدة 
 !ولكن هل استوعب املسلمون هذه اللعبة ؟

                                                 
 . م١٧/١٠/٢٠٠٤الحياة،  )۱(
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 المحور الرابع 
 المساهمة الممكنة لمسلمي الغرب في نهضة العالم اإلسالمي

العـامل اإلسـالمي  ةقبل أن نفكر بأن مسلمي الغـرب البـد هلـم مـن املشـاركة يف �ضـ
اجحـاً، ونتعامـل جيب أن نعرتف يف البداية بأننا نعاين من مشكلة، وإذا مل جند عالجـاً ن

فمـثًال عنـدما ننظـر . معها بشفافية مطلقة، فنعتقد بأن احلال سيتجه من سـيء إىل أسـوأ
يف تقرير التنمية البشرية عن ترتيب دول العامل، من حيث التنمية البشرية، جند أن الدول 

يبهـا  فمثًال أهم الدول اإلسالمية من الناحية السكانية جند ترت. ةاإلسالمية تقع يف املؤخر 
، ١٠٧، اجلزائــر ١٠٦، إيــران ٩٦، تركيــا ٧٣اململكــة العربيــة الســعودية ترتيبهــا : كالتــايل

، ١٣٩، بـــــــــنغالديش ١٣٨، الســـــــــودان ١٢٦، املغـــــــــرب ١٢٠، مصـــــــــر ١١٠ســـــــــوريا 
 )21F١( . ١٥٢، ونيجرييا ١٤٤، باكستان ١٤٢الكامريون 

أمـم األرض أعاله يوضح أن العامل اإلسالمي يقع باألرقام يف ذيل القائمة ما بني 
(رغـــم اإلمكانـــات الضـــخمة الـــيت وهبهـــا اهللا ســـبحانه وتعـــاىل لـــه

22F

ونعتقـــد أن أفضـــل . )٢
ـــيت يعـــاين منهـــا هـــو حـــدوث تعـــاون  احللـــول إلنقـــاذ العـــامل اإلســـالمي مـــن الكـــوارث ال
تنظيمــي كبــري مــا بــني منظمــات تشــتمل علــى جمموعــة مــن املثقفــني املســلمني يف العــامل 

ونعتقـد . جمموعـة مـن املسـلمني املقيمـني يف الغـرباإلسالمي، ومنظمات تشتمل على 
أن الــدور األهــم يفــرتض أن يقــوم بــه مســلمو الغــرب؛ ألن هــامش احلركــة عنــدهم أكــرب 

اإلســـالمي، ولكننــا نـــرى أن مـــن  مــن هـــامش احلركـــة الــيت توجـــد عنـــد أقــرا�م يف العـــامل
 : أولويات العمل اإلسالمي يف الغرب أن يشتمل على

                                                 
 . م٢٠٠٣تقرير التنمية البشرية لعام  )۱(
 . راجع آل ثاني، فهد، جيواستراتيجية العالم اإلسالمي )۲(
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، واحتـرام قـوانينهم مادمنـا فـي أوطـانهم، م عنـد اآلخـرينتحسين صورة اإلسـال 
، وأسـتطيع أن أؤكـد بـأن كـل شـخص بدون أن نتنازل عـن األمـور التـي تمـس عقيـدتنا

يف الغرب ميتلك من احلرية الشخصية ما أعطانا إياه اإلسالم، إال ما نـدر، مثـل التشـريع 
ـــات املـــدارس، وطبعـــاً  ـــأن اجلديـــد يف فرنســـا لرفـــع احلجـــاب عـــن طالب ـــا حـــىت نقـــول ب علين

كــم هــي احلقــوق املدنيــة : املســلمني مضــطهدين يف الغــرب أن نضــع مقياســاً رقميــاً دقيقــاً 
املسـلوبة مــن املســلمني؟ وكــم هــي احلقـوق املدنيــة الـيت حيصــلون عليهــا؟ أعتقـد لــو أخــذنا 
ذلــك بالنســبة والتناســب ســنجد أن احلقــوق املســلوبة مــن املســلمني يف الغــرب ال تصــل 

يضــاف إىل ذلــك أن يف الغــرب . مقارنــًة مــع احلقــوق الــيت حيصــلون عليهــا% ١حــىت إىل 
الكثري من القنـوات واآلليـات ذات الشـفافية الكاملـة الـيت يسـتطيع املسـلمون مـن خالهلـا 

 . كما ذكرنا أعاله% ١املطالبة حبقوقهم املسلوبة، اليت ال تتجاوز 
طنني يف العـــــامل عنـــــدما تســـــلب حقـــــوق املـــــوا: ولكـــــن الســـــؤال الـــــذي يطـــــرح نفســـــه

ـــة  اإلســـالمي يف أوطـــا�م، هـــل توجـــد القنـــوات واآلليـــات ذات الشـــفافية العاليـــة للمطالب
 حبقوقهم؟

وأؤكــد هنــا بــأن املســلمني غــري مكــروهني يف الغــرب، ذكــر تقريــر للــس العالقــات 
عـــــن الصـــــورة الســـــلبية الـــــيت حيملهـــــا التمـــــع األمريكـــــي ) كـــــري(األمريكيـــــة اإلســـــالمية 

منهم متفقون مع تصرحيات مثل الديانة اإلسالمية % ٢٦: ت كالتايلللمسلمني فكان
إن املســلمني يعلمــون أوالدهــم كراهيــة غــري : مــع القــول% ٢٩تعلــم العنــف والكراهيــة، 

يــــــرون أن املســــــلمني يعطــــــون قيمــــــة للحيــــــاة أقــــــل مــــــن الشــــــعوب % ٢٧املــــــؤمنني، و 
  )23F١(.األخرى

                                                 
 . ٨١٩٧الراية، العدد ) ۱(



 
 
 
 
 

 
 
 دور مسلمي الغرب في نهوض العالم اإلسالمي                     فهد بن عبد الرحمن آل ثاني  

 

 -١٠١ -

ــــــذلك ميكــــــن القــــــول حــــــتالل األمريكــــــي م، واال٢٠٠١بــــــأن أحــــــداث ســــــبتمرب : ل
ألفغانســـتان والعـــراق، وتركيـــز معظـــم اإلعـــالم األمريكـــي علـــى إعطـــاء صـــورة ســـلبية عـــن 
املســلمني، تلــك األحــداث املــذكورة كلهــا، مل تــؤثر إال علــى ربــع األمــريكيني، بإعطــائهم 

وردة الفعـل هـذه سـلبية يف مجيـع التمعـات يف حالـة احلـروب ! صورة سلبية عن اإلسـالم
 )24F١(.أو ما شابهاما بني األمم 

والـــذي يـــدعم رأينـــا بـــأن آراء األمـــريكيني ليســـت ســـلبية عـــن الثقافـــة اإلســـالمية هـــو 
للــديانات واحليــاة العامــة يف شــهر ديســمرب  »بيــو«اســتطالع الــرأي الــذي قدمــه منتــدى 

من األمريكيني الذين استطلعت آراؤهم لديهم صور إجيابية عن % ٥٩م، وكان ٢٠٠١
قسـم ديـن جـامعي  ٩٠٠سـبتمرب، أظهـر مسـح لــ  ١١أحـداث وكذلك، بعد .. اإلسالم

واآلن أصـــبحت . قامـــت بـــه مجعيـــة وقـــف ليلـــي أن ثلثهـــا ال يقـــدم فصـــوًال عـــن اإلســـالم
اجلامعات يف تنـازع طلبـاً خلـرباء اإلسـالم، ومعظـم احللقـات الدراسـية يف الفصـل اجلـامعي 

(عن اإلسـالم مت التسـجيل بـا أكثـر مـن احلـد
25F

 هـل نسـتطيع أن ولكـن حنـن كمسـلمني. )٢
 !نتعامل إجيابياً مع هذا اإلقبال على اإلسالم؟

ولكــن دعونــا نــذهب إىل أمريكــا مــرًة أخــرى ونفــرتض أنــه لــو اســتطعنا أن جنــري 
اســتطالعًا للعنصــريني البــيض األمــريكيني، ملعرفــة الصــورة الســلبية الــيت حيملو�ــا ضــد 

مـــــريكيني ضـــــد الســـــود الســـــود األمـــــريكيني، لوجـــــدنا أن الصـــــورة الســـــلبية للبـــــيض األ
من الشعب األمريكي %  ٧٠وذلك يعين أن % ٩٠األمريكيني تصل إىل أكثر من 

 !من الشعب األمريكي رغم أن اجلميع يعتنقون الديانة املسيحية% ١٠يكره 
األمـــريكيني الـــذين تبلـــغ  »اهليســـبانك«وكـــذلك لـــو اســـتطعنا أن نـــذهب إىل منـــاطق 

ــــــ، وأجرينـــــا اسعب األمريكـــــي تقريبـــــاً ــــــــــمـــــن الش% ١١نســـــبتهم  تطالعاً للـــــرأي ملعرفـــــة ــــ
                                                 

 . ردة فعل الشعوب في حالة الكوارثأعاله لقياس  ٦ويمكنكم مراجعة المحور الثالث رقم  )۱(
 . ٨٢نيوزويك، العدد  )۲(
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 »اهليســـبانك«مشـــاعرهم الســـلبية عـــن البـــيض األمـــريكيني لوجـــدنا نســـبة الكراهيـــة لـــدي 
خرافيــة ضــد البــيض األمــريكيني، ونفــس مشــاعر الكراهيــة توجــد عنــد البــيض أيضــاً ضــد 

وكـذلك لـو أتينـا إىل ! رغم أن مجيعهم يعتنقون ديانة واحـدة هـي املسـيحية »اهليسبانك«
ــــة موقــــف  ــــرأي ملعرف ــــا أن جنــــري اســــتطالعاً لل ــــدا الشــــمالية وحاولن ــــا إىل أيرلن ــــا وذهبن أورب
الكاثوليــك املســيحيني مــن الربوتســتانت املســيحيني لوجــدناهم حيملــون صــورة قامتــة عــن 
ـــــرا�م مـــــن  الربوتســـــتانت، وكـــــذلك الربوتســـــتانت حيملـــــون صـــــورة قامتـــــة الســـــواد عـــــن أق

 !!الكاثوليك
ل هلا إذاً هي أن صـراعات الغـربيني فيمـا بيـنهم أكثـر وأعمـق إن النتيجة اليت سنتوص

ولكن من أكرب مشاكل املسلمني عندما .. من الصورة السلبية اليت حيملو�ا عن اإلسالم
بواسطة بعض املراكز املتخصصة، يتم استدراجهم بكل ) اآلخر(ُيستدرجون للصراع مع 

املــة عــن اإلســالم لألســف ســهولة، واســتدراجهم هــذا يــؤدي إىل عكــس صــورة ســلبية ك
 !!الشديد 

 : وخالصة القول أعاله
إن من مهامنا كمسلمني، وخاصة مسلمي الغرب، هو عكس الصورة اإلجيابية عـن 

ويف احلقيقــة فــإن الديانــة اإلســالمية لــو اســتوعبناها االســتيعاب الســليم كلهــا .. اإلســالم
ني املســـلمني وأصـــحاب صـــور إجيابيـــة يف املعـــامالت مـــا بـــني املســـلمني وأنفســـهم، ومـــا بـــ
 !هل نستوعب الدرس؟: الديانات والثقافات األخرى، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه

، يفترض على األقليات المسلمة في الغرب، إعادة تنظيم أنفسهموأعتقد بأنه  
ـــــات السياســـــية واالقتصـــــادية  »اللوبيـــــات«مـــــن خـــــالل األحـــــزاب و والتكـــــتالت واجلمعي

ـــــوالثق وهــــذه التنظيمــــات لــــو جنحــــت يف . معــــات املدنيــــة بشــــكل عــــامافية واخلرييــــة والتـ
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، وجنح اإلصالح احلقيقي، ال املكياج السياسي يف العامل اإلسالمي، فمن املمكن بالغر 
طبعــاً  -أن يــتم التنســيق التنظيمــي والفــين مــا بــني التمعــات املدنيــة يف العــامل اإلســـالمي 

الغـــرب، وأعتقـــد أن هـــذا هـــو أول والتنظيمـــات اإلســـالمية يف  -بعـــد اإلصـــالح أعـــاله 
 .خطوات نقل املعرفة احلقيقية والتقدم من دول عامل الشمال

وأوىل اخلطـــوات الـــيت مـــن املمكـــن أن يبـــدأ  بـــا التعـــاون مـــا بـــني العـــامل اإلســـالمي 
ومسلمي الغرب، ومبوافقة ومشاركة الدول الغربية، هـو التطـوير اإلجيـايب للتعلـيم يف العـامل 

 :ل التايلاإلسالمي، من خال
دعــم مراكــز البحــوث يف العــامل اإلســالمي بــالتجهيزات املعمليــة والبحثيــة فضــًال  -أ

 .عن الدعم املايل
تقدمي برامج للمعونة الفنية يف شـكل دعـم وتطـوير البنيـة األساسـية لتجهيـزات  -ب

 .املعامل البحثية باجلامعات اإلسالمية
ت املتقدمــة مبــا يســهم يف زيــادة دعــم اجلامعــات اإلســالمية بتكنولوجيــا املعلومــا -ج

 .فاعلية العملية التعليمية باجلامعات اإلسالمية
 .تقدمي منح للباحثني املسلمني إلكمال دراساتم العليا يف اجلامعات الغربية -د

تقـــــدمي دعــــوات للبـــــاحثني املســــلمني للمشـــــاركة يف املــــؤمترات الـــــيت هلــــا عالقـــــة  -هـــــ
 .بتخصصاتم وتعقد يف الدول الغربية

ـــدما  -و تكـــرمي البـــاحثني املســـلمني، ســـواء يف الغـــرب أو يف العـــامل اإلســـالمي، عن
يقـــدم الواحـــد مـــنهم عمـــًال علميـــاً كبـــرياً يســـاهم يف تقـــدم وتطـــور البشـــرية يف الـــاالت 

ماليــاً ومعنويـاً، وأن يتضــمن الرتقيــة يف وظيفتــه، : املختلفـة، علــى أن يكــون هـذا التكــرمي
 !ى تقدمي كل ما عندهموذلك سيحرض زمالءه اآلخرين عل
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 المحور الخامس 
 الخاتمة

 : استيعاب إدارة اللعبة -١
هناك مصاحل اسرتاتيجية صهيونية، ومـن بعـض املنظمـات املتطرفـة، لكـي تثبـت بـأن 

فمــن خــالل . الغــرب أعــداء لنــا، وهــم يف احلقيقــة ليســوا أعــداء لنــا وحنــن لســنا أعــداًء هلــم
بـــــل الغـــــربيني إلحـــــداث تقـــــارب مـــــع العـــــامل متابعتنـــــا، هنـــــاك حمـــــاوالت مســـــتميتة مـــــن ق

اإلسالمي، فمثًال هناك دعوة أوربية حلوار احلضارات بني الغـرب واملسـلمني يتزعمهـا كـٌل 
املستشـــار األملـــاين،  »جريهـــارد شـــرودر«رئـــيس وزراء أســـبانيا، و »خوســـيه ســـباتريو«مـــن 

لـدور الـذي نائـب رئـيس وزراء ايطاليـا، وكـذلك يفـرتض أن نشـيد با »جان فرانكوفيين«و
(ويل عهد بريطانيا منذ عقد من الزمان »تشارلز«يقوم به للدفاع عن اإلسالم األمري 

26F

١(. 
 من هناك حترك الغرب، ولكن ماذا عن العامل اإلسالمي؟

أعتقـــد مـــن دون وجـــود منظمـــات إســـالمية ســـليمة ومتعافيـــة وممثلـــة إلرادة الشـــعوب 
، ألن األشــــخاص أعــــاله الــــذين )اآلخــــر(اإلســــالمية، ال نســــتطيع أن جنــــري حــــواراً مــــع 

يريــــدون التقــــارب مــــع العــــامل اإلســــالمي مجــــيعهم ميثلــــون إرادة شــــعوبم، ولكــــن معظــــم 
إذاً املشـكلة . األشخاص الـذين يفـرتض أن ميثلـوا املسـلمني، فيمثلـو�م رغمـاً عـن أنـوفهم

إدارات إســالمية مرتهلــة : ليســت مشــكلة ثقافــة إســالمية وثقافــة غربيــة، بــل املشــكلة هــي
 !دارات غربية متقدمةوإ

 
                                                 

 . ١٣٦٣١القدس، العدد  )۱(
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فمــثًال توقيــع الــرئيس .. وعلينــا كمســلمني اســتيعاب أســلوب االســتدراج واالســتفزاز
، يعتـــرب اســـتفزازاً للمســـلمني )27F١( »معـــاداة الســـامية«لقـــانون جديـــد حتـــت عنـــوان  »بـــوش«

واستدراجاً عدوانياً هلم، ولكـن إذا اسـتوعبنا اللعبـة نسـتطيع أن نـرد عليهـا، غـري أن ذلـك 
 .إال إذا استطاع املسلمون إعادة تنظيم أنفسهم بطريقة صحية لن حيدث

والعــرب ســاميون «: وقــد أعجبتنــا مقالــة للكاتــب حممــد شــاكر عبــد اهللا، يقــول فيهــا
أبنــــاء نـــوح، ســــام وحـــام ويافــــث، «: وملخــــص قـــول الكاتـــب ..»أيضـــاً يـــا مســــرت بـــوش

رب مـن سـاللة إمساعيـل وإبراهيم عليه السالم وذريته ينتسبون إىل نوح عليه السالم، والعـ
بــن إبــراهيم عليــه الســالم، وإذا جنحــت فكــرة نســب نــيب اهللا إبــراهيم بســام بــن نــوح، فــإن 

 .)28F٢(»العرب بديهياً سريتبطون بسام هذا بنفس قوة ارتباط اليهودية
شـكراً إذا  : ونقـول لـه »بـوش«ورأينا إننـا نسـتطيع أن نرسـل رسـالة هزليـة إىل الـرئيس 

رغـم أننـا كمسـلمني ال . يـة السـامية يشـملنا أيضـاً حنـن العـربكان قصدك أن قـانون محا
 !! نؤمن بالعنصرية اليت يؤمن با الرئيس بوش

يتمثــــل يف إظهــــار أن  »معــــاداة الســــامية«االســـتدراج اآلخــــر مــــن بــــوش يف قـــانون 
الصـــراع الـــدائر اليـــوم هـــو بـــني الســـامية والعـــرب، أو بـــني اليهـــود واملســـلمني، ولكـــن يف 

وال ذاك، إن الصـــــراع احلقيقـــــي إمنــــا علـــــى حقـــــوق مغتصـــــبة للشـــــعب احلقيقــــة ال هـــــذا 
الفلســطيين يف أرض فلســطني، فكــان بــاألحرى علــى الــرئيس بــوش أن يقــول لصــديقه 
شارون أن يعيد أرض الفلسطينيني إليهم، وأحتدى أن يبقى أي صـراع غـري ذلـك، ألن 

 ).٦:الكافرون(      : حكم الدين واضح وصريح

                                                 
 . ٦راجع أعاله المحور الثالث البند رقم  )۱(
 . ١٢٦٣٤القدس، العدد  )۲(
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 :ث عن سياسة خارجية جديدةأمريكا تبح -٢
م ٢٠٠٠/٢٠٠٤أمريكـــــا فشـــــلت يف سياســـــتها اخلارجيـــــة يف عهـــــد الـــــرئيس بـــــوش 

والــدليل علــى ذلــك اســتطالع الــرأي يف احملــور الثالــث أعــاله، وكــذلك فشــلت أمريكــا يف 
املتخصصــة يف شــؤون  »كــاثي جــانون«أفغانســتان بعــد احتالهلــا، فاألكادمييــة األمريكيــة 

أمريكا أجنـزت الـدمار يف أفغانسـتان، فبـدًال مـن التعامـل مـع : تقولأفغانستان وباكستان 
خصـــم واحـــد امســـه طالبـــان أصـــبحنا نتعامـــل مـــع جمموعـــة ال تعـــد وال حتصـــى مـــن أمـــراء 
احلرب، وكل واحد منهم لديه املليشيا اخلاصة به مثل عبدالرسول سياف، وحممد فهـيم، 

هــؤالء ميلكــون : وتقــول الكاتبـة. .وعبـد الرشــيد دوسـتم، ورئــيس أفغانســتان السـابق ربــاين
جيوشـــهم اخلاصـــة بـــم، وســـجو�م اخلاصـــة بـــم، وحيصـــلون علـــى ريـــع كبـــري مـــن جتـــارة 

  )29F١( .مليار دوالر ٢,٣م إىل ٢٠٠٣املخدرات اليت وصلت يف عام 
. أمــــا بالنســــبة للعــــراق فاالســــرتاتيجية األمريكيــــة أخطــــأت خطــــأ جســــيماً باحتالهلــــا

سياسـة العصـا واجلـزرة جنحـت : يقـوالن »ديفيد كورتريـت«و »جورج لوبري«فاألكادمييني 
مع صدام، وكان علينا باالستمرار عليها، والدليل على ذلك من بعد حترير الكويت عام 

إ�ــــاء مشــــكلة : م، فالعقوبـــات جنحــــت مـــع العــــراق حبيــــث أجـــربتم علــــى التـــايل١٩٩١
صــدام مــن احلــدود السياســية مــع الكويــت، وقلصــت مــن الريــع الــذي كــان حيصــل عليــه 

الــنفط، وحرمــت صــدام مــن بنــاء جيشــه بعــد هزميــة حــرب الكويــت، وحرمــت صــدام مــن 
  )30F٢( .تطوير أي برامج ألسلحة الدمار الشامل

قق ـــــــــتطيع أن حيــــكرْين كانـا يركـزان علـى أن بـوش كـان يســــــظ أن املفـــــــوهنا نالح
 .يةما يريد من احتواء، وما يليه من تغيريات يف العراق، من خالل العقوبات الذك

                                                 
)۱( Foreign Affairs, May,June 2004                                                                                                           
)۲( Foreign Affairs , July–August, 2004, P.19                                                                                          
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وطبعــاً حنــن نــدعم الــرأي أعــاله، ألن كارثــة احــتالل العــراق جعــل الدولــة يف مرحلــة 
وهناك خطر أن تتحول الدولة العراقية إىل شظايا متنـاثرة، أي دويـالت صـغرية .. هالمية

 !متناحرة، وسيرتتب على ذلك انعكاسات سلبية يف املنطقة بأكملها
راق أدى إىل إذعـــان الـــرئيس الليــــيب وطبعـــاً الـــرئيس بـــوش يتفـــاخر بــــأن احتاللـــه للعـــ

ملطالـــب أمريكـــا، مبعـــىن أنـــه باســـتخدم الدبلوماســـية الصـــلبة مـــع دولـــة أو دولتـــني مـــارقتني 
ينحـــل عقـــد الســـبحة للـــدول املارقـــة األخريـــات، أي أن معظـــم الـــدول املارقـــة ستستســـلم 

 !للشروط دون مطالب
كــان الــرئيس .. أفــإن بــوش قــد أخطــ -كمــا يقــول األكادمييــان أعــاله  -وهنــا أيضــاً 

إ�ـاء براجمــه املخفيــة ) ٢(إ�ـاء دعمــه لإلرهـاب الــدويل ) ١: (معمـر القــذايف عنـدما أعلــن
إلنتاج أسلحة الدمار الشامل، مل يفعل ذلك بسبب االحتالل األمريكي للعراق، ولكـن 

 .بسبب العقوبات اليت فرضت على ليبيا يف تسعينيات القرن املاضي
ت ليبيـا يف التســعينيات تقبـل التفــاوض، وأقنعـت ليبيــا فعقوبـات األمــم املتحـدة جعلــ

علـــى تســـليم املتهمـــني يف قضـــية لـــوكرييب إىل حمكمـــة العـــدل الدوليـــة يف الهـــاي، وتقريـــر 
م عملياتـا اإلرهابيـة، ١٩٩٦أمريكا السنوي عن اإلرهاب أثبت أن ليبيا قلصت يف عام 

علــى اإلرهــاب، وأخــرياً  وكــذلك التفــاوض مــع ليبيــا ســاهم يف إشــراكها يف عمليــة احلــرب 
كشــفت ليبيــا عــن مجيــع براجمهــا ألســلحة الــدمار الشــامل، وكــذلك وافقــت علــى إلغــاء 

(الربنامج بشكل كلي
31F

١( . 

إن أكرب إجناز تتفاخر به إدارة بوش هـو أن استسـالم ليبيـا إمنـا كـان بسـبب احـتالل 
ليبيــا إمنــا بســبب ال وكــال، إن استســالم : العــراق، واملفكــران األمريكيــان أعــاله يقــوالن لــه

 .القرن املاضي تعقوبات األمم املتحدة املفروضة عليها يف تسعينيا
                                                 

)۱ (Foreign Affairs, July-August, p.102 . 
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م فاشــلة بكــل ٢٠٠٤ – ٢٠٠٠ ةوخالصــة ذلــك أن سياســة أمريكــا اخلارجيــة يف الفــرت 
هـل توجـد عنـدنا اإلدارات املؤهلـة للتعامـل مـع : ولكن السؤال الـذي يطـرح نفسـه!! املقاييس

 !�ا كالعادة السياسات التابعة؟أم أ! سياسة أمريكا اخلارجية؟

 هل هم أمة مهزومة؟ .. المسلمون –٣
 هل املسلمون أمة مهزومة؟

نعــــم أو ال، إال مــــن خــــالل اســــتطالعات الــــرأي، : حنــــن هنــــا ال نســــتطيع أن نقــــول
العــريب وتركــز علــى وضــع  وأفضــل اســتطالعات للــرأي اســتطعنا احلصــول عليهــا يف العــامل

ففــــــي جمموعــــــة مــــــن . »اجلزيــــــرة نــــــت«اســــــتطالعات أســــــئلة تــــــم الشــــــارع العــــــريب هــــــي 
 :االستطالعات، اليت يُعد املشاركون فيها باآلالف، الحظنا التايل 

بـنعم، % ٨٧هل تؤيد االنتفاضة رغم جسامة التضحيات الفلسـطينية ؟ أجـاب  -
 علماً بأن معظم احلكومات العربية حتاول احتواء االنتفاضة وتوقيفها، 

ياً ورمسيــاً، وراء غيــاب اإلدانــات الدوليــة لــازر إســرائيل هـل الصــمت العــريب، شــعب -
مــن املســتطلع رأيهــم يقولــون إن اإلدارات % ٨٥يعــين .. بــنعم% ٨٥يف غــزة؟ واإلجابــة 

 . العربية مقصرة يف التعامل إجيابياً مع جمازر غزة
هــل خيــدم الصعـــود غــري املســـبوق ألســعار الــنفط املــواطن العــريب ؟ اإلجابــة طبعــاً  -

 .ال %٦٢
إذاً نســتطيع أن نســتخلص مــن املــذكور أعــاله أن مرحلــة الكآبــة الــيت يعــاين منهــا 

وإذا كانــــت هــــذه .. لبية اإلدارات العربيــــةــــــاملــــواطن العــــريب هــــي نتيجــــة مــــن نتــــائج س
معنويات املواطن العريب، والعامل العريب هو قلب العامل اإلسالمي، فكيف تعتقدون أن 

 !فعلية ال صورية إلداراتا ؟هذه األمة ستتطور دون إصالحات 
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 المسلمون األمريكيون 
  النمو تالواقع وٕامكانيا

(األستاذ نهاد عوض 
0F

*( 
 

: التفكري يف مستقبل املسلمني يف أمريكا جيب أن يسري يف وقت واحد على مستويات مخسة أساس، وهـي 
انـب الضـعف الفر  املتاحة أما  مسلمي أمريكا؛ واخطةا  ايطةة بم؛ وعناصر القوة اليت ميتلكو�ـا؛ وجو 

الـيت يعــانون منهــا؛ وكــذلك وجــود  ؤيــة مســتقبلطة واسـعة غــري حمبوســة يف تفاصــطل الواقــع، تعمــل علــى ترشــطد 
 .حركة وتفكري مسلمي أمريكا فطما يتعلق مبستقبلهم على مدى عقود مستقبلطة قادمة

 

 مراحل تطور مسلمي أمريكا كجماعة: أوالً 
مــن فقــر  ،بصــفة عامــة، مني يف أمريكــايعــاين حقــل الد اســات املتعلقــة بشــؤون املســل

واضــــــح طاصــــــة فطمــــــا يتعلــــــق بالد اســــــات املتعلقــــــة بنشــــــاط املســــــلمني يف احلطــــــاة العامــــــة 
(اخمريكطــة

1F

، ويظهــر ذلــك بوضــوح يف نــد ة االهتمــا  الــذي متنحــه بعــض أهــم وأحــدث )١
                                                 

 ).كير(اإلسالمية األمريكية لمجلس العالقات .. المدير العام) *(
)۱           ( Mohamed Nimer. “Muslims in American Public Life.” In: Yvonne Yazbeck Haddad (ed.), 

Muslims in the West: from Sojourners to Citizens. (Oxford University Press, 2002), p.169.  
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الــيت تتنـــاول أنشــةة مجاعـــات املصــاحل واحلركـــات االجتماعطـــة يف  -املوســوعات اخمريكطـــة 
ـــة وحركـــة املســـلمني يف أمريكـــا -لواليـــات املتحـــدة ا  ،لد اســـة املنظمـــات املســـلمة اخمريكط

علـــى الـــرغم مـــن اهتمـــا  هـــذه املوســـوعات بد اســـة  ،حلمايـــة حقـــوقهم وحريـــاتم يف أمريكـــا
مجاعات مصاحل وحركات اجتماعطة وسطاسطة ظهـرت للـدفاع عـن حقـوق ومصـاحل أقلطـات 

(ة اخمريكطني والالتطنطني وغريهمكالطهود واخفا ق  ،أمريكطة خمتلفة
2F

١( . 
ويكاد يقتصر اهتما  هذه املوسـوعات بشـؤون املسـلمني يف أمريكـا علـى قضـطتني أسـاس، 

نعتقـد أنـه   تطـأ هلـا الفرصـة املناسـبة والـيت ) Nation of Islam(تةـو  حركـة أمـة اإلسـال   :مها
(منظومـــة املعتقـــدات اإلســـالمطة الصـــحطحةلالطـــالع علـــى 

3F

ضـــايا املتعلقـــة بـــدو  الـــدول والق ؛)٢
(اإلسالمطة فطما يتعلق بالدفاع عن صو ة اإلسال  يف الواليات املتحدة

4F

٣( . 
مثــل موســوعة أكســفو د للعــا   -حــىت املوســوعات اإلجنلطزيــة احلديثــة عــن اإلســال  

عند تناوهلا لقضطة اخقلطـات املسـلمة يف التمعـات غـري  -أغفلت  -اإلسالمي املعاصر 
عن د اسة التحديات الواقعطة اليت تواجه اخقلطة املسلمة يف أمريكا، واكتفـت  –املسلمة 

بتناول جدل علماا املسلمني التا  ي حول قضـطة تفسـري وجـود املسـلمني يف التمعـات 
(غري املسلمة وعالقتهم باخمة اإلسالمطة

5F

٤(. 
ات الـــيت تناولـــت تـــا يخ ـــــو  عـــدد متزايـــد مـــن الد اسـم حيـــل ذلـــك دون ظهــــولـــ

وحاضــر املســلمني يف أمريكــا كجماعــة، والــيت نعتمــد علــى جــزا كبــري منهــا يف إعــداد 
 .هذه الد اسة

                                                 
)۱                                     (                                                                              See for example: 

David Bradley and Shelley Fisher Fishkin. The Encyclopedia of Civil Rights in America, 
Vol. 2. (Sahrpe Reference, 1998). 
Immanuel Ness. Encyclopedia of Interest Groups and Lobbyists in the United States. 
(Sharpe Reference, 2000).  

)۲                                            (David Bradley and Shelley Fisher Fishkin. Ibed. Pp. 612-623  
)۳                                                                           (                  Immanuel Ness, op. cit. p. 589  
)٤ (John Esposito. The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, Vol. 3. (Oxford 

University Press, 1995), pp. 112-116  
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إىل أ بــع  ،كجماعــة  ،ميكــن تقســطم مراحــل تةــو  املســلمني يف أمريكــا ،بصــفة عامــة
  :مراحل أساسطة، وهي

 .مرحلة العبودية -١
 .�اية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين -٢
 .احلرب العاملطة الثانطة فرتة ما بعد -٣
 .الفرتة املعاصرة -٤

  :مرحلة العبودية -

وهـــو   ،١٤٩٢يـــرى املؤ طـــون أن تـــا يخ وجـــود املســـلمني يف أمريكـــا يعـــود إىل عـــا  
 للعا  اجلديد، بل وقبل ذلك، إذ يتحدث بعـض املـؤ طني عـن نيتا يخ اكتشاف اخو بط

بعـــض حبا تـــه املســـلمني، كمـــا أن اكتشـــاف كريســـتوفر كـــوملبس خمريكـــا كـــان مبســـاعدة 
تبــاع بعــض قبائــل العــا  اجلديــد اخصــلطة لعــادات إســالمطة كــدلطل علــى ايتحــدثون عــن 

وصول املسلمني إىل العا  اجلديـد قبـل كريسـتوفر كـوملبس، ويؤكـدون علـى وجـود العديـد 
 . من املسلمني بني اخفا قة الذي أحضروا إىل أمريكا يف موجات جتا ة العبطد الشائنة

وقد حاول بعض املؤ طني تتبع تا يخ املسلمني اخوائل يف مشال أمريكا ويف بعـض 
بلــــدان أمريكــــا الالتطنطــــة كالربازيــــل، كمــــا حــــاولوا تتبــــع نســــب العبطــــد املســــلمني الــــذين 
أحضـــــروا إىل القـــــا ة اخمريكطـــــة، كمـــــا اهـــــتم بعضـــــهم باخللفطـــــات احلضـــــا ية واملتمدنـــــة 

لعــــا  اجلديــــد، وذلــــك مــــن طــــالل تتبــــع الســــري يف ا الــــذي اســــتعبدوا ظلمــــاً  ،لألفا قــــة
ن مثـل أيـوب بـن سـلطمان ديـالو، و ومـنهم مسـلم ،الشخصطة القلطلة اليت تركها بعضـهم
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، ومثل أبو بكر صادق وهو من  ١٧٣١يف عا   وهو أمري أفريقي مسلم استعبد ظلماً 
 ، وقد مت للمعرفة اإلسالمطة يف أفريقطا قبل دطول االستعما اً اليت كانت مركز  ،تامبكتو

(تسجطل ود اسة طربة هؤالا املسلمني يف د اسات عدة
6F

١( . 

 :نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرينمرحلة  -

تحدة يف أوائل القـرن ـلمني والعرب إىل الواليات املـتدفقت موجة من املهاجرين املس
طاة ـنهــا علــى حــات الــيت تناولــت هــذه املرحلــة يف جــزا كبــري مـرين، و كــزت الد اســـالعشــ

ا  إىل الواليــات ـالــذين هــاجروا مــن بــالد الشــ) نو طحطـوأكثــرهم مســ(ني ـالعــرب اخمريكطــ
 اازـ أفردت أج اـً ع عشر وأوائل القرن العشرين، ولكنها أيضـر القرن التاسـدة يف أواطـاملتح

(منها حلطاة املسلمني العرب يف الواليات املتحدة
7F

٢( . 
مســـلمة مـــن عـــدة منـــاطق أساســـطة يف العـــا   كمـــا شـــهدت الفـــرتة نفســـها هجـــرات

الــيت أتــت مــن بلــدان كفطتنــا  والفلبــني  ،القــدمي، مثــل هجــرة مســلمي جنــوب شــرق أســطا
وســــط أو بــــا و أمريكــــا، وهجــــرة مســــلمي شــــرق  واســــتقرت معظمهــــا يف غــــريب ،وكمبوديــــا

(الواليات املتحدة يواالحتاد السوفطيت والذين استقروا يف شرق
8F

٣(  . 
طــــانج إىل أن الدا ســــات الــــيت متثــــل هــــذه املرحلــــة تشــــمل بعــــض نويشــــري ســــلطمان 

اخدبطات اليت تتنـاول مجاعـات ادعـت اإلسـال ، ولكـن معتقـداتا تبتعـد عـن معتقـدات 
ـــالـــدين اإلس ــــالمي الصـــــ ـــلى  أس هـــذه اجلماعـــات حـحطح، وعـــــ ــــركة اخمحديــــــــ ـــيت  ،ةــ ال

                                                 
)۱ ( Sulayman S. Nyang. “Islam in the United States of America: A Review of the Sources.”Op.cit. pp. 4-7  
)۲               ( Sulayman S. Nyang.  “Islam in the United States of America: A Review of the 

Sources.” Op. cit. pp. 7-19  
)۳                   (Sulayman S. Nyang. Islam in the United State of America. Op. cit. pp. 60-63  
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دي املنتظــر، مــريزا غــال  أمحــد أنــه املهــ –يف أوائــل القــرن العشــرين  –ادعــى مؤسســها 
وجــذب حولــه بعــض النــاس، علــى الــرغم مــن تعرضــه النتقــادات عديــدة مــن مســلمي 

 . شبه القا ة اهلندية

علـى اجلماعـات  -ضمن هـذه املرحلـة  -كما  كزت جمموعة أطرى من الد اسات 
الـــيت حاولــــت اســـتخدا  اإلســـال  لتربيــــر أفكا هـــا االنفصـــالطة عــــن  ،اخفريقطـــة اخمريكطـــة

ي وثقافتـه السـائدة الـيت مطـزت ضـد اخفا قـة، وعلـى  أس هـذه اجلماعـات التمع اخمريك
مـن اخفكـا  اخلاطئـة عـن اإلسـال ،  بعضـاً اليت ضمت معتقـداتا  ،»أمة اإلسال «مجاعة 

ات يف طالستطن يف بداية ،وقد حتول بعض أعضاا اجلماعة فطما بعد إىل اإلسال  الصحطح
ويف  ..إىل اإلسال  »مالكو  إكس«وهو  ركةحلالقرن العشرين بعد حتول أحد أبرز قادة ا

أمــة  حركــةمؤسـس (وهــو جنـل إيالجــا حممــد  ،»و يــث الـدين حممــد«ات انفصــل طالسـبعطن
وقـا  بتأسـطس مجاعـة أطـرى حتـت اسـم  ركـةعـن احل) ، الذي تويف يف احلقبة ذاتااإلسال 

 او  يؤد هذ، عقطدة أهل السنة واجلماعةت ناليت تب »)MAS(لتمع املسلم اخمريكي «
بأفكا هـــــا  ركــــة، إذ اســــتمرت احلعــــا اإلســــال  التطـــــا  إىل  ركــــةإىل حتــــول مجطــــع أفــــراد احل

 . »لويس فرقان« ويرأسها حالطاً  ..جديدة ةحتت قطاداالنفصالطة 
 :ما بعد الحرب العالمية الثانية مرحلة -

حــدة يف وتغةــي هــذه املرحلــة املوجــة اخطــرية مــن اهلجــرات املســلمة إىل الواليــات املت
والــيت قامــت بتأســطس العــدد اخكــرب مــن املنظمــات  ،النصــف الثــاين مــن القــرن العشــرين

ممـــا ســـاعد علـــى  ،يف الواليـــات املتحـــدة واملؤسســـات واملراكـــز اإلســـالمطة املوجـــودة حالطـــاً 
 . استقرا  مسلمي أمريكا ومنوهم

ة إىل إضــــاف -يف بدايــــة الســـتطنطات إذ ســـاعدت قـــوانني اهلجــــرة اخمريكطـــة اجلديـــدة 
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 ،موجـات الةــالب املســلمني القــادمني للد اســة بـالغرب، وثــو ة احلقــوق املدنطــة اخمريكطــة
يف زيــادة أعــداد املســلمني يف أمريكــا  -وتوجــه اخقلطــة اخفريقطــة اخمريكطــة حنــو اإلســال  

 . اتطبشكل ملحوظ منذ أواطر الستطن
ــــانجنســــلطمان «ويقــــول  هتمــــت بشــــكل ن الموعــــة اخطــــرية مــــن املهــــاجرين اإ :»ط

 ،وبتفـوق كبـري عـن املـوجتني السـابقتني مـن موجـات اهلجـرة املسـلمة إىل أمريكـا ،ملحوظ
منهـا  سـعطاً  ،وبنشـر املعرفـة اإلسـالمطة بـني املسـلمني املهـاجرين ،ببناا املؤسسات املسـلمة

واحلطلولـــة دون أن يــــذوبوا يف  ،للحفـــاظ علـــى اهلويـــة والديانـــة اإلســـالمطة بـــني املهـــاجرين
ن موجة اهلجرة الثالثة جلبـت معهـا مـوجتني اجتمـاعطتني داطلطتـني يف إ :ويقول ..التمع

وموجـة أسـلمة ) بنـاا املؤسسـات واملراكـز اإلسـالمطة(التمع املسـلم، ومهـا موجـة تأسـطس 
 . )9F١( )نشر املعرفة اإلسالمطة بني أفراد التمع املسلم(

ظمـــات حاولـــت جتمطـــع تأســـطس مســـلمي أمريكـــا ملن :ومـــن أهـــم معـــا  هـــذه املرحلـــة
ـــة ،املســـلمني املهـــاجرين إىل الواليـــات املتحـــدة يف مؤسســـات   ،بعـــد احلـــرب العاملطـــة الثانط

كــربى تعمــل باخســاس علــى محايــة هــويتهم ونشــر املعرفــة والنشــاطات اإلســالمطة بطــنهم، 
،  ١٩٦٣ عــا  يفوالـذي أســس ) MSA(احتــاد الةلبـة املســلمني  :ومـن هــذه املؤسسـات

، واحللقـــة  ١٩٨٢والـــذي أســـس يف عـــا  ) ISNA(مي لشـــمال أمريكـــا واالحتـــاد اإلســـال
 .  ١٩٧١والذي أسس يف عا  ) ICNA(اإلسالمطة لشمال أمريكا 

ةتها ـــــن منظمــات املرحلــة الثانطــة متطــزت بأنشإ :»كــا ين لطونــا د«وتقــول الباحثــة 
ى حلــدود عرقطــة ودينطــة معطنــة، مثــل غلبــة العــرب علــ غــري السطاســطة، وبانقســامها وفقــاً 

                                                 
)۱    (               Sulayman S. Nyang. Islam in the United State of America. Op. cit. pp. 64-66  
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االحتــاد اإلســالمي لشـــمال أمريكــا، يف مقابــل غلبـــة مســلمي شــبه القـــا ة اهلنديــة علـــى 
بتعــدد أنشــةتها  كمــا تتمطــز هــذه املنظمــات أيضــاً   ..احللقــة اإلســالمطة لشــمال أمريكــا

تضــــم حتــــت عضــــويتها مراكــــز  ،»مظلــــة«وبأ�ــــا متثــــل منظمــــات  ،االجتماعطــــة الدينطــــة
(ومؤسسات إسالمطة صغرية تابعة هلا

10F

١(.  

 :ة المعاصرةحلر مال -

علــى املرحلـة احلالطــة مـن مراحــل تةـو  املســلمني يف  »كــا ين لطونـا د«تةلـق الباحثـة 
املســـلمني «اســـم مرحلـــة  ،ات القـــرن العشـــرين حـــىت اآلنطالـــيت متتـــد منـــذ تســـعطن ،أمريكـــا

ن املرحـــة احلالطــــة متطــــزت بظهـــو  عــــدد مــــن املؤسســــات إ :، وتقــــول الباحثــــة»اخمـــريكطني
مثل قلة الرتكطز  ،مريكطة اليت أسست لتعاجل بعض مشاكل املرحلة السابقة هلااملسلمة اخ

وضعف املشا كة يف فعالطات احلطاة العامة اخمريكطة، واالنقسـا   ،على النشاط السطاسي
وعد  االنفتاح أما  املسـلمني اخمـريكطني مبختلـف انتمـاااتم  ،حول حدود عرقطة ودينطة

 . العرقطة والدينطة
لســــنة  مرتبــــة وفقــــاً  -ذه الفئــــة أ بــــع منظمــــات سطاســــطة مســــلمة، وهــــي وتضــــم هــــ

،  ١٩٨٨الذي أسس يف عـا  ) MPAC(ون العامة اإلسالمطة ؤ جملس الش –ائها ـإنش
ــــــس اإلســــــالمي اخمريكــــــي  وجملــــــس   ،١٩٩٠الــــــذي أســــــس يف عــــــا  ) AMC(والل
، والتحـــالف  ١٩٩٤الـــذي أســـس يف عـــا  ) CAIR(العالقـــات اإلســـالمطة اخمريكطـــة 

 . ١٩٩٤الذي أسس يف عا  ) AMA(اإلسالمي اخمريكي 

                                                 
)۱                                                                                                               ( Ibed, pp.237-238  



 
 
 
 
 

 
 

 مسلمو الغرب بعد أحداث سبتمبر
 

 -١١٨ -

 النمو المؤسسي لمسلمي أمريكا: ثانياً 

الصــــاد ة عــــن جملــــس العالقــــات  »صــــو ة وطنطــــة: املســــجد يف أمريكــــا«د اســــة تقــــد  
أول وأمشــل مســح مــن نوعــه خهــم فئــة مــن   ٢٠٠١يف عــا   »كــري«اإلســالمطة اخمريكطــة 

ال وهي املساجد، كما تتمطز الد اسـة أ وأكثرها انتشا اً فئات املؤسسات املسلمة يف أمريكا 
حنـــو  .وتوجهـــاتم ،مثـــل أعـــدادهم ،بتناوهلـــا خبعـــاد عديـــدة مـــن حطـــاة املســـلمني يف أمريكـــا

(التمع اخمريكي واإلسال ، ومستوى نشاطهم االجتماعي والسطاسي واإلعالمي
11F

١(.  
  :وسوف حناول تقدمي نبذة سريعة عن أهم نتائج الد اسة

 . ملطون مسلم ٧تقد  الد اسة عدد املسلمني يف أمريكا حبوايل  -١
اجلنـوب  :تقسم الد اسة املسلمني يف أمريكا إىل ثالث جمموعات  ئطسة، وهـي -٢

مـن %  ٢٥ميثلـون  ، وهـم، والعـرب%) ٣٠(ن و ، واخفا قة اخمريكط%) ٣٣(أسطويون 
 .مسلمي أمريكا

نصــف الثــاين مني يف أمريكــا طــالل التــدلل الد اســة علــى النمــو الســريع للمســل -٣
من املساجد يف أمريكـا مت تأسطسـها قبـل عـا  %  ٢، إذ تشري إىل أن من القرن العشرين

، كمـا أن غالبطـة املسـاجد  ١٩٨٠، بطنما مت تأسطس نصف املساجد بعـد عـا   ١٩٥٠
 . اتطمت تأسطسها بعد السبعطن) منها%  ٨٧(يف أمريكا 

ـــــة الــــيت ظهــــرت يف أعــــداد املســــاجد واملسوهــــذا يشــــري إىل الةفــــرة الكبــــري  لمني يف ـــ
(أمريكا يف النصف الثاين من القرن العشرين

12F

٢( . 
                                                 

)۱                            (                            Ihsan bagby, Paul M. Perl & Bryan T. Froehle. Op.cit  
)۲                                                                                                                            ( . Ibed, p22 
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أوضـــحت الد اســـة أن أحـــد أســـباب منـــو أعـــداد املســـلمني يف أمريكـــا يعـــود إىل  -٤
 ٢٠ا تفاع معدالت اعتناق اإلسال  بني اخمريكطني، إذا يعتنق اإلسال  كل عـا  حـوايل 

 .املائة منهم من اخفا قة اخمريكطنيألف أمريكي، سبعون يف 
يف  حنـــو االنـــدماج اإلجيـــايبأوضـــحت الد اســـة أن املســـلمني يف أمريكـــا ميطلـــون  -٥

ويرغبــون يف مزيـد مــن املشـا كة يف احلطـاة العامــة اخمريكطـة، إذ وافقــت  ،التمـع اخمريكـي
 ثــل جمتمعــاً علــى أن أمريكــا مت%) ٩٩(أغلبطــة ســاحقة مــن املســاجد املشــا كة يف الد اســة 

مـن املسـاجد علـى %  ٩٦لمني التعلم منـه، كمـا وافقـت ـميكن للمس تكنولوجطاً  دماً ـمتق
من املسـاجد %  ٨٩ات اخمريكطة، وأيدت ـلمني التوغل يف املؤسسـلى املسـأنه ينبغي ع

 . فكرة املشا كة يف العملطة السطاسطة اخمريكطة
ـــدة الـــيت بـــدأت املســـاجد يف كمـــا أشـــا ت الد اســـة إىل اخدوا  اجلديـــدة وامل  -٦ تزاي
، والـيت ختتلـف بعـض الشــيا الواليـات املتحـدةيف حطـاة املسـلمني يف تضـةلع بـا أمريكـا 

املسـاجد يف حطـاة املسـلمني يف البلـدان اإلسـالمطة تضـةلع بـا عن اخدوا  التقلطدية الـيت 
سطاســـــي دو  اإلعالمـــــي والالـــــطـــــالل الفـــــرتة املعاصـــــرة، إذا أشـــــا ت الد اســـــة إىل زيـــــادة 

مـــن املســـاجد بأنشـــةة تتعلـــق %  ٧٠لمســـاجد يف الواليـــات املتحـــدة، إذ تقـــو  حـــوايل ل
باالتصـــال والتعـــاون مـــع وســـائل اإلعـــال  اخمريكطـــة لتحســـني تغةطتهـــا لقضـــايا اإلســـال  

 ٤١طاسطني اخمــريكطني، كمــا اســتقبلت ـمنهــا باالتصــال بالســ%  ٦١لمني، وتقــو  ـواملســ
 .  ٢٠٠٠ني طالل عا  من املساجد سطاسطني أمريكط% 

هـــــذا إضـــــافة إىل نشـــــاط املســـــاجد يف القطـــــا  بأدوا هـــــا الةبطعطـــــة يف نشـــــر الـــــدعوة 
، ويف تقـــدمي املســـاعدات املالطـــة واالجتماعطـــة لألســـر )مـــن املســـاجد% ٩٢(اإلســـالمطة 

%  ٢١(المطة ـــــــــ، ويف بنــاا و عايــة املــدا س اإلس)مــن املســاجد%  ٨٤-٧٤(املســلمة 
 .)13F١( )من املساجد

                                                 
)۱                               (                                                                         Ibed, p.42, p.39 & p.35  
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   : المسلمة األمريكيةف المنظمات تصني -

، مـدير قسـم للـدكتو  حممـد منـر »يف مشـال أمريكـا نيلمسـلملدلطل املصاد  «د اسة 
 جامعــاً  تقــد  خول مــرة تصــنطفاً  ، ٢٠٠٢يف أواطــر عــا   ةالصــاد  ، »كــري«اخحبــاث يف 

همة على ماخمر الذي يعد طةوة  ،للمؤسسات واملنظمات املسلمة يف أمريكا الشمالطة
وعلـى سـبطل الـوعي  ،سبطل فهم البنطة املؤسسـاتطة للمجتمعـات املسـلمة يف أمريكـا وكنـدا

ـــــا يخ املســـــلمني يف أمريكـــــا وتوجهـــــات تةـــــو هم وتةـــــو  مؤسســـــاتم طـــــالل العقـــــود  بت
(اخطرية

14F

١(.  
فئــة  ٢١تقســمها إىل  ،منظمــة مســلمة يف أمريكــا وكنــدا ٢٢٨٣إذ حتصــي الد اســة 

فئــات كــربى وهــي املســاجد واملراكــز  ٨التحلطــل الــدقطق أساســطة، وتتنــاول منهــا بالشــرح و 
اإلســــالمطة، واملــــدا س املســــلمة، ومؤسســــات التنمطــــة التمعطــــة، واملؤسســــات الــــيت تقــــو   
كاحتــادات بــني أبنــاا عرقطــات بعطنهــا، ومنظمــات اخلدمــة االجتماعطــة واخعمــال اخلرييــة، 

ـــــة، ومنظمـــــات الشـــــؤون العامـــــة والسطاســـــطة،   ..ومراكـــــز اخحبـــــاثواملؤسســـــات اإلعالمط
ويبحث الكتـاب أهـم معـا  تةـو  اخنـواع السـابقة مـن املؤسسـات ضـمن اخلـربة املسـلمة 

(اخمريكطة
15F

٢(.  
فئـــة مـــن فئـــات املنظمـــات املســـلمة يف مشـــال أمريكـــا،  ٢١ويوضـــح اجلـــدول التـــايل 

 :وأعداد املنظمات املد جة حتت كل فئة

                                                 
)۱    (Mohamed Nimer. The North American Muslims Resource Guide: Muslim Community 

Life in the United States and Canada. (Routledge. 2002)  
)۲   ( Mohamed Nimer. The North American Muslims Resource Guide: Muslim Community 

Life in the United States and Canada. (Routledge. 2002)  



 
 
 
 
 

 
 

 نهاد عوض                                        النمو تالواقع وٕامكانيا: المسلمون األمريكيون

 -١٢١ -

 
 عددها نوع المنظمة عددها نوع المنظمة

 ٢٤ دو  نشر ١٢٠٩ املساجد
 ١٩ منظمات أعمال طريية وإنسانطة ٢٩٥ منظمات عرقطة
 ١٧ منظمات للشباب ١٧٨ منظمات طالبطة
 ١٧ شركات اتصاالت ١٧٢ املدا س اإلسالمطة

 ١٥  وابط مهنطة ٥٥ منظمات شؤون عامة
 ١١ منظمات نسوية ٥٠ مواقع إسالمطة كربى على اإلنرتنت

 ١٠ منظمات حبثطة ٤٩ ساجدجتمعات دينطة طا ج إطا  امل
 ٦ منظمات دعوية يف السجون ٣٨ منظمات للخدمات االجتماعطة

 ٣ جامعات إسالمطة ٣٢ منظمات تنمطة جمتمعطة
 ٣ أوقاف ٣٠ منظمات دعوية

 ٢٤ فئات أطرى غري مصنفة ٢٦ مؤسسات إعالمطة
 ٢٢٨٣:                  الموع الكلي للمنظمات

 
علـق بتوجهـات تةـو  اخقلطـة املســلمة تهمـة تمإىل عـدة نتـائج وقـد توصـلت الد اسـة 

(يف مقدمتها ما يأيتيف أمريكا، 
16F

١( : 
ينظمــــون أنفســـهم باخســـاس مــــن طـــالل منظمـــات دينطــــة  مســـلمي أمريكـــاأن  -١

 .  أكثر منه من طالل منظمات عرقطة أو على أسس إثنطة ،وعقائدية
العقـــد اخطـــري مـــن القـــرن طـــالل  ملحوظـــاً  نشـــةوا نشـــاطاً  مســـلمي أمريكـــاأن  -٢

ومواجهــة مــا يتعرضــون لــه ومــا تتعــر  لــه صــو تم مــن متططــز  ،العشــرين لتنظــطم أنفســهم
                                                 

)۱                                                                                                                            (          Ibed. 
Mohamed Nimer. The North American Muslims Resource Guide: Muslim Community Life 

in the United States and Canada. Op.cit. pp.172-177  . 
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ســـبتمرب املســــلمني يف  ١١وتشـــويه يف الـــدوائر العامــــة اخمريكطـــة، وقــــد دفعـــت أحــــداث 
 . هاالجتاه نفس

أن املنظمـــــات املســـــلمة اخمريكطـــــة املختلفـــــة تســـــعى يف اجتـــــاه تـــــوطني أنفســـــها  -٣
ســلمني يف أمريكــا، وذلــك مــن طــالل البحــث عــن قطــادات تقودهــا تكــون علــى د ايــة وامل

 . واسعة بالبطئة اخمريكطة
أن املســلمني يف أمريكــا ومنظمــاتم منخرطــون يف عالقــة اعتمــاد متبــادل واســعة  -٤

النةــاق بطــنهم وبــني التمعــات املســلمة طــا ج أمريكــا مــن ناحطــة، وبطــنهم وبــني التمــع 
ـــــى  اخمريكـــــي مـــــن ـــــك أن املســـــلمني يف أمريكـــــا حيصـــــلون عل ـــــة أطـــــرى، ويعـــــين ذل ناحط

مــــن أمــــوال، ومعرفــــة إســــالمطة، ومعرفــــة بــــالواقع (املســــاعدات واملــــوا د بأنواعهــــا املختلفــــة 
ـــــة مـــــن اخمـــــة اإلســـــالمطة والتمـــــع ) اخمريكـــــي، وطـــــربات يف إدا ة املؤسســـــات اخمريكط

 .ن واحدآاخمريكي يف 
ملهــــــاجرين إىل الواليــــــات املتحــــــدة تــــــأثروا باحلركــــــات مــــــن املســــــلمني ا اً أن كثــــــري  -٥

اإلســالمطة يف العــا  اإلســالمي وخبــربة هــذه احلركــات يف التعامــل مــع الــنظم السطاســطة يف 
وغطـــاب  العـــا  اإلســـالمي، والـــيت تتمطـــز يف جمملهـــا باملعانـــاة مـــن الـــنظم املنغلقـــة سطاســـطاً 

نظمــات املســلمة اخمريكطــة يســعى الدميقراططــة، ويف املقابــل هنــاك توجــه متزايــد داطــل امل
لالنفتاح على اخلربة السطاسـطة اخمريكطـة الـيت تتمطـز باالنفتـاح والتعدديـة وبثقافـة سطاسـطة 
معطنــــة، اخمــــر الــــذي حــــد مــــن دو  احلركــــات اإلســــالمطة يف حطــــاة املســــلمني يف أمريكــــا 

 .وجعلها تقتصر على اجلوانب التعلطمطة واالجتماعطة يف بعض اخحطان
املسلمني يف أمريكا يتوجهون حنو االندماج يف التمـع اخمريكـي وحنـو االنفتـاح  أن -٦

علــى طربتــه التعدديــة، ويــدعم هــذا االجتــاه علــى مســتوى املنظمــات املســلمة اخمريكطــة بعــدة 
ظـــــواهر مثـــــل مطـــــل املنظمـــــات املســـــلمة للتخصـــــص، ومطلهـــــا لالنفتـــــاح علـــــى احلطـــــاة العامـــــة 

 .  اماهلعأاالستعانة باخلرباا املتخصصني يف إدا ة  اخمريكطة، وسعى املنظمات إىل
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 م٢٠٠١تبعات أحداث سبتمبر : ثالثاً 
يف الـذكرى السـنوية  »كـري«أشا  تقرير أعده جملس العالقـات اإلسـالمطة اخمريكطـة 

 طـالل العـامني التـالطنيمسلمي أمريكا الثانطة خحداث احلادي عشر من سبتمرب إىل أن 
واجهوا عدد فريداً من الفر  والتحديات اليت شـكلتها أزمـة   ٢٠٠١حداث سبتمرب خ

 .  ٢٠٠١سبتمرب 

 :فرص أوجدتها األزمة -
  أوجــدت العديــد ٢٠٠١أشــا  التقريــر إىل أن أزمــة احلــادي عشــر مــن ســبتمرب  

من النتائج والفـر  اإلجيابطـة علـى صـعطد تفاعـل املسـلمني مـع حمـطةهم اخمريكـي، ومـن 
 :أهم هذه النتائج ما يلي

اخزمــــة زادت مـــن شـــعو  مســــلمي أمريكـــا بأمهــــطة التنظـــطم الســــطاسي والقـــانوين  -١
بشكل عـا ، بعـد أن فرضـت علـى نســبة كبـرية مــنهم االحتكـاك الشخصـي واملباشـر مـع 

خمتلفـة سلـةات تنفطذ القانون واخجهزة اخمنطة واملؤسـسات السطاسطة، بسـبب سطاسـات 
حداث سبتمرب، مثـل سطاسـات تسـجطل املهـاجرين، والتحقطـق اختذتا اإلدا ة اخمريكطة بعد أ

  ).FBI(مع آالف املسلمني من قبل مكتب التحقطقات الفطد الطة 
وإن   يكــن  -وقــد دفعــت هــذه السطاســات غالبطــة التجمعــات املســلمة اخمريكطــة 

طـذ إىل توثطق عالقاتـا جبماعـات احلقـوق املدنطـة ايلطـة والوطنطـة وبسـلةات تنف -مجطعها 
 .القانون، سعطاً منها إىل محاية أعضائها وإىل توعطتهم قانونطاً 

دفعــت اخزمــة العديــد مــن مســلمي أمريكــا إىل العمــل علــى مســاعدة منظمــاتم  -٢
السطاســــطة واحلقوقطــــة، فعلــــى ســــبطل املثــــال شــــهدت أنشــــةة بعــــض املنظمــــات املســــلمة 
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ســبتمرب، فقــد تضــاعفت  توســعاً كبــرياً يف نشــاطاتا منــذ أحــداث »كــري«اخمريكطــة مثــل 
فرعاً يف منتصف  ٢٦  لتصل إىل حوايل ٢٠٠١الفرعطة منذ عا   »كري«أعداد مكاتب 

إقبـــاًال واســـعاً علـــى مؤمتراتـــا وفعالطاتـــا مـــن قبـــل  »كـــري« ، كمـــا شـــهدت ٢٠٠٤عـــا  
مســلمي أمريكــا، وتوســعت يف جهودهــا، وبــدأت يف تبــين مشــا يع كــربى لتوضــطح صــو ة 

أمريكا، مثل إهـداا الكتـب الـيت تشـرح اإلسـال  بصـو ة موضـوعطة  اإلسال  واملسلمني يف
إىل آالف املكتبـــات العامـــة، ونشـــر إعالنـــات باجلرائـــد اخمريكطـــة الكـــربى لشـــرح حقطقـــة 
اإلســـال  واملســـلمني، وهـــي مشـــا يع كـــربى شـــجعتها ظـــروف مـــا بعـــد أحـــداث ســـبتمرب 

 .الصعبة
ملسلمني اخمريكطني إىل تةوير دفعت اخزمة مبزيد من املنظمات املعنطة بشؤون ا -٣

برامج وأقسا  سطاسطة وإعالمطة طاصة با، ومن أبرز هذه املنظمات اجلمعطـة اإلسـالمطة 
ـــداً طاصـــاً بـــا يســـمى ) MAS(اخمريكطـــة  ـــيت أسســـت مركـــزاً جدي ـــة«ال  ،»مؤسســـة احلري

ولقـــد اضـــةلعت .. للعمـــل علـــى القضـــايا السطاســـطة واإلعالمطـــة وقضـــايا احلقـــوق املدنطـــة
بدو  مهم يف تنظطم معا ضة املسـلمني يف أمريكـا للحـرب ضـد العـراق  »سسة احلريةمؤ «

 .باملشـا كة مع مجاعات املعا ضة اللطربالطة يف الواليات املتحدة
كمـــا شـــجعت اخزمـــة املســـلمني اخمـــريكطني علـــى الســـعي إىل تأســـطس عـــدد مـــن 

وبالعمــل مــع اإلعــال   املنظمــات املســلمة اجلديــدة املعنطــة بالــدفاع عــن احلقــوق املدنطــة،
اخمريكي، وتشجطع نشـاط املسـلمني يف أمريكـا علـى الصـعطد السطاسـي، ومـازال عـدد  
كبــري مــن هــذه املنظمــات صــغرياً أو يف طــو  التكــوين، ولكــن قــد مت تأسطســها بالفعــل، 

 .وقد يكون لبعضها شأن يف اخوساط املسلمة اخمريكطة يف املستقبل
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  يف العمـل ٢٠٠١مريكطـة منـذ أحـداث سـبتمرب نشةت املنظمات املسلمة اخ -٤
مع عدد متزايد من املنظمات املدنطة اخمريكطة، اليت اهتمت بالدفاع عن قضايا مسلمي 
أمريكا، يف ظل الضغوط الكبرية اليت تعرضوا هلا بعد أحداث سبتمرب، وميكن اإلشا ة يف 

ة طـــالل العـــامني هـــذا الســـطاق إىل أ بعـــة حتالفـــات أساســـطة دطلهـــا مســـلمو أمريكـــا بقـــو 
 :املاضطني

قــــرب بــــني مســـلمي أمريكــــا وعــــدد مـــن أكــــرب مجاعــــات احلقــــوق : التحـــالف األول
مثـــل احتـــاد احلريـــات املدنطـــة، واحتـــاد ايـــامني الـــوطين، واحتـــاد حمـــامي  -واحلريـــات املدنطـــة 

والـــيت انتقـــدت مـــا تعرضـــت لـــه حقـــوق وحريـــات مســـلمي وعـــرب  -اهلجـــرة اخمـــريكطني 
 .ني املاضطنيأمريكا طالل العام

قــــرب بـــني مســــلمي أمريكــــا وعــــدد كبــــري مــــن مجاعــــات الســــال  : التحــــالف الثــــاني
 .ومناهضة احلروب اخمريكطة، طاصة طالل فرتة احلرب على العراق

قــــرب بــــني مســــلمي أمريكــــا واجلماعــــات املدافعــــة عــــن حقــــوق : التحــــالف الثالــــث
اليت توحدت شعو ياً  –ريكطني كاخفا قة، والطابانطني، والسطخ اخم  –اخقلطات يف أمريكا 

مع مسـلمي وعرب أمريكا طالل الفرتة التالطة خحداث سبتمرب،  افضني ما تعرضت لـه 
حقوق وحريات املسـلمني والعـرب مـن انتهاكـات ذكـرتم مبعانـاتم طـالل فـرتات تا  طـة 
أطرى، كمعاناة الطابـانطني اخمـريكطني حـني وضـعوا يف معسـكرات اعتقـال مجاعطـة طـالل 

 . احلرب العاملطة الثانطة

ســـــان فرانسطســــــكو  «وقـــــد اهتمـــــت بعــــــض الصـــــحف اخمريكطــــــة مثـــــل جريــــــدة 
ـــــإبراز هـــــذه الظـــــاهرة، إذ حتـــــدثت  »كرونطكـــــال ـــــا، ب الـــــيت تصـــــد  يف واليـــــة كالطفو نط

املتنامطـة  »الصداقة«  عن ٢٠٠٣الصحطفة يف مقال نشرته يف السابع من أغسةس 
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طني ذوي اخصــول الطابانطــة واخصــول اجلنــوب بــني املســلمني اخمــريكطني وبــني اخمــريك
إن حــرية مســلمي أمريكــا بعــد هجمــات ســبتمرب ذكــرت : وقالــت الصــحطفة.. أســطوية

 .هذه اخقلطات مبعاناتا طالل فرتات حروب تا  طة سابقة
 -قــرب بــني مســـلمي وعــرب أمريكــا وبعــض اجلماعــات الدينطــة  :التحــالف الرابــع

عديـد مـن اجلماعـات املعنطـة بالتقريـب بـني أبنـاا اخديـان مثل جملس الكنـائس الـوطين، وال
والــيت نشــةت يف التواصــل مــع مســلمي وعــرب أمريكــا وفــتح قنــوات للحــوا   -املختلفــة 

 .معهم
دفعـــــــت اخزمـــــــة مســـــــلمي أمريكـــــــا إىل البحـــــــث عـــــــن ســـــــبل جديـــــــدة وفعالـــــــة  -٥

ل الســــتخدامها يف الــــدفاع عــــن حقــــوقهم وحريــــاتم يف أمريكــــا، وعلــــى  أس هــــذه الســــب
اجلديدة اللجـوا للقضـاا اخمريكـي كـأداة للـدفاع عـن حقـوق وحريـات املسـلمني والعـرب 

 .وصو تم يف أمريكا
اخعــوا  الثالثــة (وقــد جلــأ مســلمو أمريكــا للقضــاا اخمريكــي طــالل الفــرتة التالطــة 

لسببني أساس، أوهلما الدفاع عـن حقـوقهم، كجماعـة،  مثلمـا كـان يف حالـة ) السابقة
 فعتهــــا جمموعــــة مــــن املنظمــــات املســــلمة والعربطــــة كمجلــــس العالقــــات القضــــطة الــــيت 

واللجنـــة العربطــــة ملكافحــــة التمططـــز، بالتعــــاون مــــع احتــــاد  »كــــري«اإلســـالمطة اخمريكطــــة 
هر يولطـــــو املاضــــــي ـاحلريـــــات املدنطـــــة اخمريكـــــي، ضـــــد وزا ة العـــــدل اخمريكطـــــة يف شـــــ

  واملعــروف ٢٠٠١عــا  للتشــكطك يف دســتو ية بعــض بنــود قــانون مكافحــة اإل هــاب ل
والــيت متــنح مكتــب التحقطقــات الفطد الطــة ســلةات مهولــة يف  »برتيــوت آكــت«باســم 

 . التجسس على اخفراد يف الواليات املتحدة
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كمــا جلــأوا للقضـــاا للــدفاع عــن حقــوقهم كــأفراد، كحالــة العديــد مــن القضــايا الــيت 
فؤ فر  العمل اخمريكطة  فعها موظفون وعمال مسـلمون وعرب، بالتعاون مع جلـنة تكا

ضــد أصــحاب أعمــاهلم، بســبب التمططــز  -املعنطــة مبكافحــة التمـــططز يف أمــاكن العمــل  -
 . ٢٠٠١ضدهم خسباب ترجع خللفطتهم العرقطة والدينطة بعد أحداث سبتمرب 

ـــدفاع عـــن صـــو تم وصـــو ة اإلســـال  والعـــرب يف أمريكـــا   ـــاين فهـــو ال أمـــا الســـبب الث
ــــ  فعتهــــا مؤسســــتان طرييتــــان مســــلمتان ة القضــــطة الــــيت كجماعــــة، كمــــا حــــدث يف حال

، ضـد شـبكة التلفزيــون »صـفا ترسـت«و »هريتـطج إيديوكطشـني ترســت«أمريكطتـان، ومهـا 
ســـطت «وضـــد مـــديرة مركـــز أحبـــاث أمريكـــي يســـمى  »)CBS(ســـي يب إس «اخمريكطـــة 

)SITE(«  تـــدعي اخلـــربة يف شــــؤون اإل هـــاب، يف شـــهر يونطــــو املاضـــي، بســـبب برنــــامج
 ، وشــا كت ٢٠٠٣أذاعتــه القنــاة التلفزيونطــة واســعة االنتشــا  يف الرابــع مــن مــايو  مســطئ

واتمـت طاللـه املؤسسـتني اخلرييتـني بالضـلوع يف شـبكة لـدعم  »سـطت«فطه مديرة مركـز 
 .»اإل هاب«

ــــا  الناشــــط املســــ ــــة قط ــــدفاع عــــن مسعــــتهم كــــأفراد كحال لم ـكمــــا جلــــأوا للقضــــاا لل
ـــــحس«اخمريكـــــي  ــــــا  أيــــ يف جــــــنوب واليـــــة   »كـــــري«التنفــــــطذي ملكتـــــب املـــــدير  »لوشــ

املعروفـــــة  »ناشــــطونال  يفطــــو«  مبقاضــــاة جملــــة ٢٠٠٣كالطفو نطــــا يف شــــهر أغســــةس 
الــرئطس الســابق للحــزب  »شــون ســتطل«مبساندـــتها لتوجهــات ايــافظني اجلــدد، وضــد 

يف اللـــة الطمطنطـــة،  »ســـتطل«ـرها ــــــــــــبب مقالـــة نشــــــــاجلمهـــو ي يف واليـــة كالطفو نطـــا، بس
مبعــــاداة الســـــامطة، بنــــاا علــــى معلومــــات طاطئــــة، وقــــد حــــاول  »أيلــــوش«م فطهــــا يــــته

اخمر الذي دفعه إىل  االتصال باللة ومةالبتها بتكذيب اخلرب دون جدوى، »أيلوش«
 .اللجوا للقضاا
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والعديـــد مـــن القضـــايا اخطـــرى املشـــابة هلـــا، الـــيت  فعهـــا  - فـــع القضـــايا الســـابقة 
يعـــرب عـــن توجـــه عـــا  وجديـــد يف اخوســـاط  -الســـابقني  مســـلمو أمريكـــا طـــالل العـــامني

املسلمة والعربطة اخمريكطة الستخدا  القضاا، علـى الـرغم مـن تكلفتـه املاديـة العالطـة، يف 
الـــدفاع عـــن حقـــوقهم، نظـــراً لةبطعـــة قـــرا ات ايـــاكم كقـــرا ات ملزمـــة ميكـــن قطـــاس مـــدى 

ســطئ وإلزامــه بــدفع تلــك االلتــزا  بــا، طاصــة يف حالــة فــر  تعويضــات علــى الةــرف امل
 . التعويضات للةرف املسلم أو العريب

كما أن جناح مسلمي أمريكا يف استصـدا  أحكـا  قضـائطة يف بعـض قضـايا التمططـز 
ضـــدهم أو تشـــويه مسعـــتهم، ســـوف يبـــين ســـوابق قانونطـــة متكـــنهم مـــن حتقطـــق جناحـــات 

قضـايا أطـرى، كـان  مستقبلطة يف قضايا مشابة، ومتكنهم أيضاً مـن  دع املسـطئني هلـم يف
مــــن الصــــعب  دعهــــم عنهــــا باســــتخدا  الوســــائل اإلعالمطــــة والسطاســــطة فقــــط، كتنظــــطم 
احلمــالت اجلماهرييــة لالعــرتا  علــطهم ومةــالبتهم باالعتــذا  وتغطــري ســلوكهم، وإن كــان 
هـــذا بـــالةبع ال يقلـــل مـــن أمهطـــة الوســــائل اخطـــرية يف محايـــة حقـــوق املســـلمني والعــــرب 

 .رى عديدةوصو تم يف قضايا أط
وكلمــــا زادت أمهطــــة القضــــطة، وزادت ضــــخامة التعويضــــات الرادعــــة املةالــــب بــــا، 

فقضـايا تشـويه السـمعة تتمطـز بتكلفتهـا الباهظـة، خنـك . ا تفعت أمهطتها وتكلفتها أيضـاً 
وكلمـا زادت التعويضـات املةالــب .. إال إذا طـالبتهم بتعويضـات كبــرية لـن تـردع املســطئني

 .ق القضطة وإثبات أحقطة املدعي بذه التعويضاتبا، زادت كلفة توثط
وقــد اســتغل كثــري مــن املســطئني لإلســال  وللمســلمني وللعــرب احلقطقــة الســابقة مــن 
طالل متاديهم يف اإلسـااة لإلسـال  واملسـلمني بشـكل متكـر ، معتمـدين علـى صـعوبة 

 ولكـــن مـــن الواضـــح أن مســـلمي. وتكلفـــة اخلـــو  يف قضـــايا تشـــويه الســـمعة والتمططـــز
وعرب أمريكا باتوا مصرين على حتمل تكالطف القضـاا الباهظـة، كملجـأ اضـةروا إلطـه 

 .للدفاع عن أنفسهم وعن صو ة دينهم وعرقهم
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 :التحديات والفرص الداخلية -
 :الداطليعلى املستوى أمريكا  لعل يف مقدمة التحديات اليت تواجه مسلمي

هم، إذ تقـو  حـوايل ـونـؤ ة شوقلة املنظمـات القائمـة علـى  عايـ ،ضعف موا دهم -١
علــــى  عايــــة  -غالبطتهــــا مســــاجد ومؤسســــات دينطــــة وطالبطــــة  –مســــلمة  هطئــــة ٢٣٠٠

لد اســة أصــد ها جملــس العالقــات اإلســالمطة  وفقــاً  ،ماليــني مســلم ٧احتطاجــات حــوايل 
عن املؤسسات املسـلمة اخمريكطـة وتصـنطفاتا، مبعـىن   ٢٠٠٢يف عا   »كري«اخمريكطة 
وإذا علمنــــــا أن هــــــذه  ..آالف فــــــرد يف املتوســــــط ٣و  علــــــى طدمــــــة تقــــــ هطئــــــةأن كــــــل 

إىل فئـــــات عديـــــدة مثـــــل املســـــاجد واملـــــدا س اإلســـــالمطة واملنظمـــــات املؤسســـــات تنتمـــــي 
، وأن بعــض اإلعالمطـة والسطاسـطة وغـري ذلـك مـن املنظمــات الـيت حتتاجهـا حطـاة أي مجاعـة

أن كـل فئــة مـن املؤسســات لوجــدنا هـذه اهلطئــات هطئـات صــغرية جـداً، ويف طــو  التكـوين، 
، مـن املسـلمني اخمـريكطني تقو  على  عاية احتطاجات أعداد كبرية جداً املسلمة اخمريكطة 

فعلـى سـبطل املثـال يقتصـر عـدد املؤسسـات  ..يف معظـم اخحطـان ةتفوق طاقاتا االستطعابط
 ،كة املدنطـةون العامـة مثـل الـدفاع عـن احلقـوق املدنطـة وتشـجطع املشـا  ؤ العاملة يف جمـال الشـ

، )واملـوظفني تغالبطتها منظمـات صغرية وحملطة، حمدودة اإلمكانطا( منظمة فقط ٥٥على 
 .ألف مسلم بالواليات املتحدة ١٣٠وهو ما يعين أن كل منظمة ختد  حاجات حوايل 

ــــة هــــذه املؤسســــات مــــن الفقــــر الشــــديد إذا قا ناهــــا  ،كمــــا تعــــاين مطزانطــــات غالبط
%  ٧٦يكطـة املشـابة هلـا، فعلـى سـبطل املثـال تقـل مطزانطـات مبطزانطات املؤسسات اخمر 

منها %  ٥٤، كما تقل مطزانطات ألف دوال  سنوياً  ١٠٠من املساجد يف أمريكا عن 
ون العامــــة ؤ ، وال تتعــــدى مطزانطــــة أكــــرب منظمــــات الشــــعــــن أ بعــــني ألــــف دوال  ســــنوياً 

جد يف أمريكـــا الـــيت لد اســـة املســـا ، وذلـــك وفقـــاً املســـلمة مخســـة ماليـــني دوال  ســـنوياً 
 .  ٢٠٠١يف عا   »كري«أصد تا 
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 ٢٤١حـوايل   ٢٠٠٢إذا أطذنا بعني االعتبا  أن الشـعب اخمريكـي أنفـق يف عـا  
بلطـــون دوال  منهـــا للمؤسســـات الدينطـــة،  ٨٤ذهـــب  ،رييـبلطـــون دوال  علـــى العمـــل اخلـــ

سســـات بلطـــون دوال  منهـــا للمؤ  ١١بلطـــون دوال  منهـــا للمؤسســـات التعلطمطـــة، و ٣١و
، ون العامـــة، لوجـــدنا أن مـــوا د املنظمـــات املســـلمة اخمريكطـــة ضـــعطفة جـــداً ؤ املعنطـــة بالشـــ

 .باملقا نة
مبفهومــــه  ،ترتكــــز معظــــم جهــــود املســــلمني يف أمريكــــا يف جمــــال العمــــل الــــديين -٢

من إمجايل %  ٥٩ون الدينطة ؤ إذ تبلغ نسبة املساجد واملؤسسات املعنطة بالش ،التقلطدي
تلطهـا  ،املسـلمة طئاتلمة اخمريكطة، وهي أكرب نسبة على اإلطالق من اهلاملنظمات املس

 ٨، مث االحتــادات الةالبطــة واملــدا س اإلســالمطة بنســبة % ١٢املنظمــات العرقطــة بنســبة 
وغالبطتهـــا منظمـــات  -ون العامـــة ـؤ سات املعنطـــة بالشــــ، أمـــا املؤســـمنهمـــا تقريبـــاً  لكـــلٍ % 

فقـــط مـــن إمجـــايل املؤسســـات املســـلمة %  ٢,٤ ها علـــىتصـــر نســـبقتفت -صـــغرية وحملطـــة 
حقــوق   عايــةعلــى قلــة عــدد املؤسســات القائمــة علــى طةــرياً  ممــا يعــد مؤشــراً  ،اخمريكطــة

 .املسلمني وصو تم يف ايطط اخمريكي الكبري
يــــرتبط  ،ون العامـــة والسطاســـطةؤ لعمـــل يف جمــــاالت الشـــل املخصصـــةنـــد ة املـــوا د 

 كـــزت معظـــم  ،اعـــة مازالـــت تعـــطش طـــو  التكـــوينبةبطعـــة املســـلمني يف أمريكـــا كجم
يف بدايـة  ،موا دها على بنـاا املؤسسـات القائمـة علـى محايـة هويتهـا الدينطـة والثقافطـة

ــ ،فــرتة منوهــا واســتقرا ها يف أمريكــا ها السطاســطة إال ـم تبــدأ يف عملطــة بنــاا مؤسساتـــول
ســـبة كبـــرية مـــن بضـــعف ثقافـــة املشـــا كة السطاســـطة لـــدى ن رتبط أيضـــاً يـــ، كمـــا مـــؤطراً 

بســبب طــربات بعــض املســلمني املهــاجرين الســلبطة يف بلــدا�م  ،املســلمني اخمــريكطني
بعــد  الثقــة يف النظــا   ،عــا بشــكل  ،اخصــلطة وشــعو  املســلمني اخفا قــة اخمــريكطني

 .يشكالن غالبطة مسلمي أمريكا السطاسي اخمريكي، ومها معاً 
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ون العامـــة والسطاســـطة ا تـــبط ؤ عنطـــة بالشـــالتـــأطر يف بنـــاا املؤسســـات املســـلمة امل -٣
مســـلمة أمريكطـــة تشـــجع مســـلمي أمريكـــا علـــى االنفتـــاح علـــى ثقافـــة بالتـــأطر يف انتشـــا  

وقـد  ..اخمريكـي املختلفـةاملـدين واملشا كة يف مؤسسات التمـع  ،احلطاة العامة اخمريكطة
ضــــــعف مســــــتويات املشــــــا كة السطاســــــطة يف أوســــــاط املســــــلمني  انعكــــــس ذلــــــك علــــــى

 .  افتقا هم خلربة املشا كة والكواد  املد بةبالتايل و  ،خمريكطنيا
ولكــن كــان مــن الواضــح أن توجهــات املســلمني اخمــريكطني حنــو املشــا كة يف احلطــاة 

 ،اتططاصة طـالل عقـد التسـعطن ،كل مستمرـالعامة والسطاسطة اخمريكطة تصاعدت بش
كـا السطاسـطة واإلعالمطــة الـذي شـهد تأسـطس جمموعــة مـن أنشـط منظمـات مســلمي أمري

  لتوجهــات قــادة املســاجد ٢٠٠٠يف عــا   »كــري«وقــد أوضــحت د اســة أجرتــا ، حالطــاً 
مشـــا كة املســـلمني يف مؤسســات التمـــع اخمريكـــي  هم يؤيــدونمـــن% ٩٦ يف أمريكــا أن

مـنهم فكـرة %  ٧٧منهم املشا كة يف العملطة السطاسطة، وأيـد % ٨٩املختلفة، كما أيد 
 .من احلرية والدميقراططة ميكن أن يتعلم منه املسلمون ملتحدة تقد  منوذجاً أن الواليات ا

متثلـت يف جنـاحهم  ،لمي أمريكـاــــــــات خبامتة إجيابطـة ملسطوقد انتهي عقد التسعطن
يف تنشطط أعداد كبرية منهم يف أول محلة لـويب منظمـة ضـغةوا فطهـا علـى الكـوجنرس 

دهم،  ــــــــكل متططــزي ضـــــــــــيت طبقــت بشن الـــوانطـــاخمريكــي للمةالبــة بإبةــال بعــض الق
ــــة موحــــدة هلــــم يف انتخابــــات الرئاســــة  كمــــا جنحــــوا أيضــــاً  يف بنــــاا أول كتلــــة انتخابط

لمي أمريكــــا دطلــــوا القــــرن ـولكــــن ذلــــك   يعــــن أن مســــ.  ٢٠٠٠اخمريكطــــة لعــــا  
طقة أن ـ، فاحلقــاكلهم الداطــلطةــــــمشبوا على مجطع ـرين بعد أن تغلـــــــــحادي والعشـــــــال

الصـــحطح للتـــأثري يف احلطـــاة يف االجتـــاه حة ـوات ناجــــ بضـــع طةـــريـو الســــمـــا فعلـــوه هـــ
 .العامة اخمريكطة
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 :التحديات والفرص الخارجية -

 -عقــد اخطــري مــن القــرن العشــرين متطــزت برتكطــزهم اللمي أمريكــا طــالل ـطــربة مســ
علــى مواجهــة الضــغوط  -أكثــر مــن أي مرحلــة أطــرى مــن مراحــل وجــودهم يف أمريكــا 

الواليـات منـذ اسـتقرا هم املتزايـد يف  ،عرضوا هلـا مـن قبـل التمـع اخمريكـياخلا جطة اليت ت
طــــالل جهــــودهم وذلــــك بعــــد أن  كــــزوا ، ات مــــن القــــرن العشــــرينطمنــــذ الســــتطن املتحــــدة
علــى بنــاا املؤسســات القــاد ة علــى احلفــاظ  املاضــيات مــن القــرن طــات والثمانطنطالســبعطن

 .جد واملدا س اإلسالمطة واملؤسسات الراعطة هلامثل املسا ،على هويتهم الدينطة والثقافطة

 أ بعــةالــيت تعــر  هلــا مســلمو أمريكــا إىل أنــواع  ،وميكــن تقســطم الضــغوط اخلا جطــة
 : ئطسطة

ســواا مــن  يف أمريكــا،االنتهاكــات الــيت تعرضــت هلــا حقــوق وحريــات املســلمني  -١
ب القـــوانني أو بســـب ،كالشـــركات واملـــدا س  ،قبـــل مؤسســـات التمـــع اخمريكـــي املختلـــف

 .والسطاسات احلكومطة

مواجهـــة مـــا تتعـــر  هلـــا صـــو ة اإلســـال  واملســـلمني يف اإلعـــال  اخمريكـــي مـــن  -٢
 .تشويه متزايد

ـــــة  ،تشـــــجطع املســـــلمني علـــــى املشـــــا كة يف العملطـــــة السطاســـــطة اخمريكطـــــة -٣ حلماي
 .وجودهم وإجنازاتم على املستويات احلطاتطة اخطرى

ثقافطــة، الــيت يتعــر  هلــا املســلمون اخمريكطــون كأقلطــة الضــغوط االجتماعطــة وال -٤
 .تعطش يف حمطط عا  كبري غري مسلم



 
 
 
 
 

 
 

 نهاد عوض                                        النمو تالواقع وٕامكانيا: المسلمون األمريكيون

 -١٣٣ -

 :عديدة، من أمههاوكان من الواضح أن التحديات الثالثة السابقة ظهرت خسباب 
ـــة اخمـــريكطني حبقطقـــة اإلســـال  واملســـلمني -أ ـــأثرهم  ،جهـــل غالبط ـــد وت الســـمعة بتزاي

 .املسلمني يف وسائل اإلعال  اخمريكطةالسلبطة املنتشرة عن اإلسال  و 
تعمــل بشــكل مســتمر علــى تقــويض  وجــود أقلطــات أمريكطــة نشــةة ومنظمــة سطاســطاً  -ب

ـــــات املتحـــــدة، وعلـــــى  أس هـــــذه حقـــــوقهم و صـــــو ة اإلســـــال  واملســـــلمني و  وجـــــودهم يف الوالي
 .اجلماعات قوى اللويب املوايل إلسرائطل وقوى الطمني اخمريكي اخصويل املتشدد

المي والواليــــات ـ صــــطد الصــــراعات املتزايــــدة بــــني بعــــض بلــــدان العــــا  اإلســــ - جـــــ
املسلمني يف ، وقلة حطلة طرالةرفني جتاه اآل من وتزايد مشاعر العداا لدى كل ،املتحدة

ولني اخمـريكطني ؤ أمريكا وطا جها يف توضطح صو تم وشرح قضـاياهم للـرأي العـا  واملسـ
 .على حد سواا

ن هلذه التحديات ببناا عدد متزايد من املنظمات و ن اخمريكطو موقد استجاب املسل
وتشـجطع مشــا كتهم ، وصـو تم ،املسـلمة اخمريكطـة املعنطـة بالــدفاع عـن حقـوق املســلمني

 .يف احلطاة السطاسطة اخمريكطة
 :تفاقم التحديات

ملســلمي أمريكــا، إىل تفــاقم التحــديات اخلا جطــة   ،٢٠٠١دت أزمــة ســبتمرب د أقــل
 :اآلتطةلألسباب وذلك  ،العامني السابقنيطالل 

تعـرض لهـا المسـلمون فـي يزيادة الضـغوط التـي اخزمة أدت إىل  :السبب األول
 :التالطة الثةكو�م مسلمني على املستويات الثل ،أمريكا
للمضـــايقات مســـلم تعـــر  حـــوايل ألفـــي  ،علـــى مســـتوى الحقـــوق المدنيـــة -١

الــيت  ببســبب موجــة الغضــ ،خحــداث ســبتمرب والتمططــز طــالل الشــهو  القلطلــة التالطــة
ويــة مــرتكيب تفجــريات هل كــرد فعــل مســلمي أمريكــا،شــعر بــا الشــعب اخمريكــي جتــاه 



 
 
 
 
 

 
 

 مسلمو الغرب بعد أحداث سبتمبر
 

 -١٣٤ -

ألف من املهاجرين املسلمني إىل تسجطل أنفسهم لدى  ٨٥-٦٠ضةر اكما   ؛سبتمرب
بسـبب االحتطاطـات  ،ويل مكتـب التحقطقـات الفطـد ايلؤ دوائر اهلجرة أو للقاا مـع مسـ

حـداث ضـد املهـاجرين واخمـريكطني مـن اخنطة اليت اختذتا احلكومـة اخمريكطـة بعـد اخم
 .ذوي اخصول املسلمة والعربطة
 ، عــن أوضــاع حقــوق ٢٠٠٤يف الثالــث مــن مــايو  »كــري«وكشــف تقريــر أصــد ته 
 ، عـن ا تفـاع حـاالت التمططـز ضـد مسـلمي أمريكـا ٢٠٠٣املسلمني املدنطـة طـالل عـا  

مقا نــة بالعــا  %  ٢٧٨ ، وبنســبة ٢٠٠٢  مقا نــة بعـا  ٢٠٠٣  يف عــا%  ٧٠بنسـبة 
 . ٢٠٠١السابق خحداث احلادي عشر من سبتمرب 

يف عــدد جــرائم الكراهطــة، الــيت %  ١٢١يف تقريرهــا ا تفاعــاً قــد ه  »كــري«و صــدت 
ـــة بعـــا  ٢٠٠٣تعـــر  هلـــا مســـلمو أمريكـــا يف عـــا    ، وقـــد قـــادت هـــذه ٢٠٠٢  مقا ن

فعلـى .. ممتلكـات املسـلمني ومؤسسـاتم وقتـل عـدد مـن اخفـراداجلرائم إىل ختريب بعـض 
سبطل املثال أدين قنا  بوالية نطويو ك يف سلسلة جرائم  اح ضحطتها أ بعة أفراد طـالل 

 ، وذكر اجلاين أنه قا  جبرائمـه لقتـل ٢٠٠٣ما س  ٢٠  إىل ٢٠٠٣فرباير  ٨الفرتة من 
جرائمـــه اخ بعــــة عربطــــاً وهنــــدياً  العـــرب انتقامــــاً خحــــداث ســـبتمرب، يف حــــني  اح ضــــحطة

 .وأوكرانطاً ومواطناً من بلد أفريقي

كما  صد التقرير زيادة مضةردة يف عدد حاالت التمططـز الـيت تعـر  هلـا مسـلمو 
أمريكــا مـــن قبـــل املؤسســات احلكومطـــة اخمريكطـــة والـــيت وصــلت نســـبتها يف تقريـــر عـــا  

ــــز املرصـــــو %  ٣٣  إىل ٢٠٠٣ دة، وذلــــك مقا نــــة بنســــبة مــــن إمجــــايل حـــــاالت التمطط
املرتبــة اخوىل بـــني  »اهلطئــات احلكومطـــة« ، وبــذلك حتتـــل ٢٠٠٢فقــط يف عـــا  % ٢٣

 . ٢٠٠٣مصاد  التمططز ضد مسلمي أمريكا طالل عا  
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يف حــني تراجعــت أمــاكن العمــل إىل املركــز الثــاين بــني مصــاد  التمططــز ضــد مســلمي 
حـوادث التمططـز، وقـد احتلـت من إمجـايل %  ٢٣  وذلك بنسبة ٢٠٠٣أمريكا يف عا  

ــــز ضــــد املســــلمني يف أمريكــــا طــــالل  »أمــــاكن العمــــل« الفئــــة اخوىل بــــني مصــــاد  التمطط
 .السنوات املاضطة

يف الوقت ذاته تراجعت نسب حوادث التمططز ضد املسافرين املسلمني يف املةا ات 
 .اخمريكطة، وتراجعت حاالت القبض غري املرب  على املسلمني

أسباب الزيـادة امللحوظـة يف حـوادث التمططـز، الـيت تعـر  هلـا مسـلمو  وأ جع التقرير
 :أمريكا إىل أسباب مخسة  ئطسة، هي

 . ٢٠٠١بطئة اخلوف والقلق السائدة منذ أحداث احلادي عشر من سبتمرب  -أ

 .احلرب على العراق وما صاحبها من تصعطد خلةاب مساندة احلرب -ب

اإلســـال  واملســـلمني، والـــذي ســـعى دومـــاً الزيـــادة امللحوظـــة يف طةـــاب عـــداا  -جــــ
 .لتصوير املسلمني اخمريكطني على أ�م أتباع لدين باطـل، وأعداا خمريكا

الــذي أدت بعــض  »بــاتريوت آكــت«قــانون مكافحــة اإل هــاب املعــروف باســم  -د
 . تةبطقاته االنتقائطة لتبعات سلبطة طةـرية على حقوق وحريات مسلمي أمريكا

مسـلمي أمريكا يف اإلبالغ عما يتعرضون لـه مـن متططـز، ممـا سـاعد زيادة نشـاط  -هـ
على توثطق عدد أكـرب مـن حـاالت التمططـز ضـد املسـلمني يف أمريكـا طـالل عـا   »كري«

٢٠٠٣ . 

ويه الــيت تتعــر  ـدالت التشـــزادت معــ ،الم األمريكــيــــــــــتوى اإلعــــعلــى مس -٢
ا  اســـــتةالع ـقــــد أشــــو  ..بوقـكل غــــري مســـــــــــلمني بشــــــــــــــــال  واملســــــــــــهلــــا صــــو ة اإلس
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اخمريكـي  »بطـو«لمني نشـره مركـز ـال  واملســلتوجهات الرأي العا  اخمريكي جتـاه اإلسـ
ال  يف أعني اخمريكطني مقا نة ـو ة اإلسـإىل تدهو  ص ،هر يولطو املاضيـاث يف شـلألحب
من اخمريكطني يعتقدون % ٤٤تةالع إىل أن ـل االسـو ة اخديان اخطرى، إذ توصـبص

% ٢٢جع العنــف أكثــر مــن اخديــان اخطــرى، وذلــك مقا نــة بنســبة ـال  يشـــأن اإلســ
طني الــذين ـبة اخمريكـــكمــا زادت نســ  .. ٢٠٠٢فقــط مــنهم يف شــهر مــا س مــن عــا  

% ٣٦بة ـمقا نــة بنســ%  ٤٩إذ وصــلت إىل  ،ادون أمريكــاـلمني يعـــتقدون أن املســـيعــ
طني الذين ينظرون نظرة ـويف الوقت نفسه قلت نسبة اخمريك .. ٢٠٠٢يف ما س عا  
  ،٢٠٠٢يف عـا  %  ٢٧ا نة بنسـبة ـفقـط مقـ% ٢٢لمي أمريكا إىل ـإجيابطة جتاه مس

 . ٢٠٠١يف طريف عا  % ٣١بة ـونس
كما انتشر طةاب العداا لإلسال  واملسلمني بشكل غري مسبوق، طاصة من قبل 

ة لإلســـــال  بعـــــض القطـــــادات الطمطنطـــــة اخمريكطـــــة املتشـــــددة، الـــــيت جتـــــرأت علـــــى اإلســـــاا
ــــادات السطاســــطة  املعروفــــة  -واملســــلمني بشــــكل غــــري مســــبوق، كمــــا تعــــر  بعــــض القط

 .بشكل مؤسف تلإلسال  بإسااا –بتوجهاتا الطمطنطة 
اخمريكطـــة وزيـــر  والعربطـــة لمةـاملنظمـــات املســـ فعلـــى ســـبطل املثـــال، طالبـــت بعـــض

ه مـــن بتوضـــطح موقفـــ  ٢٠٠٢عـــا   فربايـــريف  »جـــون أشـــكروفت«العـــدل اخمريكـــي 
كرتونطة، ــــحات أحـد املواقـع اإللـفــــــــــبت إلطـه علـى صـال  نســـــــطئة لإلســــــعبا ات مس

ـــــــإذ نش ـ دل اخمريكـــــي علـــــى ـابلة مـــــع وزيـــــر العــــــمقـــــ »كـــــال تومـــــاس«ر الصـــــحفي ـــــــ
 »جـــون أشـــكروفت«ب فطهـــا إىل ـنســـ) crosswalk.com(ع يســـمى ـحات موقــــصفـــ
دك لطمـوت ل ولـــــــــــــــالبك فطـه الـرب أن ترسـال  هـو ديـن يةـــــــــــــــــــــاإلس« :ول بـأنـالق
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ده لطمـوت ـطها الـرب ولــل فــــــــــــــطدة يرســـــــــطحطة هـي عقــــــــــــواملس). الـرب(له ـــــــــمن أج
 .»من أجلك

 »جــريي فالويــل«املعــروف  جــل الــدين املســطحي اخمريكــي    اتــم٢٠٠٢ويف أكتــوبر 
) Sixty Minutes(أو ســــتون دقطقــــة  »سطكســــيت منــــتس«يف حــــوا  أجــــراه معــــه برنــــامج 

بأنـــه  الرســـول الكـــرمي حممـــد   -  ٢٠٠٢كتـــوبر أ ٦أذيـــع يف  –اخمريكـــي املعـــروف 
 . »إ هايب«

أقـــرت احلكومـــة اخمريكطـــة العديـــد مـــن القــــوانني  ،علـــى المســـتوى السياســـي -٣
أمريكــا أ�ــا تســتهدفهم، مبــا يف ذلــك سطاســات تســجطل  ووالسطاســات الــيت  أى مســلم

ات بــدون واعتقــال املئــات مــنهم علــى ذمــة التحقطقــ ،آالف املهــاجرين املســلمني والعــرب
 .والتوسع يف التجسس علطهم ومراقبتهم ،توفري أدلة تدينهم

فقــد أشـــا ت مجاعــات احلقــوق واحلريــات املدنطــة اخمريكطــة إىل أن بعــض نصــو  قــانون 
بــاتريوت « ، واملعــروف باســم ٢٠٠١الــذي أقــر بعــد أحــداث ســبتمرب  »مكافحــة اإل هــاب«

ـــ ،»آكـــت ــع يف عملط ــلةات اخمريكطـــة بالتوســ ــكل غـــري مسحــــت للســ ات التفتـــطش واملراقبـــة بشــ
 . مسـبوق، وبدون توافر أدلة على ضـلوع اخشـخا  املراقبني يف أنشةة طاطئة

 ، ٢٠٠٢عـــن احلقـــوق املدنطـــة ملســـلمي أمريكـــا يف عـــا   »كـــري«كمـــا  صـــد تقريـــر 
بعض السطاسات احلكومطة اليت أحلقت أضرا اً بالغة حبقوق وحريات مسلمي أمريكا منذ 

 :، من ذلكأحداث سبتمرب
مســــلماً وعربطــــاً، يف الفــــرتة مــــن أحــــداث  ٧٣٨اعتقــــال الســــلةات اخمريكطــــة  -

وذكــــر تقريــــر أعــــده املفــــتش العــــا  بــــوزا ة العــــدل ..  ٢٠٠٢ســـبتمرب وحــــىت أغســــةس 
ـــة اتصـــاهلم  اخمريكطـــة أن املعتقلـــني ُأطضـــعوا ملعاملـــة مســـطئة ومتططزيـــة، مثـــل إعاقـــة عملط
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ــــدافعون عــــنهم، أو االتصــــال ــــة ســــرية،  مبحــــامني ي ــــى أدل ــــاا عل بأســــرهم، واعتقــــاهلم بن
 .واالعتداا علطهم لفظطاً وجسدياً 

 .مسلم وعريب ٨٠٠٠قطا  وزا ة العدل بعقد مقابالت استجوابطة مع حوايل  -
إغــــالق ثــــالث مــــن أكــــرب مؤسســــات اإلغاثــــة اإلســــالمطة اخمريكطــــة، وهــــي اآلن  -

 .ختو  معا ك قضائطة ضد احلكومة اخمريكطة
طش ومدامهـــــة أعمـــــال ومنـــــازل بعـــــض املســـــلمني والعـــــرب النشـــــةني محـــــالت تفتـــــ -
 .سطاسطاً 
ألــــف مهــــاجر مســــلم وعــــريب إىل عملطــــات  ٧٠ألــــف إىل  ٥٠إطضــــاع حــــوايل  -

 .تسجطل إجبا ية لدى إدا ة اهلجرة اخمريكطة
ــــة بعــــض املســــاجد بــــاإلطالع علــــى قــــوائم  - مةالبــــة مكتــــب التحقطقــــات الفطد الط

 . عضويتها
اجر عراقي إىل عملطات استجواب، منذ بداية احلرب على ألف مه ١١إطضاع  -
 .العراق

ذوي التوجهــــات  ،كمــــا نشــــةت جمموعــــة صــــاحبة نفــــوذ مــــن الكتــــاب السطاســــطني
 »فرانــك جــافين«و »ا لز كروثهمــرــــــــــتش«و »دانطــل بطــبس«مــن أمثــال  ،الطمطنطــة املتشــددة

الواليــات املتحــدة،  يف التشــكطك يف والا املســلمني اخمــريكطني ومنظمــاتم وقطــاداتم جتــاه
ـــا حنــو س�ــوتصــوير أيــة انتقــادات قــد يوجهو  طاسة احلكومــة اخمريكطــة علــى أ�ــا تعبــري عــن ــ

بقـــوة  ، كمـــا ســـعوا»لإل هـــاب«أو عـــن طبطعـــة اإلســـال  املســـاندة  ،عـــد  والئهـــم خمريكـــا
ونشــر نبــواة  ،لتشــويه صــو ة غالبطــة املؤسســات املســلمة اخمريكطــة العاملــة علــى الســاحة
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بـــاطتالف  ،مـــن املؤسســـات املســـلمة اخمريكطـــة%  ٨٠بـــأن  :نـــادون بـــا تقـــولمتةرفـــة ي
ومـــــن مث نشـــــةوا يف املةالبـــــة باســـــتبعاد القطـــــادات  ،يســـــطةر علطهـــــا متةرفـــــون ،أنواعهـــــا

وإحالهلــا مبؤسســات جديــدة تتناســب  ،واملنظمــات املســلمة النشــةة علــى الســاحة حالطــاً 
 .مع تعريفهم لإلسال  املعتدل

ل اإلعــال  اخمريكطــة مســاعي بعــض اجلماعــات السطاســطة وقــد كشــفت بعــض وســائ
اخمريكطــة املتشــددة لعــزل مســلمي أمريكــا سطاســطاً، فعلــى ســبطل املثــال ذكــرت صــحطفة 

  أن ٢٠٠١اخمريكطـــة يف تقريـــر نشـــرته يف الثالـــث مـــن نـــوفمرب  »لـــوس أجنلـــوس تـــاميز«
 »التشـــويه عصـــبة مكافحـــة«مثـــل  -جمموعـــة مـــن أكـــرب املنظمـــات الطهوديـــة اخمريكطـــة 

دنطـــل «الـــذي يرأســـه  »مركـــز أحبـــاث الشـــرق اخوســـط«و » ابةـــة الـــدفاع عـــن الطهـــود«و
ضـــــد  »حـــــرب فاكســـــات«نظمـــــت يف اخســـــابطع التالطـــــة خحـــــداث ســـــبتمرب  - »بطـــــبس

جــو ج «املنظمــات املســلمة والعربطــة اخمريكطــة، وقادتــا بعــد لقــائهم بــالرئطس اخمريكــي 
حــز  مــن «مريكطــة، وقــد تضــمنت احلملــة إ ســال وكبــا  مســؤويل اإلدا ة اخ »دبلطــو بــوش

للقــادة املسـلمني والعــرب لوســائل اإلعـال  اخمريكطــة بــدف التشــكطك  »الوثـائق املضــادة
يف نوايــــا املســــلمني اخمــــريكطني جتــــاه بقطــــة التمــــع اخمريكــــي، ويف مصــــداقطة املنظمــــات 

 .املسلمة والعربطة وقطاداتا
يافظة مقاًال يف السابع من أبريل املاضي، ا »ناشطونال  يفطو«كما نشرت جملة 

ـاط ايـافظني اخمـريكطني خبصـو  التعامـل ـــــامات يف أوســــــيتحدث عن وجـود انقس
مــع مســلمي وعــرب أمريكــا، بســبب ســعي بعــض صــقو  ايــافظني اجلــدد إىل تشــويه 
صـــــو ة مســـــلمي وعـــــرب أمريكـــــا وقطـــــاداتم، ومعا ضـــــة جهـــــود اإلدا ة اخمريكطـــــة يف 

 .مالتواصل معه
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الف المســلمين بالبقــاء فــي آحلــم ألحقــت ضــرراً بالغــاً ب األزمــة :الســبب الثــاني
فقــــد أضــــرت اخزمــــة حبقــــوق بعــــض مســــلمي أمريكــــا . وبنــــاا حطــــاة كرميــــة هلــــم ،أمريكــــا

ثــالث  بــؤالا وتصــو اتم حنــو احلطــاة املســلمة اخمريكطــة بشــكل يصــعب إصــالحه، ونعــين
 :جمموعات على اخقل

بســــبب الضــــغوط  ،ت للرحطــــل عــــن الواليــــات املتحــــدةضــــةر االمجموعــــة األولــــى 
  .املتزايدة اليت تعر  هلا اإلسال  واملسلون يف أمريكا بعد أحداث سبتمرب

 حلـت عـن الواليـات املتحـدة بسـبب بعـض السطاسـات اخمنطـة  المجموعة الثانيةو 
ــــيت اختــــذتا احلكومــــة اخمريكطــــة بعــــد أحــــداث ســــبتمرب ــــيت اســــتهدفت املهــــاجرين  ،ال وال

ألـف مهــاجر  ١٣وبـأكثر مــن  ،سـلمني والعـرب، وتقــد  أعـداد هـؤالا اخفــراد بـاآلالفامل
  .مسلم وعريب على أقل تقدير

بعــد أحــداث ضــر اً بالغــاً حطاتــا  تضــر تفهــي اخســر الــيت  المجموعــة الثالثــةأمــا 
ســـبتمرب بســـبب اعتقـــال بعـــض أفرادهـــا ضـــمن التحقطقـــات الـــيت تلـــت التفجـــريات، وقـــد 

و  تــؤد إىل إدانــة إال  ،لمني والعــرب املقطمــني يف أمريكــاـت مئــات املســتقاالـطالــت االعــ
 .منهم بتهم تتعلق باإل هاب عدد قلطل جداً 

مــن  ،زيــادة الضــغوط التــي يتعــرض لهــا المســلمون األمريكيــون :الســبب الثالــث
العــا  اإلســالمي والواليــات املتحــدة بلــدان املتزايــد بــني  تــوتربســبب ال ،العــا  اإلســالمي

بعـض سطاسـات احلكومـة اخمريكطـة جتـاه املسـلمني والعـرب ل الفرتة الراهنـة، بسـبب طال
 . وطاصة يف فلسةني والعراق

 علــى الــرغم مــن أ�ــا   تتحــول إىل مةالــب مباشــرة ،وبــالةبع أدت هــذه الضــغوط
بـــاالنعزال عـــن التمـــع اخمريكـــي إىل مـــن قبـــل العـــا  اإلســـالمي إىل مســـلمي أمريكـــا، 

 . والظروف ايطةة باملسلمني يف أمريكاتعقطد البطئة 
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 رؤية للمستقبل المنظور: رابعاً 

التفكـــــري يف مســـــتقبل املســـــلمني يف أمريكـــــا جيـــــب أن يســـــري يف وقـــــت واحـــــد علـــــى 
 : مستويات مخسة أساس، وهي

الفــر  املتاحـــة أمــا  مســـلمي أمريكــا؛ واخطةـــا  ايطةــة بـــم؛ وعناصــر القـــوة الـــيت 
اليت يعانون منها؛ وكـذلك وجـود  ؤيـة مسـتقبلطة واسـعة غـري ميتلكو�ا؛ وجوانب الضعف 

حمبوسة يف تفاصطل الواقع، تعمـل على ترشـطد حركـة وتفكـري مسـلمي أمريكـا فطمـا يتعلـق 
 .مبستقبلهم على مدى عقود مستقبلطة قادمة

وسوف نعر  باطتصا  يف هذه اخلامتة لرؤيتنا للمستويات اخلمسـة السـابقة، ذلـك 
 .  ج إىل د اسة مستقلة قائمة بذاتاأن التفاصطل حتتا 

إنـه متـاح أمـا  مسـلمي أمريكـا فـر  : بالنسبة للعناصر اخ بعة اخوىل، ميكننا القـول
ــة قــواهم ومــوا دهم، علــى املســتويات السطاســطة والفكريــة واالقتصــادية  غــري حمــدودة لتنمط

رشــــحهم بالواليــــات املتحــــدة، كمــــا أن زيــــادة نفــــوذهم علــــى املســــتويات السطاســــطة قــــد ي
لالضةالع بدو  أكثر فعالطة على صعطد حتسني العالقة بني العا  اإلسالمي والواليات 

 .املتحدة
كمـا يتمتـع مسـلمو أمريكـا بعـدد مـن اخلصـائص اإلجيابطـة املهمـة، الـيت قـد تسـاعدهم 
على اغتنا  الفر  السابقة، مثل ا تفاع مستواهم التعلطمي، وزيـادة أعـداد الشـباب بطـنهم، 

 .املتنامي بالرغبة يف املشا كة يف احلطاة العامة اخمريكطة، والتأثري فطها وشعو هم
علــى اجلانــب اآلطــر، يواجــه مســلمو أمريكــا عــدداً مــن التحــديات واخطةــا ، الــيت 

مــــن داطــــل التمــــع املســــلم  -كمــــا ذكرنــــا باستفاضــــة داطــــل الد اســــة   -يــــأيت بعضــــها 
 .طهماخمريكي نفسه، أما اجلزا اخطر فهو مفرو  عل
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مثـل  -و مبا تسـاعد بعض عوامل الضعف املوجـود داطـل اجلســد املسـلم اخمريكـي 
حداثة العهد، وضعف االهتما  بالعمل العا  لدى بعـض املسـلمني اخمـريكطني، وافتقـا  

على إعاقة قد ة بعض املسلمني اخمـريكطني علـى  -أعداد كبرية منهم خلربة العمل العا  
 .تقبلالنظر اإلجيايب حنو املس

وقــد تعرضــنا داطــل الد اســة بالشــرح والتحلطــل بشــكل أكثــر توســعاً لألبعــاد اخ بعــة 
 ، وبقي لنا هنا أن نؤكد أمهطة ٢٠٠١السابقة، طاصة يف الفرتة التالطة خحداث سبتمرب 

د اسة هذه اخبعاد املهمة، وأمهطة أن نتخةـى هـذه اخبعـاد برؤيـة مسـتقبلطة واضـحة متـنح 
 . ل والرغبة يف تغطري واقعهم يف االجتاه املفطد هلممسلمي أمريكا اخم

 :رؤية لمستقبل مسلمي أمريكا -
تقع على عاتق قطادات ومؤسسات املسلمني يف أمريكـا تـرويج  ؤيـة مسـتقبلطة حتـدد 
مســا  مســلمي أمريكــا علــى املــدى البعطــد، وذلــك ملواجهــة مــا يــروج يف أوســاط مســلمي 

ين أحطانـاً مـن االنعزالطـة أو خمـاطر الـذوبان املبـالغ فطـه أمريكا حالطاً من  ؤى مستقبلطة تعـا
 . يف التمع اخمريكي

وأول مــا جيــب التأكطــد علطــه يف هــذه الرؤيــة املســتقبلطة البعطــدة هــو هــدف املســلمني 
االسرتاتطجي يف أمريكا، وهو توطني أنفسهم كجماعة، واملساعدة من طالل اسـتقرا هم 

سو  التفاهم واحلوا  لدى أوسـع قةاعـات مـن الشـعب يف الواليات املتحدة على بناا ج
 .اخمريكي، وتوعطتهم باإلسال 

ـــه وجـــود وتةـــو  مؤسســـي ملســـلمي  ولكـــي يتحقـــق هـــذا اهلـــدف ينبغـــي أن يواكب
أمريكــــا، وتركطــــز واضــــح علــــى بنــــاا مســــرية اســــتقرا هم يف الواليــــات املتحــــدة، وعــــد  

علــطهم، والــيت هــي جــزا  إفــراطهم يف االنشــغال يف الصــراعات والتحــديات املفروضــة
 .طبطعي وحتمي من مسرية أي مجاعة نامطة ذات  سالة
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وعلـــى النقـــطض، جيـــب أن ميتلـــك مســـلمو أمريكـــا  ؤيـــة للمســـتقبل حتـــدد كثـــرياً مـــن 
اخهداف املهمة اليت جيب علطهم السعي لتحقطقها طالل العقـدين القـادمني، ومـن أهـم 

 :عناصر الرؤية املذكو ة ما يلي
 عـدد مـن املسـلمني يف الواليـات املتحـدة، مبـا يـؤدي إىل مضـاعفة استقرا  أكرب -١

أعدادهم طالل العقدين القادمني، لتصل إىل عشرين ملطون مسلم أمريكي على اخقـل، 
%  ٧٠-٦٠مــنهم مــن املواطنطــن اخمــريكطني، وعـــلى أن يكــون %  ٧٥علـى أن يكــون 

 .من املولودين يف الواليات املتحدة
ــــى نشــــر الشــــعو  بامل -٢ ــــة يف أوســــاط املســــلمني اخمــــريكطني، وتشــــجطعهم عل واطن

 .االخنراط يف مؤسسات جمتمعهم اخمريكي املدنطة
زيادة عدد اخمريكطني ممن ينظرون نظرة عامة إجيابطة حنو اإلسال  إىل أكثر من  -٣

علـــى عكـــس نســـبتهم اآلن والـــيت ) علـــى اخقـــل%  ٦٧نســـبة (ثلثـــي الشـــعب اخمريكـــي 
 .من اخمريكطني) الثلث(ترتاوح حول 

أعضـاا مســلمني مبجلـس النــواب اخمريكـي، وســطناتو   ٨العمـل علـى انتخــاب  -٤
نائبـــاً حملطـــاً علـــى مســـتوى الواليـــات واملـــدن  ٥٠واحـــد علـــى اخقـــل مبجلـــس الشـــطوخ، و

 .اخمريكطة
علــى املســتوى اإلعالمــي، نأمــل أن ميتلــك املســلمون طــالل العقــدين القــادمني  -٥

سـاعة، علـى املسـتوى الـوطين بالواليـات  ٢٤بثان براجمهما على مـدى قناتني إعالمطتني ت
املتحدة، وأن تذيع التلفزيونات اخمريكطة املختلفة برناجماً واحداً عن اإلسال  على اخقـل 

 . بصفة يومطة
أن يؤســـس املســـلمون جـــامعتني إســـالمطتني قـــاد تني علـــى ختـــريج أئمـــة ودعـــاة  -٦

 .  ويعملون على نشره باخسلوب الصحطحمسلمني أمريكطني، يفهمون اإلسال
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تأســــطس مجعطــــة طرييــــة مســــلمة أمريكطــــة ملواجهــــة الكــــوا ث الةبطعطــــة والبشــــرية  -٧
الةا ئـــة، علـــى غـــرا  الصـــلطب اخمحـــر واهلـــالل اخمحـــر، علـــى أن تكـــون مجعطـــة مســــلمة 

 .أمريكطة ختد  التمع اخمريكي، انةالقاً من مبادئ إسالمطة  اسخة
 . اف باخعطاد اإلسالمطة كأعطاد  مسطة أمريكطةأن يتم االعرت  -٨
توظطــف مئــات الشــباب املســلمني مبؤسســات صــناعة القــرا  اخمريكطــة، بــدف  -٩

كمكاتـــب أعضـــاا (وجـــود موظـــف مســـلم علـــى اخقـــل بكـــل مكتـــب سطاســـي  ئطســـي 
ســــفري مســــلم أمريكــــي لتــــويل قطــــادة عالقــــات الواليــــات  ٣٠-٢٠، وتعطــــني )الكــــوجنرس

 .ا  اإلسالمياملتحدة مع الع
أن يكــــون مــــن بــــني املســــلمني عشــــرة مــــن كبــــا  كتــــاب الروايــــات بالواليــــات  -١٠

مــن كبــا  كتــاب املقــاالت واخعمــدة الصــحفطة، ومركــز فكــري مرمــوق يف  ٢٠املتحــدة، و
 . العاصمة اخمريكطة واشنةن

أن يؤســس املســلمون اخمريكطــون عشــرة مستشــفطات تقــد  طــدمات صــحطة  -١١
توى الــــوطين، وتضــــم عــــدداً مــــن كبــــا  اخطبــــاا املســــلمني املنتشــــرين متمطــــزة علــــى املســــ
 .بالواليات املتحدة

أن ميتلــك  جـــال اخعمـــال املســـلمون اخمريكطــون عشـــرة مـــن أكـــرب الشـــركات  -١٢
 .االقتصادية اخمريكطة

 . أن يوجد مسلم واحد على اخقل يف كل فريق  ياضي أمريكي كبري -١٣
كطــون هطئـة ســال  غـري حكومطـة، قــاد ة علـى حــل أن يؤسـس املسـلمون اخمري -١٤

 .النـزاعات الدولطة بالةرق السلمطة، ومعرتف بدو ها دولطاً 
نشــر الــرؤى ســوف ميــد املســلمني اخمــريكطني ومســانديهم باخمــل، والرؤيــة اإلجيابطــة 

 .  لدو هم، ومستقبلهم، يف الواليات املتحدة اخمريكطة
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 النقاش الغربي حول اإلسالم والديمقراطية

(ُمْنيوز -الدكتورة خيما َمْرتين
0F

*( 
 العربي كشاط.د: سامية تواتي؛ مراجعة: ترجمة

سـبب قَـَدر قـََبلـي ب«لـيس ناجتـاً عـن  ،مـن وجهـة نظـر الدميقراطيـة ،البعيـد عـن الكمـال الـدول العربيـة، إن وضع 
وحماولــة » للنمــوذج الــدميقراطي«بقــدر مــا هــو نــاتج عــن االســترياد احلــديث » أو ديــين بســبب اإلســالم ،العــرب

الـذي مل يكـن لـه مـا يكفـي  ،كمـا هـو احلـال غالبـاً يف العـامل الثالـث  ،تطبيقه على جمتمعات متجزئة وقليلة البـىن
 .لدوله القوميةمن الوقت أو من االستقرار الالزمْني الستبطان الشكل اجلديد 

 

 :ملّخص
إىل مــيالد كتابــات غربيــة عديــدة  نيســلملقــد أّدت مســألة الدميقراطيــة يف بــالد امل

الذي ميّيز البلدان  ،اليت تّدعي  أن العجز الدميقراطي »الثقافوية«تسود فيها النظريات 
الم ولـــيس عـــن جتـــارب تارخييــــة ـــــمتعلقـــة باإلس »عيـــوب وراثيـــة«نـــاجم عـــن  ،املســـلمة
وهـــذا اللجـــوء إىل نظريـــات . سياســـية واســـرتاتيجية قابلـــة للتطـــور - جتماعيـــةوعوامـــل ا

حيــّول الواقــَع الــذي تعيشــه عــدة منــاطق أخــرى يف العــامل، خاصــة تلــك الــيت  »ثقافويــة«
اســتثناء «إىل ) يف آســيا، وأمريكــا الالتينيــة، وأفريقيــا الســوداء(مــّرت مبرحلــة االســتعمار 

                                                 
 ).أسبانيا.. (في جامعة مدريد المستقلة بي واإلسالميأستاذة علم اجتماع العالم العر ) *(
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إىل دعــــم هــــذه األفكــــار  »اإلســــالموية«ات وقــــد أّدى بــــروز احلركــــ. »إســــالمي-عــــريب
(اعتمــــــاداً علــــــى املِْخيــــــال »الثقافويــــــة«

1F

واســــــتعملت . املعــــــادي لإلســــــالم يف الغــــــرب )١
هــــذه األفكــــار كــــأداة، بــــل كذريعــــة، لتربيــــر رفضــــها  »العلمانيــــة«احلكومــــات امللّقبــــة بـــــ

(َدمْقَرطة
2F

 . أنظمتها )٢
 يومــــــاً ِمضــــــيافاً  مل يكــــــن اإلســــــالم« :م١٩٨٤ســــــنة  »صــــــاموئيل هنتنغتــــــون«قــــــال 
وتصـريح . ، وهذا يعين أن اإلسالم ليس له مصادر يستلهم منها الدميقراطية»للدميقراطية

وسـائل اإلعـالم، بـل مسـتوى زعة سائدة ليس فقط علـى ـهذا كان صدًى لن »هنتنغتون«
ولــو كّلفنــا . اخلــرباء الغــربيني املختصــني بدراســة العــامل العــريبمســتوى لألســف حــّىت علــى 

عناء دراسة التحاليل اليت تتَّبع هذه الفرضية بـتمّعن، السـتنتجنا أ�ـا مثـرة لتصـّرف أنفسنا 
وهـو متعلّـق ، »خاصّ «، أي منهجيَّة جتعل ما هو »جوهرانيَّة«إرادي، وملنهجيَّة حتميَّة و

 .وسيلًة لشرح كّل شيء ،يف نظرها »باجلوهر«
 »عيـــوب وراثيـــة«مية إىل فهـــذه النظريـــات تُرِجـــع العجـــَز الـــدميقراطي للبلـــدان اإلســـال

تّدعي وجودها يف اإلسالم وعند العرب، وكأّ�ا عوامل مالزمة وثابتة وحامسة متّيز الثقافة 
العربيــة أو اإلســالمية الغالبــة علــى املنطقــة، وال تــرى أن هــذا العجــز وليــد جتــارب تارخييــة 

ديـــد مــــن وهكـــذا، جنــــد أن الع. اجتماعيـــة واســــرتاتيجية قابلـــة للتغــــري- وعوامـــل سياســــية
النظريـــات مبـــين علـــى فرضـــية اســـتحالة حتقيـــق الدميقراطيـــة حـــني تكـــون الثقافـــة السياســـية 

(أو مرّكزة على طوباوية الدولة اإلسالمية »السلطانوية«السائدة متأثّرة بـ
3F

٣( . 
الـيت يبـدو أ�ـا  »الثقافـة اإلسـالمية«وع إىل ـوقد تُفسَّر هذه االستحالة أيضاً بالرج

؛ أو حـّىت )4F٤( اًء مستقّال وختلط بني ما هو عمومي وما هـو فـرديال متنح السياسة فض
                                                 

 . مخيلة الشخص وفقًا لرغباته مجموعة من الصور التي ترسمها الشعورياً : الِمخيال  )۱(
 . جعله ديمقراطياً : دمقرطة نظام  )۲(
)۳                                                                                      (   Pipes, 1983.                                   
)٤(Badie, 1986.                                                                                                                          
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ألن مبــدأ العدالــة  ؛باعتبــار أن مبــدأ احلريــة ال ميكنــه أن يرســيف يف مثــل هــذه التمعــات
 .    )5F١( وألن اجلماعة ستتفّوق دوماً على الفرد ؛هو الغالب على التارييف اإلسالمي

جيتهــدون يف اعتبــار املســلمني مبعــزل عــن  ويبـدو أن أولئــك اخلــرباء، زيــادًة علــى هـذا،
فحــني ُجيمــع علمــاء االجتمــاع علــى اعتبــار الدميقراطيــة والتطــور . التيــارات الفكريــة اآلنيــة

مســتلزَِمْني لوجــود جمموعــات اجتماعيــة قويــة ونشــيطة، نــرى تيــاراً مُهّمــاً مــن املستشــرقني 
ومــن (ع الشــمويل لإلميــان فالطــاب.  يقــّرر أنــه ال وجــود حلركــات مجعويــة كهــذه يف اإلســالم

الصــعب فهــم الســبب الــذي جيعــل ذلــك حكــراً علــى اإلســالم وحــده، إذ اإلميــان قاســم 
هـي الوحيـدة  -وتكون بـدورها مشوليـة -جيعل الدولة ) مشرتك بني كل األديان السماوية

القادرة على تطبيق العقيدة، وجيعل اإلسالم ال يشّجع على تكوين مجاعـات قـادرة علـى 
 .  ستبدادمقاومة اال

فالنتيجـــة الـــيت يصـــل إليهـــا هـــذا النـــوع مـــن النظريـــات هـــي أن الدولـــة يف التمعـــات 
السياســية الــيت تتمّيــز بضــعف -اإلســالمية أقــوى مــن التمــع؛ وأن اجلمعيــات االجتماعيــة

نظامها وعدم وجود هوية احتادية قوية ما هي إال استثناء شاّذ، والقاعدة هي اجلماعات 
ُتْســَتعمل كــأداة ملســاعدة ومســاندة الســلطة وخنبهــا والــيت ميكــن وصــف  غــري الرمسيــة الــيت

(روابطها السياسية بالتحزيبية
6F

٢( . 
وبــنفس الطريقــة، حــني يـــدافع علــم االجتمــاع السياســي عـــن فكــرة ضــرورة وجـــود 
جمتمـــع مـــدين قـــوي لتحقيـــق الدميقراطيـــة، ُتســـتخَدم نفـــس احلجـــج إلثبـــات عـــدم قـــدرة 

(رطاملسلمني على حتقيق هذا الش
7F

٣( . 

                                                 
)۱                                                                  (                                                       Lewis, 1996.  
)۲(Bill & Springborg, 1984.                                                                                                       

 .رهما بكافة الوسائلنزعة لدى حزب أو شخصية سياسية لتوسيع نطاق أنصا: التحزيبية 
)۳ ( Sadowsky, 1993, p19.                                                                                                           
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زاع كـان بـني دولـة ضـعيفة وجمتمـع مـدين ـوملا أثبتـت الثـورة اإلسـالمية يف إيـران أن النـ
فقــــد كــــان رجــــال الــــدين اإليرانيــــون ومؤيّــــدوهم مــــن أعضــــاء الربجوازيــــة التقليديــــة (قــــوي 

يشــكلون جمتمعـــاً مــدنياً قويّـــاً لـــيس قــادراً علـــى حتــّدي الســـلطة فحســـب، بــل حـــّىت علـــى 
قام تطّوراإلسالموية وقـدرتا الكبـرية علـى التنظـيم االجتمـاعي علـى وقد  -) اإلطاحة با

بـــرزت هلـــذا الغـــرض تفســـريات جديـــدة  -هـــامش تنظيمـــات الدولـــة بتأكيـــد هـــذا الوضـــع
تــّدعي أن املواجهــة بــني التمــع املــدين والدولــة تعــوق تطــّور جمتمــع مــدين حقيقــي ومتنــع 

 . حتقيق الدميقراطية
لدراســات حتــاول أن تشــرح أّن احلضــارة اإلســالمية تتميّــز وهكــذا جنــد عــدداً كبــرياً مــن ا

(برفضــها القــاطع إلضــفاء الشــرعية علــى الســلطة السياســية
8F

أن التســليم  »بــايبس«ويعتــرب . )١
باملثاليـــة شـــيء تشـــرتك فيـــه كـــل األديـــان غـــري أن اإلســـالم وحـــده هـــو الـــذي حيـــّدد مثالياتـــه 

تحيلة التحقيـق، مل ـت هـذه املثاليـات املسـوبعـد أن ُحـدِّدَ . السياسية بالتفصيل يف قانون سريه
(يبق للمسلمني سوى اعتبار كل حكومة غري شرعية، مهما كان شكلها

9F

٢( . 
جتعل من اإلسالم املوضـوع األسـاس واملصـدر  تليس من النادر إذن أن جند حتليال

الٍم حتمـــي ـــــالــرئيس لتـــارييف وملســـتقبل العـــرب واملســـلمني، لكنهـــا تبـــين افرتاضـــها علـــى إس
فهــذه التحلــيالت تعتــرب التمعــات اإلســالمية كــالّ ُمغَلقــاً بصــفة �ائيــة، .  الوجــود وكلــيّ 

ـــــُر هويَتهـــــا وتصـــــّوراِتا وثقافَتهـــــا ومؤساســـــِتها بتغـــــّري  وكأ�ــــا ال تتطـــــّور باســـــتمرار، وال تـَُغيـِّ
 إلنسـان اإلسـالم«، فـال وجـود )األنرتوبولوجيـا(ومـن وجهـة نظـر علـم اإلناسـة . الظروف

Homo islamicus«  كفصيلة منفصلة عن باقي اجلنس البشري)
10F

، ولـيس مـن الصـحيح )٣
 . )11F٤( تنطوي على تناق  يف حد ذاتا»عريب دميقراطي«وال من العادل التأكيد أّن عبارة 

                                                 
)۱                                                                                                     (                    Crone, 1980.  
)۲                                                                                                                ( Pipes, 1981, p 62.  
)۳ ( Corm, 1994, p. 118.                                                                                                             
)٤ ( David Pryce-Jones, 1989, p 406.                                                                                          
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إن الدولــة العربيــة هــي قبــل كــل شــيء «: وإن كــان عبــد اهللا العــروي ُحمّقــاً حــني قــال
وهـي  ، وال متتلـك نظريـة للحريـة،جسد مفتول العضالت، لكـن مبـّيف صـغري وعقـل صـغري

قويـــــة جبهازهـــــا القمعـــــي، لكنهـــــا ضـــــعيفة يف احلقيقـــــة، أل�ـــــا ال متلـــــك الـــــدعائم اخلُلقيـــــة 
، ولـو أخـذنا بعـني االعتبـار امليـزات اخلاصـة باملنطقـة )12F١(»يديولوجية والرتبوية الضروريةواأل

لـيس ناجتـاً  ،يـةمـن وجهـة نظـر الدميقراط ،وبثقافتها، فإن هـذا الوضـع البعيـد عـن الكمـال
ـــَدر قـََبلـــي بســـبب العـــرب«عـــن  ـــاتج عـــن  »أو ديـــين بســـبب اإلســـالم ،َق بقـــدر مـــا هـــو ن

وحماولـة تطبيقـه علـى جمتمعـات متجزئـة وقليلـة  »للنمـوذج الـدميقراطي«االسترياد احلديث 
الـذي مل يكـن لـه مـا يكفـي مـن الوقـت أو  ،كما هـو احلـال غالبـاً يف العـامل الثالـث  ،البىن

 . الالزمْني الستبطان الشكل اجلديد لدوله القومية من االستقرار
إن الدميقراطيـــة، كإمكانيـــٍة منظََّمـــٍة وشـــرعيٍَّة  :وبالفعـــل، فإنـــه مـــن الصـــحيح أن نقـــول

هـــا بطريقـــة ســـلمية مـــن خـــالل  عنملعارضـــة الســـلطة احلاكمـــة إىل غايـــة تـــوّيل احلكـــم بـــدالً 
وال حىت يف إفريقيا أو (واإلسالمي تصويت الناخبني، ال وجود هلا حالياً يف العامل العريب 

 ).أمريكا اجلنوبية أو آسيا
لكن جيب البحث عن أسباب هذا العجـز يف عوامـل سوسـيولوجية خارجيـة املنشـأ، 

والتالعــــب  ،واإلنشــــاء املصــــطَنع للــــدول مــــن جــــراء االســــتعمار ،مثــــل التــــدّخل األجنــــيب
، »آباء الوطن«ية التارخيية لِـأمهية الشرع: باألقّليات؛ وكذا يف عوامل داخلية أساسية مثل

ونظام الشرعية التارخييـة هـذا ميتـاز باجلموديّـة ممّـا مينـع اليـوم جـيًال كـامًال مـن التصـرف يف 
 . )13F٢(»شيء الشعب«

ة كمبــدأ الريــع الــذي يعتمــد عليــه اقتصــاد هــذه الــدول،  وهنــاك عوامــل أخــرى مهّمــ
ل  مصــادر الثــروات يف أيــدي وهــو مبــدأ منــاٍف للدميقراطيــة يف حــّد ذاتــه، إذ أنــه ُيكتِّــ 

                                                 
)۱ ( Laraoui, 1981, p. 146.                                                                                                          
 . )ترجممال. (وتعني جمهورية  Republicaوهي أصل كلمة Res Publicaلكلمة ذكرت بالالتينية هي ترجمة  ) ۲(
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احلكومات اليت ستحتكرها لتضـمن بـذلك الطاعـة املدنيـة لألغلبيـة، وهـذا بـدوره يعـوق 
الذي مينع احلكومـات مـن توطيـد  ،بروز قوًى اجتماعية قادرة على انتقاد هذا النموذج

ـــة، مثـــل دفـــع الضـــرائب مقابـــل  ب ـــة مركَّ عالقاتـــا بالشـــعوب مـــن خـــالل واجبـــات متباَدل
 . ك يف هذا النظام واالندماج فيهاالشرتا

لعــب فيهــا اجلــيش دوراً  وإىل كــل هــذا ُيضــاف تســييس املنظومــة العســكرية يف دولٍ 
بارزاً يف بناء القومية وتشكيل نوع احلكومة، وهذا جيعله أحـد أبـرز أبطـال خشـبة املسـرح 

 ). مصر، سوريا، ليبيا، السودان، اجلزائر(السياسي 
لـيس للـدين أمهيـة يف التمعـات اإلسـالمية، لكـّن املشـكل  وكّل ما سبق ال يعين أنّـه

إن احلتميـة اجلوهريـة، أي . يكمن مـرّة أخـرى يف املنهجيـة املّتبعـة لتحليـل خمتلـف العناصـر
زعة إىل عدم وضع هذه العناصر يف موضعها بل استخدامها لشرح غيـاب الدميقراطيـة ـالن

حّولـــت إىل  »الثقافويـــة«فالنظريـــات . همـــثًال، تُفِســـد النتـــائج املبنيـــة علـــى فرضـــيات كهـــذ
مــا هــو يف الواقــع وضــع ميّيــز عــدداً كبــرياً مــن املنــاطق يف العــامل  »اســتثناء عــريب إســالمي«

 ). يف آسيا وأمريكا الالتينية وإفريقيا السوداء(وخاصة منها تلك اليت تعّرضت لالستعمار 
تمعات الغربية الـيت فنحن نقصد با خميال ال »نظرات ثقافوية«وحني نتحّدث عن 

وطريقة النظر هذه اليت ال تعكس الواقع ُتستخَدم يف . تكّونت عن املشرق والعامل العريب
 . دعم فكرة ُمَقْولبة عادًة ما تكون مقبولة يف الغرب

 ،فالغرب هو الذي يسيطر على طريقة متثيل وحتليل املسائل املتعّلقة بذه املنطقة
وهــو بــذلك يواصــل بــّث هــذه النظــرة املبنيــة علــى . اإن مل نقــل أنــه هــو الــذي حيــّدده

إذ يف الواقـع ال وجـود (الم والغـرب ـــــــــالتعارض الذي يفصل بطريقـة مانويـة بـني اإلس
فتطغــى علــى طريقــة التمثيــل هــذه فكــرة وجــود صــراع ). ال لشــرٍق وال لغــرٍب مــرتاصّ 



 
 
 
 
 

 
 

ُق الِمْخَيال على الواقع  ُمْنيوز  -خيما َمْرتين                                                     عندما يتفوَّ
 

 -١٥١ -

د علـــى ومنـــوذج آخـــر غـــري مقبـــول معتِمـــ ) العلمـــاين(ثقـــايف بـــني منوذجنـــا الـــدميقراطي 
 .القواعد الدينية املشتّقة من القرآن

عرقــي لألجنــاس تكــون فيــه قــيم -يُــدافع عــن تعــّدد مركزانــوي »الثقــافوي«فالتمثيــل 
مـًة علـى أ�ـا النمـوذج الوحيـد النـافع للبشـرية  الغرب، وهي مثرة لتجربة تارخيية معيَّنـة، ُمقدَّ

ى أ�ــا تنــوّع يف خيــارات كلهـــا هــذا يعــين أنــه ال يُنظــر إىل التعدديـــة الثقافيــة  علــ. مجعــاء
(متساوية، بل على أّ�ا سّلم تدرجيي من األكثر حداثة إىل األكثر ختّلفاً 

14F

١( . 
 ،خاصــًة فيمــا يتعّلــق باجلــدال عــن اإلســالم والدميقراطيــة ،»الثقــافوي«وهــذا املخيــال 

تكثّــف بســبب مرئيــة احلركــات اإلســالموية وعالقاتــا مــع املســار االنتخــايب والتحــرري يف 
 : ات على وجهنييأواخر الثمانين

 املخيال املعادي لإلسالم،  اكامتداد طبيعي ومنطقي هلذ  :أّوالً 
كأداة تستخدمها اجلماعات احلاكمة والنخب العلمانية للعامل اإلسـالمي يف   :وثانياً 

 . إطار مقاوماتا لإلسالمويني وحبثها عن مساندات غربية
ات، فــإّن مــا يســّمى يســي لســنوات التســعينويف الســيناريو العــريب االجتمــاعي السيا

وبــانزالق تعبــريي يــتّم اســتعمال مصــطلح ( »التطــرف اإلســالمي«أو  »األصــوليانوية«بـــ
ـــربّر بــــا االســــتبداد ومقاومــــة ) بــــنفس الشــــكل »اإلرهــــاب« ــــيت يُـ لعــــب دور الذريعــــة ال

ها اسـرتاتيجيت«الدمقرطة، بل كـان أداًة نفيسـة يف أيـدي النخـب السياسـية احلاكمـة يف 
إذ هـــي (ســواًء علـــى الصــعيد اخلـــارجي  »للحفــاظ علـــى بقائهــا السياســـي االســـتبدادي

 »اســتعادة«بِـــ (أو الصــعيد الــداخلي ) بــذلك جتــين مســاعدات أمنيــة واقتصــادية ضــخمة
اليت كانت إىل ذلـك احلـني تعـارض اسـتبداد النظـام حلـّد مـا،  ،النخب القدمية العلمانية

 ).ن االعتداءاتوباستغالل خوف السكان من احلرب وم
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اليت تلت ا�يار االحتـاد السـوفيايت والثنائيـة  ،ديناميكية التحّرر والدمقرطة ذا كانتوإ
توّقفــت توّقفــاً راديكاليــاً يف جنــوب املتوســط، فــذلك يعــود إىل كــون البــديل قــد  ،القطبيــة

ورة ـوبالتـايل، فإننـا نالحـظ أن الغـرب وافـق بصـ. الدميقراطي جتّسد يف االّجتاه اإلسالموي
إذ أن األفكــار املســبقة . إّمــا مباشــرة أو ضــمنية علــى هــذه العــودة االســتبدادية إىل الــوراء

التارخيية والتقليدية عن اإلسالم والناجتة عن تراكم عـدة أمثلـة لسـوء التفـاهم وعـن عالقـة 
ــَرت طيلــة قــرون مــن زاويــة املواجهــة وحــدها، تبلــورت اليــوم تبلــوراً جيعلهــا تقريبــاً حكــراً  ُفسِّ

 . على اإلسالموية
إنَّ عجـــز الغـــرب علـــى اعتبـــار اإلســـالموية اإلصـــالحية حركـــة تـــدف إىل املعارضـــة 

وتســـتطيع أن تقـــّدم البـــديل  ،وتعتمـــد علـــى قاعـــدة اجتماعيـــة واســـعة ،السياســـية للحكـــم
الـيت عجـزت عـن إخـراج بلـدا�ا مـن األزمـات اخلانقـة الـيت تعـاين  ،وتواجه النخب القدمية

ُمـــربِّراً لعرقلـــة مســـار الدمقرطـــة، وذريعـــة لالســـتبداد  »مـــن اإلســـالم اخلـــوف«منهـــا، جيعـــل 
وكـل هـذا جيعـل العـاملَ . املتزايد الذي ميارسه النظام مصحوباً بانتهاكات حلقـوق اإلنسـان

اإلسالمي يُعتَرب، مرًَّة أخرى، حالًة خاّصة حيث ُجرَِّد مواطنوه من حـّق انتخـاب ممثلـيهم 
 .»ال حيسنون االختيار«وأّ�م  »راشدين« بكّل حرية، بدعوى أ�م ليسوا

وهذا مبثابة شيك على بياض أُعطي حلكومـات البلـدان العربيـة واإلسـالمية حـىت 
ـا مينحهــا فرصــة تشــويه صــورة اإلســالمويني مــن خــالل  تواجــه املعارضــة السياســية، ممّـ

أو بـــــاألحرى بـــــني الثـــــوريني (اخللـــــط املقصـــــود بـــــني احلركـــــات الراديكاليـــــة والوســـــطية 
، والنتيجـــــة هـــــي أن هـــــذه االســـــرتاتيجية متّكنـــــت مـــــن إخفـــــاء التيـــــار )إلصـــــالحينيوا

ُث عنهــا بكثــرة  اإلســالموي اإلصــالحي الغالــب، وراء اجلماعــات الثوريــة الــيت يـَُتحــدَّ
حــّىت وإن كــان هنــاك عــّدة ) مثــل اجلماعــات اإلســالمية املســلحة، ومجاعــات اجلهــاد(

 . اختالفات كربى بينها
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يأيت هذا الصخب اإلعالمي عن مسألة اإلسالموية املصحوب ويف احلقيقة بدل أن 
إن استثنينا بع  األعمـال  -بعدد ضخم من الكتابات يف املوضوع بتوضيحات مفيدة 

فإنّــه جــاء ليؤّكــد علــى هــذا اخللــط، املقصــود أو غــري املقصــود، بــني العديــد مــن  -اجلّيــدة
 . سيةالسيا-وجوه احلركة اإلسالموية وبني أدوارهم االجتماعية

ـــة«وهكـــذا قامـــت كتابـــات  ـــ »ثقافوي  ،زعة ببـــّث نظرتـــا املرتاّصـــة عـــن اإلســـالمويةـالن
ـــة -ُمســـبقاً -معتـــربة إيّاهـــا  . وُمشـــّكلًة خطـــراً علـــى الغـــرب ،غـــري متماشـــية مـــع الدميقراطي

وحتمية هذه األطروحـة تتجاهـل بـل ختفـي واقعـاً اجتماعيـاً سياسـاً أكثـر تباينـاً وتركيبـاً ممّـا 
الــذي رضــي بقواعــد اللعبــة السياســية  ،فيــه التيــار اإلســالموي اإلصــالحي تصــفه، إذ جنــد

الدميقراطية اليت متّكنت مـن الـربوز، كمـا كـان حـال النهضـة يف تـونس واجلبهـة اإلسـالمية 
لإلنقاذ يف اجلزائر، واإلخوان املسـلمني يف مصـر، وكمـا أثبتتـه مسـامهة بعـ  احلركـات يف 

ســـــلمني يف األردن، وحـــــزب اهللا يف لبنـــــان، واحلركـــــات احليـــــاة الربملانيـــــة مثـــــل اإلخـــــوان امل
 . اإلسالمية الثالث يف الكويت، ومؤّخراً اإلصالح والتجديد يف املغرب

ـــــهــــذه احلركــــات اإلس وبرهنــــت علــــى قــــدرتا علــــى  ،الموية تــــدين عنــــف املتطــــّرفنيــــــــ
ـــالتعــايش بــل حــّىت التحــالف مــع أحــزاب غــري إس الموية، مثــل مــا رأينــاه يف الئحــة رومــا ــــ

(مـا خيـص اجلزائـرفي
15F

المويني واليســاريني ـــــــــــ، أو يف جبهــة املعارضـة الـيت مجعــت بـني اإلس)١
احلـــذرة الـــيت عـــّرب عنهـــا  »املعارضـــة الناقـــدة«يف كـــل مـــن األردن والكويـــت، أو حـــّىت يف 

(النـــواب اإلســـالمويون املغاربـــة خبصـــوص أول حكومـــة مثَّلـــت البـــديل االشـــرتاكي
16F

، ويف )٢
ــــينّشــــطه جيــــل إسنشــــأة حــــزب الوســــط املصــــري الــــذي  ـــــالموي جديــــــ د مــــن اإلخــــوان ـــ

(املسلمني إىل جانب شخصيات مسيحية مصرية
17F
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)۲                                                                                                  (                        Tozy, 1999.  
)۳ ( Martín-Muñoz, 1999.                                                                                                            



 
 
 
 
 

 
 

 مسلمو الغرب بعد أحداث سبتمبر
 

 -١٥٤ -

 الممثلون السياسيون اإلسالمويون
ــــيت تُنَســــب إىل اإلســــالم، عكــــَس مــــا حتــــاول  ــــري يف الشخصــــيات ال يوجــــد تنــــوّع كب

علًة االستعمار إسالماً رمسياً جا »مابعد«فلقد أنشأت دولة . األطروحات الثقافوية إثباته
إياه املسؤول عن مهمـة تسـيري التمـع املسـلم تسـيرياً حماِفظـاً جـداً، مقابـل جعـل الشـرعية 

فالتقليــديون، أي العلمــاء احملــافظون جــّداً واملســتعّدون دائمــاً ملقاومــة . الدينيــة حكــراً عليــه
وهــو اإلســالم الرمســي  ،أيّــة بدعــة، هــم أهــّم ممثلــي هــذا اإلســالم الــذي تســتخدمه الدولــة

ّم أجهـــزة إفتـــاء خمتلـــف البلـــدان، وأهـــم مســـؤويل األزهـــر، وخمتلـــف الـــالس العليـــا ويضـــ(
 ). للعلماء

ومل يقــم أبــداً هــذا القطــاع الــذي يرّكــز اهتمامــه علــى محايــة التقاليــد اإلســالمية بــأّي 
بفضـل  ،فهـو بـالعكس. كما أنـه لـيس حبوزتـه أّي مشـروٍع للُحكـم  ،نشاط سياسّي منظَّم
يســتطيع ممارســة تــأثريه الكبــري واالســتمتاع مبرئيــة  ،لســلطة احلاكمــةعالقاتــه الضــمنية مــع ا

خاصـة مـا ميـّس (وقد يقوم بنقد بع  تدابري اإلصالحات االجتماعية . هّمةماجتماعية 
لكنه يبقى دوماً مسانداً ألهـّم اخلطـوط ) الرتبية أو الَعْلَمنة، أو قانون األحوال الشخصية

الـرجعيني مـن فتزداد أمهية ُحرّاس التقاليد هؤالء، . لنظامالعريضة يف السياسة اليت يّتبعها ا
حـّىت تتفـادى فقـدان شـرعيتها أمـام  ،ثقافياً والالمتساحمني، بازدياد حاجة احلكومات هلم

ُمقابـل حضـورهم  »مقبـولني سياسـياً «وهكـذا يلتـزم التقليـديون بـأن يكونـوا . اإلسـالمويني
للــدين هــو الــذي عرقــل  »االســتعمال«ذا وهــذا التصــّور بالــذات مصــحوباً بــ. يف التمــع

 .نشأة أي إصالح أخالقي وفكري إسالمي
ة م، فمـن الضـروري أن نـذّكر بتفاصـيل »األصـوليانوية«أّمـا فيمـا خيـّص مفهـوم  هّمـ

ودون أن نعـــري الســـياق التـــارخيي الـــذي ولـــد فيـــه هـــذا املصـــطلح . يف عـــدد مـــن األمـــور
، فــإن هــذا املفهــوم يعتمــد )مشــال أمريكــا وكــان ذلــك يف إطــار الربوتســتانية يف(اهتمامــاً 
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كــــن ميو . العــــودة إىل األصــــول، أي إىل الكتابــــات كنقطــــة انطــــالق ألي حماولــــة جتديــــد
املقابلــة بينــه وبــني فكــرة بــرزت يف اإلســالم قبــل أن يعرفهــا العــامل املســيحي مبــّدة، وهــي 

األصـــول أي إعـــادة بنـــاء النظـــام االجتمـــاعي والسياســـي انطالقـــاً مـــن (فكـــرة األصـــولية 
إذ هــي نابعـة مــن  ،والـيت تعتــرب صـحيحة وصـافية ،املوجـودة يف العصـور األوىل لإلســالم
 ). الوحي مباشرة وليس من تفسري البشر

كمــا وصــفها عـــدد كبــري مــن العلمـــاء   ،إضــافًة إىل هــذا، فـــإن مثاليــة املدينــة املســـلمة
فالـدعوة . اإلسـالمكانت دائماً ُتشّجع على نشـأة وتطـّور اإلصـالحية يف بـالد   ،والفقهاء

أي إىل صــفاء وصــحة املنــابع األوىل املقّدســة، حبّجــة أن مبــادئ  ،إىل العــودة إىل األصــالة
اإلسالم ُفّسرت بطريقة سّيئة منذ عهد األمويني وُأخرَجت بـذلك مـن جوهرهـا احلقيقـي، 

رن املوّحــدون يف القــرن الثــاين عشــر، والوهــابيون يف القــ: ظــاهرة متكــّررة يف تــارييف اإلســالم
الســابع عشــر، واملهديــة والســلفية يف القــرن التاســع عشــر، واإلخــوان املســلمون يف القــرن 

 اً لكـن بعضـ. كّل هذه احلركات كانـت أصـولية يف تصـّورها النظـري لإلصـالح.  العشرين
مـا حيـاول  يف ،للقـرآن والسـنة »حرفيـة«منها يعترب أن العودة إىل األصول تتمّثل يف قراءة 

ال يـرف   لإلسـالم، فهمـاً جديـداً  ، حبيـث يولـدضوء العقل يفهمها اآلخر أن يف هابعض
 .احلداثة بل يرف  الغربنة والعوملة اللتني تستخدمهما بع  البلدان كأدوات للسيطرة

بــأن املســار الفكــري لنشــأة اإلســالموية مــن  :القــولباإلمكــان كــان فــإذا   ،وبالتــايل
التفســري ويــرف  عــدداً مــن  نــه يعتمــد علــى مبــدأ إعــادةإنــوع أصــويل صــحيحاً، حيــث 

العناصـــــر املوروثـــــة مـــــن التقاليـــــد، فـــــإن احلركـــــات األصـــــوليانوية املســـــلمة ليســـــت كلهـــــا 
إذ األمـر  ،إسالموية، كما أن التنظيمات اإلسـالموية ليسـت كلهـا علـى نفـس الشـاكلة

حيـــث تضـــطر النظريـــة إىل  ،سياســـية مازالـــت يف طـــور النمـــو-يتعلّـــق حبركـــة اجتماعيـــة
والتطبيــق هـو الـذي يشـّكل اخلــط . ب لالســتفادة مـن نتـائج التطبيـقالبحـث عـن أسـالي
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الفاصـل بــني االجتاهـات اإلســالموية الراديكاليــة مـن جهــة والــيت تـدعو إىل العنــف ضــّد 
الدولــة، وبــاقي االجتاهــات الــيت تتموقــع مــن خــالل تصــوراتا اإلصــالحية داخــل النظــام 

 . دون أن حتاول اإلطاحة به بالقوة
ن احلركـــات الـــذي يشـــّكل أتباعـــه أقليـــة بعيـــدة جـــّداً عـــن التمــــع، فـــالنوع األول مـــ

ويرف  بعناد  ،، دون أي تغيري»الفاضلة«يتشّبث بطوباويته، أي حبلم املدينة اإلسالمية 
 . أي شيء خيالف هذا احللم

ويكون على اّتصـال مسـتمر مـع التمـع  ،أما النوع الثاين من احلركات، وهو الغالب
، فيحّقق منّوه علـى شـكل حـزب سياسـي، ونتيجـًة هلـذا فـإن النظـرات وطموحاته احلقيقية

الالتارخيية اليت تعترب اإلسالم نظاماً الزمانياً شـامًال وتشـّجع اجلموديـة أصـبحت مهّمشـة 
هذا ال يعين أنه ال وجود يف داخل هذه األحزاب لعـدد مهـّم مـن املفّكـرين . أكثر فأكثر

يكرهون احملدثات، لكن اجليل اإلسـالموي اجلديـد  من الذين »املؤخرة«أو ّممن يشّكلون 
نه حياول امتالك الفضاءات والقيم العاملية للحداثة انطالقاً أإذ  ،يتمّيز بطابعه التجديدي
 . من مراجعه اإلسالمية

يســــتعمل لتعريــــف حركــــة إصــــالحية مســــلمة  ،فاإلســــالموية إذن مصــــطلح جديــــد
ياً أيضـاً، وهـي اليـوم كثـرياً ـياســـــــــل سب بــــــــحاملة ملشروع ليس ثقافياً واجتماعيـاً فحس
هـّم جـّداً علـى املسـتويني موهذا اجليـل . ما تُعَتَرب البديل الذي يطمح إليه اجليل اجلديد

مـــن الســـكان العـــرب  %٦٥فهـــو ميثّـــل أكثــر مـــن (االجتمـــاعي -الــدميغرايف والسياســـي
قريـب مـن وهلذا فهو، بشكل مباشر أو غـري مباشـر،  ،ويشّكل خطراً علىالنظام) حالياً 

اه اإلســــ ــــالموي، وبــــذلك فهــــو الــــذي يثريــــه برأمسالــــه البشـاالّجتــــ (ري الكبــــريـــ
18F

ومتتــــاز . )١
م، وهــي  احلركــات اإلســالموية باالســتقاللية السياســية، عكــَس اإلســالم التقليــدي املرّســ

 . قريبة من التغريات االجتماعية والسياسية اليت تعيشها اليوم التمعات املسلمة
                                                 

)۱ ( Martín-Muñoz, 1999.                                                                                                            
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الـذين  ،وم ما ميكـن أن نسـميه اجليـل الثالـث مـن اإلسـالموينيوتواجه احلكومات الي
الـذين مـا زال سـخطهم  ،استفادوا من إمكانية التعليم اليت ُوفِّرت جلزء كبـري مـن الشـباب

وعرفت الدعايـة اإلسـالموية جتديـداً . االجتماعية السائدة يتزايد-على األنظمة السياسية
وال ميكــــن نســــبة ذلــــك إىل التــــأثري األخالقــــي ات، يــــوانتشــــاراً كبــــريين يف ســــنوات الثمانين

لنجاح الثورة اإليرانية وحده، أو إىل فشل النموذج االشـرتاكي الـداعي إىل العروبـة فقـط، 
أو إىل املســـاعدات الـــيت منحتهـــا ظرفيـــاً بعـــ  احلكومـــات يف إطـــار مقاومتهـــا للمعارضـــة 

يـف يـربزون كنخبـة اليسارية وحدها، بل يعود ذلك خاصة إىل كون اإلسالمويني عرفوا ك
) الســـتحالة جتديـــد النخـــب(جديـــدة متثّـــل االعـــرتاض علـــى هـــذا النظـــام اجلامـــد سياســـياً 

) نتاجيــــةبســــبب عرقلــــة احلركيــــة االجتماعيــــة وتعمــــيم الرشــــوة ممــــا يعــــوق اإل(واقتصــــادياً 
بســبب الفئــات الرمسيــة اإلســالمية التقليديــة الــيت متــارس الرقابــة علــى (واجتماعيــاً وثقافيــاً 

 ).ح والتجديداإلصال
(الــيت رغــم كو�ــا تشــكل أقليــة ،وباســتثناء اجلماعــات العنيفــة

19F

فهــي حتظــى بتغطيــة )١
إعالمية كبرية ال تتناسب مع أمهيتها احلقيقية، فمن زاوية النشـاط السياسـي فـإن تطـور 

أنــــه يتموقـــع داخـــل حــــدود إىل وح ـري بوضــــــــــــــ يشنيالميـهـــذا اجليـــل الثالـــث مــــن اإلســـ
وأنّه قد مـّر بتجربـة بلـوغ ) ظريات اهلادفة إىل وحدة إسالميةعكس الن(القومية -الدولة

الرشــد السياســي املعتمـــد علــى الرباغماتيـــة وعلــى الـــدروس املســتوحاة مـــن فشــل طريـــق 
(فهذه التجارب مسحت هلم بعدم التشّبث باحملاِفَظوية. التمّرد

20F

 ،االجتماعيـة والثقافيـة )٢

                                                 
إن القمع الذي مارسه النظام المصري في عهد جمال عبد الناصر أدى إلى مـيالد تيـار فكـري راديكـالي لـدى اإلخـوان ) ۱(

اد والتـي كانـت أساسـًا العتبـار الجهـ ،وأفكار قطب المتعلقة بالتكفير الفعلي للمجتمع ككل. المسلمين، ويمثله سيد قطب
 ،جماعــات تنظــيم الجهـــاد: نشــاطًا ثوريــًا داخليــًا، هـــي التــي اســتوحى منهــا بعـــض المنشــقين المتطــرفين نشــاطاتهم مثـــل

والجماعـة اإلســالمية فــي مصــر  ،الجماعــة اإلســالمية المسـلحة فــي الجزائــر ومــؤخراً  ،والتكفيــر والهجـرة ،وحـزب التحريــر
 ). المؤلفة. (العليا

 . اِفظالفكر الُمح: المحافظوية ) ۲(
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سياسية ختتلف -شاريع أخرى اجتماعيةفعاً حنو ثقافة اإلمجاع فيما خيص مبل دفعتهم د
 ).أي يف إطار التعددية السياسية واالنتخابات وتشكيل احلكومات(عن مشاريعهم 
فقد أّدى هذا التطور إىل التفكري بعمق يف معىن أن يكون اإلنسان مسلماً  ،وهكذا

هذا اليوم، أي يف حماولة تأسيس نظام إسالمي يتمتع باألصالة واملعاصرة يف آن واحد، و 
مــا مســح بفــتح نقــاش مكّثــف جــداً حــول العالقــات بــني اإلســالم والدولــة والدميقراطيــة، 
وذلك بتكرير التحليل النظري حول املتغري يف اإلسالم، أي مـا يسـتطيع العقـل اإلنسـاين 
اســتنتاجه مــن النصــوص مــن خــالل اجتهــاد تفســريي مــنظَّم، وحــول العناصــر الــيت تتعّلــق 

ــــة . ملعــــامالتأي بالســــلطة، وبا ،بــــاُحلكم وهكــــذا اكتســــبت املشــــاركة السياســــية واملطالب
 . إذ ترتبط مفاهيمها مببدأ الشورى ،بالَدمقرطة شروحات إسالمية

املشـــــاركة يف تســـــيري شـــــؤون الدولـــــة « :ويعـــــّرف حمّمـــــد عمـــــارة الشـــــورى مـــــثًال بأّ�ـــــا
ّعالـــة يف املســـامهة الفعليـــة والف«، أّمـــا فتحـــي عثمـــان ففـــد اســـتنتج أّ�ـــا تعـــين )21F١(»والتمـــع

ويصرح رشيد الرباوي أن التفسري الدميقراطي للشورى نابع من نّص . »مسار اّختاذ القرار
وأن نظـــــام احلـــــزب الواحـــــد يتعـــــارض يف احلقيقـــــة مـــــع روح التعدديـــــة يف  ،القـــــرآن نفســـــه
(اإلســـالم

22F

ـــاس املبـــادئ . )٢ فاهلـــدف الـــذي يســـعى وراءه هـــؤالء املفكـــرون هـــو حماولـــة اقتب
وهلــذا فمــن . امــكة والتمثيــل السياســيني وإضــفاء شــرعية إســالمية عليهالدميقراطيــة كاملشــار 

الذي يقوم به هؤالء يف جمتمع حياول متلّـك  ،املهّم أن ال نقلل من أمهية دور مهزة الوصل
 . قيم احلداثة بطريقة نابعة من داخله

 ولكــــن أفكــــار هــــؤالء اإلســــالمويني الليرباليــــني ونقاشــــاتم حــــول التعدديــــة والدميقراطيــــة
(ووســائل اإلعــالم ُمفضــلني عليهــا إدهاشــية »اخلــرباء«يتجاهلهــا 

23F

الــذي  ،اخلطــاب املتطــّرف )٣

                                                 
)۱ ( Imara, 1993.                                                                                                                          
)۲ ( Barawi, 1975, p 118.                                                                                                            
 . السعي وراء كل ما ُيدهش أو يثير :)Sensationalisme( اإلدهاشية ) ۳(
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ومــن الصــحيح أيضــاً أن أغلــب نصــوص هــؤالء املفكــرين . جيلــب اهتمــام الــرأي العــام الغــريب
وهذا جيعلهـا صـعبة املنـال، زيـادة علـى كو�ـا ال حتظـى بشـعبية ال  ،السياسيني مكتوبة بالعربية

 . وال لدى دور النشر ممّا جيعلها حكراً على دائرة صغرية من العارفني لدى اخلرباء
وقــد أّدى قبــول التعدديــة وتقســيم الســلطة واملســامهة الفعليــة يف مؤسســات الدولــة، يف 

ات، إىل تقريـــب اإلســـالمويني مـــن يـــإطـــار إصـــالحات ليرباليـــة حّققـــت منـــذ �ايـــة الثمانين
  السياسات احلكومية االستبدادية كانت تـدف إىل ال سّيما وأّن بع ،الثقافة الدميقراطية

ومن الغريب مالحظة أن هذه السياسات هي اليت حتظى . إقصائهم من الساحة السياسية
وقـد . عنيفـة »انزالقـات«بدعم ورعاية الدميقراطيات الغربية رغم كو�ـا كثـرياً مـا تسـبّبت يف 

بشيٍء من التهكم يف حماضرة جرت صرّح راشد الغنوشي زعيم احلركة اإلسالموية التونسية 
، أن مشــكلة العــامل العــريب اليــوم تكمــن م١٩٩٥جبامعــة ابــن ســينا اإلســالمية بقرطبــة ســنة 

 .»إقناع العلمانيني وليس اإلسالمويني مبدى ضرورة الدميقراطية«يف 
وقــد أّكــد الغنوشــي يف كثــري مــن اللقــاءات والتصــرحيات الــيت أدىل بــا مــن منفــاه يف 

األصــوليانوية الــيت تعتقــد بأ�ــا وحــدها علــى حــّق وتريــد إرغــام اآلخــرين «ضــّد  أوربــا بأنّــه
الم ال ـاإلســ«الم والدميقراطيــة فهــو يعتقــد أن ـوفيمــا خيــص مســألة اإلســ ..»علــى اتباعــه

بـل يعـّرب عـن مبـادئ عاّمـة، ومهمتنـا تكمـن يف ، حيتوي على برنامج حمـدد خـاص باحليـاة
فاالجتهاد هو . »عل بني املبادئ اإلسالمية واحلداثةصياغة هذا الربنامج من خالل التفا
وهــو مــا يســمح هلــم بتفســري الــنص القــرآين، ويبقــى حقــل  ،الضــمان الــذي حبــوزة املــؤمنني

نشــاطهم مطلقــاً مبــا أن اإلســالم لــيس لــه أيــة مؤسســة أو ســلطة موّحــدة ميكنهــا أن متثّــل 
(الدين أو أن تعارض التفسريات اجلديدة

24F

١( . 
اركة السياســـية ضـــروريًة ــــــــــالموية األكثـــر حداثـــة تعتـــرب املشـســـوبعـــ  النصـــوص اإل

ومنها ما يذهب إىل اعتبار هـذه . اليوم ملواجهة التحديات اليت يفرضها العامل احلديث
                                                 

)۱ ( Wright, 1996, p 73.                                                                                                               
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(املشاركة ترياقاً للعنف
25F

غري أنه من الصحيح أيضاً أن هناك داخل التيار اإلسالموي . )١
) م١٩٨٦(شاركة مثل مجال البنا اإلصالحي بع  وجهات النظر اليت تعارض هذه امل

فاإلســـــالمويون يـــــرون أن بقـــــاء حكومـــــات . األردين) م١٩٩٢(وعبـــــد العزيـــــز اخليـــــاط 
وهلذا فإن  ،من أهم األسباب األساسية للعنف ،استبدادية يف السلطة وقلة الدميقراطية

علـى التجارب اليت يشارك فيها اإلسالمويون وحيتلون فيها مقاعد برملانية تُقـّدم كأمثلـة 
وهـم إضــافة . )26F٢( )الــيمن، األردن، لبنـان وماليزيــا(أن الدَمْقرطـة أّدت إىل وقــف العنـف 

اليت ال  ،إىل ذلك، ينّددون بسياسة اخلطاب املزدوج اليت تنتهجها الدميقراطيات الغربية
صــرامة هلــا بتاتــاً مــع الســلطات العربيــة احلاكمــة فيمــا خيــص الدميقراطيــة واحــرتام حقــوق 

وقـــد رأينـــا . الوقـــت الـــذي يبقـــى لومهـــا موجَّهــاً لإلســـالمويني دون غـــريهماإلنســان، يف 
الــدول الغربيــة تصــل حــىت إىل الــدفاع عــن خــرق نتــائج االنتخابــات الدميقراطيــة عنــدما 

 . يفوز فيها اإلسالمويون
تتغّلب شيئاً فشيئاً  »مصلحة الدولة«ولقد أثبتت التطورات السياسية يف إيران أن 

ـــــ، وأن نظــــرة إص»ياملنطــــق الثــــور «علــــى  الحية متفّتحــــة متّكنــــت خطــــوة فخطــــوة مــــن ـ
وجنــد اليــوم صــحافيني وجــامعيني ومناضــلني . مواجهــة اخلطــاب األخالقــي الالمتســامح

ياســـة ومشـــاركة رجـــال سياســيني يتناقشـــون ويعيـــدون طـــرح مســـألة دور اإلســـالم يف الس
دور الـدين  الم؟ مـا هـوهل ميكن أن يكون هناك تفسـري �ـائي لإلسـ: الدين يف احلكم

ــــيف الس الثـــورة -ياسة؟ هـــل اإلســـالم متمـــاٍش مـــع الدميقراطيـــة؟ هـــل جتربـــة إيـــران مابعـــدـــ
تستلزم ضرورة إصالح النظام التقليدي الديين؟ كّل هذه األسـئلة فتحـت جمـال النقـاش 

مبـا فيـه الغـرب  ،حول مزايا التعددية واملشاركة السياسية والعالقـات مـع العـامل اخلـارجي

                                                 
)۱ ( Al-Nafisi, 1989.                                                                                                                    
)۲ ( Al-Wa’i, 1993, p39.                                                                                                              
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ســتاذ عبــد الكــرمي ُســروشويعــد األ. طبعــاً 
)
27F

أحــد أبــرز مفكــري هــذا التيــار السياســي  )١
ـــ ،اإلصـــالحي املســـلم ــل هـــذه الن ُطالِبَـــة  ،زعة اإلســـالمية الواســـعة االنتشـــارـإذ هـــو ميثّـ

امل
 . وهي تعتربمها عنصرين إسالميني أصيلني ،بالتعددية وباملشاركة السياسية

ح بــاب التفاعــل املثمــر بــني ولقـد أثبــت مفكــرو هــذا التيـار وجــود جــوهر مشــرتك يفـت
التمعــات املســلمة والغربيــة، ودحضــوا الفكــرة الشــائعة عــن التمــع اإليــراين الــيت تصــوره  

 ،مجاعفسروش وهو بعيد عن حتقيق اإل. كمجتمع متحجر ومعاٍد للغرب بشكل مستمر
مفكر يدافع عن فكرة أن القـيم الدميقراطيـة وحقـوق اإلنسـان هلـا مكا�ـا يف أي حكومـة 

وأنه ال ميكن وجود نظرة �ائية وكاملة لإلسالم، فهـو يـرف  بـذلك أي حماولـة  ،الميةإس
وهو ال يعارض أبـداً أن يكـون لإلسـالم دور . يديولوجية سياسية إسالمية رمسيةألصياغة 

يف السياســـة بصـــفة عامـــة، بـــل يؤّكـــد أن احلكومـــة الدميقراطيـــة عليهـــا أن تعكـــس التمـــع 
كانــت إيــران بلــداً مســلماً، فعلــى حكومتــه أن تكــون ذات   إن :فهــو يقــول. الــذي متثلــه

طابع إسالمي، مع كون حقوق اإلنسان مرجعاً للحكومة حـىت يبقـى الطـابع الـدميقراطي 
(للدولة الدينية مضموناً 

28F

٢( . 
كري هـذه هــي أّ�ـا مل تنبــع مــن مفّكـر إيــراين ُمَعلَمــن، ـــــــــوأهـّم مــا يعنينـا يف طريقــة التف

الثــورة، وهــو يصــوغ - اللحظــات األوىل حلكومــة مابعــدشــارك يف ،لم غيــورــــــبــل مــن مس
                                                 

درس فــي ثانويــة العلــوي، إحــدى أولــى مؤسســات التعلــيم التــي كانــت . ســروش اســم مســتعار لحســين الــدباغعبــد الكــريم  )۱(
درس . تــدّرس العلــوم الدقيقــة إلــى جانــب العلــوم اإلســالمية، وتخــّرج منهــا العديــد مــن أعضــاء الحكومــة اإليرانيــة الحاليــة

بــًا جــًدا إلــى علــي شــريعتي كــان ُمق. نجلتــراإعلــوم الصــيدلة فــي طهــران، ثــم التــاريخ والفلســفة فــي  ) م١٩٧٧تــوفي ســنة (رَّ
، م١٩٨٧همــًا فــي اللجنــة الثقافيــة للثــورة إلــى غايــة مشــغل منصــبًا ). م١٩٧٩تــوفي ســنة (وآيــة اهللا مرتضــى الُمَطّهــري 

كليـة األبحـاث التاريخيـة وفلسـفلة العلـم  م١٩٩٢أنشـأ سـنة . حيث قّدم استقالته بسـبب عـدم موافقتـه علـى الطـرق المتّبعـة
يتمتـع سـروش بشـعبية كبيـرة لـدى الشـباب اإليرانـي والمفكـرين والسياسـيين . ي معهد األبحاث والعلوم اإلنسانية بطهرانف

وكلمـا كانـت محاضـراته فـي الجامعـة وخطبـه فـي . اإلصالحيين، ولديه أيضـًا خصـوم متعـددون فـي األوسـاط المحافظـة
فـانتهى بـه المطـاف إلـى توقيـف نشـاطه فـي إيـران  ،قاطعتـهالمساجد تجلب الناس أكثر فأكثر، كلما حاول المحافظون م

ددة كمــا شــرحه فــي رســالة مفتوحــة إلــى ـياته كانــت مهـــارج، ألن حـــر وٕالقــاء الــدروس فــي الخـــليتفــرغ للسفــ م١٩٩٦ســنة 
 ي، بمناسـبة ذكـرى االسـتيالء علـىئولنذكر أن الخطاب الذي ألقاه الزعيم الروحي إليران علي خـامن. الرئيس رفسنجاني

 ). المؤلفة. (أفكار سروش أكثر من الواليات المتحدة، وهذا وحده له أكثر من معنىفيه السفارة األميركية، انتقد 
)۲ ( Vakili, 1996.                                                                                                                         
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ومتاشــي تصــوره اإلســالمي مــع فكــره . فكــره السياســي كلــه انطالقــاً مــن تصــوره لإلســالم
فهـو يطـرح مـن وجهـة نظـر أخـرى مسـألًة . السياسي مينح فكره الناقد قيمة تطبيقية كبرية
ســالم جلعلــه متأقلمــاً اإل »إعــادة تركيــب«طاملــا طرحهــا املفكــرون املســلمون حــول ضــرورة 

إعـــادة «وقـــد أجـــاب ســـروش أن األمـــر ال يتعلّـــق بــــ. مـــع احتياجـــات اإلنســـان احلـــديث
 . اإلسالم بقدر ما يتعّلق بفهم اإلنسان لإلسالم »تركيب

وبعد أن مّيز سروش بني هذين األمرين، متّكن من أن يوّفق بني دين ال يتغّري وعـامل 
بــني الــدين يف حــّد ذاتــه واملعرفــة الدينيــة الــيت  أي أنــه جيــب عــدم اخللــط. مســتمّر احلركــة

فـــإن قبلنـــا بـــأّن هـــذا اخللـــط خطـــأ، فهمنـــا أن املعرفـــة الدينيـــة إنشـــاء . تكتســـب بالدراســـة
 »إعـــادة تركيـــب«علـــى املســـلمني إذن . وهـــي إذن بـــاألحرى يف تطـــور مســـتمر ،إنســـاين

 . تفسرياتم الدينية وفقاً لفهمهم املتغّري لعاملهم
يديولوجية اإلسالمية يعوق تطور املعرفة أي شكل من أشكال األ ويعتقد سروش أن

يديولوجية، إما  أولكن يف الوقت الذي يرف  فيه سروش أن ُيستعَمل اإلسالم ك. الدينية
كـــأداة ثوريـــة أو كربنـــامج حكـــومي، إذ أن ذلـــك يســـتلزم نظـــرة جامـــدة ورمسيـــة لإلســـالم 

بــل يقــيم احلجــة  ،السياســة ُتضــعف شــرعية الســلطة، فهــو ال يطالــب بفصــل الــدين عــن
فاملسألة الـيت . عليها أن تكتسب حتماً طابعاً دينياً يف جمتمع متدّين ،إن السياسة :قائالً 

 . يرى من الضروري طرحها ليست الفصل بني الدين والسياسة بل طبيعة التفاعل بينهما
أن بـ :القائلـة »جغرافيـا املفـاهيم«فهو إذن يوافق على أطروحة علي شريعيت حـول 

. علـــى املفـــاهيم أن ُتطبَّـــق يف أمـــاكن نشـــأتا ولـــيس بالضـــرورة يف أجـــواء ثقافيـــة خمتلفـــة
وبعبـــارة أخـــرى، فـــإن مسحـــت العلمانيـــة للغـــرب بـــالتحرر مـــن االضـــطهاد الـــديين، فـــإن 

 . التمعات اإلسالمية هلا جتربتها التارخيية اخلاصة با
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 اإلسالمويون والغرب

ــــع بشــــعبية كبــــرية ،يوســــف القرضــــاوي الشــــييفلقــــد تســــاءل  ِملَ يرتضــــي  :الــــذي يتمّت
ســـــــم والـــــــروح، ويرفضـــــــون مـــــــنح هـــــــذا احلـــــــق األوروبيـــــــون وجـــــــود أحـــــــزاب مســـــــيحية اال

(للمســلمني
29F

ميكــن أن نضــيف إليــه و  ،فهــذا التنــاق  ُيشــِعُر املســلمني أنــه متييــز ضــدهم ؟)١
اً مـــن الـــيت مل حتـــرتم أيّـــ ،نتـــائج السياســـة األمريكيـــة املبنيـــة علـــى الـــدعم األعمـــى إلســـرائيل

قـرارات األمــم املتحـدة بشــأن حقـوق الفلســطينيني، يف الوقـت الــذي تبـدي فيــه الواليــات 
قصــف ليبيــا (املتحــدة حزمــاً راديكاليــاً يف تعاملهــا مــع جــريان إســرائيل العــرب واملســلمني 

 . كل ذلك يدفع اإلسالمويني إىل تعميق اهلوة بينهم وبني الغرب). والسودان والعراق
ال يسمح له  -وهنا تكمن املشكلة-د يف الغرب عن اإلسالمويني إن التصور السائ

بريية االختالف املوجود بني اإلسالمويني باختالف بيئاتم القومية وحقوهلم االجتماعية 
وختتـار إمـا اخلطـاب األكثـر  ،ائعة نظـرة متحّجـرةـفالنظرة اليت مازالت ش. اطهمـوطرق نش
يف اليغــــّريه، أو اخلطــــاب األكثـــــر ـأن التاريــــاين و ـذلــــك الــــذي يــــدعي أنـــــه الزمــــ ،تقليديــــة
 . النابع من أكثر اجلهات سخطاً أو جهًال أو راديكاليةً  ،إدهاشية

تني يف طــريف الطيــف وجتاهــل مــا ـوبــانطالق هــذه النظــرة مــن هــاتني اجلمــاعتني الواقعــ
فإ�ا تصل إىل نتائج شديدة االحنراف عن واقع الطابع العام لإلسالموية بسبب  ،بينهما
 . ملنهجية املّتبعةا

فبمعــــايري اختيــــار كهــــذه، مــــن الســــهل نســــيان أن الطــــرق املختلفــــة الــــيت حيــــاول بــــا 
السياســــي الســــيطرة علــــى الــــديين ال تتعلــــق بأصــــل األشــــخاص بقــــدر مــــا تتعّلــــق بــــالواقع 

 . السوسيولوجي الذي يعيشون فيه
                                                 

)۱ ( Qardawi, 1993, p 30.                                                                                                            
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يف الفضاء أما اإلسالمويون فأغلبهم موجودون داخل التيارات اإلصالحية اليت تقع 
الشاسع الذي يشـكله الوسـط والـذي كثـرياً مـا ُخيفـى وجـوده وراء التقليـديني واجلماعـات 

 . العنيفة
فـــإن جـــزءاً كبـــرياً مـــن االضـــطرابات السياســـية الـــيت يعيشـــها الشـــط اجلنـــويب  ،وبالتـــايل

هــذه التمثــيالت : »الظــاهرة اإلســالمية«للمتوســط متــأثّر بــالطرق الســلبية الــيت ُمتثـَّـل بــا 
ن اإلســـالم مـــن خـــالل إقتـــات أساســـاً اخلالفـــات التارخييـــة املرتاكمـــة ملـــدة طويلـــة حيـــث ت

َُميِّـــز  ،وألســـباب جغرافيـــة وإنســـانية وجتاريـــة ،احتكاكـــه املســـتمر بأوروبـــا
قـــام بـــأداء دور امل

 . الثقايف يف خضّم الكيمياء املعّقدة اليت مّر منها مسار تكوين اهلوية األوروبية
هـــو الســـبب يف كـــون اإلســـالمويني اإلصـــالحيني جيـــدون كـــل  فهـــذا املخيـــال الســـائد

وإفهامــه أ�ــم ال يشــّكلون تلــك احلركــات العنيفــة  ،تلــك الصــعوبة يف التواصــل مــع الغــرب
وقلــة التواصــل هــذه تعــود أيضــاً إىل غيــاب جســور . والراديكاليــة الــيت عــادة مــا ينعــتهم بــا

العــامل الثالــث أو حركــات مثــل مــا كــان احلــال مــع حركــات مدافعــة عــن  ،فكريــة مشــرتكة
وميكـــن شـــرح ذلـــك أيضـــاً . يديولوجيـــةأقوميـــة كانـــت تربطهـــا باليســـار األورويب عالقـــات 

التــارييف العــاملي، ممــا جيعلـه يبحــث عــن نظــام قيمــه  »غربنـة«زعة الغــرب املبــالغ فيهــا إىل ـبنـ
يديولوجيـــة فالشخصـــيات الـــيت ال تنـــدرج يف مرجعيتـــه األ. اخلـــاص بـــه لـــدى كـــل خماطبيـــه

(رمزية ال تستطيع بسهولة التغلغل يف حلقة التواصلوال
30F

١( . 
أن التجربـــة التارخييـــة واالجتماعيـــة للعـــامل العـــريب مل  فـــنحن نقبـــل بصـــعوبة مـــثالً 

زاع هو الذي ميّيز البناء احلديث ـتشهد نزاعاً جذرياً بني العقل والدين، إذ أن هذا الن
ـــا الـــيت تطـــّورت علـــى أســـاس تصـــّور خطـــّي للحداثـــة ففقـــدان الـــدين ألمهيتـــه   .ألوروب

 . كمرجعية تالزم مع تطّور احلداثة، لكن ذلك مل حيدث مع العامل اإلسالمي

                                                 
)۱ ( Martín-Muñoz, 1999.                                                                                                            
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داثية ودميقراطيـة يف أوروبـا، مل تكـن ـانية كقيمـة حــويف الوقت الذي بـرزت فيـه العلمـ
. يف العــامل العــريب ســوى مثــرة لــإلرادة املســتبّدة لزعمــاء قــوميني يف فــرتة مــا بعــد االســتعمار

حتظــى بــدعم النخــب احلاكمــة مــا ن العلمانيــة كانــت يف الــبالد اإلســالمية غالبــاً إث وحيــ
 ،املستبدة املالكة لثروات البالد، فهنـاك تعـارض َمصـاحل كـامن بـني الدميقراطيـة والعلمانيـة

اً مبـا أن العلمانيـة غالبـاً مـا ُفرَضـت ملواجهـة الـرتاث ـوأيضـ. عكس ما هـو احلـال يف أوروبـا
 . ك أيضاً تعارض مصاحل كامن بني العلمانية واهلوية الثقافيةاإلسالمي، فهنا

  ذاالـــيت جتعـــل اإلســـالم عائقـــاً للدميقراطيـــة إ ،فـــيم تنفعنـــا إذن هـــذه النظـــرات احلتميـــة
هــي الــيت تعرقــل تطــور  ،الــيت تــّدعي أ�ــا حديثــة وعلمانيــة ،كانــت احلكومــات والنخــب

 الدميقراطية يف التمعات اإلسالمية ؟    
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 معركة المصطلح 

(الدكتور زيد بن عبد المحسن الحسين
0F

*( 
 

ـــة وخطـــرية مـــن املفـــردات واملصـــطلحات، ذات   قـــذفت أحـــداث احلـــادي عشـــر مـــن ســـبتمرب مبجموعـــة هائل
الــدالالت اخلاصــة، الــيت حيــاول الغــرب مــن خــالل إشــاعتها واســتخدامها احــتالل العقــول، وإعــادة صــياغة 

لقابليـات وحتضـريها للقبـول والتلقـي؛ ألنـه أدرك أن معركـة األفكـار هـي املعركـة األسـاس، الشخصية، وتوفري ا
 .وأن الفكرة واملصطلح هي القوة املرنة، اليت سوف يكون هلا التحكم والتمكن يف عامل الغد

 
 

 .احلمد اهللا رب العاملني، وأصلي وأسلم على املبعوث رمحة للعاملني

جمــة مصــطلحية شرســة، اســتخدم العــدو فيهــا  تتعــرض ســاحة األمــة املعرفيــة هل
كــــل وســــائل التلقــــي دون اســــتثناء، وحــــاول أن يغطــــي كــــل مســــاحات التعامــــل، 
الشــــــريف منهــــــا والوضــــــيع، جمنــــــداً لتحقيــــــق أهدافــــــه يف عــــــزوه هــــــذا، جيشــــــاً مــــــن 

 .املتخصصني أمّدهم باملال وبكل ما حيتاجون
                                                 

 ).المملكة العربية السعودية.. (األمين العام السابق لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية) *(
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دراســـــات علميـــــة تـــــأيت هـــــذه اهلبَّـــــة مـــــن الغريـــــب، بعـــــد إدراك تـــــام مبـــــين علـــــى 

يف تفكــــري  »املصــــطلح«متخصصــــة، أثبتــــت نتائجهــــا التــــأثري العميــــق الــــذي حيدثــــه 
املتلقـــي، وموقفـــه مـــن املتلقـــي، وتعاملـــه مـــع املـــادة املتلقـــاة، يـــأيت ذلـــك يف غفلـــة مـــن 
حـــراس الـــرتاث اإلســـالمي، وســـلبية بعـــض مـــن حامليـــه، يف مجاعـــة صـــار أكـــرب ّمههـــا 

 ر،  علـى أن طائفـة مـن النخبـة فيهـا ال تقـدر خطـاالستهالك، ماديـاً كـان أو معنويـاً 
حق قدره، وال يف اسـتعماله عمـق تـأثريه، أل�ـا مل تفقـه بعـد موضـوعه،  »املصطلح«

 .وال استوعبت إشكاله
ولألســف الشــديد، قــد تبــوأ جــزء مــن هــذه النخبــة، مراكــز القــرار يف مؤسســاتنا 

 »املصـطلح«اث، فتلقـوا التعليمية والعلمية؛ جامعـات وجمـامع، ومعاهـد، ومراكـز أحبـ
الوافد بالصدر الرحب، وأنزلوه املقام الذي أراده باعثوه؛ وقد يعمد أصحاب الدار، 

 .إىل إلباسه الزي احمللي، لعلمهم بطول مكثه، حىت ال يكون مستنكراً بني الناس

وال أغمـــط هنـــا حـــق رجـــال صـــدقوا مـــا عاهـــدوا اهللا عليـــه، حبســـوا أنفســـهم 
ـــــــيــــــدفعون عــــــن هــــــذه األم ــــــــوالت املسة حمــــــاـــــ ــــــــاس مبقومــــــات هويتهــــــا، وتـ راثها ــــ

ـــــه  ـــــار مـــــا تقتضـــــيه ) اآلخـــــر(احلضــــــاري، أو ختلـــــيص مـــــا وصـــــل إلي منهـــــا، واختي
 .مصاحلها، دون التأثري على ثوابتها من الوافد عليها
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 »المصطلح«مفهوم 
 :في اللغة »المصطلح« -

 .الصاد والالم واحلاء، أصل واحد، يدل على خالف الفساد: صلح
وصــــاحله مصــــاحلة وصــــالحاً؛ واصــــطلحا، واّصــــاحلا، وتصــــاحلا، .. لســــلما: والصــــلح
(واصطلحا

1F

١(. 
 .)2F٢(»اتفاق طائفة خمصوصة على أمر خمصوص«واالصطالح : قال الزبيدي

عبـارة عـن اتفـاق قـوم علـى تسـمية شـيء باسـم بعـد   «هو : واملراد به يف هذا املقام  
 .)3F٣(»نقله عن موضعه األول ملناسبة بينها

بالقوم، الطائفة أو اجلماعة، الـيت تشـرتك يف ختصـص واحـد، سـواء أكـان يف و املراد 
العلــوم اإلنســانية، كالفقــه أو أصــوله، أو النحــو وغريهــا؛ أم التجريبيــة كالفيزيــاء والكيميــاء 

 .والطب وغريها
أمــا نقلــه مــن وضــعه األول، فــالعلوم العربيــة واإلســالمية، تبــدأ مــن الوضــع اللغــوي مث 

لحاً ذا داللــة خاصــة، يف علــم خــاص، وحتمــل أحكامــاً خاصــة، مث تنتقــل لتصــبح مصــط
 .تصبح مفاتيح أساسية لذلك العلم بعد التواضع

 .ويكون التناسب الداليل، هو الرابط بني الوضع اللغوي واملعىن االصطالحي
رتك مــــع األوىل يف عنصــــر االتفــــاق ـــــــأمــــا مصــــطلحات العلــــوم التجريبيــــة، فإ�ــــا تش

، إال أ�ا ختتلف عنها يف وضعها الـذي قـد يكـون يف العلـوم احلاصل بني أهل التخصص
 .وهكذا... التجريبية مرتبطاً باملخرتع، أو مبكونات املخرتع، أو مبميزاته

                                                 
ــابي  مطبعــة: القــاهرة( ٢انظــر ابــن فــارس، أحمــد، معجــم مقــاييس اللغــة، تحقيــق عبــد الســالم هــارون، ط )۱( مصــطفى الب

مؤسســة : بيــروت( ١؛ الفيروزآبــادي، محمــد بــن يعقـوب، القــاموس المحــيط، ط٣/٣٠٣) م ١٩٧٠هـــ ـ  ١٣٩٠الحلبـي، 
 .  ٢٩٣ص ) م ١٩٨٦هـ ـ  ١٤٠٦الرسالة، 

) مطـابع حكومـة الكويـت: الكويـت(الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق حسـين نصـار  )۲(
 . مادة صلح

مكتبـة لبنـان الناشـرون، : بيـروت(التهانوي، محمد بن علي، كشاف اصطالحات الفنون، تحقيق رفيـق العجـم وآخـرون  )۳(
 .  ٢/٨٢٢) م١٩٩٦
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والشك أّن هناك فرقاً بّيناً بني الدائرة املعرفيـة للعلـوم اإلنسـانية، الـيت حـاز املسـلمون 
والعلـــوم الفيزيائيـــة املتطـــورة وعلـــوم فيهـــا قصـــب الســـبق، حبثـــاً وتأصـــيًال ووضـــعاً للمنـــاهج، 

احلاســوب والعلــوم التكنولوجيــة وغريهــا، خاصــة إذا اعتربنــا أن التكنولوجيــا هــي التطبيــق 
وهذا اإلجناز للغـرب ميثـل االسـتثمار اهلائـل للعلـوم الـيت تعـددت .. املباشر للعلم ونظرياته

تعددة، ممـا بلـغ الغـرب مصادرها والتنظري هلا منذ أمد بعيد يف أماكن خمتلفة وحضارات م
فيــه شــأواً بعيــداً، والــيت حيتــاج إليهــا املســلمون، لعجــز يف حتصــيلها، أو الســتكمال نقــص 

 .فيها، وهنا حنتاج لنقل هذه املعارف للرتمجة
الوافـد، يف غــري التخصصـات املـذكورة آنفــاً، حيمـل قـيم ومبــادئ  »املصـطلح«إال أن 

طريـق من غري العربيـة إىل العربيـة، عـن  وتصورات وأهداف أصحابا، فيكون نقل الكلمة
الرتمجة يقتضي االنتباه إىل خصوصيات املنقـول منـه إىل املنقـول إليـه،  وهـذه وظيفـة املـرتجم، 
وال شــــك أن مســــؤولية املــــرتجم ووعــــي األمــــة حبســـــب خطــــورة اخلطــــأ يف نقــــل معــــىن هـــــذا 

حــــىت  »املصــــطلح«، وتــــداعيات ذلــــك، أمــــور أساســــية؛ وذلــــك لعــــدم حياديــــة »املصــــطلح«
 .بالنسبة للتكنولوجيا؛ أل�ا تنقل مضامني ثقافية من احلضارة احلاضنة هلا

 :»المصطلح«توظيف 
إذا كنــا نعتقــد بــأن املســتعمر لـــمَّا ســحب جيوشــه وآلياتــه احلربيــة مــن بالدنــا، قــد خلــى 
بيننــا وبــني أنفســنا، وتراثنــا، وثرواتنــا، وحريــة تعاملنــا مــع اآلخــرين، وإذا تصــور أحــدنا حصــاد 
مخســني مليــون آدمــي يف احلــربني العــامليتني، كــان �ايــة هلمــا، وإقفــاالً لبــاب الغــزو، وإذا خطــر 
خبلــد مثقــف مــن مثقفينــا أّن ســلماً حقيقيــاً قــد حــّل بعــد أن وضــعت احلــرب البــاردة أوزارهــا، 

 .»إن العرب ال يقرأون، وإذا قرأوا ال يفهمون« :صّح فينا قوهلم
اســتخدام جيوشــه، ونصــب الصــواريخ بعيــدة املــدى، غــري أن اجتيــاح احملتــل األرض، و 
سة، ـــــــــخري كــــل وســــائل املراقبــــة للجوســــــــديد، بتســــــــاحلاملــــة لــــرؤوس نوويــــة، واالنتبــــاه الش
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واملضادة هلـا، للسـيطرة علـى مقـدرات األمـم، أغـراه بـالعودة إىل شـكل االسـتعمار السـابق، 
تـه يشـكك يف كـل مـا وأوجد حصانة ذاتية لدى املستعَمر واملستهَدف بالغزو عمومـاً، جعل

يلقيــه إليــه هــذا العــدو، ألن األصــل يف هــذا األخــري الرغبــة اجلاحمــة يف االســـتحواذ علــى مــا 
 .عند املستهَدف، ولو كّلف القضاء عليه

ومــــع املقاومــــة الشــــديدة، واخلســــائر الــــيت تكبــــدها املســــتدِمر، واخلــــوف مــــن الــــدمار 
ا ازديـــاد احلاجـــة لثـــروات تلـــك الشـــديد الـــذي تلحقـــه حربـــاً عامليـــة ثالثـــة، اجتمعـــت إليهـــ

الــبالد، والتــوجس مــن قــوة كامنــة لــدى املســلمني يف ديــن حيمــل خمزونــاً حضــارياً هــائًال، 
وقدرة علـى إحـداث تغيـري متكامـل، جلـأ الغـرب إىل احتياطيـه يف اجلـيش مـن املستشـرقني 
ــرين، ميــدهم الصــهاينة خببــثهم ومكــرهم، مســتأنفني املعركــة مــن جديــد، مســتبعد ين واملنصِّ

مكرهني ال  -منهم، مستبدلني سالح املعركة ) اآلخر(عنصر التمايز الذي أحدث نفرة 
ــــالعراق وأفغانســــتان مبتــــدئني  ــــانعني، وللفرصــــة مســــتغلني، وب مــــن مــــدفع وصــــاروخ،  -ق

، فنقلــوا املعركــة مــن األرض إىل »املصــطلح«وطــائرة، وقنبلــة، إىل كلمــة ولفظــة تعــرف بـــ 
ثرواتنــا بأيــدي أبنائنــا، جمنــدين أبنــاء جلــدتنا يف مهامجــة  العقـل، واجتهــدوا يف حتصــيل ربــع

 .دينهم واإلساءة إليه، فتأمل الفرق بني املعركتني
ورغم املخزون الرتاثي الضخم الـذي تتمتـع بـه أمتنـا، مـن كثـرة وجـودة علميـة تتفـوق 

، يبقــى مـن ميتلــك وســائل االتصــال السـريعة املختلفــة، هــو القــادر علــى )اآلخــر(بـه علــى 
بة املثقـف والعـامي، الكبـري والصـغري، الـذكر واألنثـى، يف أي سـاعة مـن الزمـان، ويف خماط

ــه  أيــة بقعــة مــن املكــان؛ املســيطر يف نشــر مصــطلحاته، املشــكِّل لفكــر املتلقــي هلــا، املوجِّ
 .لرغباته، وميوله

ر الغــرب حلظــة واحــدة، بعــد امتالكــه لزمــام وس ـــومل يقصِّــ ائل التــأثري، يف توظيــف ــــــ
يف خلـــط املفـــاهيم اإلســـالمية باملصـــطلحات الغربيـــة حينـــاً  »املصـــطلح«هـــذا الســـالح 
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وتشـكيك يف اإلسـالم أحيانـاً أخـرى ) الدميوقراطية الغربية تساوي الشورى يف اإلسالم(
ـــة « ... ، يســـاوي اإلســـالميف نســـبة القـــرآن للرســـول  »Mohammedanismاحملمدي

 .وهلما جرا
ومـــن حيمـــل بـــني جنبتيـــه حقـــداً علـــى  وقـــد بـــرع املستشـــرقون واملنصـــرون والصـــهاينة،

اإلســـالم وأهلـــه، يف إحـــداث بلبلـــة فكريـــة، وضـــبابية يف املفـــاهيم عنـــد املســـلمني عمومـــاً،  
ومتكنـوا مـن إجيـاد قناعـة كبـرية لـدى شـرحية .. وطبقة املثقفني منهم، على وجه اخلصـوص

حمرتمـــة عنــــد اآلخــــرين يف أن بلــــوغ مســــتوى املثقـــف احلضــــاري عنــــد الغــــرب، يســــتوجب 
بالضرورة سلوك الفكر الغريب، واتباع أساليبه االجتماعية، واستخدام مصطلحاته العلمية 

 .والثقافية على السواء
، والتخطـــيط لتوظيفـــه، وإجيـــاد »املصـــطلح«كمـــا اســـتطاعوا، بقـــدرتم علـــى توليـــد 

اآلليات لذلك، إجناز الكثري من خمططاتم املعادية لإلسالم، اهلادفة لسـلخ أهلـه عنـه، 
يف اخلـداع الفكـري علـى حماولـة اخـرتاق  »املصـطلح«منـه، فلـم يقتصـر ) اآلخر(د وإبعا

البىن الفكرية والثقافية لألمة، عن طريق ضخ أفكار جديدة يف ثنايا هذه املصطلحات 
تتنــاقض مــع مكونــات هــذه البيئــة، وتتحيــز لبيئــة ثقافــة الغــازي، وإمنــا يتجــاوز ذلــك إىل 

ها تلك البىن، بإعطـاء املصـطلحات الـيت تتوارثهـا التشكيك يف الثوابت اليت تنهض علي
(األمــة معــاٍن جديــدة، وأبعــاد أخــرى مغــايرة لــداللتها األصــلية

4F

ويــذهب الغــازي يف .. )١
للتشـكيك يف أصـل  »املصـطلح«حربـه املصـطلحية إىل أبعـد مـن ذلـك، عنـدما يوظـف 

ـــنص املقـــدس، حـــىت ي »الـــرتاث«طلح ـالرســـالة وربانيتهـــا، فيـــدخل يف مصـــ هـــدم مـــثًال ال
الســـور الـــذي يفصـــل بـــني الـــنص البشـــري والـــنص املعصـــوم، فيحجـــب بـــذلك خاصـــية 

 .العصمة اليت يتمتع با األخري، ويسلط عليه النقد واملناقشة
                                                 

 . ٥ص ) ٢٣٨(انظر زيد الحسين، المصطلح ووهم الحياد، مجلة الفيصل، العدد  )۱(
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 :والذي يزيد يف ضعف األمة يف هذه احلرب الضروس، عوامل ثالثة
وجـــود طائفـــة مـــن أبنـــاء األمـــة تقـــف يف الصـــف املقابـــل، جنبـــاً إىل جنـــب مـــع  - ١

، تسـوِّق مصـطلحاته، متخـذة مـن حاجتنـا إىل مـا عنـد الغـرب مـن تفـوق علمـي )خراآل(
، حىت نستوعب قواعـد »املصطلح«يف جمال العلوم التجريبية مطية لدعوى ضرورة وحدة 

 »املصـطلح«يف هذا الـال، و »املصطلح«تلك العلوم، ونفهم مسائلها، دون فصل بني 
خـــري بظاللـــه علـــى قـــيم األمـــة، ومعتقـــداتا، يف جمـــاالٍت أخـــر، والـــيت يلقـــي فيهـــا هـــذا األ

 . وحركتها الفكرية
، وأنـه مشـرتك »املصـطلح«وجود صنف آخر من مثقفي األمـة، يؤمنـون حبيـاد  - ٢

إنســاين عــام، دالالتــه مــوروث ثقــايف لكــل حضــارات، صــاحل لكــل األمــم، أداة التواصــل 
توقف أبداً عن اسـتقبال وال شك أّن الضفة الشرقية، لن ت.. بينها، وجسر عبور لتجاربا

الوافدين عليها من الضفة الغربيـة، فتتلـون األوىل بصـبغة الثانيـة، وسـيعمل الوافـدون علـى 
 .تغييب كل ما يربط املشرق مبوروثه احلضاري األصيل

التعصب الذي يدفع صاحبه لإلساءة لإلسالم ولألمة، وخدمة أعدائها، دون  - ٣
ـــذ ي يوظفـــه يف متزيـــق وحـــدة املســـلمني، وتشـــويه وعـــي وال إدراك، بتوليـــده للمصـــطلح ال

، ومســاعدته يف حربــه عليــه، وعلــى مجاعــة املســلمني، )اآلخــر(احلقــائق الشــرعية، وخدمــة 
 .ودينهم

 :من خالل هذا التصور إىل أنواع ثالثة »املصطلح«فإذا تقرر هذا، أمكن أن نقسم 
لمــــي الــــذي خــــرج مــــن رحــــم النصــــوص الشــــرعية، أو الــــرتاث الع »املصــــطلح« - ١

 .منوذجاً للبحث فيه »الوالء والرباء«الصحيح، واختذنا 
ــــه ثقافــــة  »املصــــطلح« - ٢ وتصــــوراته، ) اآلخــــر(الوافــــد، الــــذي حيمــــل بــــني دالالت

 .مادتني لبحثه »اإلرهاب واألصولية«وأحكامه، وجعلنا من 
 .هو املختار للبحث »الوهابية«التهمة، املختلق عصبية، وكان لفظ  »املصطلح« - ٣
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 الوالء والبراء: أوالً 
 : الوالء -أ

والبـاب كلـه «: الواو والالم، والياء، أصل صحيح يدل على القـرب، قـال ابـن فـارس
  )5F١(»راجع إىل القرب

 .؛ االسم منه؛ احملب والصديق والنصريوالولي.. القرب والدنوّ : الولي
م وحنــوه، املالــك، والعبــد، واملعِتــق واملعَتــق، والصــاحب والقريب،كــابن العــ: والمــولى

، والناصر واملنِعم واملنَعم عليه، واحملب والتابع  .واجلار واحلليف، والربُّ
 .اخلطة واألمارة والسلطان: املصدر؛ وبالكسر: بالفتح والوالية
 .امللك، وأوليته األمر، وليته إليه إياه: والوالء
 .استخدمه ولياً : وتواله

 .الغاية وأوىل على اليتيم أوصى؛ واستوىل على األمر بلغ
امســاً أو فعــًال أو مصــدراً، تشــعر بوجــود طــرفني، جتمــع بينهمــا رابطــة  »ويل«فكلمــة 

معّينـة، تفيـد القريـب مبفهومـه الواسـع، والـذي يـدخل حتتـه التعلـق القلـيب مبختلـف مراتبــه، 
واالنتمــــاء القبلــــي والعشــــائري، وعقــــد الثــــواب، ومــــا حيصــــل بالنســــب والســــبب، النصــــرة 

اين يف نوع الرابطـة بـني املتـوىل واملتـويل، ينـتج عنـه دون شـك تنـوع يف وهذا التب.. والتأييد
كما ميكننـا أن . الوالية، أصـل بعضها احملبة وآخر النصـرة، والتأييد، وثالث العقد والوالء

 .نسجل أن بعض هذه العالقات إرادي، واآلخر ال إرادي
اهللا تعــاىل، وورد اســم مــن أمســاء  »الــويلّ «أمــا يف نصــوص الكتــاب والســنة فقــد ورد 

        : مبعـــىن الناصـــر، قـــال تعـــاىل »الـــويلّ «
        : ، وقــال ســبحانه)٢٥٧: البقــرة(   

                                                 
 . ١٤٢-٦/١٤١ابن فارس، المرجع السابق، ) ۱(
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ــــــــــــــة(        ، أي؛ ناصــــــــــــــرنا، )٥١:التوب
َهـا  «: وجـاء يف احلـديث قولــه .. وغريها من اآليـات اللَُّهـمَّ آِت نـَْفِسـي تـَْقَواَهـا، َوزَكِّ

ُر َمْن زَكَّاَها، أَْنَت َولِيـَُّها َوَمْوالَهاأَْنَت خَ   .)6F١(»يـْ
يف آيـات أخـرى، مبعـىن املتـويل األمـور، العـامل بـاخلالئق، القـائم  »الـويل«كما جاء معىن 
(بــا، املتصــرف فيهــا

7F

       :وبــاملعىن األخــري جــاء قولــه تعــاىل. )٢
فــإن  ) ١٦:الرعــد(              

يــة األوىل خاصــة بــاملؤمنني ملــا فيهــا مــن الرضــا الربــاين عــنهم، ومــا يرتتــب عنــه كانــت الوال
من حمبة وتأييد ونصرة، فإن النوع الثاين يشرتك فيه املؤمن والكافر، لدخول اجلميع حتت 

 .قدرة اهللا وملكه وإرادته وتدبريه
لبشــر، كمـا جـاءت هــذه الكلمـة يف عــدة آيـات قرآنيــة، حتمـل الوصــاية واحللـف بــني بـين ا

     :مســلمهم وكــافرهم، يف عالقــة متبادلــة، قــال اهللا تعــاىل
          

ـــــــة(           ، )٧١:التوب
            : وقولــــــــه عـــــــز وجـــــــل

 ). ١٩:اجلاثية(  
ـني، بــل بــإرادة ـــــــــــأ دون إرادة الطرفــــــــوع الــذي ينشـــــوقــد ذكــر القــرآن الكــرمي ذلــك الن

ـــاهللا ت ــــاىل، حكمــــة منـــه سعــ ـــبحانه يف تســــــــــ    : ـيري هـــذا الكـــون، قـــال اهللا تعـــاىلــــ
أي ال ينفـــــع ابــــن عـــــم ). ٤١:الــــدخان(         

(عن ابن عم، وال صاحب عن صاحب
8F

٣(. 
                                                 

 . أخرجه مسلم  )۱(
 . ٣/٩٨٤ن منظور، المرجع السابق، اب )۲(
 . ٧٧٤انظر السعدي، عبد الرحمن، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، ص  )۳(
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 ).٢٨٢:البقرة(     : وقوله تعاىل
 .)9F١( »ِإنََّما اْلَوالُء ِلَمْن َأْعَتقَ «: وقوله 

، غيـاب العالقـة الدالـة علـى معـىن »ويل«الشـرعي ملـادة  كما نالحظ يف االستعمال
احملبة والنصرة أحياناً، ففي احلديث املتقدم قد أثبت الشارع احلكيم حـق الـوالء للمعتِـق، 

(دون التفات إىل املشاعر اليت يكنها كل منهما لآلخر
10F

٢(. 
 :البراء -ب 

 : الباء والراء واهلمزة، أصالن إليهما ترجع فروع الباب 
 .ها اخللق، يقال برأ اهللا اخللق، يربؤهم برءاً، والباري اهللا جّل ثناؤهأحد

واآلخــر، التباعـــد مـــن الشـــيء ومزايلتـــه، مـــن ذلـــك الـــربء وهـــو الســـالمة مـــن الســـقم، 
والــرباءة مــن العيــب واملكــروه، وبــارأت املــرأة علــى املفارقــة، وأبــرأت مــن الــدين والضــمان، 

 مسي بذلكإن الرباء آخر ليلة من الشهر، : ويقال
 برأ اهللا اخللق كجعل برءا وبروءا خلقهم،: قال الفريوزآبادي: وبرأ

 نقه؛: وبرؤ، تربءا وبرءا وبروءا
 وبرئ من األمر يربأ براءة ، تربأ؛

 .وبارأه فارقه
وقــد جــاءت اآليــات الكرميــات واألحاديــث الشــريفة باملعــاين ســالفة الــذكر، وبــاملعىن 

             : األول قـــــــــــــــال اهللا تعـــــــــــــــاىل
: ومبعــىن الشــفاء والــربء قــال اهللا تعــاىل). ٢١:احلديــد(       
 ).٤٩:آل عمران(        

                                                 
 .  )٢٧٦٨(أخرجه البخاري في صحيحه رقم  )۱(
 . ٧٨صيني، سعيد إسماعيل، حقيقة العالقة بين المسلمين وغير المسلمين، ص : انظر )۲(
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    : ويف دفــع التهمــة، قــال ســبحانه يف تربئــة موســى عليــه الســالم
 ).٦٩:األحزاب(          

       : ويف قطـــع العالقـــة بــــني طـــائفتني، قـــال تعــــاىل
              
              

       : ؛ وقولــــه تعــــاىل)١٦٧-١٦٦:البقــــرة(   
 ). ٤١:يونس(          

، وتأملنــــا يف معانيهــــا الــــيت هلــــا تعلــــق »بــــرأ«وإذا اســــتثنينا معــــىن اإلبــــداع مــــن كلمــــة 
أال وهـو بغـض الشـيء املـراد االنفصـال عنـه  باملخلوق، وجـدناها تشـرتك يف معـىن واحـد، 

كاملرض، والعيب والتهمة، والدين، وكذلك العمل الذي تتلبس به الطائفة املتربي منها، 
فتبـــّني أن التـــربي واقـــع علـــى مـــا حيملـــه الشـــخص مـــن أشـــياء مكروهـــة، وحاصـــل بســـبب 

 . سلوك تلبس به، ال بالذات اليت حتمل ذلك
         : وقــــد يَــــرُِد علــــى هــــذا قولــــه تعــــاىل

                 
حيـــــــث تـــــــربأ ســــــــيدنا ) ٤:املمتحنـــــــة(          

عبـادة غـري «إبراهيم والطائفة املؤمنة معـه، مـن قـومهم، والعمـل الـذي تلبسـوا بـه أال وهـو 
 ويـــزول اإلشـــكال، باحلـــد الـــذي وضـــعه ســـيدنا إبـــراهيم عليـــه وعلـــى نبينـــا الصـــالة. »اهللا
ـــوالس ، »حــىت تؤمنــوا بــاهللا وحــده«: الم، غايــة هلــذا التــربي والــبغض والعــداوة، حــني قــالــ

فهــي ليســت عــداوة أبديــة، لكنهــا نشــأت بســبب صــدكم لنــا عــن دعــوة احلــق، ســتنقطع 
 .تلقائياً بإميانكم باهللا وحده
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 :عالقة الوالء والبراء بالمحبة والمعاداة
الـــوالء  »مصـــطلح«ه إشـــكالية فهـــم والســـؤال الـــذي ُيطـــرح هنـــا، وتزيـــل اإلجابـــة عنـــ

 هل احملبة والنصرة مالزمة للوالء؟ وهل العداوة مالزمة للرباء؟: والرباء، هو
مل تتضمن احملبة والنصـرة فقـط، بـل  »ويل«إن املعاين السابقة اليت دلت عليها كلمة 

ت  مجعت إضافة إىل ذلك، معاين أخرى، ال عالقة هلا باملشاعر، بل وحىت احملبة هنا ليس
 كلها يف درجة واحدة، الختالف أنواعها، فمحبة اهللا أعلى درجاتا، مث حمبة رسوله 

مث حمبة األنصار خصوصاً واملؤمنني عموماً، وحمبة الزوجة، وقل مثل ذلـك يف األم واألب 
 .والقريب

يف «فاحملبــة والنصــرة املالزمــة للــوالء املشــروع هــي تلــك الــيت تتضــمن عنصــر القصـــد 
ليت جيب صرفها للمسلمني دون غريهم، ويرتتب عليها التقرب وإظهار الود ، وهي ا»اهللا

باألقوال واألفعال والنوايـا، رجـاء الثـواب واألجـر بـذلك عنـد اهللا، ومـىت صـرف مثلهـا إىل 
غــري املســلم ممــن التربطــه بــه رابطــة كوحــدة اهلــدف واملصــلحه والتوجــه، ممــا أمــر بــه اهللا، 

أو بواعثــــه علــــى أســــاس الكراهيــــه للعقيــــدة أو موقــــف عــــدائي  أيخاصــــة عنــــدما يوجــــد 
إخل، فهــو موقــف يتعــارض مــع أبســط قواعــد اإلســالم .. للجــنس أو للتوجــه أو للهــدف

 . وظوابطه، ويرتتب عليه عدم الوالء
، وكانت ألجل العشرة والتعامل باحلسىن، وحسن »اهللا«أما احملبة اليت مل يقصد با 

لة، الذي حث عليهما الشارع احلكيم مع اخللق، وحنوها، فهو من باب الّرب والص
ليتممه من مكارم األخالق مع البشرية كافة،  الوالدين وذوي القرىب، وما جاء النيب 

      : فليست من الوالء املشروع يف شيء، قال تعاىل
          

         
       : بحانه وتعاىلـــ؛ وقوله س)٣٦:النساء(
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            : وقولـه تعاىل ،)١٥-١٤:لقمان(

 ).٨:املمتحنة(           
ِإنَُّكــــْم َســــتَـْفَتُحوَن ِمْصــــَر، َوِهــــَي َأْرٌض ُيَســــمَّى ِفيَهــــا « :يف أهــــل مصــــر وقولــــه 

 . )11F١(»ا فـََتْحُتُموَها فََأْحِسُنوا ِإَلى َأْهِلَها، فَِإنَّ َلُهْم ِذمًَّة َورَِحًمااْلِقيَراُط، فَِإذَ 
َقِدَمْت َعلَـيَّ أُمِّـي َوِهـَي ُمْشـرَِكٌة : وَعْن َأْمسَاَء بِْنِت َأِيب َبْكٍر، َرِضي اللَّه َعْنهَما، قَاَلتْ 

َوِهــَي رَاِغبَــٌة أَفََأِصــُل أُمِّــي؟ : قـُْلــتُ  ِه فَاْســتَـْفتَـْيُت َرُســوَل اللَّــ، ِيف َعْهــِد َرُســوِل اللَّــِه 
(نـََعْم ِصِلي أُمَّكِ : قَالَ 

12F

٢( . 
(ألمـان أم هـانئ ملشـركني مـن ذوي قرابتهـا عنـد فـتح مكـة وما أجازه النـيب 

13F

إال  )٣
 . شاهد آخر على ما تقرر آنفاً 

كمـا يؤكـد هـــذا املعـىن، أشــد الصـحابة علــى الكفـر وأهلــه عمـر بــن اخلطـاب، رضــي 
(هللا عنه، حني أهدى أخاً له مشركاً ثوباً ا

14F

٤(. 
أما عن العالقة بني املعاداة والرباء، فقد تلخص مما سبق حبثه، أن التربي يف األصـل 
يكــون ملعــاين نبغضــها لــذاتا، أو ملــا يتلــبس بــه الشــخص ممــا يوجــب بغضــاً شــرعياً، كمــن 

 . ينصب العداء لإلسالم واملسلمني
تــالزم بينــه وبــني معــاداة مــن تلــبس بــاملعىن املتــربى منــه،   فــالنوع األول مــن التــربي، ال

 . كاملريض واملتهم وصاحب الدين وحنوهم
وأمـــا النـــوع الثـــاين؛ والـــذي يلحـــظ فيـــه قصـــد االنفصـــال مـــن أجـــل الســـلوك املـــؤدي 

ارع احلكـيم بغضــه وبغــض أهلــه، ألجــل ذلــك فقــط، ـــــــللكفـر، فهــو الــذي رتــب عليــه الش
                                                 

 . ٤٦١٥كتاب فضائل الصحابة، رقم أخرجه مسلم في صحيحه،  )۱(
 . ٢٤٣٧أخرجه البخاري في صحيحه، رقم  )۲(
َطاِلـٍب ٍئ ِبْنـِت َأِبـي أخرج البخاري في صحـيحه َعْن َأِبي النَّْضِر، َمْوَلى ُعَمــَر ْبـِن ُعَبْيـِد اللَّــِه، َأنَّ َأَبـا ُمـرََّة، َمْوَلــى ُأمِّ َهـانِ ) ۳(

َعـاَم اْلفَـْتِح َفَوَجْدتُـُه َيْغَتِسـُل َوَفاِطَمـُة اْبَنتُـُه َتْسـُتُرهُ،  َذَهْبـُت ِإَلـى َرُسـوِل اللَّـِه : َهاِنٍئ ِبْنـَت َأِبـي َطاِلـٍب تَقُـولُ َأْخَبَرُه َأنَُّه َسِمَع ُأمَّ 
ـا فَـَرَغ ِمـْن ُغْسـِلِه قَـاَم َفَصـلَّى ا ِبـأُمِّ َهـاِنئٍ َمْرَحًبـ: َأَنا ُأمُّ َهاِنٍئ ِبْنُت َأِبي َطاِلٍب، َفقَـالَ ُ: َفُقْلت َمْن َهِذِه؟: َفَسلَّْمُت َعَلْيِه َفَقالَ  ، َفَلمَّ

َيـا َرُسـوَل اللَّـِه َزَعـَم اْبـُن ُأمِّـي َعِلـيٌّ َأنَّـُه َقاتِـٌل َرُجـًال َقـْد َأَجْرتُـُه، فُـالُن ْبـُن ُهَبْيـَرَة، : َثَماِنَي َرَكَعاٍت ُمْلَتِحفًـا ِفـي ثَـْوٍب َواِحـٍد، َفُقْلـتُ 
 . َوَذِلَك ُضًحى: َقاَلْت ُأمُّ َهاِنئٍ .. َقْد َأَجْرَنا َمْن َأَجْرِت َيا ُأمَّ َهاِنئٍ : اللَِّه َفَقاَل َرُسوُل 

 . ٥٥٢٣أخرجه البخاري في صحيحه، رقم  )٤(
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يـه، أو حسـن معاملـة اقتضـتها خمالطـة، أو وفـاء أوجبـه وال مينعه ذلك حق وجـب أداؤه إل
 .عقد ومعاهدة، أو مشاركة يف منفعة دعت إليها مصلحة للمسلمني

بأن املواالة إذا كانت مبعىن احملبة للكفار، مبا هم عليه : فإذا تقرر هذا، أمكن القول
الة املنهـي من كفر، وحمالفتهم ومناصرتم ضد املسلمني، أو تفضيلهم علـيهم، فهـي املـوا

         : عنهــــــا، والــــــيت حرمهــــــا اهللا بقولــــــه تعــــــاىل
 ).٢٨:آل عمران(          

ومل يستثن الشارع احلكيم إال حالة واحدة، جاء ذكرها عقب اآليـة السـالفة الـذكر، 
ـــــــــــه تعـــــــــــاىل            : وهـــــــــــي قول

وهــذا املعــىن؛ هــو الــذي . لــرباءوحرمــة املــواالة هنــا توجــب ال حمالــة وجــوب ا.. 
إىل اخللـق كافـة، أال وهـو دعـوتم إىل اإلسـالم،  تقتضيه الرسـالة الـيت بعـث بـا حممـد 

وجمانبـــــة الكفـــــر والشـــــرك، وأ  ملريـــــد القيـــــام بـــــذا الواجـــــب إذا اعتـــــزل الكفـــــار، وأســـــاء 
وتفرضــــه كــــذلك حاجــــة النــــاس بعضــــهم إىل !! معــــاملتهم، وناصــــبهم العــــداء دون مــــربر

 .لقيام مصاحلهم، واستمرار عجلة احلياة بتعاو�م بعض،
فمصاحبة الكافر، ومعاملته باحلسـىن، وإفادتـه واالسـتفادة منـه يف أمـور الـدنيا، دون 
حقـــد وال كراهيـــة، ال يعـــين بـــأي حـــال مـــن األحـــوال مواالتـــه شـــرعاً، وهـــذا يســـتلزم عـــدم 

ـــه لشخصـــه، إذا مل يناصـــب املســـلمني العـــ داء، ويعمـــل علـــى مناصـــبة العـــداء والتـــربي من
 .الكيد هلم ولدينهم، فإذا فعل ذلك وجب الرباء

ـــإن اإلس ـــقــد ب »طـــلحــــــــاملص«اءة هلــذا ـــــــــ ـــــــدأت بعـــدم التمـــييز بــني املعــىن الشـــ رعي لــه، ــ
أنفســـهم، وجـــد  »املصـــطلح«وملـــا تبـــىن هـــذا اخللـــط أهـــل .. دلـــت عليـــه الداللـــة اللغويـــةومـــا 

ــيف قـــيم هـــذه األمـــة، وإحـــداث الشأعـــداؤه فرصـــة لتمييعـــه، وتوظيفـــه حملاولـــة التـــأثري بـــه  ــ قاق ــ
ـــــوالفرقـــــة بـــــني أبنائهـــــا، فص ــ ــمص«دروا لنـــــا ـــ ــــ ــ ـــــــالتس »طلحـ ـــامح الـــــذي يريـ ــــ ــ دون، أو التعـــــايش ـ

الســلمي، أو التقريــب بــني األديــان، وغريهــا مــن املصــطلحات، وتــأيت هــذه اهلجمــة مــع عجــز 
 ).اآلخر(إعالمي للمسلمني، مل يقدر على إيصال مصطلحات ومدلوالتا الصحيحة إىل 
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 اإلرهاب واألصولية: ثانياً 
 :اإلرهاب -أ

أحــدمها يــدل علــى خــوف، واآلخــر علــى دقــة : الــراء واهلــاء والبــاء؛ أصــالن: تعريــف
(وخفة 

15F

١(. 
والرتهـب التعبـد، وراهــب . ورهـب خـاف، وأرهبـه واسـرتهبه أخافـه، وترهبـه توعـده 

(واحـــد الرهبـــان النصـــارى، ومصــــدره الرهــــبة والرهبانيـــة
16F

 رهبانيـــة يف ال«: ومنـــه قولــــهم )٢
 .»اإلسالم

تدور على معىن اخلوف مبختلف اسـتعماالته، سـواء أكـان ممارسـة  »رهب«فمادة 
أم التوعــــد  ،»فيرتهــــب«، أم خوفــــاً مــــن اهللا ســــبحانه »رّهــــب«و »أرهــــب«للتخويــــف 
ونلحظ أن اآلثـار املرتتبـة علـى هـذه املعـاين، تتفـق يف معناهـا العـام، . »ترهبه«باملكروه 

 . هاوإن اختلف وسائل
فاخلــائف يســـعى بكــل جهــده لــدفع مــا خــوِّف بــه، بكــل وســيلة ممكنــة، إجيابيــة  
كانت أم سلبية، فهو قد يهرب لدفع اخلوف، وقـد يسـتعد مبـا يـدافع بـه عـن نفسـه،  
ـــة اهللا تعـــاىل،  ـــه، فيلجـــأ إىل العــــبادة والزهـــد، دفعـــاً لعقوب كمـــن دخـــل خـــوف اهللا قلب

ــاً بالتس ـــوطمعــًا يف مرضــاته؛ أو اســتعد مادي ــهـ ويف .. لح وحنــوه لــدفع مكــروٍه خــوِّف ب
؛ ختيفـون أعـداء )٦٠:األنفال(       : قولـه تعاىل

    : ففـــــــي قولـــــــه تعـــــــاىل -أي  اإلعـــــــداد  -اهللا وأعـــــــداءكم بـــــــذلك 
وقــــد أقــــر جممـــــع اللغــــة ).. ٦٠:األنفــــال(        

فـــــه مصطـــــلحاً بوص »اإلرهــــاب«أســـــاساً لكلمــــة  »رهــــب«العربيــــة يف القــــاهرة مــــادة 

                                                 
 . ٢/٤٤٧ابن فارس، المرجع السابق، : انظر) ۱(
 . ١١٨؛ الفيروزآبادي، المرجع السابق، ص١/٤٣٦ابن منظور، المرجع السابق، )۲(
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وصــف يطلــق علــى الــذين يســـلكون ســـبيل العنــف  »اإلرهــابيني«حـــديثاً، وذكــر أن 
(لتحقيق أهدافهم السياسية

17F

١(. 
عنــــد أصــــحاب هــــذا  »اإلرهــــاب«وهــــذا الوصــــف ال شــــك أنــــه مقتــــبس مــــن معــــىن 

فقــد عــرف قــاموس ُأكســفورد  »Terror«املشــتقة مــن كلمــة  »Terrorism« »املصــطلح«
اســــتخدام العنــــف، والتخويــــف بصــــفة خاصــــة، لتحقيــــق أهــــداف «: بأنــــه »اإلرهــــاب«

االستعمال املنظم لوسائل «: الفرنسي بأنه »Robert«وعّرفه قاموس روبري.. )18F٢(»سياسية
اســـتثنائية للعنـــف مـــن أجـــل حتقيـــق هـــدف سياســـي، مثـــل االســـتيالء، أو احملافظـــة علـــى 

 . )19F٣( »اخل...السلطة، أو ممارسة السلطة
، فقـد ذكـرت لـه أكثـر مـن »لإلرهـاب«ريف جامع مانع ولست هنا بصدد حبث تع

ا واملصـاحل يمائة ومخسة وعشرين تعريفاً، اختلفت مـدلوالتا حبسـب اخـتالف األيـديولوج
االســرتاتيجية، والغــرض مــن اســتعماله، واملــوروث التــارخيي واحلضــاري لــدى املعــرِّف، بــل 

الم اخلــارجي، حــىت الوافــد الــذي مّكــن لــه اإلعــ »املصــطلح«لتســليط الضــوء علــى هــذا 
اســــتعملته الــــامع اللغويــــة والفقهيــــة، واملؤسســــات العدليــــة واألمنيــــة، والساســــة ووســــائل 
اإلعــالم مبختلــف أنواعهــا علــى الســواء، حبيــث مل يشــذ أحــد باســتعمال غــريه، ولــن يشــذ 

 . ولو فعل، لُعّد ذلك منكراً من القول وزوراً 
، جيد »اإلرهاب«املصطـلح إن املتأمل فيما صنف من أعمـال عنف، حتت هذا 

أن تراثنـــا الشـــرعي والفقهـــي قـــد حــــدد لكـــل صـــنف مــــما ذكـــر مـــن جـــرائم إرهابيــــة 
مصــطلحاً خاصــًا بــه، وأحلــق بكــل منهــا العقوبــة املناســـبة لــه، فتجــده يفــرق بــني مــن 

                                                 
 . ٣٩٠المعجم الوسيط، القاهرة، مجمع اللغة العربية، ص  )۱(
)۲ ( William Little Etal,The Shorter Oxford English Dictionary (London: Oxford University Press,1967) p 2155  
 .  م١٣/٤/١٩٩٨مفهومه وأسبابه، جريدة البيان،: انظر القيام، عادل، دراسة عن اإلرهاب )۳(
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خيرجــون يرهبــون النــاس بالســـالح جهــاراً، يأخــذون أمــواهلم وأرزاقهــم عنــوة، فاصــطلح 
، أمــــا الــــذين خيرجــــون علــــى احلـــــاكم يف طائفــــة لشــــبهة »اربنيباحملــــ«علـــى تسمـــــيتهم 

، فــإن خرجــوا يف منعــة ومحيــة بتأويــل يكفــرون »بغــاة«عرضــت هلــم، وهلــم شــوكة فهــم 
، فانظر إىل )20F١(»خوارج«احلاكم، ويقاتلونه، ويستحلون دماء املسلمني وأمواهلم، فهم 

جلـــرائم الـــيت تشـــرتك يف ، والدقـــة يف التفريـــق بـــني خمتلـــف ا»املصـــطلح«هـــذا الثـــراء يف 
 . »ممارسة العنف«عنصر 

، وإجهــاد املؤسســات التشــريعية »اإلرهــاب«ومــا كنــا حباجــة الســترياد مصــطلح 
لتعريفه وتكييفه، ثـم تقرير العقوبات املناسبة لذلك، لو وجد يف بالدنا جهات تعتين 
ــــم ممارســـة ســـلطة إلزاميـــة  بالكشـــف عـــن املصـــطلح، ودراســــته، ووضـــع معجـــم لـــه، ث

ســــــــتخدامه يف خمتلــــــــف الــــــــدوائر، التعليميــــــــة والثقافيــــــــة والسياســــــــية واالقتصــــــــادية ال
، ومــارس »اإلرهــاب«إال أن الغــرب أعــّد مصــطلح . واالجتماعيــة واإلعالميــة وغريهــا

ـرب، ويضـــرب بنــا،  ــــــكري، ليضـــــالف »اإلرهــاب«تأثري، بـــما فيهــا ـــــــــعلينــا كــل أنــواع ال
 بــالده وبالدنــا، وميحــو بثقافــة كــل مــن ينــاوئ أو يشــاغب علــى مكتســباته املاديــة يف

(علـــى حـــد تعبـــري األســـتاذ البوشـــيخي -العجـــل وحضـــارة العجـــل 
21F

ثقافتنـــا وتراثنـــا  -)٢
احلضاري، وخيلص يف األخري للقضاء على كـل خصوصـياتنا، لرتفـع األجيـال املرهوبـة 
رأسها على خصوصياته، وال حيتاج عندئذ أن حيمل علينا خبيل وال ركـاب، إذا صـرنا  

 !هكلنا جند

                                                 
تعريفـــات هــذه المصـــطلحات عنــد ابـــن قدامـــة، المغنـــي؛ الزيلعــي، تببـــين الحقــائق؛ الرصــــاع، شـــرح حـــدود ابـــن : انظــر )۱(

 . عرفة، الشربيني، مغني المحتاج
البوشيخي، الشاهد، نحو تصـور حضـاري شـامل للمسـألة المصـطلحية، محاضـرة ألقيـت بمركـز الملـك فيصـل للبحـوث  )۲(

 . ١٤هـ، ص١٤٢٢شوال ٣٠والدراسات اإلسالمية بالرياض في 
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 :األصولية –ب 
أنشــئ ليــدل علــى الصــورة الرافضــة للعقــل والعلــم مــن قبــل الرهبــان  »املصــطلح«هــذا 

الذين ميثلون الكنيسة الكاثوليكية، ونتج عن ذلك الـرفض قتـل العلمـاء، واعتبـارهم كفـرة 
 »املصـطلح«جيب أن حتاربم الكنيسة، رغم أ�م أبناؤهـا، وقـد قـام الغـرب بـإطالق هـذا 

من التماثل بني التوجه الرهبـاين الكنيسـي املتشـدد وبـني الرجـوع إىل أصـول  ليمارس نوعاً 
اإلسـالم ومنابعـه، رغـم خطــأ هـذا التماثـل الــذي يتعـارض مـع �ــج اإلسـالم احلـاث علــى 
العلــم وطلبــه، وتشــجيع العقــل مبمارســة وظائفــه، واحلــث علــى التفكــري مــن أجــل إعمــار 

يؤكـده القــرآن الكــرمي والســنة املطهــرة يف مواقــع  األرض وحتسـني احليــاة البشــرية مجعــاء، مبــا 
 . كثرية من حٍث على التفكري والتأمل والتدبر والتبصر وإعمال الفكر

إن هذا النوع من ممارسـة النمطـية، والفهم اخلاطىء لإلسـالم، واملقارنة املغالطـة الـيت 
ة ووصــايتها يسوقونـــها لضــرب املثــال علــى مافعلتــه أوربــا حــني حتــررت مــن ســيطرة الكنيســ

ومـن مث حققـت انطالقهــا احلضـاري، ومــا يقـوم بـه الغــرب عمومـاً مــن توظيـف إلمكاناتــه 
مبــا تشــتمل عليــه مــن مفــاهيم وقــيم  –اإلعالميــة وقدراتــه يف اإلقنــاع بــرتويج مصــطلحاته 

يقصـــد بـــه إحـــداث تبـــاين بالتمعـــات األخـــرى، الـــيت تــــمثل الثقافـــة  –ومضـــامني فكريـــة 
قها احلضاري عمقاً، لرتسخ أقدام ثقافته يف تربيتهـا، والسـيما أن هـذه املغلوبة، ليزداد مأز 

املصطـلحات تلقي بظـالهلا على اللغة حـني تقحـم يف متنهـا ممـن ال معرفـة لـديهم بـأغوار 
 .اللغة، سواء كانت اللغة األم أو اللغة املنقول منها

 الواحـــــد إىل ســــوء التفــــاهم وانقطـــــاع »املصــــطلح«كمــــا يــــؤدي تعـــــدد ترمجــــات 
ـــالتواص ــــل، إىل جـــانب مــا يلحـــق اللغــة مــن تشــــــ ــ ويه يفقــدها جزالتهــا ودقــة بيانـــها، ـ
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بوصفها أداة مـن أخطـر أدوات  »املصطـلحات«وهذا ما دعى كثيـرين إىل النظر إىل 
الغـــــزو الفكـــــري والثقـــــايف، الـــــيت اســــــتخدمتها احلضــــــارة الغربيـــــة مـــــن أجــــــل تغريــــــب 

؛ وهـــي يف اســــتخدامها للمصـــطلحات الــــتمعات، وإعـــادة صياغــــتها وفـــق منظــــورها
 .تتخفى وراء شعارات وصياغات مقبولة اجتماعياً، تتخذها وسيلة للخداع الفكري

يف اخلــداع الفكــري علــى حماولــة اخــرتاق البــىن  »املصــطلحات«وال يقتصــر اســتغالل 
 »املصــطلحات«الفكريــة والثقافيــة لألمــم، مــن طريــق ضــخ أفكــار جديــدة يف ثنايــا هــذه 

مكونات هـذه البنية وتتحـيز لبيئة الثقافة الواردة منها، وإمنا يتجاوز ذلك إىل تتناقض مع 
ـــنهض عليهـــا تلـــك البـــىن، بإعطائهـــا  ـــيت  »املصـــطلحات«التشـــكيك يف الثوابـــت الـــيت ت ال

تتوارثها األمم معاين جديدة وأبعاد أخرى مغايرة لداللتها األصلية، مما يفضي إىل البلبلـة 
يف صــياغتها  »املصــطلحات«ســتهدفة، قــد تؤديــان بــا إىل تبــين واحلــرية يف التمعــات امل

 .اجلديدة
ـــــــوممــــــا يس ــــــاعد علــــــى اســــــ بوصـــــــفها أداة مــــــن أدوات  ،»طلحاتـاملصــــــ«ـتغالل ــــــ

االخــرتاق الفكــري، أن اللفظــة الواحـــدة قــد حتمــل يف العــادة معنييـــن أحــدمها عــاطفي 
»effective meaning«  معلومايت(واآلخر معىن حاوي للمعلومات (»informative« 

الواحد أكثر من داللة، بل إن أي كلمة عادية حـني  »املصطلح«مما ميكن من إعطاء 
حتمــل أكثــر مــن معــىن فــإن ذلــك ممــا جيعــل مــن اإلمكــان إعطاءهــا أكثــر مــن تفســري، 

فهــي مـــن ناحيــة إخباريــة تعــين لإلنســان الغــريب علـــى  »شــيوعي«ونســوق مثــاًال كلمــة 
ؤمن مببادىء الشيوعية، أما من ناحية عاطفية فإ�ا سبيل املثال ذلك الشخص الذي ي

ــــتعـــين شخصـــاً حيمـــل جمموعـــة كبـــرية مـــن الصـــفات الس لبية الـــيت ترســـخت يف الذهنيـــة ــ
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يف صـورة منطيـة  »الشـيوعي«الغربية من خالل إعـالم مكثـف ركـز علـى إبـراز شخصـية 
ولعـــل  .. معينــة، يف إطــار التنـــافس الــذي كــان قائمـــاً بــني املعســكرين، الشـــرقي والغــريب

 .تتخذ الصورة النمطية نفسها) عريب(كلمة 
نـــدرك املعنيـــني املتضـــاديني لألصـــولية،  »stereo type«ومـــن خـــالل هـــذه النمطيـــة 

احملايـــــد عنـــــد املســـــلمني هـــــو رجـــــوع إىل أصـــــول الـــــدين ومصـــــادره  »املعلومـــــايت«فمعنـــــاه 
 إىل ومـــن أجـــل حتقيـــق الغـــرض السياســـي االســـتعماري يعمـــد املـــرتبص الغـــريب.. األصـــلية

احملـــرف، بإضـــفاء النظـــرة الســـلبية الـــيت وظـــف فيهـــا التماثـــل  »العـــاطفي«اســـتعمال املعـــىن 
ملوقف الرهبان املتزمتني، الذين ظهروا يف القرن السادس عشـر رافضـني العلـم ومغـالني يف 

 .ابتداع رهبانية ال متت إىل الدين السماوي بصلة
مل تقـوم علـى جمموعـة صـور منطيـة ويذهب بعض الباحثيــن إىل أن الرؤيـة الغربيـة للعـا

كثرياً مـن تلـك الصـور لشـعوب وأمـم هلـا جـذورها   أنمشوهة تغاير الواقع متاماً، والسـيما 
العريقـة املمتــدة يف عمـق التــاريخ، والتـزال تلــك األمـم متتلــك املكونـات احلضــارية الآلزمــة 

 .للنهوض والتقدم
لموضــوعية يف احلكــم ويشــكل تنمــيط الغــرب حليــوات الشــعوب األخــرى تغييبــاً ل

ائرة بعيــــدة عــــن ـــــــاتـــــها، ممـــا يــــؤدي إىل أحكــــام جـعليهـــا وعلــــى ثقافتهــــا وأنـــــماط حي
وال تكون هذه األحكام خاصة يف الغرب وحسب، وإمنا قد تصبح أحكاماً .. الواقع

لشــعوب أخــرى تتــأثر بــالنظره الغربيــة يف الــاالت كافــة، ملــا للغــرب مــن آليــات إعــالم 
ر، مــع إمكانــات هائلــة يف التــأثري ويف تشــكيل اجتاهــات الــرأي وإقنــاع واســعة االنتشــا
 .العام يف العامل بأسره
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 الوهابية: ثالثاً 
 

 نسبة إىل الشيخ حممد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي ،»الوهابية«
ـــة بنجـــد، ودعـــا إىل التوحيـــد اخلـــالص، )هــــ ١٢٠٥ -هــــ ١١١٥( ، ولـــد ونشـــأ يف العيين

تـــأثر .. اهره، والـــدعوة إىل االجتهـــاد، والقـــول بعـــدم وجـــوب التقليـــدوحماربـــة الشـــرك ومظـــ
 .بدعوته رجال إصالح يف مصر والعراق والشام واجلزائر واهلند وغريها
إخــوان مــن أطــاع «عـرف مــن وااله وشــّد أزره يف قلــب اجلزيــرة العربيـة بأهــل التوحيــد 

اللفظــــة األخــــرية ، مث صــــارت )22F١(»الوهــــابيين«، ومســــاهم خمــــالفوهم وخصــــومهم بـــــ »اهللا
مصطـلحاً، يلحق بكل مـن يعــرتض علـى املمارســات العقديـة اخلاطئـة كالتوسـل بالعبـاد، 

 .والتمسح باألحجار، ليس يف اململكة العربية السعودية فحسب، بل يف كل العامل
مل يكن االنتماء لعامل أو مصطلح، أو مرب باألمر املستنكر عند مجاهري املسلمني، 

ث اهلجــري إىل يومنــا هــذا، ومل يكــن بســبة وال معــرية بــني العلمــاء والعــوام منــذ القــرن الثالــ
علــى الســواء، بــل كــان بعضــهم إذا عــّرف نفســه أو ســجل امســه علــى مؤلفــه انتســب إىل 

فـالن بـن : أكثر من شخص؛ ميثل كل واحد علمـاً، أو منهجـاً تربويـاً معينـاً، فيقـول مـثالً 
ن فــالن املــالكي مــذهباً، األشــعري معتقــداً، فــالن بــ: فــالن احلنفــي املــاتردي؛ وقــال آخــر

 . احلنبلي مذهباً، السلفي معتقداً : اجلنيدي طريقة؛ أو قال
مصـــطلحاً، يطلـــق علـــى مجاعـــة بعينهـــا، مل يكـــن بالنســـبة الربيئـــة،  »الوهابيـــة«إال أن 

 . فقد نشأ لإلساءة، وانتشر لإلساءة، ووظف لإلساءة
                                                 

ابن بشر، عنون المجد في تاريخ نجد؛ عطار، أحمد عبدالغفور، محمد بن عبدالوهاب؛ الزركلـي، خيـر الـدين، : انظر )۱(
 . األعالم
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يف أجـــزاء مـــن   -لألســـف  -للعلـــم فقـــد أطلقـــه مجاعـــة ممـــن ينتســـب  األولـــى،أمـــا 
اجلزيـــرة العربيـــة والشـــام ومصـــر واملغـــرب علـــى طائفـــة مـــن املســـلمني، لقطعهـــا عـــن مجاعـــة 

 .املسلمني، ومتييزها عن مجهورهم، وتصنيفها ضمن الفرق الضالة واجلماعات املتبوعة
ـــةأمـــا  فقـــد ســـلك خصـــوم هـــذه اجلماعـــة شـــىت الســـبل، واســـتعملوا الوســـائل : الثاني
الــذي محّلــه منشــئوه مــدلول  »الوهابيــة«ة املتاحــة آنــذاك إلشــاعة هــذا املصــطلح اإلعالميــ

ديانـــة جديـــدة علـــى املســـلمني، ومـــذهباً حمـــدثاً بيـــنهم، إذا أطلـــق تبـــادر إىل ذهـــن املتلقـــي 
احنراف املنسوب إىل هذه اجلماعـة عقـدياً، وقـد يصـل إىل الكفـر، ألنـه يكفـر املسـلمني، 

، والعــداء ألوليــاء اهللا واملصــلحني، جــرئ علــى نــيب ويتصــف بالقســوة واجلفــاء جتــاه ال
 . األئمة، والعلماء

 »املصــطلح«وقــد اســتطاع املنــاوئون هلــذه الــدعوة إىل عهــد قريــب، اجلمــع بــني هــذا 
وتلــك اخلصــائص الــيت ألصــقوها بــه، كــذباً وزوراً يف أذهــان كثــري مــن النــاس، حــىت دخــل 

 . سالم، تبعاً هلذا االفرتاءبعض معاجم األوربيني على أنّه مذهب جديد يف اإل
وأؤكــد هنــا أن هــذه احلملــة كانــت قويــة وشرســة، إىل درجــة بلــوغ مــا ألصــق بــذه 
الدعوة وأصحابا قناعة ال تقبل النقاش عند العوام، وال جيرأ العامل الرتاجع عما صرح 

 فعلى سبيل املثال،. به إذا تبّني له أن احلق مع هذه احلركة، إضافة إىل عوامل أخرى
مجع موسم من مواسـم احلـج علمـاء مـن مصـر والشـام بعلمـاء مـن جنـد، ممـن ينسـبون 

، ودار يف هـــــذا اللقــــاء حــــوار عـــــلمي قــــوي، انتهــــى بالقناعــــة التامــــة »الوهابيــــة«إىل 
مبشــروعية مــا يــدعو إليــه الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب، وصــحة معتقــده، وصــواب 

تصــريح وال إعــالن وال جهــر بــالرجوع منهجـه، إال أن هــذا التســليم واملوافقــة مل يتبعـه 
 .عما وصمت به دعوة الشيخ بني العوام
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ولعـل اخلـوف مـن العـوام، وفـرق الدروشـة، والطـرق الصـوفية املنحرفـة، وسـدنة القبـور 
واملقامــــات، وبعــــض احلكــــام، واملنتفعــــون بــــذلك الوضــــع املــــزري، واحلالــــة املرتديــــة للــــبالد 

فة، وسيطرة الدجاجلة واملشعوذين على عقول اإلسالمية آنذاك، اليت عششت فيها اخلرا
الناس فاستعبدوهم، واسرتهبوهم، وسرقوا أمواهلم بعد أن سلبوا عقـوهلم، حـال دون تربئـة 
هــذا الشــيخ ودعوتــه، واالعتــذار ألولئــك األفاضــل لــه وجــه، إذا كــان أتبــاع هــذه الــدعوة 

ر العقــالء علــيهم، وحــىت صــا »املصــطلح«يتحرجــون يف وقــت مــن األوقــات إطــالق هــذا 
ينأون بأنفسهم عن استعماله، ملا حيمله من معتقدات وأوصاف ومعاين بعيدة كل البعـد 

 .عن مبادئ اإلسالم، وأخالقه
وال شــــك أن هــــذا التــــوجس، وهــــذه اخللفيــــة العالقــــة بالــــذهن عنــــد اســــتعمال هــــذا 

، قــد بــدأت بــالزوال عنــد كثــري مــن العلـــماء، أصــحاب الفكــر والــدعوة، ومل »املصطـــلح«
صــبح هجــره مطلبــاً عنــد مــن حلــق بــه، وذلــك بعــد انتشــار هــذه الــدعوة بــني املســلمني، ي

ووقفــوا علــى أصــوهلا، وحقيقــة مــا تــدعو إليــه، وتبــّني هلــم أ�ــا ال تعــدو أن تكــون امـــتداداً 
، وجـاءت ملعتقد السالف الصـاحل، الـذي اســتمد أصـوله مـن كتـاب اهللا وسـنة رسـوله 

أوحـــال الشـــرك واخلرافـــة، تأخـــذ بيـــدها لتســـاعدها علـــى بعـــد فـــرتة مترغـــت فيهـــا األمـــة يف 
 . النهوض، وركوب طريق التوحيد اخلالص
الـــدعوة إىل التوحيـــد اخلـــالص، إقامـــة احلســـبة،  ىلفكـــان مـــن نتيجـــة ذلـــك، إضـــافة إ

 . وإحياء واجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر
مــن قبـــل  »طلحاملصــ«، فكانــت نتيجــة متوقعــة لالســتعمال الســيئ هلــذا الثالثــةأمــا 

املسـلمني، فقــد تلقفـه أعــداء اإلسـالم، ووظفــوه غايـة يف الســوء، ويف تشـويه اإلســالم مــن 
، وعممــوا تلــك الــدالالت الــيت »املصــطلح«خــالل اجللبــاب الــذي ألبســه املســلمون هلــذا 
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محّلوها له على مجهور املسلمني، مستندين يف ذلك إىل أن هذه اجلماعة أفضل من ميثل 
هـــا بـــالقرب مـــن مهـــبط الـــوحي، وإلقامتهـــا يف بـــالد احلـــرمني الشـــريفني، اإلســـالم، لوجود

بالشــــّدة  »املصــــطلح«وملرجعيــــة علمائهــــا ملعظــــم املســــلمني، فوصــــفونا مــــن خــــالل هــــذا 
 .والقسوة، مث بالعنف والتطرف، وأخرياً باإلرهاب

وبذا األخري متسكت دوائر فكرية، وجتمعات سياسية، هلا نصيب ال يستهان به يف 
ري على القرار السياسـي يف الغـرب، وتـدفع بصـناعته إىل مواقـف غايـة يف التطـرف يف التأث

تعاملهــا مــع املســلمني؛ رغــم مــا أوضــحه الكثــري مــن املفكــرين العــرب واملســلمني آنــذاك، 
الذين أقنعتهم هذه الدعوة عندما قرأوها بعقول منفتحة وقلوب صافية فوجدوا أ�ا حركة 

ية مما تسلط وتراكم عليها من اخلرافات واألوهـام والوثنيـات حترير نشطة للعقيدة اإلسالم
(عرب مئات السنني وما ترتب على ذلك من قحط ثقايف وحضاري

23F

١(. 
ومـــن أمثلـــة هـــؤالء املفكـــرين اإلمــــام حممــــد عبـــده الـــذي يلقــــب الشــــيخ حممـــد ابـــن 
 عبـــدالوهاب باملصـــلح العظـــيم، ويلقـــي بتبعـــة مـــاحلق الـــدعوة مـــن تعثـــر علـــى أعـــداء هـــذه

(الــدعوة
24F

إذ  ،»احليــاة األدبيــة يف جزيــرة العــرب«وكــذلك الــدكتور طــه حســني يف كتابــه  ،)٢
ألنـــه لـــيس إال الـــدعوة القوميـــة إىل اإلســـالم اخلـــالص النقـــي املطهـــر مـــن كـــل ...«: يقـــول

 .. )25F٣( »...شوائب الشرك والوثنية
ويــأيت مــن بــني غــري العلمــاء املســلمني والعــرب صــاحب أول كتــاب يف الغــرب عـــن 

كارســـتل «الوهــاب اإلصـــالحية وهــو املستشـــرق الــدمناركي  وة الشــيخ حممـــد بــن عبـــددعــ

                                                 
حـافظ وهبــه، فــي كتابــه (أمـين الســعيد، ســيرة اإلمـام الشــيخ محمــد بــن عبـدالوهاب، نــاقًال عــن تلميـذ الشــيخ محمــد عبــده ) ۱(

 . ) جزيرة العرب خمسين عامًا في
 . ١٩٢أمين السعيد، سيرة اإلمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب، ص  )۲(
 . )م١٩٣٥مكتب النشر العربي، : دمشق(طه حسين، الحياة األدبية في جزيرة العرب  )۳(



 
 
 
 
 

 
 

 زيد الحسين                 معركة المصطلح                                                   

 

 -١٩٣ -

رغـم مالديـه مـن  -الذي أوضح فيه  »وصف جزيرة العرب«وذلك يف كتابه  )26F١( »نيبوهر
مالمــــح هــــذه الــــدعوة وأثرهــــا علــــى أهــــل  -تشــــويش يف فهــــم حقيقــــة الــــدعوة وأهــــدافها 

وا الــدين بفضــل عبــد الوهــاب أصـــبحوا املنطقــة، الــذين كــانوا يف قتــال دائــم، فلمـــا اعتنقــ
 .أصدقاء وإخوان، حسب تعبريه

للكاتـب الفرنسـي  »تـاريخ الوهـابيني«: م، صدر يف باريس كتـاب١٨١٠ويف عام 
الــذي كــان عضــواً يف البعثــة العلميــة الــيت أرســلها نــابليون إىل  »أوليفييــة ده كورانســيز«

اإلصـالحية طيلـة مثـاين  مصر، وكان قنصًال لفرنسا يف حلـب، حيـث درس هـذه احلركـة
كــان املســلمون ميارســون أشـــكاًال غريبــة مــن العبــادات حبيــث لــو عــاد «: أعــوام، وقــال

فالصــالة نفســها .. إىل الــدنيا لظــن أن اإلســالم زال منهــا ولــرأى شــيئاً عجبــاً  حممــد 
ويـزعم أن ألصـحابا  .. وعلـى القبـور تقـام القبـب واملبـاين.. صارت هلا طقـوس جديـدة

طاء بـني اهللا والنـاس يقبلـون الرشـوة، وجمـانني يتنقلـون ــــــجـزات، وهنـاك وسكرامات ومع
يف الــــبالد حبريــــة، وال جيــــرأ أحــــد علــــى مقــــاومتهم ألنـــــهم يف مــــايزعمون مــــن أصــــحاب 

وأمـا القــرآن اخلالــد فقـد فســروه تفاســري مذهلـة غابــت فيهــا .. أو أهــل احلضــون) السـر(
 )27F٢( .»إخل.. احلقيقة

أن يتقبل هذا الواقع اجلديـد الـذي بـدأت تفرضـه وقد صعب على بعض املفكرين 
الـــدعوة، فعملـــوا جهـــدهم لتشـــويه مبادئهـــا، وتأليـــب النـــاس عليهـــا، بـــدعوى خمالفتهـــا 

ت ـــــوذهـــب هـــؤالء بـــدعاواهم وافـــرتاءاتم إىل أبعـــد مـــدى، إىل أن بلغ. لتعـــاليم الـــدين
ـــخــارج شــبه اجلزيــرة العربيــة، وصــوروا دعــوة الش �ــا يخ حممــد بــن عبــد الوهــاب علــى أـــــــ

ورســخ دعــاة البــدع واملنتفعــني  ،»بالوهــابيني«دعــوة إىل مــذهب جديــد، ونعتــوا أنصــاره 
                                                 

 . ١/٣٢١منير العجالني، تاريخ البالد العربية السعودية، : راجع كتاب )۱(
 . مرجع سابق ترجمة منير العجالني،: انظر )۲(
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مــن األباطيــل والشــعوذة هــذه الــدعاوى يف األذهــان، خوفــاً مــن أن تكــون هــذه الــدعوة 
بداية �ضة حضارية لألمة اإلسالمية، والسيما بعد أن امتد نفوذ الدولة السعودية إىل  

 . شبه اجلزيرة العربيةكثري من البوادي واحلضر يف
وتوضح املصادر التارخييـة الـيت اهتمـت بدراسـة هـذه الـدعوة اإلصـالحية، أن الصـور 
الذهنيـة السـيئة الــيت تكونـت عنهــا كـان مرادهـا مــا أشـاعه املغرضــون، وأسـهمت يف ذلــك 
أيضــاً دراســات بعــض املستشــرقني الــذين حبثــوا فيهــا مــن منطلــق مفهومــاتم الغربيــة الــيت 

نهم وبني الفهم احلقيقي ألصول هذه الدعوة ومقاصدها، فنسبوها إىل الشـيخ باعدت بي
 .حممد بن عبدالوهاب ظناً منهم أ�ا دعوة دينية جديدة

وال ينفي ذلك توافر سوء النية لدى بعض هؤالء املستشـرقني ممـن دأبـوا علـى تشـويه 
ـــاة املســـلمني، ورمـــوزهم وأعالم ـــدة اإلســـالم، وحي هـــم، فلـــم يلتزمـــوا احلقـــائق املتعلقـــة بعقي

 .الصدق واملوضوعية يف كتاباتم، وإمنا كان دافعهم إىل ذلك احلقد على اإلسالم
ومن األسلحة العديدة اليت استخدمها هؤالء حملاربة هذه الدعوة اإلصالحية إطالق 

أن يومهــــوا  »االصــــطالح«عليهــــا، وقــــد أرادوا باســــتخدامهم هــــذا  »الوهابيــــة«اصــــطالح 
الــيت هــي فرقــة  ،»الوهابيــة الرســتمية«صــالحية كانــت امتــداداً لفرقــة النــاس بــأن الــدعوة اإل

عبـــد حمرفـــة لتعــــاليم اإلســــالم، ظهـــرت قبـــل تســـعمائة عـــام مـــن مولـــد الشـــيخ حممـــد ابـــن 
وأثاروهـا ليُلبسـوا الثـوَب القـدمي، مبـا  -ومن بينهم يهـود  -الوهاب، بعد أن نبش عنها هؤالء 
 .دة اليت جاءت لتصحيح العقيدةفيه من احنراف وخمالفة، للدعوة اجلدي

عـن الشـيخ ) يف القرن الثامن عشـر(ويتضح ذلك مما جاء يف أول حبث يف الغرب 
تشرق ـــــــــحممــــد بـــــن عبــــد الوهـــــاب ودعوتــــه، كمـــــا ســــبقت اإلشـــــارة، منســــوب إىل املس
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تــاريخ الــبالد «وترمجــه الــدكتور منــري العجــالين يف كتابــه  »كارســتل نيبــوهر«الــدمناركي 
 :، حيث قال هذا املستشرق»العربية السعودية

ومنــــذ بضــــع ســــنوات نشــــأت يف العــــارض فرقــــة جديــــدة، بــــل ديانــــة جديــــدة، .. «
.. ســـتحدث مـــع مـــرور األيـــام تغـــريات واســـعة يف معتقـــدات العـــرب، وأســـلوب حكمهـــم

ومؤســس هــذه الديانــة هــو حممــد بــن عبــد الوهــاب، الــذي ولــد يف جنــد، ودرس يف شــبابه 
د ذلــك ســنوات يف البصــرة، وقــام برحلــة إىل بغــداد علــوم العــرب يف موطنــه، مث عــاش بعــ

 .)28F١(»والعجم
علــى لســان أحــد الــذين تقصــى  »نيبــوهر«وممــا يؤكــد هــذا الفهــم اخلــاطىء مــا أورده 
أن عبـدالوهاب يـرى : وأضـاف حمـدثي«: منهم أخبار دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب

ون بكـل إجـالل، واملسيح وموسى وسائر األنبياء هم رجال عظماء وجـدير  أن حممد 
  .»ولكنه ال يعتقد بوجود كتاٍب ُكتَب بوحٍي من السماء أو أنزل بواسطة جربيل

ـتشرقني مـــن بعـــض املوضـــوعية يف تناوهلـــا لدعوتـــه، ــــومل ختـــل كتابـــات بعـــض املس
ـــفيشـــري الـــدكتور العج (ـالينــ

29F

يف كتابـــه املذكــــور إىل أن الكتـــاب األورويب األول عـــن  )٢
، »أوليفييـــه ده كورانســـيز«للكاتـــب الفرنســـي  -لفناكمـــا أســــ  -هـــذه الـــدعوة، وهـــو 

 م،١٨٨٠وذلك يف عام  »HISTORIE DES WAHABISتاريخ الوهابيني «: وبعنوان
أمــا الوهــابيون «: بــالرغم مــن موضــوعيته يف قولــه »الوهابيــة«وقــد اســـتعمل مصطـــلح 

وا اإلســــــالم مــــــما أدخــــــل عليـــــه مـــــن تشــــــويه، وأعـــــادوه إىل بســـــاطته األو  ىل فقــــــد نقُّـــــ
 .»وصفاته

                                                 
 . ترجمة منير العجالني، مرجع سابق: انظر) ۱(
 . مرجع سابق )۲(
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وعلى الرغم من كل الدعاوى واالفرتاءات الـيت الحقـت الـدعوة اخلالصـة إىل عقيـدة 
وقــد أشــار األســـتاذ .. إىل منــاطق كثــرية مــن اجلزيــرة العربيــة التوحيــد، إال أنـــها ظلــت تـــمتد

(طاهر املدور
30F

سفر مندوبـَْني مـن جنـد، قـابال وايل  إىل »الديانات واحلضارات«يف كتابه  )١
نــذاك حممــد علــي باشــا، فــأمر رهطــاً كرميــاً مــن علمــاء األزهــر بفــتح بــاب املنــاظرة مصــر آ

بيــنهم وبــني الشــيخني، ونشــر علمــاء األزهــر علــى أثــر ذلــك بيانــاً أعلنــوا فيــه أ�ــم مل يــروا 
شــذوذاً يف املبــادىء الــيت يــدعو إليهــا الشــيخ حممــد بــن عبــدالوهاب؛ وصــرح العلمــاء بعــد 

 .»ابية كما مسعنا وطالعنا فنحن وهابيونإذا كانت الوه«: ذلك قائلني
م، إذ يقـــول ١٩٠٩يف مـــارس  »املقتطـــف«ويضـــاف إىل هـــذا مـــا ذكـــر أو كتـــب يف 

هم أولئك الطائفة احلنابلة، الـيت «: »باحث دمشقي«الكاتب، الذي وقع امسه بإمضاء 
مل تتمــذهب عنهــا قيـد شــرب، وهـم يتــربأون مـن الشــرك، وال هـمَّ لعلمــائهم إال البحــث يف 
األصــول والفــروع، وهـــم ال يــأكلون حلــــم أٍخ بغيبــة، وال ميشــون بنميمـــة، وال تبــدوا علـــى 
ألسنتهم بوادر القذف؛ وهم ليسوا بثعالب رواغة، ميكرون أو خيـدعون، وهـم جـادون يف 

وباجلملة، فمـاذا يقـال عـن إخـالص قـوم عرفـوا .. طلب العلم أينما حلوا، وحيثما وجدوا
 .)31F٢(»إمياناً وإيقاناً 
ري مــن املنــافحني عــن دعــوة الشــيخ حممــد بــن عبــدالوهاب يــوردون مــا أثــر عــن وكثــ

الـذي قـال، بعـد أن اسـتعرض  »عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار«املؤرخ اجلربيت يف 
إن كـان كـذلك، فهــذا : أقــول«: مـا يـدعو إليــه الشـيخ حممـد بــن عبـدالوهاب وأصـحابه
 .»، وما علينا من املارقني واملتعصبنيماندين به حنن أيضاً، وهو خالصة لباب التوحيد

                                                 
 . المدور، طاهر، الديانات والحضارات )۱(
 . مجلة المقتطف )۲(



 
 
 
 
 

 
 

 زيد الحسين                 معركة المصطلح                                                   

 

 -١٩٧ -

م، مقالـة حتـوي االستشـهاد ١٩٠٠الصـادر يف أغسـطس ) املقتطف(ويتضمن عدد 
مـــن املنـــابر الـــيت حتـــاور عربهـــا الفريقـــان، فقـــد ) املقتطـــف(وقـــد كانـــت .. مبـــا قالـــه اجلـــربيت

م رداً كتبــه صــاحل بــن دخيــل بــن جــاد اهللا النجــدي علــى ١٩٠٢نشــرت يف عــدد ســبتمرب 
الـذي يطلـق  »الوهابيـة«، فند فيه أسباب وصـف »زومير«لة نشرت للقس املستشرق مقا

أين وقفـت علـى ماجـاء يف مقـتطفكم يف اللـد السـابع «: على الشيخ وأتباعـه، وممـا قالـه
والعشــــرين، يف اجلــــزء الثالــــث، عــــن مقالــــة القــــس الــــدكتور زوميــــر، الــــيت تليــــت يف مجعيــــة 

، وتـارخيهم وعقائـدهم، واطراباتـه يف ذلـك، فأحببـت فكتوريا الفلسفية، يف أصـل الوهابيـة
أن أنبـــه علـــى مقالتـــه؛ فأمـــا أصـــل الوهابيـــة ونســـبتهم لوالـــد صـــاحب الـــدعوة التجديديـــة 
العالمة الشيخ حممد بن عبد الوهاب، لقبه وأتباعه بذلك بعض معاصريه، بغياً وحسداً، 

رهم، ويـأىب اهللا إال ليعمي على اجلهال أ�م مبتدعة ضـالون، ليسـتوحش السـالك علـى أثـ
 ...أن يتم نوره ولو كره املشركون، وترك نسبتهم السم الشيخ نفسه

إن حمـــــاوالت التحريـــــف والتشـــــويه والـــــدعاوى واالفـــــرتاءات تلقـــــى بعـــــض اآلذان 
الصاغية يف عاملنا العريب واإلسالمي، يف وقت أوجدت له فيه بنيته السياسية ومناخه 

اهليمنــة عليـه بفكــر مقلـد، ألنــه عنـدما يكــون الفكـري ومــن مث زرعـت بــذور إضـعافه و 
 -كمــا أوضـــح ذلــك مالــك بــن نــيب، رمحــه اهللا  -ـالمي يف حـــالة أفــول ــــــــــكر اإلســـــالف

ـــــه يغـــــرق يف التص ـــــفإن ـ ـــــبهم، ويف عــــــدم الــــ ـــــد ــــوف ويف ال ــــــزعة إىل التقلي دقــــــة، ويف الن
األعمـــى، ويف اإلعجـــاب بــــما عنـــد الغـــرب، األمـــر الـــذي يســــعى إليـــه أعـــداء األمـــة 

دين يف تقـدمي اإلســالم الـذين يرغبـون، والـنهج الـذي يرتضـون، مـن أجـل حتقيـق جاه
 .مهربم وطموحاتم
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 خاتمة
 »املصــطلح«ويف األخــري، أعــود ألنبــه إىل أننــا أمــام حــرب حقيقيــة، ومــن مثّ فــإن موضــوع 
 :حيتاج إىل كبري عناية، تضطلع با جهات متخصصة عدة، تعمل على ما يأيت

إعالمية، تقوم بواجب البالغ خبطـورة هـذا األمـر داخـل التمـع، إحداث هزّة : أوالً 
 .وبني الفئات الفاعلة فيه

حـــث العلمـــاء والبـــاحثني يف التخصصـــات املختلفـــة، علـــى العمـــل الــــدؤوب : ثانيـــاً 
 .»املصطلح«إلعداد منهج علمي لتحديد 

جـزءاً   ، وقـد كفانـا األوائـل»املصـطلح«القيام بعملية مسـح للـرتاث السـتخراج : ثالثاً 
 .كبرياً يف هذه العملية

 .الرتاثية، اليت تسيئ لثقافة األمة، وال تصلح »املصطلحات«حتييد : رابعاً 
الوافد، الستيعاب الضروري منه، خدمة ملصـاحل األمـة،  »املصطلح«مسح : خامساً 

 .واستبعاد الساّم منه، حفاظاً على كيا�ا
فــد، إعــداداً قويــاً، حبيــث يفهــم الوا »للمصــطلح«إعــداد اجلهــاز املســتقِبل : سادســاً 

بلغة قومه، مث يقومه تقوميـاً صـحيحاً، مث ينقـل الضـروري منـه بلغـة أمتـه نقـًال  »املصطلح«
 .سليماً 

املختــار مــن اجلهـــات  »املصــطلح«اإلســالمي، و »املصــطلح«تبــين مشــروع : ســابعاً 
 .املتخصصة، وإصدار أنظمة ملزمة للجهات التعليمية واإلعالمية، بتوظيفه

مـــن قبــل اجلهــات ســـالفة  »املصــطلح«إقامــة مؤسســة رقابيـــة علــى اســتعمال : منــاً ثا
 . الذكر، مع الدعوة إىل رقابة احتسابية من أهل الشأن يف هذا اخلصوص

فـــإذا أعـــددنا أنفســـنا هلـــذه احلـــرب، مبثـــل هـــذا، اســـتطعنا رد هـــذه اهلجمـــة العدائيـــة 
 .يمنا احلضاريةالشرسة، بل ومتكنا من هزميتها، وحافظنا على هويتنا، وق

 .و اهللا اهلادي إىل سواء السبيل، وصلى اهللا على سيدنا حممد
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 بن الدن على الخط السريع

( الدكتور نديم محمد عطا إلياس
0F

*( 
 

إن احملافظــة علــى ســالمة التمــع يف الغــرب جــزء مــن احملافظــة علــى ســالمتنا، وإن واجــب التعــاون مــن  
ـجــا اـمــن العــاو واجــب إســالم ، إـــافة إك نطتــم مــن واجـــاا ااطاـنــة، وإن افتـتــاع علــى التمــع 

معـم هــط مـن مقطمـاا ـــمان حقـطق ااســلمني وبقـائهم، والطريـق اانطقــ  للـدعطة إك اخلــري والتطاصـا 
 .واـمر بااعروف

 
 

ــطع، ـن تــذّنر حبــطادث قــد تعطــ  الصــطرة احلقيقيــة  لعــا مــن ااـيــد، نمــدخا للمـط
 .للطاقع النـس  بعد ـحداث سـتمرب، إـافة إك رسم صطرة ميداتية لتططر اـحداث

ة مــن هــاتف الطــطارئ علــى ـحــد اخلطــطط الســريعة يف  اتصــا ســائق حافلــة بالشـــر
يـــت ـســـامة بـــن فدن يف ســـيارة جتـــاوزتين علـــى اخلـــط الســـريع«: ـااتيـــا قـــائالً  . »لقـــد ـر

ة الســـــرية الســـــيارة ااـــــذنطرة إك داخـــــا مدينـــــة  وســـــرعان مـــــا تعقــــــت ســـــياراا الشــــــر
ر إدارة وبــنـس الســرعة صــدر قـــرا). لرشــن(فرتكـــطرا بــالقرب مــن مســجد يف شـــارع 

اـمـــن مبدامهـــة ااــــىن دون اتتظـــار إذن قاــــ  التحقيـــق، نمـــا يـــنص القـــاتطن اـاـــاين، 
                                                 

 ).ألمانيا.. (المجلس األعلى للمسلمين في ألمانيا رئيس) *(
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ة اخلاصـة مبقاومـة اإلرهـاب مـدججني بالسـالع  واقتحم حطايل مائتني من رجال الشــر
واخلــطذاا والســرتاا الطاقيــة مـــىن اارنــز اإلســالم  هنــاك ودتســطا مســجده باـحذيــة، 

تلـــ طا ـســقـم ااعلقــة، وصــادروا مــا وجــدوا مــن ملـــاا ونتــب ونســروا ـبــطاب غرفــم، ـو
وتــــــني بعـــــد هـــــذه العمليـــــة . لكـــــنهم مل يعثـــــروا علـــــى ـســـــامة بـــــن فدن. وحاســـــطباا

ة ـخطأا يف العنطان وليس هط ) آيشن(فاارنز يقع يف شارع .. افستعراـية ـن الشـر
اشتـم با ـتم مث تـني من استجطاب سائق السيارة ا)! لرشن(ااسجد ااقصطد يف شارع 

ـوصا ـيطفاً خليجيني من مهـطرج إك فرتكـطرا يف مكان قريب من ااسجد اـول، 
ة ـن حتـظ ماء . ـون نال ااسجدين ف عالقة لم بأي إرهاب ـو عنف وحاولت الشـر

لقـــد عثرتـــا علـــى اـقـــا يف ااســـجد علـــى جهـــاز راديـــط مســـروق مـــن «: وجههـــا بقطهلـــا
 !!»سيارة

تمرب  ١١التــطتر والــذعر الــذي بــدـ بعــد  هــذا مثــال صــارخ جلــط و وف تــزال ٢٠٠١ســـ
فعلــى الــرغم مــن مـــادرة اللــس اـعلــى للمســلمني يف ـااتيــا بالتنديــد . آثــاره باقيــة إك اآلن

بالعمـــا اإلرهـــايب يف تيطيـــطرك يـــطو حدوثـــم، وإعالتـــم ـن اإلســــالو ف يـــدعط إك إرهـــاب وف 
اب والشـــتائم والتهديــــداا يقــــا تقتيـــا اـبريــــاء وتـــرويعهم، إف ـن  محلــــة عنيــــة مـــن الســـــ

الالــت علــى اللــس اـعلــى هاتـيــاً وإلكرتوتيــاً وبريــدياً، فــاق عــددها اائــاا، ووصــلت إك 
 .حد التهديد باحلرق والقتا، مما دعا سلطاا اـمن إك فرض رقابة

م واشتملت اخلطابـاا اإللكرتوتيـة الـ  اسـتلمها نثـري مـن ااسـاجد تديـداا وشـتائ
ســـطف حنطـــم مكـــة علـــى «، »ســـنقتا بكـــا ـمريكـــ  عشـــرة آفف مســـلم حقـــري«: مثـــا

نـــان ينـغـــ  ـن حيـــرق «، »عـــطدوا إك بالدنـــم ـيتهـــا ااطمســـاا ااســـلماا«، »رؤوســكم
ــــزلكم « ،»هتلـــر ااســـلمني قــــا ســـتني عامـــاً بـــدًف مـــن اليهـــطد ف تســـتغربطا إذا وجـــدمت من

ة يف تعقـــب مصـــدر الرســـائا، وقــــا ومل تـلـــح ال. »ومكتــــكم غـــداً حطامـــاً ورمـــاداً  شــــر
 .اادع  العاو ملـاا القضايا ال  رفعها نثري من ااسلمني ـد جمهطل
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 ذعر وهوجائية
ـــت ســــائر مسســــساتنا ومســـــاجدتا إك تــــهديداا وشــــتائم مشـــابة، نمــــا  لقـــد تعـر

إك اعتـــداءاا   -وبشـــكا خـــاص ااســـلماا ااتحجــــاا -تعـــرض نثـــري مـــن ااســـلمني
ومل يســــلم اـــــــال مــــن ذلــــك يف احلــــافالا، بــــا ويف ـفنيــــة . كثــــفنالميــــة بشــــكا م

وبلغ مكتـنا معلطماا عن عشراا احلافا من اعتـداءاا يدويـة علـى النسـاء . اادارس
 .واـــال

علــى ســـيا ااثــال، إك تديــد   »ايــرلنجن«تعــرض ــيــب عــريب اـصــا يف مدينــة  -
ة . نالمــ  واعتــداء علــى ســيارتم مل متســك بااعتــدي بــا قامــت وعنــدما اســتدعى الشـــر

حبحــز الطـيــب العــريب ـنثــر مــن ثــالث ســاعاا، وفُــتح ملــف جنــائ  لــم بتطثيــق صــطرتم 
ة باســـتدعاء حماميـــم ـو تســـجيا ـمســـاء . وبصـــماتم ـووصـــافم عاريـــاً  ومل تســـمح لـــم الشــــر

ة، إف . احملققني وقاو ااعتدى عليم برفع قضية ـد ثالث خمالـاا قاتطتية من قـا الشـر
 .ادع  العاو قاو بقـا االفـن ا

احاً مــن قـــا  - ــت ـســرة مــن اجلزيــرة العربيــة لتـتــيش بيتهــا يف بــرلني يف الرابعــة صـــ تعـر
ة اادججـــة بالـنـــادق الرشاشــــة، وقامـــت باصـــطحاب رب اـســـرة إك ااخـــــر  قـــطاا الشــــر

ــ. واســتجطابم عــدة ســاعاا ة مث مت إـــالق ســراحم وتـــني ـن خطــأهم راجــع فتتســابم إك قـيل
واحـتج مرتمجـم وحماميـم علـى . حيما نا ـفرادها الذين يعدون بعشـراا اـلـطف تــس افسـم
 . هذا التهاون الذي ـدى إك ترويع النساء واـــال واجلريان

بعــاراا عنصـرية  »ميـطتيخ«نما لطخت اجلدران اخلارجيـة للمرنـز اإلسـالم  يف   -
 . وصلـان معكطفة

ــعت عـــطة حارقــة ـمــاو مســجد آخــ -  ،»هلــدن«ر، وحطــم زجــاج مســجد يف مدينــة وـو
 .إك إـالق مثاين عشرة رصاصة من قـا جمهطلني »نطلن«وتعرض مسجد يف مدينة 
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لقـــد قـــاو وزيـــر الداخليـــة افحتـــادي بتمريـــر جممـــطعتني مـــن القـــطاتني اـمنيـــة، وقـــاو  -
التحــــري الشــــاما دون : (تشــــما هــــذه القــــطاتني. و٢٠٠٢الرباــــان بااطافقــــة عليهــــا عــــاو 

الســماع (، و)مراقـــة الســيطلة اااليــة(، و)رفــع احلصــاتة عــن اجلمعيــاا الدينيــة(، و)هةشـــ
تطثيـــــــق الـصـــــــماا (، و)بااراقــــــــة اهلاتـيـــــــة والربيديـــــــة ومراقــــــــة التحرنـــــــاا وافتصـــــــافا
وف خيـــى ـن ااقصـــطد ). وااطاصـــاا الـيطلطجيــة قـــا إعطــاء التأشــرياا مــن دول معينــة

 . بذا نلم هم العرب وااسلمطن
إك متييـز عنصـري واــح احنصـر يف العــرب، ) التحـري الشـاما(وقـد ـدا إجـراءاا 

عريب، مسلم، شاب، ـالب، : تظراً إك ـن مطاصـاا التحري تشما يف ااستطى اـول
ختصــص هندســ ، نيميــائ ، ـــريان، ـعــزب، نثــري : وااســتطى الثــاين يشــما. دون شـــهة
 . السـر

ن ـصحاب ااسـانن عـن تـأجري الغـرف للطلــة ـوحجم، باإلـافة إك ذلك، نثري م
العـــــرب، ممـــــا ـوقـــــع الكثـــــري مـــــنهم يف مشـــــكالا حـــــادة منـــــذ بدايـــــة الـصـــــا الشـــــتطي 

 .و٢٠٠١/٢٠٠٢
وتعــرض عــدد مــن العمــال وااــطظـني العــرب إك ـــردهم مــن العمــا ـو عــدو جتديــد 

وترنز ذلك بشـكا خـاص علـى العمـال وااـطظـني يف ااطـاراا وشـرناا . عقطد عملهم
 .لنقاا

قــاو وزيــر الداخليــة افحتــادي، بنــاء علــى رفــع احلصــاتة الدينيــة عــن اجلمعيــاا،  -
تســعة وثالثــني مجعيــة إســالمية تابعــة لــرابطتني، وقـــا ااســاجد ) ٣٩(حــىت اآلن حبظــر 

) ١٦٠٠(جد آخــر، وتـتــيش حــطايل ــــــــالتابعــة هلــا، نمــا قــاو بتـتــيش حــطايل مائــة مس
ــ. منـــزل ومكتــب تــابع إلدارتــا ــرب ال ) ١٤٠٠(طزير هكــذا الــرقم القياســ  بتـتــيش ـو

 .منـزل ومكتب يف ليلة واحدة، بكثافة مل يسـق هلا مثيا منذ احلرب العااية الثاتية
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، وهــ  رابطــة ترنيــة )دولــة اخلالفــة اإلســالمية(تــال احلظــر يف اارحلــة اـوك مجعيــاا 
وعلى الرغم من . ـااتياترفض سيادة القاتطن اـااين وتدعط إلقامة اخلالفة اإلسالمية يف 

تـهمنا حلظر هذه الرابطة إف ـن قرار احلظر مت تطـيقم ليلة السابع والعشرين من رمضـان 
. حي  مت قـا تلك ااساجد ومصادرة سجادها ومصاحـها وسائر ممتلكاتا. هـ١٤٢٢

ففتقـاده ـدىن  –غـري اإلسـالمية نـذلك –ـودى هذا إك تقد شديد مـن قــا الصـحافة 
 . الذوق واللياقة ولعدو مراعاتم مشاعر ااصلني يف تلك الليلة ااـارنةحدود 

ـــم ـتظـــار الصـــحافة  ـــرلني لتطجي ـــيس اللـــس اـعلـــى إك مـــسمتر صـــحـ  يف ب ودعـــا رئ
والـري العاو إك حالة الذعر واتعداو اـمن ال  تعاين منها مجيـع ااسـاجد وسـائر العـرب 

ــــهم إك مــــدامهاا . وتـتيشــــاا عشــــطائية دون مــــربر قــــاتطين وااســــلمني فحتمــــال تعـر
ة يف الرابعـــة صــــاحاً اســـجد بانســـتاين يف  ـــربنا مـــثًال مبدامهـــة الشــــر لـــرد  »مهــــطرج«ـو

ـــم ـحـــد ااطلـــطب القــــض «إخــــار جمهـــطل  باحتمـــال وجـــطد شـــخص بانســـتاين يعتقـــد ـت
مائتـــــان وثالثـــــة ومثـــــاتطن شــــــر  قـــــامطا بتـتـــــيش ) ٢٨٣(وشـــــارك يف العمليـــــة . »علـــــيهم
ين آخــرين دون ســـب لــرد وجطدمهــا يف تـــس اارنــب الـنــائ ، ودتســطا ااساجـــد مســجد

شـــ ء ميـــت لإلرهـــاب باـحذيـــة، ونســـروا عــــدداً مـــن اـبـــطاب، ومل يعــــثروا علـــى ـحـــد ـو 
جيـب «: وقد علق بذا الصدد مسسول مـن حـزب شـا علـى اتتقـاد الصـحافة بقطلـم. بصلة

 .»دة اـمنـن تثـت وجطدتا، ـون تطح  للمطاـنني بسيا
وعلى الـرغم مـن ااطقـف العـدائ  إف ـن ااسـلمني نـاتطا وف يزالـطن يسـعطن إلجيـاد 
نهم اـاــاين، وإليقــاف التمييــز العنصــري  جــط تـــاهم ووئــاو ـفضــا بــني ااســلمني ومـــط

اس  ـااتيــا، ـــــــــنافية مــع النظــاو اـسـة اارتـطــة بــذلك وااتــــــائية اإلداريـــــوالــديين واهلطج
 .والنظـاودولـة القاتطن 
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 هول المفاجأة
لقد سـقت مرحلة الذعر واهلطجائية السابق ذنرها مرحلة ـوك بعد ـحداث احلـادي 

بعد ـن ـفاق العامل من هطل ااـاجـأة  -اتسمت تلك اارحلة . عشر من سـتمرب مـاشرة
بشعطر عاو من التطجس وعدو التمكن من معرفة مطقف ااسلمني يف ـااتيا مـن تلـك  –

 . وعدو التمكن من تقدير ردة فعا الساحة اإلسالمية يف هذا الـلد اـحداث،

لقد وصا اجلها العاو بطاقع ااسلمني يف ـااتيـا، علـى الـرغم مـن مـرور مخسـة عقـطد 
علـــى وجـــطدهم ااعاصـــر، إك درجـــة ختـــطف بعـــض ااســـسولني مـــن تــــين ااســـلمني لتلـــك 

ع فئـاا التمـع اـخـرى، ـو العملياا، وخروجهم يف مظاهراا لتأييدها، وتصـادمهم مـ
مخســـة عقـــطد متـــر دون ـن . قيـــاو بعضـــهم بعمليـــاا إرهابيـــة مماثلـــة علـــى الـــرتاب اـاـــاين

ودون ـن تتطلــد  -ااــطاـن مــنهم والطافــد  -يتعــرف التمــع علــى ااســلمني القــاـنني فيــم 
ا الثقة بم، ودون ـن تتطثق اللحمة الكافية لتجنيب التمع من صدع داخل  ومطاجها

 !وصراعاا
ف يقع اللطو يف ذلك على اآلخرين، با ينصب بدرجة نـرية على ااسـلمني، الـذين 
عام معظمهم يف عزلة عـن التمـع، وقصـروا بـذلك يف حـق ااطاـنـة وحـق الـدعطة وحـق 

 .ـتـسهم دون ـن يشعروا
بادر مجيع ااسسولني يف الدولة بالتصريح بألم ف خيلططن بـني اإلسـالو واإلرهـاب 

لــم مييــزون بــني ااســلمني واإلرهــابيني ااشــطِّهني لصــطرة اإلســالو، ا انتســب لإلســالو، ـو
ـــذي قـــاو بـــم  ـــا جريـــرة العنـــف والتطـــرف ال لـــم ف حيّملـــطن العمـــا اإلســـالم  يف ـااتي ـو

ــــتكـــررا هـــذه التصـــرحياا يف الــــرتة اـوك علـــى لســـان نـــا مس. ســـطاهم سول حـــىت  ــــــ
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ـــاء ااســـلمني واســـ ونـــان اــــادرة اللـــس اـعلـــى . تجدائهمنـــادا تأخـــذ ــــابع اسـرت
بإعالن مطقـم بعد ساعاا من حـدث تيطيـطرك ـثـر نــري يف إعـادة الطمأتينـة وافرتيـاع 

وجتاوبــت ـجهــزة اإلعــالو مــع هــذا ااطقــف، ومــع ـنثــر مــن ثالمثائــة تصــريح . للمجتمــع
ُتنقـا وبيان ـدك با اللس اـعلى، حي  نان يطلب منم تقطمي نا تطـطر يف سـاعتم ل

ونـــان ااعلقـــطن . آراؤه عـــرب تشـــراا اـخــــار الرئيســـة يف التلـزيـــطن واإلذاعـــة والصـــحافة
والسياســــيطن يستشــــهدون بــــا يف حتلــــيالتم اخلاصــــة ومــــداوفتم الربااتيــــة ومناقشــــاتم 
العامــة، مســتدلني بــا علــى ااطقــف ااعتــدل للمســلمني يف ـااتيــا، الــرافض لكــا عنــف، 

 .إلرهابواادين لكا ـلطان ا
ــــروز ـنــــرب  وشــــهدا اـســــابيع اـوك بعــــد ـحــــداث احلــــادي عشــــر مــــن ســـــتمرب ب

فقـــد . شخصـــياا الدولـــة يف ـوســـاط إســـالمية بشـــكا إعالمـــ  استعراــــ  تـــادر ااثـــال
ـــة  لقـــى نلمـــة بعـــد  »يطهـــاتس راو«حضـــر رئـــيس اجلمهطري صـــالة اجلمعـــة يف مســـجد، ـو

ـن هــذه هــ  الزيــارة اـوك الــ   واجلــدير بالــذنر. الصــالة قامــت ـجهــزة اإلعــالو بنشــرها
 . يقطو با رئيس مجهطرية اسجد ما

نما قاو رئيس براـان ااقاـعـة بااشـارنة يف حضـطر صـالة اجلمعـة يف مسـجد بـالل 
 . ووجم نلمة للمصلني »آخن«باارنز اإلسالم  يف 

وقاو ـسقف آخن بزيارة مسجد بالل للتعـري عن تعاــم مـع ااسـلمني، ـونـد ثقتـم 
 . م، وحرصم على استمرار احلطار والتعاون اإلجيايب معهمب

وتقا التلـزيطن اـااين ـول مرة على اهلطاء مـاشرة خطـة اجلمعة، ال  ـلقاها رئيس 
 . »برلني«اللس اـعلى باللغة اـااتية وصالة اجلمعة من مسجد يف 

ة ورئـــيس جملـــس تاتتيـــــنمـــا تقـــدو رئـــيس اـســـاقـة اـاـــان ورئـــيس الكنيســـة الربوتس
اليهطد اـااين، باإلـافة إك رئيس اللس اـعلى للمسـلمني يف ـااتيـا، تظـاهرة حاشـدة 

 .قامت ـجهزة اإلعالو بنقا ـحداثها »دسلدورف«يف مدينة 
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تســـابق ااســـسولطن يف الدولـــة علـــى ـلـــب اللقـــاء مبمثلـــ  اللـــس اـعلـــى للتعــــري عـــن 
، ولالـمئنـان علـى مطقـف ااسـلمني النابـذ للعنـف، مطقـهم ااـّرق بني اإلسـالو واإلرهـاب

ورمبــا نــان اهلــدف اـســاس مــن هــذه اللقــاءاا . وإلظهــار اهتمــامهم بــذه القضــايا إعالميــاً 
اإلحياء للــري العـاو اإلسـالم  ـن الدولـة حريصـة علـى متاسـك ااسـلمني مـع بقيـة التمـع، 

ونـــان . هـــاا اإلســـالميةوحماولـــة امتصـــاص ردود الـعـــا ااتخـــطف منـــم مـــن قــــا بعـــض اجل
للمجلــس اـعلـــى مطقـــف إجيــايب جتـــاه افســـتعداد الرمســ  للحـــطار، علـــى الــرغم مـــن حتـــذير 
بعض ااسلمني مـن ـن هـذا افهتمـاو الرفيـع ااسـتطى يهـدف إك اسـتغالل اللـس اـعلـى 
مـــن قــــا ااســـسولني اصـــاحل وقتيـــة جزئيـــة، واســـتطعنا بـــدورتا ـن تســـتـيد مـــن اللقـــاء لصـــاحل 

 .ياتا وللرتنيز على اجلطاتب اانهجية اـساسية يف تعاما التمع معناقضا
وبنـــاء علـــى ـلـــب تلـــك اجلهـــاا التقـــى رئـــيس اللـــس اـعلـــى خـــالل هـــذه اارحلـــة 
بــرئيس اجلمهطريــة وااستشــار اـاــاين ورئــيس اللــس افحتــادي ووزيــر الداخليــة افحتــادي 

 ااقاـعاا، باإلـافة إك رؤساء اـحزاب وعدد من رؤساء الطزراء ورؤساء الربااتاا يف
 .ومسسويل الكنائس والططائف الدينية وعدد نـري من اانظماا الشعـية

و ٢٠/٩/٢٠٠١يف  »ـوتــــط شــــل «ـنـــدتا يف لقائنــــا مــــع وزيــــر الداخليــــة افحتــــادي 
تـهمنا اشاريع القطاتني اـمنية اجلديدة على الرغم مما سيطاجم ااسلمني مـن جرائهـا مـن 

بلغنـاه يف لقائنـا مطافقتنـا . ايقاا ومتاعب، إدراناً منـا ـمهيـة ـمـن التمـع وسـالمتممض ـو
ــــة  ــــة مــــن مراقـ علــــى ســــحب احلصــــاتة القاتطتيــــة مــــن اانظمــــاا الدينيــــة مبــــا ميّكــــن الدول

وذنرتـا ـن . ومبـا يسـمح حبظـر بعضـها) فه  ااقصـطدة دون غريهـا(اجلمعياا اإلسالمية 
عـــض اجلمعيـــاا الرافضـــة للدســـتطر وااخالــــة للقـــاتطن ـو تنقيـــة الصـــف اإلســــالم  مـــن ب

ااسيــدة للعنــف إـــا هــط يف صــاحل ااســلمني يف الدرجــة اـوك، حيــ  ميّكــن التمــع مــن 
التعاما بعد ذلك مـع مسسسـاتم مبـا تسـتحق مـن احـرتاو وتقـدير، وباـسـلطب اإلتسـاين 

 . ااتحضر الالئق بالطرفني



 
 
 
 
 

 
 

 نديم إلياس                                              بن الدن على الخط السريع              

 

 -٢٠٧ -

ر الداخلية إتشاء جملس استشاري يضم منـدوبني مـن واقرتع اللس اـعلى على وزي
اللس اـعلى باإلـافة إك شخصياا حمايـدة مـن الطسـط العـاو مثـا رؤسـاء اجلمهطريـة 
الســابقني وممثلــ  الكنــائس والنقابــاا وبعــض ااـكــرين واـدبــاء، ليقــطو بــالنظر يف شــسون 

ــع ااسـاجد احملظــطرة وينقــا ملكيتهــا إك عناصــر مطثطقــة مــن رواد  تلــك ااســاجد، مــع ـو
ماتاا تكـا عدو تطرفها وذلك من ـجا عـدو حرمـان عامـة ااسـلمني مـن . شروط ـو

 .مساجدهم، ومن ـجا تقطية ثقة ااسلمني بالدولة اـااتية وتقطية حلمتهم بذا التمع
وحذرتا يف لقائنا مع وزير الداخلية ولقاءاتنا بـعض ااسسولني اآلخـرين مـن افنتــاء 

اءاا اـمنية، ولـتنا النظر إك ـرورة امتصاص ردة الـعا ااتطقعة مـن جـراء تلـك باإلجر 
ــع برتــامج مــطاز لكســب ثقــة ااســلمني بــأجهزة الدولــة، وتطثيــق ارتـــاـهم  التضـييقاا بـط
بــــالتمع اـاـــــاين، وتأييــــد تقـــــدير الدولــــة للـــــدور افجتمــــاع  اإلجيـــــايب الــــذي يقـــــطو بـــــم 

 :واقرتحنا بشكا حمدد. وشعائرهم ااسلمطن، واحرتامها لعقيدتم
تنقيـــة اانـــاهج التعليميـــة والكتـــب اادرســـية مـــن الـــدس علـــى اإلســـالو وتشـــطيم  – ١

ـطعية وافتـتـاع  صطرتم، وذلك من ـجا تربية اـجيال ااقـلـة علـى روع اإلتصـاف وااـط
 .على اـديان اـخرى

ك ليـــــتمكن ـبنـــــاء إدخـــــال مـــــادة التعلـــــيم اإلســـــالم  يف ااـــــدارس النظاميـــــة، وذلـــــ – ٢
 .ااسلمني من التعرف على دينهم بطجهم احلضاري اإلتساين الـعيد عن العنف والتطرف

 .إجياد فرصة تعلم اللغة العربية والرتنية يف اادارس النظامية نلغة ـجنـية ثاتية – ٣
دعــــم التــــــادل الثقــــايف والـــــرحالا اادرســــية إك الـــــدول اإلســــالمية وتــــــادل  – ٤

 .الطالب معها
احملاربــة الـعليــة للتمييــز والعنصــرية الــ  يعــاين منهــا ااســلمطن يف ســطق العمــا  – ٥

 .واحلياة العامة
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 .حا ااشكالا اازمنة ااتعلقة بالذبح الشرع  واحلجاب – ٦
دعــــم إتشــــاء مرانــــز ثقافيــــة إســــالمية ومســــاجد جامعــــة يف ـمــــانن متميــــزة يف   – ٧

 .لطجم احلضاري اإلتساين لإلسالونربياا اادن اـااتية للتعـري احل  عن ا
القـــــــطل العملــــــ  باانظمــــــاا اإلســــــالمية اجلامعــــــة، والتعامــــــا معهــــــا نممثــــــا  – ٨

 .للمسلمني، ونطرف تد يف احلطار، ونمستشار قـا اختاذ القرار
متكني ااسلمني من ااشارنة يف جمالس مراقـة ـجهـزة اإلعـالو الرمسيـة، مسـاواة  – ٩

م من التمتع باحلقطق اـخرى احملجطبة عنهم لعدو حصطهلم بالططائف اـخرى، ومتكينه
 .نالكنائس  »مسسسة احلق العاو«على صـة 
تســـــهيا إجــــــراءاا التجــــــنس، ومتكــــــني ااســـــلمني مــــــن ااشــــــارنة يف احليــــــاة  – ١٠

ــــة  السياســــية العامــــة مــــن خــــالل قـــــطهلم يف اـحــــزاب السياســــية، وإتاحــــة الـــــرص العادل
 .وإمكاتاتم دون متييز ـد دينهم وعقيدتم لعطائهم وتأثريهم حسب قدراتم

إظهار التقدير وافحرتاو الالئق بالشعائر الدينية واحلياة اإلسالمية وااطاـنني  – ١١
 :ااسلمني من خالل

 . تنئة ااسلمني من قـا ممثل  الدولة يف ـعيادهم -
ظمـــم الـــذي ين »يـــطو ااســـجد ااـتـــطع«زيـــارة ااســـسولني للمســـاجد، وخباصـــة يف  -

 .اللس اـعلى نا عاو، يطو الطحدة اـااتية
تكــرمي الكـــاءاا اإلســالمية والشخصــياا الـــارزة، وإيقــاف اســتـعادهم االحــطظ  -

 .من تيا اجلطائز واـومسة
مراعــــاة الشخصــــياا واـحــــداث اإلســــالمية الــــ  ســــامهت يف صــــياغة احلضــــارة  -

ة، ـو تســــمياا الســــاحاا اـوروبيــــة، مــــن خــــالل لطحــــاا تكرمييــــة، ـو تصــــب تذناريــــ
 .والشطارع وااسسساا الرمسية
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 الميثاق اإلسالمي

ـــاع اللـــس اـعلـــى للمســـلمني يف ـااتيـــا بضـــرورة إصـــدار مطقـــف واــــح  ترســـخ اقتن
متكامــــا جتــــاه ـســــس التمــــع اـاــــاين وقطاعــــد دولتــــم وتظامهــــا اـساســــ  القــــائم علــــى 

و، حيـ  ٢٠٠١عشـر مـن ســتمرب  الدميقراـية والتعددية وحقطق اإلتسان، بعد احلـادي
اســنا تطجهــاً فختـــاذ مطقــف ســـلجت جتــاه ااســلمني قـــد يــسدي إك إقصـــائهم مــن التمـــع، 
وتطجهـــاً إك اســـتدراجهم إك حـــطار جـــديل حـــطل جزئيـــاا الشـــريعة واحلكـــم اإلســـالم  

فكـان ف بـد مـن حصـر دائـرة احلـطار . واحلدود وحطل مظاهر التطرف والعنـف واإلرهـاب
ـــطعياً يف تطـــاق مطقـــف ااســـلمني يف جغرافيـــاً  يف حـــدود الدولـــة اـااتيـــة، وحتديـــدها مـط

ـااتيـــــا مـــــن الدولـــــة والتمـــــع، وجتنـــــب حتمـــــيلهم تـعـــــة ـعمـــــال وتصـــــرفاا خارجـــــة عـــــن 
الــذي ـقــره اللــس اـعلــى  »اايثــاق اإلســالم «وقــد مت ذلــك مــن خــالل . مســسولياتم

 .و٢٠٠٢فرباير /شـاط ٢٠بعة لم يف بإمجاع سائر اانظماا واارانز والروابط التا
إن تعــــايش ااســــلمني يف التمعــــاا الغربيــــة، بأغلـيتهــــا غــــري ااســــلمة، يقتضــــ  ـن 
يتعــرف نــا ـــرف علــى مطقــف الطــرف اآلخــر مــن القضــايا اـساســية الــ  تــنظم عالقتــم 
ــــة  ــــا، ـون يطمــــئن إك اســــتعداد الطــــرف اآلخــــر إك التعامــــا معــــم بإجيابي بــــالطرف ااقاب

وف تتطلد الثقة بني ــراف التمع إف مـن خـالل افرتيـاع التـاو . واحرتاو متـادل وسلمية
 .فحرتاو مجيع شرائحم لقطاعد التعاما احلضاري ـوسس العالقاا الـشرية

ولقد عربا الـدول اـوروبيـة عـن مطقـهـا اـساسـ  جتـاه سـائر ااـطاـنني وااقيمـني 
اسية لكــا فــرد، وحتـــظ لــم ـاحلقــطق اـســمــن خــالل دســاتريها الــ  تنطلــق مــن احــرتاو 

حريـــة ااعتقـــد وحـــق ممارســـة الـــدين وســـائر حقـــطق اإلتســـان ااتعـــارف عليهـــا، وتـــأخر 
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ااسلمطن يف إعالن مطقـهم الرمس  االزو جتاه جمتمعاا اسـتيطالم وإقـامتهم، ممـا ـدى 
ا إك عــدو تطلــد ثقــة التمــع بــم، وعــدو ارتياحــم يف التعامــ –ـــمن ـســـاب ـخــرى  -

دى نذلك إك سـطء الظـن بـم يف حـافا عديـدة، وإك التجـين علـيهم دون  معهم، ـو
 .حق يف حافا ـخرى

مــن خــالل  -وظــن ااســلمطن ـن مــطافقتهم الضــمنية علــى ـســس التمــع وقطاعــده 
  -قـــطهلم لإلقامــة ـو التجــنس ـو مــن خــالل تــص دســاتري مجعيــاتم علــى احــرتاو القــاتطن 

غمطض، إف ـن مطقف ـجهـزة الـدول اـوروبيـة ااـرتددة يف تعاملهـا نافية إلزالة اللـس وال
ــــدائم مــــن متكــــني ااســــلمني مــــن احلصــــطل علــــى حقــــطقهم،  مــــع ااســــلمني، وحــــذرهم ال
باإلـــافة إك مطاقــف اإلعــالو وتصــرحياا ااســسولني، تــدل علــى شــعطر التمــع بافتقــاد 

طحاً وإلزاماً من قـا ااسلمني  .مطقف ـنثر ـو
جيــب ـن يـهــم يف حــدود الظــروف ااكاتيــة والزماتيــة الــ   »ق اإلســالم اايثــا«إن 
ــح عنطاتــم  -فهــط لــيس ميثــاق اإلســالو وااســلمني عمطمــاً، وإـــا. صــدر فيهــا  -نمــا يـط

). ااطقف اـساس  من الدولة والتمع الصادر عن اللس اـعلى للمسـلمني يف ـااتيـا(
 .ين بنداً ـمن ستة فصطلمن واحد وعشر  »اايثاق اإلسالم «ويتكطن 

ح الـصا اـول اانطلقـاا اإلسـالمية اـساسـية، ويتعـرض باختصـار للعقيـدة،   يـط
 .والطح ، والنـطة، والعـادة، والتكليف الشاما، ويطو احلساب
ح الـصا الثاين وسطية اإلسالو ورسالتم افجتماعية  .ويـط
ح الـصا الثال  واجب اـقلياا ااسلمة، ومطقف ال لس اـعلى من النظاو ويـط

 .اـساس  ـااتيا افحتادية ومن الدولة اإلسالمية
ان واحلضــــارة الغربيـــة واهلطيــــة اإلســــالمية يف ـــــــــويعـــاجل الـصــــا الرابــــع حقـــطق اإلتس

 .اإلـار اـورويب
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وحيدد الـصا اخلامس مهمة اللس اـعلى وواجـم الشـاما جتـاه التمـع اـاـاين، 
اً لالتـتـاع واحلـطا ر والتعـاون، ومسنـداً علـى حاجـاا ااسـلمني الراهنـة ومطـالـهم متعـر

ااتعلقة بتعليم اإلسالو وبناء ااساجد وإتشاء ااقابر واحرتاو اـعياد اإلسالمية وإتشاء 
 ..الكراس  اجلامعية ومراعاة حق ااسلمني يف الذبح الشرع  واحلجاب وغري ذلك

للمجلــس اـعلــى، وااقــاييس الــ   مث يقــرر الـصــا اـخــري احليــاد احلــزيب السياســ 
 .يراعيها ااسلمطن يف اإلدفء بأصطاتم يف افتتخاباا

ح رسالتم السياسية ااهمة، وال  تصها  :ولعا بنطد الـصا الثال  تـط

 :واجب األقليات المسلمة –١٠«
جيطز للمسـلمني ـن يعيشــطا حيثمـا شـاءوا مـن ـرض اهللا، مـا مل يـتنـطا يف ديـنهم ومـا 

وتــــرض الشــريعة اإلســـالمية علــى ااســـلمني يف مغرتبـــاتم . نعــطا مـــن تأديــة فرائضـــهممل مي
افلتــزاو بأتظمــة الدولــة الــ  يعيشــطن بــا، ومراعــاة قطاتينهــا، واحــرتاو العهــطد وااطاثيــق الــ  
تــــربطهم بــــا؛ وتشــــكا تأشــــرية الــــدخطل إك بلــــد مــــا، وتصــــريح اإلقامــــة بــــم، والتجــــنس 

 .جيب على اـقلياا ااسلمة وااطاـنني ااسلمني افلتزاو باجبنسيتم، عهطداً ومطاثيق 

 :النظام األساسي –١١
من محا  -حيرتو ااسلمطن اامثلطن من خالل اللس اـعلى للمسلمني يف ـااتيا 

النظــاو اـساســ  جلمهطريــة ـااتيــا افحتاديــة،  -مــنهم اجلنســية اـااتيــة ومــن مل حيملهــا 
النظاو الـدميقراـ  احلـر لدولـة القـاتطن وتطزيـع السـلطة وتـداوهلا وما يرتـط بم من ـسس 

بـا، ومـا ينـثـق عنـم مــن تعدديـة حزبيـة وحـق افتتخابــاا للجنسـني، وحريـة الـدين الــ  
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حريــة دون قهــر وف إرغــاو، .. تشــما حريــة اعتنــاق ديــن ـو تغيــريه ـو عــدو اتـــاع ديــن
 .لى ذلك القرآن الكرميفهذا يتعارض مع حظر اإلنراه يف الدين، نما ينص ع

 :ال نهدف إلى إنشاء دولة –١٢
وحنيــ  تظــاو مجهطريــة ـااتيــا  »ثيطقراـيــة«ف لــدف إك إتشــاء دولــة ديــن إنلريوســية 

 .»افحتادية الذي تطفرا فيم عالقة منسجمة بني الدين والدولة
ح الـند اخلامس عشـر تطجـم اللـس اـعلـى لالسـتـادة مـن افجتهـاد ااعاصـر  ويـط

 :وفقم اـقلياا
 :هوية إسالمية في إطار أوروبي –١٥«

اإلسالو دعطة متجددة لإلتسان، وتكليف مستمر لم باسـتخداو عقلـم، وافسـتـادة 
ولقـــد ســــق اإلســـالو عصـــر التنـــطير، فقـــد حـــ  علـــى العلـــم ودعــــم . مـــن حطاســـم ولــــم

لـزو بـهـم النصـطص يف إــار العصـر واحلاجـاا ن ـجـا ولـذا فإتنـا تعمـا مـ. افجتهاد، ـو
إجيـــاد فهـــم معاصـــر للنصـــطص اإلســـالمية يراعـــ  مشـــكالا العصـــر وحاجياتـــم، ويـــــرز 

 .»شخصية إسالمية متميزة ـمن اإلـار اـورويب ااعاصر
 :عن التطجم اإلجيايب الـناء يف اإلـار الغريب) ١٨(و) ١٧(وتعرب تصطص ااادتني 

 :الحوار من أجل البناء –١٧«
لمسـلمني يف ـااتيــا إجيـاد قاعــدة مــن الثقـة ااتـادلــة بــني مـن ـهــم واجــاا اللــس اـعلــى ل

ااسـلمني والعناصـر اـخـرى يف هـذا التمـع، لضــمان تعـايش مثمـر بنـاء مـع اـقليـاا اـخــرى 
قة . ومع اـغلـية اـااتية غري ااسلمة يف هذا التمع يا إك ذلـك هـط تــذ اـحكـاو ااســ والســ

 .تطعية وافتـتاع والشـافية واحلطار اإلجيايبمن خالل قياو ااسلمني بطاجب ال
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 :واجبنا تجاه المجتمع –١٨
للمسلمني يف ـااتيا بطاجـم جتاه التمع اـاـاين، ويسـعى للقيـاو يشعر اللس اـعلى 

بطاجـــــم بالتعــــاون مــــع مجيــــع عناصــــر التمــــع مــــن ـجــــا حتقيــــق التســــامح وترســــيخ ااثــــا 
نمـا ينـدد اللـس اـعلـى باتتهـاك حقـطق اإلتسـان يف  . واـخالق ومحاية الـيئة واحليـطان

نــا مكــان، ويـــدي اســـتعداده للتـــعاون مــن ـجــا مكافحـــة العنصــرية والعرقيــة واإلباحيــة 
 .»اجلنسية

إك تساؤفا حطل شرعية قـطل اـقلية ) ١١(ـدا بعض العـاراا الطاردة يف الـند 
. نـثـــق عنهـــا مـــن ـســـس ومــــادئااســـلمة بنظـــاو غـــري إســـالم  وقــــطل الدميقراـيـــة ومـــا ي

ــح الـنــد  جــطاز عــيش ااســـلمني حيــ  شــاءوا مـــا مل (شــرعية هـــذا ااطقــف و) ١١(ويـط
ـون الشـريعة اإلسـالمية تــرض علـيهم ) يـتنطا يف دينهم وما مل مينعـطا مـن تأديـة فرائضـهم

يـق الــ  افلتـزاو بأتظمـة الدولــة الـ  يعيشــطن فيهـا ومراعـاة قطاتينهــا واحـرتاو العهــطد وااطاث(
 ).تربطهم با

ولقــد ـنــد هــذا ااعــىن اللــس اـورويب لإلفتــاء والـحــطث الــذي يضــم ثالثــني عااــاً 
. وفقيهــاً مــن العــامل اإلســـالم  ومــن ـوروبــا، علــى ـرســهم رئــيس اللــس فضــيلة الشــيخ د

ــاوي، وذلــك يف دورتــم الثاتيــة والثالثــة اانعقــدتني يف  و ١١/١٠/١٩٩٨-٩يطســف القـر
و يف مدينـــــة نطلـــــطن، واللتـــــني تضـــــمن بيالمـــــا ٢٢/٥/١٩٩٩-١٩دبلـــــن، ويف مدينـــــة 
 :اخلتاميان

نمــا يطصــ  اللــس هــسفء اـخــطة ااســلمني ويشــدد الطصــية بــافلتزاو مبــا دلــت «
ـــم فقهـــاء اإلســـالو، مـــن وجـــطب الطفـــاء  عليـــم تصـــطص الكتـــاب والســـنة ومبـــا ـمجـــع علي

 الـــالد اـوروبيــة الــ  يعيشــطن مبقتضــياا عهــد اـمــان، وشــروط اإلقامــة، وااطاـنــة، يف
ـن حيرتمـطا قـطاتني هـذه الــالد الـ  آوتـم ومحـتهم : ... فيها؛ ومن ـهم ما جيب علـيهم
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   : ومكنــتهم مــن التمتــع بكــا ــــماتاا العــيش الكــرمي، وقــد قــال تعـــاك
 .» هـ. ـ) ٦٠:الرمحن(    

.. ديــان ويرســخ الكـــرنمــا التـــس علــى بعضــهم ـن النظــاو العلمــاين القــائم مينــع اـ
والناظر إك النظاو اـاـاين يـدرك ـن هـذا النظـاو مينـع تــين الدولـة لـدين مـا، دون ـن مينـع 
اـفراد اعتناق ما يرون من ـديان ومعتقداا، با هط حيم  حرية الدين وااعتقد، وميكن 

الــدين وهــذا يســري مــن تاحيــة اـصــا علــى . للمسسســاا الدينيــة مرنــزاً اجتماعيــاً فئقــاً 
تـاعم نذلك  .اإلسالم  ـو

حلريــة الــدين، الــ  (والـنــد احلــادي عشــر، الــذي يــنص علــى احــرتاو اللــس اـعلــى 
ف يعــين حتـيــذ اللــس اـعلــى ) تشــما حريــة اعتنــاق ديــن ـو تغيــريه ـو عــدو اتـــاع ديــن

ــى بــالكـر ـو الشــرك، فلــن يرتــد مســلم لــرد محايــة  فرتــداد ااســلمني عــن ديــنهم ـو الـر
وف خيـــى علــى ـحــد ـن اإلســالو ف يعطـــ  . القــاتطن اـساســ  حلــق عــدو اعتنــاق ديـــن

اللــس اـعلــى ـو ـي مسسســة ـو فــرد حــق إســقاط عقطبــاا ـو إقامــة حــدود، بــا يــربط 
 .هذا بالسلطة التشريعية والتنـيذية يف إـار الدولة واحلكم

إقامة دولة، فهط يقرر ـتم ف يهدف إك ) ١٢(وعندما يسند اللس اـعلى يف الـند 
حقيقة تصت عليها ـهدافم ودستطره، وهط يقرر الطاقع الذي يعيشم، وينطلق من ااطقف 

 .اإلسالم  الشرع  الذي سـق ذنره
وإلـــزاو قطاعـــد الشـــرع مبراعـــاة القـــطاتني احملليـــة هلـــذا ): (١٣(والـــنص الـــطارد يف الـنـــد 

ـــــطل القـــــطاتني اانظمـــــة لش ـــــى قـ ــــــالتمـــــع ينضـــــطي عل ـــــز ـــ واج واإلرث واارافعـــــاا سون ال
ـدى إك بعض التساؤفا ال  تزول إذا علم السائا ـن هذه القطاتني حتـرتو ) القضائية

قــطاتني اـحــطال الشخصــية ااعمــطل بــا يف بــالد اانشــأ، وف متنــع مــن تطزيــع الرتنــة وفــق 
 .الشريعة اإلسالمية إذا ـوصى ااتطىف بذلك
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و هلــذا ااطقــف الصــادر يف اايثــاق اإلســالم  يـــدو مــن ذلــك نلــم ـتنــا علــى ارتيــاع تــا
 .وثقة ناملة مبراعاتم لقطاعد الشرع احلنيف

ولقد سعى اللس اـعلـى إك تعمـيم اايثـاق اإلسـالم  يف الطسـط اإلسـالم  وغـري 
اإلســـالم ، ومت تطزيعـــم علـــى تـــطاب الرباـــان افحتـــادي والربااتـــاا احملليـــة وعلـــى اجلهـــاا 

عالميـــة، نمـــا قمنـــا برتمجتـــم إك اللغـــاا العربيـــة والرتنيـــة واإلجنليزيـــة الرمسيـــة والشـــعـية واإل
وقمنـــا بتزويـــد الســـــاراا اإلســـالمية واجلمعيـــاا وافحتـــاداا يف . والـرتســـية واإلســـــاتية

ونـان هـدفنا مـن هـذا التعمـيم الشـاما افسـتـادة مـن ـراء نـا . ـوروبا بالرتمجاا الالزمــة
ـطع  بناء حطل حمتطى اايثاقاجلهاا واـفراد، وحثهم على الد  .خـطل يف حـطار مـط

صـــدرا بعـــض  ـــع اـوســـاط، ـو ـــرياً يف مجي ـــاً نـ ـــاق اإلســـالم  ترحيـ وقـــد وجـــد اايث
اـحزاب بياتاا رمسية تعرب فيها عن إنـارهـا هلـذه اخلطـطة اإلجيابيـة اجلريئـة مـن اللـس 

ثنـــت وزيـــرة العـــدل افحتاديـــة علـــى اايثـــاق، ورحــــت بصـــدور  ه يف التلـزيـــطن اـعلـــى، ـو
ولــت الصــحافة اايثــاق اهتمامــاً نـــرياً، إذ تشــرا مئــاا اـخـــار وااقــافا . اـاــاين ـو

قامــــت  والتعليقــــاا عليــــم، وقامــــت نربيــــاا الصــــحف اـااتيــــة بنشــــر تصــــم نــــامًال، ـو
ـنادمييــاا حزبيــة وننســية مــسمتراا للتعريــف باايثــاق ومناقشــة حمتــطاه، وصــدرا عــدة 

تتضــــــمن تتــــــائج تلــــــك  -اد بعضــــــها علــــــى الثـــــــالثني صـــــــحةز  -دراســــــاا مستـيضــــــة
تم داخليـــــاً، منهـــــا وزارة ـوعقـــــدا عـــــدة جهـــــاا جلســـــاا مغلقـــــة اناقشـــــ. الدراســـــاا

والتقـــى . الداخليـــة افحتاديـــة والكنيســـتان وإدارة محايـــة الدســـتطر يف بعـــض ااقاـعـــاا
 ورئاســـــة الكنيســـــة »بافاريـــــا«اللـــــس اـعلـــــى هلـــــذا الغـــــرض بـــــطزير داخليـــــة مقاـعـــــة 
 .الربوتستاتتية، والكاثطليكية، وهيئاا رمسية وشعـية عديدة
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 أصولنا في التعامل مع الغرب

مل جيعا اإلسالو اـصا يف التعاما مع التمعاا غري ااسـلمة التقطقـع والعزلـة، 
بـا جعــا اـصــا خماــتهــا وجـداهلا وفــتح ـبــطاب التطاصــا معهـا ومــد جســطر العالقــة 

ان والــالد لـرد نــر ـهلهـا ـو فسـادهم، بـا با، ومل يشرع اإلسالو اهل جرة من اــو
ـــــجعــــا اـصــــا حمـــــاولة هــــدايتهم وإصـــــالحهم، مــــا وجـــــدوا إك ذلــــك س ـيًال، فــــإذا ــــ

استحال ذلك ـذن هلم باهلجـرة ليتابعطا الدعـطة يف جمتمع آخر غري مسـلم، قد يكطن 
ش يف تطاقـــم ـقـــا ظلمـــاً ـو ـنثـــر عـــدًف، وليقطمـــطا بطاجـــب دعطتـــم مـــن خـــالل العـــي

 .والتطاصا معم
ومل جيعا اإلسـالو اـصا مقاـعة التمـع خبـريه وشـره، بـا جعـا اـصـا اإلفـادة ممـا 
بق  يف تلك التمعاا من عاداا صاحلة ـوعراف سليمة والتعاون مع عناصر اخلري فيم 
 .إلحـداث إصـالع ـو لدرء فسـاد يف التمع، على الرغم من نـر ـغلـيتم ـو فسادها

مل يشرع اإلسالو تقتيا اآلمنني وترويع اادتيني ااسـااني لـرد خمـالـتهم للـدين، بـا و 
 .ـوجب دعطتم واحرتاو اختيارهم، دون قهر وقسر

 :وينطلق تعاملنا مع جمتمعاتنا الغربية من عدة ـسس منها
وهـذا اـسـاس ف يقــا مسـاومة وف . معرفة الذات والمـحافظة على الهــوية: أوالً 
نـــة، فاإلميـــان الراســـخ بـــاهللا عـــز وجـــا، واليقـــني الثابـــت بصـــحة هـــذا الـــدين، عنصـــر مداه

ااـارقـــة مـــع هـــذا التمـــع، ومهـــا الصــــة الــــارزة ااميـــزة هلـــذه اـقليـــة، ويقينهـــا بـــذا الـــدين 
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.. يتجاوز اعتقادها بصحتم جلماعتها فحسب، فهط الدين الذي ارتضاه اهللا للـشـر نافـة
          : بــــــــــــــــا للكــــــــــــــــطن مجيعــــــــــــــــاً 

وهــط الــدين الــذي ) ٨٣: آل عمــران(      
طن بديًال سـطاه، وف يـرون ـريقـاً غـريه         : ف يـر

 ).٨٥: آل عمران(       
ســـطاء نـــان ااســـلمطن يف الغـــرب ـو يف ـي مكـــان  -وافتتمـــاء إك اإلســـالو يـــرتـط 

قهم انهجـــم، فهـــم ف يكتــــطن باإلميـــان باتــــاعهم لـــم واتصـــياعهم ـوامـــره وتطــــي -آخـــر
وباإلســــالو دون العمــــا بــــم، وف يقـلــــطن مبقطلــــة بعــــض ااـكــــرين اانســــطبني لإلســــالو يف 
الغــرب، واانــادين حبصــره يف النطــاق الـــردي وتقليصــم إك تطــاق العقيــدة فحســب، بــا 

دة، عقيـــدة وعــــا.. يـــرون وجـــطب تطـيقــــم نـــًال ف يتجــــز، ـفـــراداً ومسسســــاا ومجاعــــاا
  : وسـلطناً ومعـامالا، فهـذا هـط العمــق احلقيقـ  لإلســالو وللعـطديـة هللا عـز وجـا

 ).٥٦: الذارياا(      
وافتتمــاء إك اإلســالو يـــرض علــى ااســلمني يف الغــرب وعلــى مسسســاتم وجــطب 

            : العلــــــــــم بــــــــــم
لب العلم هذا الذي هط فريضة علـى نـ) ١٩:حممد( هـط  -ذنـر ـو ـتثـى  -ا مسـلم ـو

تكليــف اسسســاا ااســلمني يف الغــرب بااطالـــة حبقــطقهم الــ  متكــنهم مــن القيــاو بــذا 
الطاجـــب يف التمـــع الغـــريب، وهـــط تكليـــف هلـــم بإتشـــاء ســـائر ااسسســـاا وإجيـــاد مجيـــع 

 . الطسائا الالزمة لذلك
جلاليـاا بشـكا ويقع ــمن مسـسولية ااسسسـاا اإلسـالمية يف جمتمـع اـقليـاا، وا

خــاص، ااعرفــة جبطاتــب اإلســالو اخلاصــة بـيئــتهم يف الغــرب، ومعرفــة ـصــطل التعامــا مــع 
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ـــة مـــن منظـــطر إســـالم  صـــحيح، نمـــا يقـــع علـــى عـــاتقهم واجـــب تطعيـــة  جمتمـــع اـغلـي
 .ااسلمني بذه اجلطاتب الالزمة للتطاصا وافتـتاع

لـدعطة إك اهللا، وينـغـ  ، وهـط قسـم مـن ـقسـاو اتواصـل الـدعاة بمجتمعـاتهم: ثانياً 
ومـن ـهـم مـا جيـب افلتـزاو .. ـن يلتزو بأصطل الـدعطة وآداب ااعاملـة والنهـ  عـن اانكـر

 :بم يف التطاصا
        : حســــن ااعاملــــة ولــــني القــــطل 

بنائـم الـداعني ، وف )١٢٥:النحا(      يليق بـدعاة اإلسـالو ـو
غلظة والشدة، ال  ف تنـر غـري ااســلمني فحسـب، بـا إليم يف الغرب معاملة جمتمعاتم بال

 :تنـر ااسلمني بعضهم من بعض، ورمبا تـر ـتـاع اـتـياء منهم لط سلكطا ذلك ااسلك

 ).١٥٩: آل عمران(          
 :وحتدد تصطص الشرع قطاعد التطاصا مع غري ااسلم 

-                
نا   -، فكرامة اإلتسان )٧٠:إلسراءا(      

 .مصطتة بتكرمي اهللا لـين آدو –إتسان ـياً نان ـصلم وجنسم ـو عقيدتم
-                
، فـــافختالف ســـنة مـــن ســـنن اهللا، ولـــم يف )١١٩-١١٨:هـــطد(    

 .ذلك حكمتم
-                
و واحدة، وهم ، فالناس  )١:اءـالنس(     نلهم ـبناء ـب واحد ـو

  )1F١( .»َوالنَّاُس بـَُنو آَدَم َوَخَلَق اللَُّه آَدَم ِمْن تـَُرابٍ  «: إخطة يف آدميتهم وبشريتهم
                                                 

 . ١٨٦-٤من خطبة الفتح األعظم، أخرجه الترمذي في جامعه، ج )۱(
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-              
فمقياس التـاـا بني ) ١٣: احلجراا(         

بـَرٌّ تَِقيٌّ َكرِيٌم َعَلى اللَِّه، : رَُجالنِ  فَالنَّاسُ ... «: الـشر ـعماهلم وليس ـصلهم ـو لطلم
، َوال ِلَعَجِميٍّ « ؛)2F١( »...َوفَاِجٌر َشِقيٌّ َهيٌِّن َعَلى اللَّهِ  َأال ال َفْضَل ِلَعَرِبيٍّ َعَلى َأْعَجِميٍّ

، َوال َألْحَمَر َعَلى َأْسَوَد، َوال َأْسَوَد َعَلى َأْحَمَر ِإال بِالتـَّْقَوى  .)3F٢( »َعَلى َعَرِبيٍّ
، ومـــــــــا ـرســــــــــا )٢٥٦:الـقـــــــــرة(           -

ــــــدة         : اارســــــلطن إلنــــــراه ـحــــــد علــــــى ديــــــن ـو عقي
، وقرر القرآن )٩٩: يطتس(        

نمـــا ) ٦:الكـــافرون(    :ااكـــ  هـــذه القاعـــدة يف الطســـط ااشـــرك
  .كتابقررها القرآن اادين يف سطرة الـقرة بشأن ـها ال

-             
، فاهللا إلم ااسلمني والنصارى واليهطد والناس ـمجعني، )٤٦:العنكـطا(   

وهط ربم ورب الكطن مجيعاً، واإلميان مبا ـتزل اهللا من وح  ونتاب ومبن بع  من تجت 
  .ورسطل من ـرنان إميان ااسلمني ومن ـصا عقيدتم

، فحــــطار )٤٦:ـــــطاالعنك(       -
ـــم ـصـــالً، ـوســـلطبم مقـــرر بـــنص الكتـــاب وبـــدي الســـنة    :ـهـــا الكتـــاب مـــأمطر ب

          : وقـد لينــا عـن ســـهم وإيــذائهم  
  .، تاهيك عن قتلهم وترويعهم)١٠٨:اـتعاو(      

                                                 
 . أخرجه الترمذي  )۱(
 . من خطبة الفتح األعظم، أخرجه اإلمام أحمد )۲(
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-            
والعدل دون ) ٨: ااائدة(          

رتـة اإلحسان، وهط وإن نان احلد اـدىن من حسن ااعاملة ااأمطر با جتاه غري م
ااسلمني، إف ـتم يف حـد ذاتم قـدر عظيم مبقاييس هذا العصر ونا عصر، وقد حرو اهللا 

َدْعَوَة اْلَمْظُلوِم، ... «: حترميم ولط نان جتاه غري ااسلمني الظلم، ـوند رسطل اهللا 
 )4F١(.»...اِفًرا، فَِإنَُّه لَْيَس ُدونـََها ِحَجابٌ َوِإْن َكاَن كَ 

وأمته أمة ، اإلسالم دين العدل والسالم، وشريعته شريعة الرحمة واألمان: ثالثاً 
         : الدعوة إلى الخير واإلصالح

، ونم ُشطه وجم )١٠٤: آل عمران(       
ـبنائم، ونم عجز الدعاة عن إبراز  اإلسالو العظيم من خالل حتاما ـعدائم ـوخطاء

وجهم الناصع وإبراز عناصر اخلريية ال  ناتت وف تزال ه  مستم ااميزة وبطاقة تعريـم 
             : اـوك
، ولقد ناتت )٣٠:النحا(           

ها على قطمم      :دعطة اإلسـالو ه  دعطة نا تجت وااادة اـوك ال  يعـر
                  

  ).٨٨: هطد(      
ـلمة إبراز اجلطاتب ـــــــاع على التمعـاا غري ااســـجيب من خـالل افتــت

المية، وجيب  التعاون مع ـــــريعـة اإلســـــاإلتساتية الـشرية احلضـارية الكامنة يف الش
     : ريمجيع عناصر التمع من ـجا حتقيقها، واإلسالو نلم خ

                                                 
 . أخرجه اإلمام أحمد في مسنده )۱(
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    ، )٣٣:اـعراف(             

                 
           
             

 ).١٥١:اـتعاو(     
مسلطًا على  ومل جيعلم سيـاً  أراد اهللا اإلسالم هدى ورحمة للعالمين،: رابعاً 

جعا . رقاب الـشر، يستـيح بامسم من شاء ممن ينتسب إليم قتا العـاد وإفساد الـالد
        : اهللا مسة عـاد الرمحن يف نتابم العزيز

           ...        
                
            

      : هللا لنا نما شرع ان قـلنا؛ وشرع ا)٦٩-٦٣:الـرقان(
ـع )٣٢:ااائدة(           ؛ وـو

الشرع قطاعد حلا اخلالف بني اـفراد وقطاعد حلا اخلـالف بني اـمم واـقطاو، فمن 
   : الدتيا وغضـم يف اآلخرةخالـها خـالف الشرع واستحق عقاب اهللا يف 

              
             

 ).٣٣: ااائدة(      
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 ليبلوكم أيكم أحسن عمالً 

طع  على واقع ااسلمني يف ـطء ـسس اإلسالو احلنيـف وهديـم القـطمي  احلكم ااـط
ـــادئ  -إن مل تقـــا ـنثـــرهم -يـــدل علـــى بـــطن شاســـع لـــدى بعضـــهم  بـــني اـصـــطل وااـ
حــب بعضــهم لإلســالو ومحيــتهم لــم إك ونــم ـدى . ااــذنطرة وبــني فهمهــم وتطـــيقهم هلــا

ـعها فيـسدي فهــم . جتـاوز حـدوده وتشـطيم قيمـم ـو اسـتغالل تصطصـم وإتزاهلـا يف غـري مـط
. بعضـــهم للـــطفء والـــرباء إك محيــــة عميـــاء يف جاتـــب وحــــرب شـــعطاء يف اجلاتـــب اآلخــــر

م ويـسدي فهمهـ. ويسدي فهمهم لدفع الظلم والعـدوان إك ختريب وتقتيا مل يـأذن بـم اهللا
لضــرورة التميــز باإلســالو واحملافظــة علــى اهلطيــة إك تقطقــع وعزلــة يتعطــا واجــب الــدعطة 

ومل يسلم ااسلمطن يف . بما، ـو إك تعصب وغلظة ميتسخ وجم اإلسالو السمح معهما
الغـــرب مـــن نثـــري مـــن هـــذا، وإن غلـــب علـــى معظمهـــم افعتـــدال واإلتصـــاف وإحســـان 

 .وصطاباً يف الطقت تـسم العما الذي ف يتم إف إن نان خالصاً 
ع خمطط لتـعيا احلطار الداخل   وقد دعاتا تقدتا الذايت اساجدتا وروادها إك ـو
ـمن نا مسجد، يشتما على ـرع ااطاـيع ااختلف حطهلا، ومناقشة اـفكـار الـ  
يروج هلا بعضهم، وتـسري اآلياا ال  يسـتغلها اآلخـرون لتحـريض العامـة علـى الشـدة 

قمنـــــا بـــــذا الصـــــدد بإعـــــداد دوراا تأهيليـــــة لألئمـــــة واخلطــــــاء ومســـــسويل و . والعنـــــف
اجلمعيـــاا حلضـــهم علـــى مراعـــاة التـــطازن وافعتـــدال واحلكمـــة يف ســـائر بـــراجمهم، بـــدءاً 
ـــطعاا اخلطـــب  ـــرق التطعيـــة العامـــة ومـط ســـاليب الرتبيـــة ـو مبنـــاهج تعلـــيم اــــــال ـو

نـع تسـرب اـفكـار اهلدامـة ااخالــة والندواا واحملاــراا، واتتهـاء بالطسـائا الالزمـة ا
ــرق الطقــطف ـمــاو ااــروجني هلــا يف تطــاق ااســاجد؛ ومت التأنيــد ــــــللش رع والقــاتطن، ـو



 
 
 
 
 

 
 

 نديم إلياس                                              بن الدن على الخط السريع              

 

 -٢٢٣ -

ن واجـــب  علـــى ـن احملافظـــة علـــى ســـالمة التمـــع جـــزء مـــن احملافظـــة علـــى ســـالمتنا، ـو
التعاون من ـجا اـمن العاو هط واجب إسالم ، إـافة إك نطتم واجـاً مـن واجــاا 

ن افتـتاع على التمع والتطاصا معم هط من مقطماا ا اطاـنة والتعايش بني الـشر، ـو
ـمان حقطق ااسلمني وبقائهم يف مطاـنهم الغربية، عالوة على نطتم الطريق اانطق  

 .للدعطة إك اخلري واـمر بااعروف والنه  عن اانكر

ـــطع  علـــى واقـــع التمـــع الغـــريب يف ــــطء ـســـ س النظـــاو اـساســـ  يف واحلكـــم ااـط
ـااتيــا واحلقــطق اـســـاسية الــ  يــنص علــى ـماتـــها لكــا مــطاـن ومقــيم، ويف ـــطء مــا 

ـطع  يـدل ... صرع بم ااسسولطن من عدو ـخـذهم ـحـداً جبريـرة عمـا سـطاه احلكـم ااـط
 . على بطن شاسـع يف هذا اجلاتب ـيضاً بني النظرية والتطــيق

ا اآلن منذ عـامني مل تـتخلص بعـد مـن آثـار ردة الـعـا إن اارحلة ال  ف تزال ـر ب
وف يزال اـصا يف التعامـا مـع نـا مـا هـط إسـالم  التـطجس واحلـذر بـا الشـك . اـوك

ـوصـح التضييق على نا مظهر إسالم  ومعاداة نا بروز . وافتاو يف نثري من اـحيان
ويكــ  ـن تـذّنر ـن . إسالم  منظم مصـدراً لكسـب ـصـطاا النـاخـني وتأييـد اجلمـاهري

عمليـــاا التحـــري دون شــــهة والتمشـــيط وعمليـــاا اقتحـــاو ااســـاجد وتـتـــيش ااســـانن 
وهـــذا . بـــأي تتيجـــة تـــذنر -بـــالرغم ممـــا صـــرف عليهـــا مـــن ماليـــني -وااكاتـــب مل تـــأا

وباإلـــافة إك ذلــك ومــع مــا بــدر فيهــا مــن جتــاوزاا قاتطتيــة ! بــاعرتاف القــائمني عليهــا
اً عليها، ومل يسقط بســها ـثـتتها احملانم، إف  ـن صطتاً واحداً من العامة مل يرتـع معـرت
 .وزير ـو يعزل مسسول

ـــإن التـــطازن الـــذي دعطتـــا إليـــم باختـــاذ الدولـــة مطقــــاً إجيابيـــاً جتـــاه عامـــة ااس ـلمني، ــ
معــدًف للصــطرة اـمنيــة الــ  قــد تكــطن ـــرورية يف بعــض جطاتـهــا، ف يــزال مـتقــداً إك 

 .يطمنا هذا
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ــ ا تــرى بــدًف مــن ذلــك منــذ ـنثــر مــن عــاو محلــة شــعطاء لتشــطيم مسعــة ااسسســاا ب
وجتــر . اإلسالمية وإللصاق التهم وافدعاءاا بعدد مـن ممثلـ  ااسـلمني دون دليـا وبّينـة

القاصــــ  والــــداين مــــن السياســــيني واإلداريــــني والصــــحـيني والكتــــاب علــــى نــــا مــــا هــــط 
ااسسولني وااـكرين ورجال الكنيسة وقـة  وعلى الرغم من وقطف فئة من نـار. إسالم 

إتصــاف ومناصــرة للمســلمني، إف ـن اـمــا قــد خــاب يف نثــري مــن ــــراف احلــطار الــ  
 .اتشغلنا باحلطار معها ـنثر من ثالثني عاماً 

 :سيبزغ الفجر من جديد
إن اارحلة الثالثة قادمة ف حمالة بإذن اهللا، وستعطد النــطس إك هـدوئها واـعمـال 

لقد نـان ااسـلمطن يف ـااتيـا يف هـذه اـزمـة مثـاًف لضــط الـنـس واحـرتاو . إك اعتداهلا
ولقـــد جســـدوا هـــذه القـــيم وااثـــا فكـــاتطا مـــع . القـــاتطن وللتمســـك بقـــيم ديـــنهم ومثلـــم

متسكهم بدينهم وعقيـدتم مـطاـنني صـاحلني، وناتـت مسسسـاتم عناصـر تعـاون فعـال 
ســيدرك ذلــك نــا منصــف، وسيشــعر التمــع . ديثــةيف ـحلــك ـزمــة مــرا بــا ـااتيــا احل

اـااين بصالع عناصره ااسلمة، وسيعرتف ااسسولطن بـضـا اانظمـاا اإلسـالمية يف 
هــذه اـزمــة وبأمهيــة دورهــا لتجنــب نــا ـزمــة، وحباجــة التمــع بكاملــم إليهــا، جســطراً 

 .للحطار، وقنطاا لالتصال، ورفقاء عطن وخري
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 عصر الحصون.. الخطر اإلسالمي

(آالن غراشاألستاذ 
0F

*( 
 العربي كشاط.د: سامية تواتي؛ مراجعة: ترجمة

الــدبابات املفكــرة «فالعديــد مــن . إن جمموعــة مــن اليمــني باتــت تســعى جاهــدة الخــرتاع عــدّو جديــد 
Think Tanks«جديـد اشـتغلوا  هاية احلرب الباردة يبحثـون ألنفسـهم عـن تأهيـلـ، الذين جعلتهم ن

وظيفــة جديــدة،  ها أيضــاً ــــــــــــــوكــان علــى اجلــيش وخمتلــف أجهــزة املخــابرات أن جتــد ألنفس. بــذه الفكــرة
 .وإّال فإن القروض الضخمة اليت حتصلت عليها حملاربة الشيوعية سُتلغى

 

من احلروب (الذ  كثااً ما   تييجه عرب القرون » اخلطر اإلسالمي«إن موضوع 
أصــبح ذا بعــد ال ســابق لــه منــذ ســقوط جــدار بــرلني وا�يــار ) ســتعمارالصــليبية إىل اال
والعديـــد مـــن املعلقـــني الـــذين يبحثـــون عـــن مفـــاهيم جديـــدة لفهـــم . االحتـــاد الســـوفيايت

ضـــــده، يعلنـــــون أن  العــــامل، ويســـــعون وراء عـــــدو جديـــــد حـــــىت يبقــــى الغـــــرب مســـــتنفراً 
يف ســبتمرب » يــورك تــاميزللنيو «وقــد قرأنــا يف مقــال . هــي وريثــة الشــمولية» اإلســالموية«

ن األصولوية املسلمة سرعان ما أصبحت تشكل أهم خطر على السالم أ«: م١٩٩٣
ات، وخمتلـــــف يـــــوهـــــذا اخلطـــــر شـــــبيه بالنازيـــــة والفاشـــــية يف الثالثين... العـــــام واألمـــــن 

 . )1F١(»اتيالشيوعيات يف اخلمسين
                                                 

 ).فرنسا.. (»لوموند ديبلوماتيك«رئيس تحرير ) *(
)۱                 (Clare Hollingworth, « Another Despotic Creeds Seeks to Infiltrate the West », 

nternational Herald Tribune, 9 september 1993  
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ـــــكمــــا أن اجلريــــدة نفس ن أ« :م بـــــ١٩٩٦ ينــــاير ٢١عنونــــت صــــحيفتها يــــوم  هاـــــــ
 . »اخلطر األمحر قد وّىل، وها هو ذا اإلسالم

 »للقائمــة الســوداء«، الــذ  اشــتهر بتجديــده املســتمر »دانيــال بــايبس«وقــد دافــع 
ـ«للجامعيني األمريكان الذين يعتربهم معادين إلسرائيل، عـن فكـرة  حيـث  ،هـذه »بهالشَّ

ية والفاشية إىل حركات كالشيوع ،من حيث الفكر ،أقرب إن اإلسالم الراديكايل« :قال
 .)2F١(»منه إىل دين تقليد 
يف مقالــه  »صــاموئيل هنتنغتــون«الــذ  روجــه  »صــراع احلضــارات«وحــىت مصــطلح 

ــ-الفــورين«الشــها يف  (مث يف كتــاب »زا أف
3F

للتعبــا ، )4F٣(»برنــارد لــويس«، فقــد اخرتعــه  )٢
، أ  بفـرتة كبـاة قبـل م١٩٩٠التعارض املوجـود بـني الغـرب واإلسـالم، منـذ سـبتمرب  عن
، خـــرج هـــذا اجلــامعي املعـــروف مـــن عزلتـــه م٢٠٠١ســبتمرب١١ومنـــذ  ..»القاعـــدة«بــروز 

 .»بوش«للمحافظني اجلدد يف إدارة  ليصبح مستشاراً 
فإن الُكّتاب املبدعني يفهمون األمور أحسـن مـن احملّللـني الـذين يدرسـون  ،وكالعادة
ُأضـرمت فيـه  يهـا كوكبـاً ف واصـفاً  »بيـار بـورداج«ويف رواية مسـتقبلية كتبهـا . األمور بربودة

َلك 
َ
اليت استولت علـى احلكـم يف  - »ميكائيل«ناان حرب ضروس تدور بني كتائب امل

  :أ  املسلمني، يقول أحد أبطال الرواية األمريكي »اُألسامات«و - الغرب
من حلفائها األوربيـني  كان من املمكن تفاد  هذا اجلنون لو أن بالد  وبعضاً «

حتــّدثوا . بــاحلرب م٢٠٠١بتمربـســ ١١فقــد أجــابوا علــى أحــداث . اً مل يزيــدوا النــار زيتــ
، مث اســتعملوا املارقــةعـن حــرب علـى اإلرهــاب، مث  عــن حـرب وقائيــة علــى الـدول  أوالً 

                                                 
)۱                      ( Cited by Edward Said, Covering Islam, Vintage, Londres, 1997 (reviewed 

edition, original text published i 1981), p. XVIII  
)۲                                  (  . Samuel Huntington, Le Choc des civilisations, Odile Jacob, 1997  
)۳(« The Roots of Muslim Rage », Atlantic Monthly, september 1990                                     
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ينصــرهم، وأعــادوا مصــطلحي اخلــا والشــر، وأبــرزوا أنــاجيلهم وصــلواتم وأعلنــوا أن اهللا 
لضــــربتهم هــــذه بتشــــبيههم  لقــــد اســــتعدوا... بعــــث مفهــــوم احلــــروب الصــــليبية القــــدمي

عرفوا كيف يكسبون املساندة الكلية  ..املسلمني بإرهابيني، وبتالعبهم مبخاوف الناس
رجــال الــدين، و رجــال السياســة، : حينهــا بــدأ اجلميــع يف انتقــاد املســلمني. للــرأ  العــام

الم ال يتماشـى مـع ـالفنانون؛ ونـادى اجلميـع أن اإلسـو الفالسفة،  - أشباهو املثقفون، و 
وقــد   صــنع الســيف اإلســالمي البتــار يف املصــهر العراقــي، . قــيم الــدميقراطيات الغربيــة

  )5F١( .»والفلسطيين ،والسعود ، واإليراين، والسور 
ات، إذ ختّلصـت الواليـات املتحـدة يلقد جتسد هذا التصـور لعـدّو جديـد يف التسـعين

لكــن . »فارســوفيا«عاهــدة األماكيــة مــن عــدّو اســرتاتيجي بعــد زوال االحتــاد الســوفيايت وم
هـــــل مـــــن املمكـــــن العـــــيش دون عـــــدو؟ إن جمموعـــــة مـــــن اليمـــــني املتطـــــرف تظـــــّن ذلـــــك 

الـــدبابات «فالعديـــد مـــن . ولـــذا باتـــت تســـعى جاهـــدة الخـــرتاع عـــدّو جديـــد ،مســـتحيالً 
، الذين جعلتهم �اية احلرب الباردة يبحثون ألنفسهم عـن تأهيـل »think tanksاملفكرة 

وكــــان علــــى اجلــــيش وخمتلــــف أجهــــزة املخــــابرات أن جتــــد . لفكــــرةجديــــد اشــــتغلوا بــــذه ا
وظيفــة جديــدة، وإّال فــإن القــروض الضــخمة الــيت حتصــلت عليهــا حملاربــة  ألنفســها أيضــاً 

، هذا التنظيم الذ  »القاعدة«وقد اقتاتت هذه النظرة على تصرفات . سُتلغىالشيوعية 
الواليـــات املتحـــدة يف �ايـــة الـــذ  أعّدتـــه  ،ترعـــرع يف ظـــل التحـــالف املعـــاد  للســـوفيات

 . اتيالسبعين
 م١٩٧٩عامي كان العامل أثناء احلرب الباردة، وخاصة يف فرتتا اجلديدة بني   ذاوإ

برقعــة شــطرنج مقســومة إىل معســكرين، وكــان األمــر يتعلــق مبحاولــة  ، شــبيهاً م١٩٨٩و
ون حصــ«منــع اخلصــم مــن االســتحواذ علــى مواضــع اســرتاتيجية، فإنــه اليــوم ينقســم إىل 

ة ألن تكـــون منـــاطق آمنـــة ألقصـــى درج ــــمنيعـــة ُمعـــدَّ منـــاطق و ة، وحواليهـــا أراض بـــور، ـــ
                                                 

)۱.        (Pierre Bordage, L’Ange de l’abîme, Au Diable Vauvert, Vauvert 2004, pp. 368-369 
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موجـات : تـَُقدَّر باخلطر الكـامن الـذ  متثلـه علـى أمـن احلصـون no man's landحمرمة 
 »فلـورنس أوبنـاس«بتعبـا الصـحفية  »اهلجرة، تصاعد العنـف، أو اال�يـار االقتصـاد 

 : يواصالن فكرتما قائلنيلََّذْين ؛ ا»ميشال بن الصياغ«والفيلسوف 
إن تركيب السلطة هذا موجـود بطريقـة تقسـيمية، أ  أن هـذا الشـكل الوحيـد، أو «

مــن األكــرب إىل األصــغر، مــن املســتوى العــاملي إىل  ،التوزيــع اجلغــرايف، يتكــرر إىل ماال�ايــة
اخل هــذه وبــد. هنــاك بلــدان منيعــة وبلــدان تســود فيهــا املنــاطق احملرمــة. الســكن الفــرد 

يف عهــد -وإن كانــت الســلطة . وتلــك ســتكون املــدن واألحيــاء مقســمة بــنفس الطريقــة
حتديـده بوضــوح، فــال  يســهلو  ،متــاَرس باسـم خطــر مباشـر قــادم مــن اخلـارج -املعسـكرين
ـــأ  شـــكل ســـيظهر اخلطـــر -يف عصـــر احلصـــون-أحـــد يعلـــم   ،فهـــو حيـــيط باحلصـــون. ب

ومثل . من جديد سيضرب فيه ضربته فعالً دون أن يُعَرف املكان الذ   ،وحياصرها كلها
: حــىت يف داخــل الِقــالع أثنــاء احلــرب البــاردة، فــإن اخلطــر حيــوم أيضــاً  »اخلــامسالطابور «

ويـّدعي احلّكـام أن هـذا هـو ... املخدرات، واألغراب، واألمراض، واملتسولني يف الشوارع
ألن يربر  كافياً   متداداً ا -أو حىت المتناهية-فقائمة األخطار ممتّدة . الذ  يربر صرامتهم

فينتهـــي األمـــر بكـــل شـــخص أن . التطويـــق الـــذ  تتعـــرض لـــه جممـــل أبعـــاد احليـــاة اليوميـــة
يعيش وكأنه حصن صغا، حتاصره كل مـن البطالـة، والتغذيـة، والتعـّرض ألشـعة الشـمس 

 ) 6F١(.»..وللماء أو للهواء

يتعلـــق يف إن األمـــر « :تنـــتظم يف هـــذا الســـياق »أمـــن الـــال«ويستخلصـــان أن فكـــرة 
لكـن التعسـف يكمـن . معظم األحيان حباالت حقيقية، بتحديات جيب مواجهتها فعالً 

مـــــن البقـــــرة النونـــــة إىل -يف هـــــذه الطريقـــــة الـــــيت يـــــتم بـــــا مجـــــع كـــــل شـــــيء  ؛يف اخللـــــط
 .»أمن الال«حتت عنوان واحد هو  -االعتداءات

                                                 
)۱ (Florence Aubenas, Michel Benasayag, La Fabrication de l’information, La Découverte, 

1999, pp. 43-44.  
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ليــوم ُخيتــَزل أوجــه عديــدة، فإنــه ا »أمــن لــال«وعلينــا أن نضــيف أنــه حــّىت وإن كــان 
طــــابور ه يف اخلــــارج، ويناوبــــه يف الــــداخل بــــ مســــاكاإلباإلســــالموية، وهــــي عــــدو متعــــذر 

 . لكنه شديد الشبه بنا »غريب عنا«إذ هو يف نفس الوقت  ،خامس ذو تديد متزايد
يف إيقــاد هــذه املخــاوف، وهــي ال تــرتّدد يف  همــاً م دوراً  وتلعــب وســائل اإلعــالم أحيانــاً 

يف ألبانيـا، كـان  م١٩٩٩ففي ربيـع عـام . حسب الظروف ،يل مبكيالنياستعمال سياسة الك
وكـــان أحـــدها حتـــت رعايــــة . هنالـــك ســـتة معســـكرات للالجـــــني تتكفـــل بـــا بلـــدان خمتلفــــة

 : »فلورنس أوبناس«و »ميشال بن الصياغ«يقول . اإلمارات العربية املتحدة
وا إىل كــــل امــــرأة وأهــــد ،قــــام اجلنــــود اإلمــــاراتيون منــــذ الشــــهر األول ببنــــاء مســــجد«
الصـــحافة وســـارعت جممـــل . حـــرة يف أن ترتديـــه أو ترتكـــه نمـــع بقـــاء كـــل مـــنه  ،حجابـــاً 

داالّ  إىل التنديـد مبــا اعتربتـه عمــالً  - وخاصـة التلفزيونــات األماكيـة -الغربيـة علـى الفــور 
وعلــى بعــد كيلــومرتين مــن . علــى التطــّرف املناضــل، أو حــىت علــى بــاكورة حــرب مقّدســة

يقـام فيـه كـل أسـبوع قُـّداس بكامـل شـكله  ،للجنود اإليطاليني معسـكر آخـر هناك، كان
وكم طاف فيه القسيسون مرتدين أثوابم الدينية املميزة دون كلـل، ومل يرتكـوا  ..التقليد 

لكــن هــذا مل ُيكَتــب . فيـه أدىن فرصــة دون اســتغالهلا للــدخول إىل اخلــيم والقيــام بالتبشــا
وعلينــا أن نــذكر أن الكوســوفيني األلبــان يــدينون . صــغاة كموضــوع أل  مقالــة ولــو  أبــداً 

فمــن وجهــة نظــرهم كــان تصــرف الكاثوليــك اإليطــاليني أكثــر عــداء ومــدعاة . باإلســالم
 ) 7F١(.»لالستنكار من تصرف اإلمارتيني

ـــــالــــذ  يقــــوم فيــــه مبش »املتحــــرر«ولنــــذكر حالــــة أخــــرى، هــــي حالــــة العــــراق  رون ــ
مل تُنــّدد بــا أ   ،وتطــوير سياســة تبشــاية ،ائسأمريكــان ومســيحيون إجنيليــون بفــتح كنــ

(وسيلة من وسائل اإلعالم الغربية
8F

٢( . 
                                                 

)۱.                                                    (Aubenas, Benasayag, La Fabrication op. cit., pp. 46-47  
)۲                            (                                                  .The Washington Times, 21 march 2004  
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 حرب عالمية جديدة

واإلرهــاب  »القاعــدة«الــيت أُعــّدت قبــل ظهــور - »اخلطــر اإلســالمي«القــت فكــرة 
الــــيت رّســــخت هــــذه  م،٢٠٠١ســــبتمرب  ١١مــــع أحــــداث  بــــاهراً  جناحــــاً  -الــــذ  متارســــه

يف  »أالن لويـــو«و »ُدين مجبـــار«تـــب غـــداة هـــذه األحـــداث وك. األطروحـــة بكـــل تأكيـــد
ســبتمرب  ١١لقــد بــدأت احلــرب العامليــة الثالثــة يــوم الثالثــاء «: )9F١(»لكســربس«صــحيفة 
ال مثيـل لـه  ،إ�ـا حـرب عامليـة مـن نـوع جديـد. احل الشرقي للواليـات املتحـدةـعلى الس
 .»والغرب -يبدو وهو ال شك إسالمو  حسب ما -تدور بني اإلرهاب  ،يف التاريخ

إن العجرفــة الغربيــة الــيت ُولــدت علــى أنقــاض جــدار «: ويســتمر الصــحفيان قــائلني
أّدت إىل رّد فعل تسلسلي عند املسلمني  ،وضّخمتها املسيحية التقليدية األماكية ،برلني

املــرور مــن الشــعور اإلســالمي البســيط : )ولــنالحظ كيــف يســتعمالن هــذا اللفــظ اجلــامع(
وهـي  ،هذه الظاهرة قوية لدرجة أ�ا تعرب حدود الـدول العربيـة. اإلسالمو إىل االلتحام 

مـا فشـلت احلكومـات العربيـة يف  نسـيحّقق الـدين إذ. حدود رمست أغلبيتهـا دول غربيـة
وُتسـتعَمل كخمـاة لإلرهـاب الـذ  يسـتهدف  ،وهـو ظهـور هويـة تتجـاوز الـدول ،حتقيقه

 .»اليوم الواليات املتحدة والغرب املتحجر

ه، لكنـــه مـــن الضـــرورة بـــ مســـاكاإلصـــحيح أن العـــدو يتعـــذر «: تمـــان بقوهلمـــاتوخي
ولألسـف فـإن التــاريخ . مبكـان إجيـاد طـرق ووسـائل للـرد عليـه دون الوقـوع يف نـزاع عـام

ومــن أجــل هــذا فــإن شــهر ســبتمرب . يــدل علــى أن القــوة هــي الــرّد الوحيــد علــى القــوة

                                                 
)۱                                                                                                               (13 septembre 2001.  
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 ،مــؤدٍّ إىل حــرب جديــدة ،درب خميــف األســود ألمريكــا هــذا يضــع األلفيــة الثالثــة علــى
 -مهمــــا كــــان الــــثمن -ســـتختلف أشــــكاهلا عــــن أشــــكال املاضــــي، وعليهـــا أن تواجــــه 

داد أماكـــا انتشـــرت فكـــرة حـــرب  نوهكـــذا إذ ».الكراهيـــة العميـــاء الـــيت تســـببت يف ِحـــ
 .عاملية جديدة تتبع منوذج حماربة النازية أو الشيوعية

زعــيم فرقــة القضــاة  م١٩٨٦بح منــذ ، الــذ  أصــ»جــان لــو  بروغيــار«وقــد صــرح 
كانت طـرق عملـه تتعـرض « -حسب صحيفة لكسربس-املكافحني لإلرهاب، والذ  

: ، مبـا يلـي»لكنهـا أصـبحت اليـوم تشـكل مرجعـاً  م٢٠٠١سـبتمرب ١١للنقد قبـل  أحياناً 
  .»ال أحد ينكر اليوم أن اخلطر اإلرهايب هو أحد أهم رهانات القرن احلاد  والعشرين«

الـــذ    ،اتيياسي للســبعينـإن هــذا اإلرهـــاب ال عالقــة لـــه باإلرهــاب الســـ :ويقــول
كـــان لـــه مطالـــب سياســـية، مثـــل حـــزب اجلـــيش األمحـــر األملـــاين أو الكتائـــب احلمـــراء 

وهـذا خطـأ إذ أثبـت الباحـث أوليفيــي روا، عـن حـق، وجـود أوجـه شـبه بــني (اإليطاليـة 
يولوجيـــة راديكاليـــة ذات يدأبــل حنـــن نواجـــه «، )اإلرهــاب اليســـار  املتطـــرف والقاعـــدة

ويف نظــر هــذه احلركــة (...)  شــامالً  طــابع َعــَدمّي تــدعو فقــط إىل تــدما اآلخــر تــدمااً 
بة فإنــه ال يوجــد حــّل آخــر ســوى مــوت اخلصــم فــإن مل يــتم الســيطرة . املتطّرفــة واملتعّصــ
إن مصــاحل مكافحــة . علــى هــذا الوضــع ســنعيش حــرب املـــة عــام يف العصــور احلديثــة

رة وذا بـــىن ،كالــــــــــمتعـــدد األش ربيـــة حتـــارب عـــدواً اإلرهـــاب الغ وهـــو يف نفـــس  ،متفّجـــ
ـــــــوال وج ،انــــــود يف كـــل مكـالوقـــت موجـــ ــــإن اخلط(...) ود لـــه يف أ  مكـــان ـ ر اآلن ــــــ
. تهدفةــــخيتفــون يف داخــل البلــدان املس »دونــــــــالاه«و ،رهــــول الكوكــب بأسـحيــوم حــ

الـيت  »املنـاطق الرماديـة« يف هـوامش مـدننا الكـربى، يف تلـك جدداً  إّ�م يوظِّفون أناساً 
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وبعــــد أن قــــال ) 10F١(».يعــــيش فيهــــا ســــكان مهّمشــــون، وبعضــــهم يف حالــــة غــــا قانونيــــة
لـــيس لـــه هـــدف  »القاعـــدة«ن النـــوع اجلديـــد لإلرهـــاب الـــذ  متارســـه إ« :»بروغيـــار«

تمّد جتربتها من مكافحتها ـا تسـيح، أّكد أن فرنسـ، وهذا صح»سياسي قابل للتفاوض
إذ أن اجلماعـــــة  ،وهــــذا يف احلقيقـــــة ال عالقــــة لــــه باملوضــــوع(ئــــريني المويني اجلزاـلإلســــ

كلتامهــا كانتــا تســتهدفان أخــذ عنــان   ،واجلبهــة اإلســالمية لإلنقــاذ ،اإلســالمية املســلحة
 ).احلكم

، الذ  كان  يف فرنسا مـن أكثـر املـدافعني محاسـة »بول جينيفسكي«وقد الحظ 
عامليـة  مل ومـواطين عاملنـا يعيشـون حربـاً ن العـاأ«: إفريقـي - نظام األبرتايـد اجلنـوب نع

 ومــا زال الوقــت مبكــراً . سـواء علمــوا بــذلك أو حــاولوا جتاهلـه ،بــل يعــانون منهــا ،رابعـة
إ�ــا ظــاهرة . ملعرفــة كــل أبعــاد هــذه احلــرب ووصــف كــل جبهاتــا وأطرافهــا واحتماالتــا

: يديولوجيــــةاألوقــــد طّوقتنــــا باعتــــداءاتا املاديــــة واملعنويــــة  ،متحركــــة متعــــددة األشــــكال
؛ حـرَيبْ أفغانســتان م٢٠٠١غون يف سـبتمرب ااالعتـداء علـى مركـز التجـارة العــاملي والبنتـ

واململكـة العربيـة  ،واهلنـد ،والعراق النامجتني عنها؛ اعتداءات اإلسالمويني يف أندونيسيا
ــــالس ويف خمتلـــف بلـــدان إفريقيـــا وأوربـــا؛ هجومـــات  ،واجلزائـــر ،واملغـــرب ،وتركيـــا ،عوديةـــــ
ســرائيل؛ االعتــداءات املطــارِدة لليهــود يف إس واجلهــاد اإلســالمي وحــزب اهللا علــى محــا

إننا نتبّني يف ظل تفـاقم هـذه اهلجومـات الـيت . إخل...إخل ... الغرب وخاصة يف فرنسا 
شــعواء تشــنها خمتلــف أشــكال التطــرف اإلســالمو   تعــددت أشــكاهلا وأحجامهــا حربــاً 

ميقراطيــــة أو الليرباليــــة، أو علــــى احلضــــارة بكــــل علــــى احلضــــارة الغربيــــة أو احلضــــارة الد
حســب تعبــا  - ورهــان هــذه احلــرب هــو إّمــا اســتمرار البشــرية وإّمــا خضــوعها. بســاطة

                                                 
)۱                               (                                                              L’Express, 12 december 2002.  
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ذات طموحـــات  »لفاشـــية إســـالمية«أو  »لطـــاعون أخضـــر« -بعـــض علمـــاء السياســـة
  )11F١( .»عاملية مثل طموحات وأهداف الطاعون األمحر واألمسر

اجلنــوب  »األبرتايــد«ســنة، دفاعــه عــن نظــام  ٢٠منــذ ، يــربر هوكــان الشــخص نفســ
إفريقــي بأنــه علــى البلــدان الغربيــة املداِفعــِة عــن العــامل احلــّر أن توّحــد صــفوفها مــن أجــل 

 . مواجهة الشيوعية
ويف خضــّم هــذا النــداء إىل حــرب صــليبية جديــدة، رأينــا بعــض املعّلقــني يَــربُزون مــن 

وهكـــــذا انتمـــــى . »خـــــرباء«اجلهولـــــة بصـــــفة الَعـــــدم، بعـــــد أن تـــــّوجتهم وســـــائل اإلعـــــالم 
 »دائـرة اخلـرباء السـحرية«إىل  م٢٠٠١سبتمرب  ١١طيلة شهور بعد  »ألكسندر دلفال«

الـذ  حتـّول بـني عشـية  ،ويـرى هـذا الشـخص. اليت كانت تُـدعى باسـتمرار إىل التلفزيـون
عــن  إىل مــدافع حبماســة ،وضــحاها مــن اليمــني املتطــّرف املعــاد  لألمريكــان وللصــهيونية

، )وتبقى النقطة الوحيدة الثابتة لديه هي كراهيته لإلسـالم(سياسات واشنطن وتل أبيب 
 :أن العامل ميكن حتليله بسهولة ودون أدىن تعقيد كالتايل

زاعات الــيت تفصــل ـكفيــل بــأن يشــرح أغلــب النــ  »رفــض الســلطة الكــافرة«إن مبــدأ «
ا، والشيشان، وحىت يف كوسوفو يف كشما، والسودان، وأرميني »الكفار«بني املسلمني و

 ) 12F٢( .»ومقدونيا اليت أصبح املسلمون يشكلون أغلبية سكا�ا

علـــى االعـــرتاض، ألن مطالـــب الكوســـوفيني واآلزريـــني كانـــت  همبعضـــ ؤوقـــد جيـــر 
ــــة ــــة وليســــت ديني ــــك خطــــأ يف نظــــره، أل�ــــم  ،قومي ــــأثروا بالعلمانيــــة، لكــــن ذل أل�ــــم ت

 . وذلك كافٍ  ،مسلمون »بيولوجياً «

                                                 
)۱ ( « La quatrième guerre mondiale, Israël et les juifs », by Paul Giniewski, supplément au 

Lien, n° 220, Grenoble, 19 december 2003   
)۲(Le Figaro, 25 septembre 2001.                                                                                             
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 »ســـلوبودان ميلوســـفيتش«عـــن احلــروب الـــيت شــنها  »ألكســندر دلفـــال«دافـــع لقــد 
على املسلمني، وشـنتها روسـيا علـى الشيشـان، واحلكومـة اإلسـرائيلية علـى الفلسـطينيني، 
ورّوج أطروحة ضبابية عن حتالف الواليات املتحدة مع اإلسـالموية ضـد أوروبـا، وهـا هـو 

احلـرب «إنـه يأمـل أن توقِـف واشـنطن : احلاليـةاآلن يبد  اآلمـال الـيت جناهـا مـن األزمـة 
 ).ذكسية من روسيا إىل صربياو يقصد با الدول األرث( »ذكسيةو على أوروبا واألرث

ـــاد  ملواجهـــة الشـــمولية اخلضـــراء، بـــات ضـــرورياً «: هـــو يشـــرح مـــن جديـــد وهـــا أن يُع
جيــب التحــالف دون أ  شــقاق مــع روســيا مث مــع : تركيــب عــامل مــا بعــد احلــرب البــاردة

 ،الوهـايب-اللتـني تواجهـان متـردات إسـالموية مسـلحة متعلقـة ببـؤرة الزلـزال األفغـاين ،اهلند
وذلك إلزالة مفعول املوقد اإلسالمو  الذر  الباكستاين، كما جيب التقارب مع الصـني 

 . »الكنفشيوسي -حىت ُيكسر احملور اإلسالمي(...) 
مـن اجلزائـر  ابتـداءً  ،األوائـل مساندة ضـحايا الوحشـية اإلسـالموية«إىل  ويدعو أيضاً 

 »تضـــــطهد«مسعتهـــــا بالوحـــــل أل�ـــــا ُلطَِّخـــــت ومصـــــر وتـــــونس، وهـــــي بلـــــدان عـــــادة مـــــا 
بـــني عالمـــيت التنصـــيص؟ إن التعـــذيب  »تضـــطهد«ملـــاذا وضـــع لفـــظ ) 13F١(.»اإلســـالمويني

، لكـن ذلـك ةواالختطاف والتوقيف التعسفي ُعملة كثاة التـداول يف هـذه البلـدان الثالثـ
ومفعـــول اخلطابـــات الـــيت  ؛ام األمـــر يتعلـــق باإلســـالم، فالغايـــة تـــربّر الوســـيلةال يهـــم مـــا د

 . تتحدث عن الدميقراطية وحقوق اإلنسان يزول
للــربط ) أو الرابعــة(إن العديــد مــن املعّلقــني يســتعملون فكــرة احلــرب العامليــة الثالثــة 

ا أن ـفرنســومل يكــن لقضــية احلجــاب يف . بــني املســلمني األوربيــني وهــذا اخلطــر احملــدق
                                                 

)۱(Alexandre del Valle, Politique internationale, Paris, spring  2002.                                      
 :ولمعرفة المزيد عن ألكسندر دلفال   

 Témoignage Chrétien, Paris, 6 june 2002.  
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. مـــن اهلجــــوم اإلســـالمي علــــى الغــــرب هـــذا االهتمــــام إال باعتبارهـــا جــــزءاً تنـــال كــــل 
، »لــوران مورافيــك«، كتــب م٢٠٠٤مــارس  ١١بعــد اعتــداءات مدريــد يــوم وهكــذا، 

إن املتطــرفني لإلســالم ال يتهجمــون «): واشــنطن(وهــو مــدير أحبــاث مبعهــد هودســن 
وال داعي ملداهنـة التطـرف العـريب . هبل من أجل ذات ،على الغرب من أجل ما يفعله

اإلســـالمي لتجنـــب غضـــبه، وهـــذا مـــا أثبتتـــه التهديـــدات املوّجهـــة لفرنســـا منـــذ قـــانون 
: ريـد أن ُتفهـم أوربـا مـا فهمتـه أمريكـا مـن مذحبـة منهـاتنوعلى جمزرة مد. »احلجاب«

 )14F١( !»إ�ا احلرب

مـن نفـس  تنـا خطـراً وميكننا تعديـد الشـواهد الـيت تؤّكـد الرسـوخ العميـق لفكـرة مواجه
ات يــات والثمانينيات مــع النازيــة، أو بــني اخلمســينيــالنــوع الــذ  واجهــه الغــرب يف الثالثين

بعدما كانت  »صناع اآلراء«وأصبح يدافع عن هذه الفكرة عدد كبا من . مع الشيوعية
علــى اليمــني املتطــرف، وهــذا مــا يشــرح بــال شــك الســهولة الــيت جيــدها  يف البدايــة حكــراً 

 . جتاه يف إعادة تأهيل أنفسهمكر  هذا االبعض مف
. لكـــن علينـــا التـــذكا مبالحظتـــني حـــول هـــذا التشـــبيه الفـــاتن واخلـــاطئ يف آن واحـــد

تعـــــّرض إىل مبالغـــــة  »اخلطـــــر الســـــوفيايت«أن  فلنـــــذّكر أصـــــحاب الـــــذاكرة القصـــــاة أوالً 
ا ـــــ، وكـــّرر ذلـــك يف فرنس»ريغـــن«قامـــت بمـــا إدارة  ،اتيـــوتضـــخيم واســـعني يف الثمانين

ـــــاملثقفــني وبعــض أجهــزة الص بعــضُ  ، »الــيت نواجههــااحلــرب «ة ـــــــــفقــد كانــت حص. حافةـ
ــــلس وفقــاً  »إيــف مونتــان«مــع  ـــج«ناريو يـــــ ، جــديرة »لــوران جــوفران«و »ان كلــود غيبــوـــــــــ

بــأن جتعلنــا نعتقــد بكــل جديــة ودون مــزاح أن غــرب أوربــا يتعــرض للغــزو، وبثّــت احلصــة 
(، ال إ�ــا مل تكــن أكذوبــة أبريــلم١٩٨٥أبريــل  ١٨علــى القنــاة الفرنســية الثالثــة يــوم 
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)۱.                                                                                              (Le Figaro, 12-20 march 2004   
ألمريكيـة ونحن اليـوم نعلـم أن المخـابرات ا. بثت هذه الحصة في الوقت الذي وصل فيه ميخائيل غرباتشف إلى الحكم) ۲(

 .بالغت كثيرا في قدرات القوة السوفياتية
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ومـــا عـــدد املثقفـــني الفرنســـيني الـــذين ســـاندوا الاهـــدين األفغـــان دون أدىن روح انتقاديـــة 
؟ ومــا »اخلطــر الســوفيايت«باســم حماربــة ) المـخاصــة حــول نظــرة هــؤالء الاهــدين لإلســ(

 عدد أولـك الذين أّكدوا أن الغرب كان على أبواب هزمية تارخيية؟
. مل يكن أبداً حمّدداً بدّقة »اخلطر اإلسالمي«ومن جهة أخرى، فإن معىن مصطلح 

؟ أم تقتيًال أعمىما املقصود به؟ أيقصد به اجلماعات اليت تقوم بعمليات تقتيل املدنيني 
؟ وال أحـد كلهـم  املنظمات اإلسـالموية املتمسـكة بـالفهم احلـريف للنصـوص؟ أم املسـلمني

نظمـــات األخـــرى الـــيت تســـتعمل العنـــف األعمـــى ضـــد املـــدنيني وامل »القاعـــدة«ينكـــر أن 
لكـن األمـر يتعلـق . خطاة، وتستحق أن ُتكـاَفح وتُـدمَّر بكـل الوسـائل البوليسـية املمكنـة

مـن النـوع  »اسـرتاتيجياً « مبعرفة مـا إذا كانـت هـذه اجلماعـات متثـل بالنسـبة للغـرب خطـراً 
 . الذ  جسدته النازية والشيوعية

ت ال متثل سوى أقليات بـني املسـلمني، وباملقارنـة مـع الشـيوعية إن هذه اجلماعا
اً مـن  اأن جتلـب إىل صـفِّها جـزءً  نعلى سبيل املثال، فهذه اجلماعات عاجزة ع ُمهّمـ

ومن ناحية أخرى فإ�ا ال تسـتند إىل سـلطة أ  دولـة مـن الـدول  . الرأ  العام الغريب
). مــع االحتــاد الســوفيايت والصــني(ة أو الشــيوعي) مــع أملانيــا هتلــر(كمــا فعلتــه النازيــة 

والعــامل اإلســـالمي يعـــاين مـــن الضـــعف والتفرقــة واخلضـــوع يف أغلـــب األحيـــان حلكـــام 
ورغــم كــل . ي مــع الغــربـراع تارخيـــــــــول يف صـدين ممــا جيعلــه ال يفكــر يف الدخـــــــــــفاس

مـارس  ١١علـى مدريـد يـوم  األثـيمتداء ـمثـل االعـ - »للقاعدة«هذا فإن أ  نشاط 
. ة احلربيـــة األماكيـــةـأنه مضـــاعفة خمـــاوف الغـــربيني وتربيـــر السياســــشـــمـــن  -م٢٠٠٤
ــــالن لروايــــــــبط »ابــــن الدن«و »وشــــــب«وكــــأن  ـــــنائيـة غـــــ ـ ـــــأوب(ة ــــ ـ ناوبان فيهــــا ـيتــــ) رهــــــ

 . كلمة باستمرارـال
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 قيمنا وقيمهم

 نأن جييــب عــ »النيويــورك تــاميز«كاتــب افتتاحيــات   »فريــدمان. تومــاس ل«حــاول 
(االعرتاض التايل
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باالحتاد السوفيايت الذ  كان ميلـك  »القاعدة«ه يميكن تشب كيف«: )١
 ؟ »آالف الرؤوس النووية
مـــن  رغـــم شـــدة خطـــورة االحتـــاد الســـوفيايت إّال أنـــه كـــان دائمـــاً «: وهـــا هـــو اجلـــواب

املمكـن ردعــه عـن طريــق جـدار الــدفاع، وعـن طريــق األسـلحة النوويــة الـيت حبوزتنــا، إذ يف 
فإنّنا   ورغم خالفاتنا معهم . حلياة أكثر مما كانوا يكرهونناالنهاية، كان السوفيات حيبون ا

أمــــا مــــع اجلماعــــات . متفقــــني علــــى أســــاس واحــــد مــــن القواعــــد احلضــــاريةكّنــــا وإيّــــاهم 
عنـدما يكـون . يكرهوننـا أكثـر ممّـا حيبّـون احليـاة اإلسـالموية املناضـلة، فـنحن نواجـه أناسـاً 

وعلـى اسـتعداد ألن يفعلـوا ذلـك  ،رواهناك عدد كبا من النـاس علـى اسـتعداد ألن ينتحـ
للـردع وال للرصـد وال فهذا مبثابة اخرتاع سالح غا قابل ال ... تحّولني إىل قنابل بشريةـم

أهــم بكثــا مــن اجلــيش األمحــر الســوفيايت، ألن القنابــل  وهــذا يطــرح مشــكالً .  حــىت للفنــاء
 .»البشرية تدّمر أهم شيء يف جمتمع منفتح أال وهو الثقة

. مـا هـو خـارج العـامل املتحضــر«إنـه ال يوجـد اتفـاق حـول  :حديثـه قـائالً  ويواصـل
ــــــلالحتـــــاد الس واإلرهـــــابيون اإلســـــالمويون، خالفـــــاً  وفيايت، ليســـــوا دولـــــة ميكـــــن ردعهـــــا ــــ

ميكـــن ثنـــيهم بتخـــويفهم مـــن  بالوســـائل املتداولـــة أو بالقواعـــد الدوليـــة، وال حـــّىت أفـــراداً 
، بل وكثااً »خمزية«ن تصنيف أفعاهلم بأ�ا وغالباً ما عجز جمتمعهم األصلي ع. املوت

وهلـذا . ما أضفى عليهم قادتم الروحيون غطاًء دينياً، وأمّدتم املنظمات اخلاية باملال
 .»فإن عدد القنابل البشرية يتضاعف
                                                 

)۱(Thomas L. Friedman, « The war of ideas », International Herald Tribune, Paris, 9 january 2004  
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اجلماعات «ما املقصود من عبارة  :أوالً . لكن هذه احلجج مبنية على عّدة غلطات
؟ أم محــــــاس؟ أم »دةـالقاعــــــ«لمون الكويتيــــــون؟ أم ـاملســــــ وانـ؟ أهــــــم اإلخــــــ»اإلســــــالمية

ظّن أن كّل وص اليت تدعو إىل العنف؟ أم هل يُ ـكة بالفهم احلريف للنصـاجلماعات املتمس
ـــدة لشـــن هجـــوم علـــى الغـــرب؟ إن  ،هـــذه اجلماعـــات تتســـاوى دون متييـــز وأ�ـــا كلهـــا جمّن

ـــالواقع  خلطـــاً  ـــه ب ـــيس فقـــط لعـــدم وجـــود أ  ت ،كهـــذا ال عالقـــة ل نســـيق بـــني كـــل هـــذه ل
 -لكل منها اسرتاتيجية ومنطق  ،احلركات بل ألن مواقفهم خمتلفة يف العديد من املسائل

 . وطرق نشاط خمتلفة -وطين غالباً 
وحجــة أن أعـــداءنا ال يقامسوننـــا نفـــس القـــيم حجــة قدميـــة ال جديـــد فيهـــا، ويكفينـــا 

وأشـّك أن . رب العاملية األوىلزمن احل ،لذلك أن نطالع الدعاية املعادية ألملانيا يف فرنسا
طـالع علـى مـا كتبتـه الصـحافة األماكيــة كلّـف نفسـه عنـاء إعــادة اإل  »تومـاس فريـدمان«

شــارحة أن الشــيوعيني لــيس هلــم  »مرباطوريــة الشــرإ«النــابع مــن  »اخلطــر الشــيوعي«عــن 
 . وإن كان ذلك أكثر صحة ،نفس قيمنا، وكذلك األمر مع النازية

أ  األشـــــخاص املســـــتعدين للتضـــــحية  ،»االنتحـــــاريني«إىل وأخـــــااً، هـــــل اللجـــــوء 
سـالح الفقـراء النـوو ؟ إن الطـرق  مـن قـوانني احلـرب؟ أهـذا هـو فعـالً  يغّا شـيـاً  ،حبياتم

م بكافـة وَ وجيـب أن يقـا ،يف غايـة اخلطـورة جعلـت منهـا تنظيمـاً  »القاعدة«اليت اعتمدتا 
إطالقـــاً مـــن تديـــد الغـــرب  »اعـــدةالق«لكـــن هـــذه الطـــرق ال متّكـــن . الوســـائل البوليســـية

 . أو حتطيم قواه ،وال من اجتياح أراضيه ،ذا بال تديداً 
إذ أّكـد أن التمعـات املسـلمة  ،على اخللط ليـدعم حججـه »فريدمان«وقد اعتمد 
. وهـو يعلـم جيّـداً أن هـذا خطـأ، إال يف حالـة فلسـطني ،»القنابـل البشـرية«تتعاطف مع 

ـــالسفلنــذّكر أن هــذا النــوع مــن ا لقــد حــدث . يف التــاريخ اإلســالمي تشهاد غائــب متامــاً ـــ
ــــــأول اعتـــــداء انتحـــــار  ُشـــــّن باســـــم اإلس حـــــني  م١٩٨١الم يف بـــــاوت، يف ديســـــمرب ــــــ
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 شخصـاً  ٢٧السـفارة العراقيـة، متسـببة يف مقتـل  »الـدعوة«هامجت مجاعة شيعية تسمى 
ـــ( ذ  نّصـــبه وهـــذه اجلماعـــة هـــي اليـــوم عضـــو يف اللـــس االنتقـــايل للحكـــم يف العـــراق ال

يف (هـــــــذا الشـــــــكل مـــــــن النشـــــــاط  »حـــــــزب اهللا«مث اســـــــتعمل ). األمريكـــــــان يف بغـــــــداد
وبعـدها امتــّد ) اتيســرائيلي يف التسـعينلكـن لــيس يف مقاومتـه لالحـتالل اإل ،اتيـالثمانين

أو  ،»للقاعدة«يف فلسطني من جهة، ويف اعتداءات الموعات التابعة  إىل العامل السُّينِّ 
 . ن جهة أخرىاليت تدَّعي ذلك م

لكن جيب معرفة الظروف اليت برزت فيها هذه العمليات االنتحارية اليت يشـمـّز منهـا 
ِمــــن املســــتهَدف َمــــن إن املشــــكلة ال تكمــــن يف التضــــحية بــــالنفس، بــــل يف  :أوالً . الغــــرب
إىل املقــاومني للنــازيني،  م،١٩٣٩و م١٩٣٦ســبانيا بــني أففــي كــل احلــروب، مــن . العمليــة

 . مثلة عن رجال ونساء ضحوا حبياتم، وحنن منجدهم عن جدارةلدينا آالف األ
مـع وجـود  ،ويف فلسطني اليت تعاين من ويالت االحتالل واالضطهاد منذ مدة طويلـة

علـى ورق، فإنـه كثـااً مـا يُلجـأ إىل هـذا السـالح،  عشرات القرارات األممية اليت بقيت حـرباً 
ألســباب أخالقيــة،  أّوالً  ،ا جيعلــه مــذموماً وهــو يُســتعَمل خاصــة ضــد مــدنيني إســرائيليني، ممّــ

فمفعــول هــذا النــوع مــن العمليــات مييــل إىل حمــو التعــاطف . ألســباب سياســية أيضــاً  وثانيــاً 
لكننـــا ال نســتطيع إنكـــار هــذه العمليـــات دون أن نـــدين . املوجــود مـــع القضــية الفلســـطينية

 . إرهاب الدولة الذ  ميارسه كل من اجليش واحلكومة اإلسرائيليني
ومنذ عدة سـنوات جلـأت كـل اجلماعـات الفلسـطينية إىل هـذا النـوع مـن العمليـات، 

ـــمبــا فيهــا اجل لكــن هــذا ال يــدل  ،فعــدد املتطــوعني لالنتحــار قــد تزايــد. ماعات العلمانيــةــ
علـــى التطـــرف الـــديين بقـــدر مـــا يـــدل علـــى يـــأس ال متنـــاٍه زاد يف حّدتـــه قلـــة التعليمـــات 

طني ــــــــوإن حظـــي هـــذا النـــوع مـــن العمليـــات يف فلس .طينيةـــــالصـــادرة عـــن اإلدارة الفلس
  .»القاعدة«بدعم واسع يف العامل العريب واإلسالمي، فإن الوضع خيتلف فيما خيص 
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 اإلسالم والعنف

 ...            
مل أذكر هذه  ،)٣٢:املائدة(        

بإمكــاين اختيــار آيــة  ، فقــد كــان»القــرآن رســالة حــب«اآليــة جلعــل النــاس يعتقــدون أن 
إن مـا يهمنـا هنـا هـو معرفـة مـا يقولـه الفقهـاء . »الة كراهيـةـالقرآن رس«أخرى ألثبت أن 

فــإن  »فريــدمان«وعلــى عكــس مــا أشــار إليــه . زاعات احلاليــةـمــا خيــص النــ املســلمون يف
 . »القاعدة«األغلبية العظمى منهم أدانت نشاطات 

الدعاة األكثر شعبية يف العامل العريب،  وقد أدان الشيخ يوسف القرضاو ، وهو من
وهو قريب من تيار اإلخوان املسلمني، من مجلة ما أدانه، االعتداء على املعبـد اليهـود  

إن املـــدنيني «: شخصـــاً  ٢٠والـــذ  راح ضـــحيته حـــوايل ) م٢٠٠٢ريـــل بأ ١١(يف جربـــة 
وز قتــل اليهــود وال جيــ ؛تلهم وال احتجــازهم كرهــائنـواح األملــان ال جيــوز قـــمــن أمثــال الســ

مـــن هـــذه األفعـــال  إن أّ  شـــخص اقـــرتف فعـــالً  ؛الـــذين ليســـوا يف صـــراع مـــع املســـلمني
وقـد ارتكـب جرميـة قتـل الـنفس الـيت حـّرم اهللا،  ،للشريعة اإلسـالمية استحق العقاب وفقاً 

 )17F١( .»وجرمية اإلفساد يف األرض
 م٢٠٠٣ )ومــاي(أيــار يف  -األب الروحــي حلــزب اهللا-ونشــر حممــد حســني فضــل اهللا 

واء يف مـراكش ـــــــــــــس ،نيـــــأرواح املدنيـــــف بــــــداءات الـيت تعصـــــــتـدين كـل االعـــــــــــــوى تـــــــتـف
دوان ــــــدون مـربّر كالع«اء ــــــــــتهَدف مـدنيون أبريـــــبول أن ُيسـقـاملغــا مـن أو الريـاض، فإنــه 

  )18F٢(.»أو احلرب

                                                 
)۱ .                                                                                                 (Islamonline.net, june 2003  
)۲(Al Hayat, Beyrouth, 21 may 2003.                                                                                       
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وكـــذلك ختّلـــت عـــن العنـــف بعـــض اجلماعـــات الـــيت دخلـــت يف مقاومـــة الـــدول الـــيت 
 ١١جنها مبصـــر اعتـــداءات ـالمية مـــن ســــاإلســـ انـــت إدارة اجلماعـــةفقـــد أد. ي إليهـــاـتنتمــ

بـــل وقـــدمت اعتـــذاراتا للشـــعب املصـــر ، ووافـــق علـــى هـــذا املوقـــف  م،٢٠٠١ســـبتمرب 
وأعلــن هــؤالء . الشــيخ عمــر عبــد الــرمحن، زعيمهــا الروحــي املســجون بالواليــات املتحــدة

روابــط مــع بعــض فــرق الــذ  كانــت لــه  »بــابن الدن«املســؤولون أن ال عالقــة ملنظمــتهم 
ومـــن الســـجن أيضـــاً قـــام كـــرم زهـــد ، أحـــد زعمـــائهم التـــارخييني بكتابـــة رســـالة . اجلهـــاد

 ،أّكـــد فيهـــا علـــى هـــذا النقـــد الـــذايت م٢٠٠٣أغســـطس  ٨نشـــرتا صـــحيفة املصـــور يـــوم 
 ،وفيها فّند فكرة السلطة الدينية. ودعا إىل إعادة تقومي مسار تفسا وفهم القرآن والسنة

. »بــني العبــد وربــه ميــنح لنفســه العصــمة وجيعــل مــن نفســه وســيطاً «مســؤول إذ ال يوجــد 
من مصادر التشريع وأن عـدم وجـود أحـزاب  ويضيف أن التاريخ اإلسالمي ليس مصدراً 

(سياسية يف التاريخ اإلسالمي ال يعين وجوب مواصلة حترميها
19F

١( . 
ض قــد تلقــى عنــد بعــ ،وخاصــة نشــاطاتا ،»القاعــدة«ولكــن، صــحيح أن خطــاب 

ال يفّوتون  -»ابن الدن«رورة تنظيم ـوإن مل يقّروا بالض -فهم . عبيةـدًى وشـاملسلمني ص
من الواليات املتحدة، يف وقت عجزت  »بثأرهم«أخذت  »القاعدة«فرصة الشعور بأن 
تثـــا  »ابـــن الدن«وقـــد رأينـــا أن خطابـــات . نطنـأدىن رّد علـــى واشـــ نفيـــه حكومـــاتم عـــ

 يف الغــرب، وخاصــة عنـد جــزء مــن الشــباب الــذين يشــعرون االهتمـام حــىت بــني املســلمني
 . بأن البالد الغربية املستقبلة هلم ختّلت عنهم

والشــّك أن هــذا هــو الســبب الــذ  جعــل املنظمــات اإلســالمية الكــربى يف أملانيــا 
. م٢٠٠٤مـــارس  ١١وبريطانيـــا تـــدين اإلرهـــاب بقـــوة أكـــرب بعـــد اعتـــداء مدريـــد يـــوم 

ز  ملســـلمي أملانيـــا واللـــس اإلســـالمي للجمهوريـــة األملانيـــة وهكـــذا أعلـــن اللـــس املركـــ
                                                 

)۱ .                                                                     (Al Ahram Weekly, Cairo, 14-20 august 2003  
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إّن الذ  يتسـاهل مـع جـرائم كهـذه أو يوافـق عليهـا أو يغطيهـا يكـون قـد «: الفدرالية 
ولــيس ملــرتكيب هــذه األعمــال وال للمتــواطـني معهــم أ  . ارتكــب جرميــة التواطــؤ معهــا
 ،يطانيا إىل أبعد من ذلكوذهب جملس مسلمي بر . .)20F١(»تفّهم أو مكان أو دعم بيننا

إىل التعــاون مــع الشــرطة  -املتــدينني مــنهم وغــاهم-حيــث دعــا كــل إطــارات املســلمني 
 . ضد اإلرهاب

وباملقابل، صحيح أيضاً أن العديد مـن املسـؤولني الـدينيني املسـلمني، بـل أغلبيـتهم، 
الــيت متــس مبــا فيهــا تلــك  ،يوافقــون علــى العمليــات االنتحاريــة ضــد االحــتالل اإلســرائيلي

بــني املشــايخ يف املــؤمتر الســنو  الرابــع عشــر  م٢٠٠٣ ينــايروقــد دار حــوار يف . املــدنيني
وفيــه صــرّح الشــيخ حســن . الــذ  انعقــد باإلمــارات العربيــة املتحــدة ،للشــريعة اإلســالمية

كتلـك الـيت تسـتهدف  سفار، وهـو سـعود  شـيعي، أن الفقـه اإلسـالمي يـدين عمليـاتٍ 
وشـــرح أن هـــذه العمليـــات االنتحاريـــة ال تعـــّد  ،أرواح األبريـــاءأل�ـــا تعصـــف بـــ ؛األســـواق

غلطــات فادحــة إذ متــنح اإلســرائيليني فرصــة  خمالفــة لإلســالم فحســب، بــل هــي سياســياً 
 . التشكيك يف شرعية املقاومة الفلسطينية ونعتها باإلرهاب

فهــــو وإن وافــــق علــــى أن اإلســــالم يــــدين  ،لكــــن القرضــــاو  عــــارض هــــذا املوقــــف
ئرة مليـة باألبريـاء، يظـن أن العمليـات االستشـهادية املوّجهـة ضـد قـوة حتتـل اختطاف طا

 . »اجلهاد الدفاعي«تدخل يف إطار  ،مثل فلسطني ،مسلمة أرضاً 
حيــــــث  ،ةـة خاصــــــلمني حالـــــــة العــــــرب واملســــــوتبقـــــى فلســــــطني يف رأ  أغلبيـــــ

ن هـــذا يــربّرا ،االخــتالل الصــارخ يف مــوازين القـــوى وخــرق إســرائيل للقـــانون الــدويل
 . النوع من العنف

                                                 
)۱.                                                                                                 (Dépêche AFP, 5 april 2004  
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 سالح اإلرهاب

هــي إحــدى  »احلــرب علــى اإلرهــاب«فــإن عبــارة  »اخلطــر اإلســالمي«بــاملوازاة مــع 
لتربير اسرتاتيجيتها، وقد اسـتعملت بلـدان االحتـاد  »بوش«العبارات اليت تستعملها إدارة 

نواع خمتلفة من األوريب والعديد من الدول يف العامل العبارة نفسها إلضفاء الشرعية على أ
ومـا تـزال صـور االعتـداءات الدمويـة الـيت جـرت يف نيويـورك والريـاض والـدار . السياسات

لكــن مــا معــىن . عالقــة كاألشــباح بأذهاننــا ،مبواكــب ضــحاياها األبريــاء ،البيضــاء ومدريــد
 يديولوجية جتعلنا نستطيع تعريف العدّو؟أ؟ أهو »اإلرهاب«

جـان «كـافح لإلرهـاب، والـذ  جيسـده القاضـي قـام التيـار امل م٢٠٠٣أثناء صـائفة 
ــــار ــــراين، والكورســــيكيني، وبعــــض »لــــو  بروغي ، بتحركــــات ضــــد جماهــــد  الشــــعب اإلي

املشـاركة «اإلرهابيني اإلسالمويني، وإبراهيم كوليبايل املعارض اإليفوار  الذ    اتامـه بــ
حملكمــــة  قبـــل أن تقضـــي غرفــــة التفتـــيش »يف مجعيـــة أشـــرار ذات عالقــــة مبشـــروع إرهــــايب

 . االستـناف بتحريره
 لكن ما العالقة بني كل هذه األحداث؟ 

 ما الذ  جيمع بني الوضع يف ساحل العاج والوضع يف كورسيكا؟ 
وأنـه  ،الشيء سوى الرغبة يف إقناع الرأ  العـام بأننـا ُحمّقـون يف الشـعور بـاخلوف

رب عنـدما ميـزج فهـل علينـا أن نسـتغ. ال يوجد أ  مكان ميكننـا أن نـنعم فيـه بـاألمن
ية؛ ـاهلجــــرة غــــا الشرعــــ«: د النقــــاط التاليــــةـدول أعمــــال واحـــــاالحتــــاد األوريب يف جــــ

 ؟»اإلرهاب؛ تفاقم اجلرائم الكربى
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يديولوجية، فهل هو نوع من املقاومة ميكن تعريفه؟ هـذا لـيس أإن مل يكن اإلرهاب 
مقاومــة «حــّق  أمل يكــن. ، إذ جيــب أن ال خنلــط بــني اإلرهــاب واســتعمال العنــفأكيــداً 
الـيت أعلنتهـا الثـورة الفرنسـية  »الطبيعية وغا القابلة للتقـادم«من أوائل احلقوق  »الطغيان

 وإعالن حقوق اإلنسان؟ 
، يف ظـــروف صـــحيح أن بعـــض املنظمـــات الـــيت متـــارس مقاومـــة شـــرعية تلجـــأ أحيانـــاً 

يف اجلزائــــر ، إىل وســــائل إرهابيــــة، ســــواء صــــارخاً  تالالً ـتتميــــز بــــاختالل تــــوازن القــــوى اخــــ
وهكــذا أصــبح . يف إفريقيــا اجلنوبيــة »األبرتايــد«أو يف مقاومــة نظــام ) م١٩٦٢-١٩٥٤(
كــان  »نلسـن منــديال«فلنــذّكر أن ؛ بــم لبلـدا�م اليــوم معرتفــاً  األمــس حّكامـاً  »إرهـابيو«
 . إرهابياً  »مارغرت تاتشر«و »لد ريغنارون«اعتربه كل من قد 

فاكتفى بإدانة بعض اجلـرائم املعينـة   »اإلرهاب«وقد فشل القانون الدويل يف تعريف 
 . كاختطاف الطائرات أو االعتداء عليها

ـــيت تســـ ومـــؤّخراً  ـــداءات ال ـــة االعت تعمل املتفجـــرات ـأنكـــرت بعـــض االتفاقيـــات الدولي
 : ، وهي تقصد به)م١٩٩٩(كما أدانت متويل اإلرهاب ) م١٩٩٧(

هــم مضــرر جســد   عمــل يهــدف إىل التســبب يف مــوت أو يف إحلــاق(...) كــل «
ـــأ  شـــخص مـــدين أو أ  شـــخص آخـــر مل يشـــارك مباشـــرة يف العـــدوان أثنـــاء صـــراع  ،ب
ـــه -ذا العمـــل ـهـــمســـلح، إن كـــان  ـــتم في ـــالظرف الـــذ  ي ـــه أو ب يهـــدف إىل  - إمـــا بطبيعت
أو علـى  ،أو إرغام حكومة ما أو منظمـة دوليـة مـا علـى القيـام بشـيء مـا ،ختويف السكان
 .»عدم القيام به

، م٢٠٠١بتمرب ـــــــس ١١ة منـذ ـ، خاصـائياً ــــــاب قضـف اإلرهـــــــــتعري لكن حمـاوالت
من اجلزائـر  ،لكنها ُتستعَمل خاصة لتربير بعض السياسات القمعية ،مل تكلَّل بالنجاح

 . إىل روسيا مروراً مبصر
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وميكننــا بطريقــة شــبه بدهيــة أن ننعــت باإلرهــاب أعمــال العنــف الــيت متــس املــدنيني 
وهــي  ؛أمــن حــىت يتســىن حتقيــق بعــض األهــداف والاألبريــاء بــدف إنشــاء حالــة رعــب 
ولــيس  ،وميكــن تطبيــق هــذا التعريــف علــى الــدول أيضــاً . عــادة سياســية لكــن لــيس دائمــاً 

 »جـرائم احلـرب«مـا ميكـن إدراجهـا يف  وهذه العمليـات الـيت غالبـاً . فقط على املنظمات
 . تستحق أن تدان بصرامة وأن ُحتارب »اجلرائم ضد اإلنسانية«أو 

كيف لنا أن نصنِّف ضمن نفس الموعة التحليلية عملية تسميم مرتو طوكيو لكن  
الــيت قامــت بــا طائفــة أوم، والســيارات املفخخــة التابعــة للمنشــّقني عــن اجلــيش  ،بالغــاز

 اإليرلند  اجلمهور ؟ 
وهل اتبعت ميليشيات اليمني املتطرف األماكي املسؤولة عن جمزرة أوكالهوما نفس 

 ة إيتا الباسكية؟ منطق قنابل حرك
ومـــا القاســـم املشـــرتك بـــني هـــذه العمليــــات واالعتـــداء علـــى املركـــز العـــاملي للتجــــارة 

 غون؟ اوالبنت
إفريقي أن مفهوم اإلرهاب بدأ يفقد -اخلبا اجلنوب )21F١(»أدريان غالك«لقد الحظ 

معنــاه، بــل هــو يؤّكــد علــى أنــه تعــرض لالحنــالل وذلــك لكثــرة اســتعماله يف وصــف أنــواع 
خاصـــة علـــى الصـــعيد  ،والـــيت منهـــا مـــا لـــيس لـــه أ  هـــدف سياســـي ،ة مـــن العنـــفخمتلفـــ

 . الداخلي
وجيـــب أن ال ننســـى أن مصـــطلح اإلرهـــاب ُولـــد لوصـــف سياســـة الدولـــة الفرنســـية 

ــــــأثنـــاء الث ــــــورة الفرنســـ ـــاهل اإلرهـــاب الـــذ  متارسـااً مـــا نتجــــلكننـــا كثـــ. يةــ  ،ه الـــدولــــــــــ
                                                 

)۱.                                                ( The Age of Terrorism, I. B. Tauris, Londres, 1995, p. 182 
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ف األعمــى، والتهجــا اجلمــاعي، ـلقصــا: طـر يف الشــرق األوســـد منــه الكثيـــوالــذ  جنــ
والســــــيارات املفخخــــــة الــــــيت اســــــتعملتها القــــــوات اإلســــــرائيلية، والســــــورية، والعراقيــــــة، 

 .إخل ...واإليرانية
إيرلنـدا، منطقـة (وميكننا التمييز بني عمليات تسمى إرهابية تعكـس أزمـات سياسـية 

ا يف حـل سياسـي وجيب أن تكون مقاومتها مصـحوبة بـالتفك) إخل...الباسك، فلسطني
مـن النـوع الـذ  متارسـه  »تبشـا «، وإرهـاب )كما ثبـت مـن التجربـة اإليرلنديـة(لألزمة 

، حــــىت وإن علمنــــا أن رفضــــها للتـــــدخالت »تفــــاوض«والــــذ  يــــرفض أ   »القاعــــدة«
 . األماكية يساهم يف شعبيتها

لإلرهــاب ال تكفــي للقضــاء علــى  »األســباب املوضــوعية«كانــت إزالــة كــل   ذالكــن إ
 ،حتمــال قيــام مجاعــة متطرفــة بعمليــة مــا، فهــي كفيلــة باملســامهة يف جتفيــف امليــاه العكــرةا

 .اليت ترتعرع فيها هذه اجلماعات وجتد فيها الدعم والتواطؤ
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 دعوة إلى 
 تحرير المفاهيم والمصطلحات الشرعية

(الدكتور سعيد عبد اهللا حارب 
0F

*( 
 

إن اجتهــــاداً جديــــداً لطبيعــــة العالقــــة بــــني املســــلمني وغــــريهم، ســــيعيد هــــذه العالقــــة إىل أصــــوهلا الشــــرعية،  
احلســة، وجيعـل للمسـلمني وسيقق  سسالة اسسـال    الوصـو  إىل الــا  ودعـوتم إليـه باحلكمـة واملوعظـة 

إن ذلـك ال يعـين أن يـذوب املسـلمون   غـريهم أو يكونـوا تبعـًا، بـل يعـين .. حضوساً إنسانيًا وعامليـًا واضـقاً 
 .أن يـقل املسلمون سسالتهم إىل الـا  كافة

 
 

 :المقدمة

محلة ضـاسية اسـتهدفت  -بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب -واجه املسلمون
ـــــللمســــلمني، كمــــا اسالوجــــود احلضــــاسي  تهدفت عقاهــــدهم ومبــــادههم وحيــــاتم، بــــل ـــ

امتــدت احلملــة إىل اسســال  ذاتــه، فقــد انطلقــت محــالت الدعايــة والتضــليل والتشــويه 
لكــل صــوس احليــاة اسســالمية، وامــتألت وســاهل اسعــال  الغربيــة بصــوس عــدة مــن تلــك 

                                                 
 ).دولة اإلمارات العربية المتحدة.. (نائب مدير جامعة اإلمارات لشؤون خدمة المجتمع) *(
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الـذين وجـدوا   أحـداث احلملة اليت قادها بعض السياسيني وسجا  الدين املتعصبني، 
احلـــادي عشـــر مـــن ســـبتمرب ســـبباً سظهـــاس عـــداههم لإلســـال  واملســـلمني، ذلـــك العـــداء 
املخــزون مـــذ احلــروب الصــليبية والــذي قعــّده ووضــع أصــوله بعــض املستشــرقني خــال  
القــــرون اممســــة املاضــــية ومــــا محلتــــه دساســــاتم وأحبــــاثهم مــــن تشــــويه لصــــوسة اسســــال  

د تسـيهر، و لـني مـوير، وهــري المــس، ولـوي ماســيون، وآسثـر واملسلمني، أمثا  جولـ
(جيفري، وغريهم

1F

١(. 
فقــد عمــل املستشــرقون خــال  تلــك القــرون علــى تصــوير اسســال  بصــوسة مشــوهة 
أمـــا  الغـــرب   حماولـــة لصـــده عـــن التعـــرف علـــى اسســـال ، ووقـــف وصـــوله إىل شـــراهح 

تســتطع أن متـــع املـصــفني مــن  واســعة مــن التمعــات الغربيــة، إال أن تلــك احلمــالت مل
البــاحثني الغــربيني مــن دساســة اسســال  دساســة علميــة أصــيلة، كمــا مل متـــع بعــض أبـــاء 

ومـــع دخـــو  العـــامل �ايـــة القـــرن املـــيالدي .. الغـــرب مـــن اعتــــاق اسســـال  والـــدفاع عــــه
 وا�يــاس االحتــاد الســوفييت الــذي كــان ميثــل الكتلــة الشــيوعية -القــرن العشــرين -املاضــي 

الكربى، انطلقت أبواق الدعايـة الغربيـة تبقـث عـن عـدو جديـد، فوجـدت ضـالتها   
العــــدو القــــدمي اجلديــــد، أال وهــــو اسســــال ، فظهــــرت الدساســــات واألحبــــاث الــــيت تعــــىن 
باسســــال  واملســــلمني وتضــــعهم   موقــــف العــــداء مــــن الغــــرب، مثلمــــا فعــــل صــــموهيل 

 .هـتجتون، وفرنسيس فوكاياما، وغريهم
إن   الغــــرب عـــدداً مــــن األصـــوات املـصــــفة   :  ميــــع مــــن القـــو لكـــن ذلــــك ال

يقـو  .. تعاملها مع اسسال  واملسـلمني، وتـظـر إىل العالقـة معهـم نظـرة واقعيـة مـصـفة
ــــإن حتـــو  اسس«: اجنمـــاس كاسلســـون ال  إىل عـــدو للغـــرب إمنـــا يتوقـــف   املقـــا  األو  ـــ

                                                 
 . انظر الفكر اإلسالمي الحديث وصلته باالستعمار ،محمد البهي )۱(
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التسـامح، والقوميـة املتزمتـة، تسـتفقل  عليـا حنن األوسوبيني، ذلك أن العـصـرية، وعـد 
انتبــه السياســيون ووســاهل  -لقــد .. بشــدة   ســاهر أحنــاء أوسوبــا كــرد فعــل علــى اهلجــرة

اسعال    الغرب غداة ا�يـاس الشـيوعية إىل القيميـة التسـويقية لإلسـال  كخطـر جديـد 
يونيــة يهــدد الغــرب، فظهــرت موجــات مــن املقــاالت الصــقفية والكتــب والــربامج التلفز 

ـــــــة«و »امطـــــــر األخضـــــــر«تـــــــتلخ  موضـــــــوعاتا    التقـــــــدي «و »األصـــــــولية العاملي
إن . »االنتفاضــة العامليــة«و »اسســال  ضــد احلداثــة«.. و »ســيف اهللا«و »اسســالمي

العلمــاين والتجــاسي  -اسحســا  بــاموف مــن الــدين الــذي يســود   جمتمعـــا األوسويب
كله ككتلة موحدة، وكـتيجة طبيعية هلذا   بصفة عامة قد امتد واشتمل العامل اسسالمي

اسسقاط أصبقت نظرتـا على أي عمل من أعمـا  العبـادة والتقـوى ومماسسـة الشـعاهر 
ســلبية، نظــراً أل�ــا ترمــز إىل التطــرف والتعصــب حــىت ولــو كانــت هــذه األعمــا  تقتصــر 

 .)2F١(»على أداء الصلوات   املساجد
غــــرب كانــــت تعــــرب عــــن حالــــة واقعيــــة إن مثــــل هــــذه الــــرؤى املـصــــفة لإلســــال    ال
، )األمـريكتني(أو الغـرب البعيـد ) أوسوبـا(الستيعاب الوجود اسسالمي   الغرب القريب 

لكن هذا الوجود تراجع كثرياً بعد أحداث احلـادي عشـر مـن سـبتمرب، حيـث اسـتدعيت  
 .كل مواقف الصراع وامالف مرة أخرى

ســـلمني عامـــة واملســـلمني   لقـــد كانـــت تلـــك األحـــداث نقطـــة حتـــو    حيـــاة امل
الغـــرب خاصـــة، إذ كـــانوا هـــدفاً مباشـــراً حلمـــالت االعتـــداء والتشـــويه واالضـــطهاد الـــيت 
ماسستها بعض السلطات   الدو  الغربيـة، خاصـة الواليـات املتقـدة األمريكيـة، علـى 

 .الرغم من دعوات حقوق اسنسان، واملواطـة، واحلقوق املدنية
                                                 

 . ٧٦ص ،اإلسالم وأوروبا ،أنجمار كارلسون )۱(
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ون مبرحلــة حرجــة مــن تــاسيخ وجــودهم   ذلــك العــامل، إذ إن املســلمني   الغــرب ميــر 
يتوقــف هــذا الوجــود علــى طبيعــة تعــاملهم مــع املتغــريات الكــربى الــيت طــرأت علــى الســاحة 

وال يتوقـــف التقـــدي الـــذي يواجهـــه .. الدوليـــة بعـــد أحـــداث احلـــادي عشـــر مـــن ســـبتمرب
كل قـوة ضـاغطة املسلمون   الغرب على التقدي اماسجي، بل إن التقدي الداخلي يش

علــى التجمعــات اسســالمية   الغــرب، فعــدا عــن األســئلة الــيت تطرحهــا األجيــا  اجلديــدة 
هم، وال جيـد لـه  مـهم حو  كثري من أحكا  احليـاة، فـإن هــاك سـؤاالً كبـرياً مـازا  يـرتدد بيــ

 فهل هم غربيون مسلمون، أ  مسلمون غربيون؟ : إجابة واضقة
  يــتم حتديــد هــويتهم ومــدى اســتجابتهم للواقــع مــن خــال  اسجابــة عــن هــذا الســؤا

الذي يعيشون فيه، إذ مازا  كثري مـهم يعيش   عزلة شبه تامة عن التمع الذي يعيش 
فيه مفضًال التجمعات اسسالمية الضيقة، مما عزهلم عـن التـأثري   احملـيط حـوهلم، الـذي 

صوصـية املـغلقـة، علـى بادهلم هذه العزلة بـظرة شك وسيب متخوفاً من وجودهم ذي ام
الــرغم مــن حمــاوالت التمعــات الغربيــة دمــج الوجــود اسســالمي فيهــا بصــوسة شــبه كاملــة، 

، بل )اآلخر(وزادت أحداث احلادي عشر من سبتمرب من عزلة كال الطرفني وخوفه من 
إن تلـك األحــداث أبــرزت ظــاهرة جديــدة   التجمعــات اسســالمية   الغــرب متثلــت   

سفض هلذه التمعـات، بـل حركـات تـدعو ملقاومـة تلـك التمعـات وسفـض نشوء حركات 
التعامــل معهــا بــدعوى عــداهها لإلســال ، أو أ�ــا جمتمعــات ليســت إســالمية، علــى الــرغم 
مــــن اســــتفادتا مــــن وجودهــــا   الغــــرب واســــتغالهلا للقــــوانني واألنظمــــة املطبقــــة هـــــاك، 

 .وللقريات العامة الساهدة   التمعات الغربية
ونقلــــت هــــذه احلركــــات كثــــرياً مــــن املشــــكالت الســــاهدة   التمعــــات اسســــالمية 
لتصبح ميدان عمل وخالف بني التجمعات اسسالمية   الغرب، وكان من أبرز آثـاس 
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هـــذه الظـــاهرة أ�ـــا نقلـــت مفـــاهيم ومصـــطلقات ــــ  التمعـــات اسســـالمية وأنزلتهـــا 
رغم مـــن اخـــتالف البيئـــات واألشـــخاص مـــــزلة التطبيـــ    التمعـــات الغربيـــة، علـــى الـــ

واألزمــــــة، فطرحـــــت مفـــــاهيم ومصـــــطلقات مثـــــل الـــــوالء والـــــرباء، وداس احلـــــرب وداس 
اسسال ، واجلهاد والتكفري، والبدعة والشرك، وأحكا  األسرى، وفقه الضروسة، والعزلـة 
الشــــعوسية، وغريهــــا مــــن املصــــطلقات واملفــــاهيم الــــيت ال يصــــلح العمــــل بــــا   بيئــــات 

عات مل تأت هذه املصطلقات واملفاهيم لتطب  فيها، وال تتوفر الشروط الواجب وجمتم
 .العمل با حىت ميكن األخذ بآثاسها وأحكامها

إن طـــرح مصـــطلقات ومفـــاهيم   غـــري موضـــعها، كمثـــل اســـتـبات شـــجرة   غـــري 
بيئتهـــا، فالتمعـــات الغربيـــة ال تـطبـــ  عليهـــا أحكـــا  اسســـال  العامـــة، بـــل إن املســـلمني 
الـــذين يعيشـــون   الغـــرب ال ميكـــن مطـــالبتهم بتطبيـــ  تلـــك األحكـــا  العامـــة خاصـــة   
ميــــدان السياســــة الشــــرعية أو الفقــــه العــــا ، وجــــل مــــا ميكـــــهم العمــــل بــــه هــــو األحكــــا  
الشخصـــية   العبـــادات واملعـــامالت مبـــا ال خيـــالف أحكـــا  الشـــريعة اسســـالمية   هـــذا 

هيم ذات الداللـة العامـة ال ميكـن أن يطالـب بـا الا ، ومن هـا فإن املصطلقات واملفا
 .املسلمون   الغرب، ألن ذلك حرع عليهم   حياتم، وغري مطاب  لواقع حياتم

 :و  هذا البقث ســاقش ثالثة من هذه املصطلقات واملفاهيم
 . الوالء والرباء-١
 . داس اسسال  وداس احلرب -٢
 . اجلهاد -٣
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 الوالء والبراء: أوالً 
مفهو  الوالء والرباء من املفاهيم اليت تستقر   قلوب املسلمني وعقوهلم، وهو  إن

أمر ثابت   الشرع، وسدت الـصوص الشرعية به، مما ال جيعل جماًال للقديث عن 
     : وجوب أو عد  وجوب الوالء والرباء، فقد قا  تعاىل 

           
 ).٢٥٧:البقرة(          

        : وقا  تعاىل
             
 ).٧١:التوبة(        

           : وقا  تعاىل
                

 ).٢٨:آ  عمران(  
ال تتخذوا أيها املؤمـون : ومعىن ذلك«: قا  ابن جرير الطربي   تفسري اآلية

وتدلو�م على .. وأنصاسًا توالو�م على ديـهم وتظاهرو�م على املسلمني الكفاس ظهرًا 
 .)3F١( »عوساتم

لمني ومـاصــــرتم ـــــــففهــــم مــــن هــــذه اآليــــة أن املــــواالة   الــــدين واتبــــاع غــــري املس
وإعانتهم على املسلمني هي  املواالة املمـوعة، ولـيس املــع مـن املـواالة مـعـاً مطلقـاً إذا 

 .اب الدينمل يكن ذلك على حس
                                                 

 .  ٣/١٧٨تفسير الطبري،  )۱(
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           : وقولـه تعاىل
                
                
 ).١:املمتقـة(         

ِإنَّ َأَحــبَّ اَألْعَمــاِل ِإَلــى اللَّــِه َعــزَّ َوَجــلَّ اْلُحــبُّ ِفــي اللَّــِه  «: وقــا  سســو  اهللا 
 .)4F١( » هِ َواْلبُـْغُض ِفي اللَّ 

َمَثُل اْلُمـْؤِمِنيَن ِفـي تـَـَوادِِّهْم َوتـَـَراُحِمِهْم َوتـََعـاطُِفِهْم َمثَـُل اْلَجَسـِد ِإَذا  «: وقا  
 . )5F٢(»اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َسائُِر اْلَجَسِد بِالسََّهِر َواْلُحمَّى

ال تـُْؤمـــُِنوا َحتَّــى َتَحـــابُّوا، َأَو ال ال تَــْدُخُلوَن اْلَجنَّــَة َحتَّــى تـُْؤِمـــُنوا، وَ  «: وقــا  
َنُكمْ   .)6F٣(» َأُدلُُّكْم َعَلى َشْيٍء ِإَذا فـََعْلُتُموُه َتَحابـَْبُتْم، َأْفُشوا السَّالَم بـَيـْ

وغــري ذلــك مــن األدلــة الصــرحية علــى الــوالء والــرباء، وقــد ســاست األمــة علــى هــذا 
ركني وغـــريهم مـــن ـاهللا مـــن املشـــ املفهـــو  القـــاهم علـــى احلـــب للمـــؤمـني والـــبغض ألعـــداء

الذين يـاصبون دين اهللا احلرب والعداء، وهذا شأن كـل أمـة وشـعب، إذ ال يتصـوس أن 
تقو  عالقة حمبـة ومـودة بـني إنسـان وعـدوه، أو شـعب وشـعب حمـاسب لـه، فـإذا غابـت 

) اآلخــر(العــداوة أصــبح احلــب والــبغض شــأناً قلبيــاً ال ميـــع املســلم مــن أن يتعامــل مــع 
سىن، بل هو مأموس بذلك سظهاس حماسن ديـه، إذ الوالء يد  على معىن األخـوة، باحل

اسة، والتقـــــرب، ــــــرة، واحملبــــة، واسكــــرا ، واحملالفــــة، واالتبــــاع، واالحــــرتا ، واسجـــــــــــوالـص
(والدنو، واملتابعة، والطاعة

7F

٤(. 
                                                 

 . أخرجه اإلمام أحمد )۱(
 .  ١٦/١٤٠ ،أخرجه مسلم )۲(
 . أخرجه مسلم )۳(
 . ٣/١٨٥ ،البن منظور ،انظر لسان العرب )٤(
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ظهـاس املـودة إىل وأما الرباء فتـدوس معانيـه حـو  الانبـة، والتباعـد، واألعـذاس، وعـد  إ
(دسجة العداوة والبغض أحياناً 

8F

١(. 
لكن الوالء والرباء مبعـاها الساب  ال ميـع من املعاملة احلسـة مع غري املسلمني، بل 

ال  وحماسـه، ـــــــإن املسلم مأموس بذلك ملا فيه من املصلقة الكربى   التعريف باسس
لم حبسن املعاملة مع غري املسلم كقوله ــــــوقد جاءت اآليات الكرمية اليت تأمر املس

                : تعاىل
 ).٨:املمتقـة(       

ال يـهاكم اهللا عن الذين مل يقـاتلوكم   الدين من مجـيع أصـاف «: قا  الطربي 
  بقوله َعمَّ امللل واألديان أن تربوهم وتصلوهم، وتقسطوا إليهم واهللا عز وجل 

مجيع من كان ذلك صفته، فلم خيص  به         
 . )9F٢(»بعضاً دون بعض

أي ال : بل ذهب املفسـرون إىل أكثر من ذلك، فقد قا  القرطـيب   تفسـريه لآلية
على أال  يـهاكم اهللا عن أن تربوا الذين مل يقاتلوكم، وهم خزاعة، صاحلوا الـيب 

 أي     .مر بربهم والوفاء هلم إىل أجلهموال يعيـوا عليه أحداً، فأ يقاتلوه
تعطوهم قسطًا من أموالكم على وجه الصلة، وليس يريد به من العد ، فإن العد  

(العادلني احملقني      واجب فيمن قاتل وفيمن مل يقاتل 
10F

٣( . 
ـــأمر بـــا املـــوىل عـــز وجـــل   التعامـــل مـــع  فالقســـط والـــرب والعـــد  ــــات إســـالمية ي

، ومل ميـــع مفهــو  الــوالء والــرباء التعامــل بــذه الســمات، إذ الــوالء والــرباء شــعوس اآلخــرين
                                                 

 .  ١/١٨٣ ،البن منظور ،انظر لسان العرب )۱(
 . ٣/١٧٨ ،تفسير الطبري )۲(
 . ١٨/٥٢ ،الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي )۳(
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قليب يدعو املسلم إىل الرضا والقبو  مبعتقدات اسسال  الذي يؤمن به، ويـأمره أن حيمـل 
احلب واملودة للمسلمني وحسن املعاملة لغريهم، فاسسـال  ال يقسـم الــا  إىل مسـلمني 

نظـــرة واحــــدة، فهـــو يعتـــرب الــــا  مجــــيعاً أمـــة واحـــدة ال تفرقهـــا  وأعـــداء، بـــل يـظـــر إلـــيهم
 .األلوان، وال األقاليم، وال اجلـسية

وإذا كــان الـــا  أمـــة واحــدة فـــإن األخــوة اسنســـانية ثابتــة جيـــب وصــلها، وال يصـــح 
قطعها، وقد أمر اهللا تعاىل بأن توصل القلوب باملودة، وإن اسسال  ال يـهى عن بـر كـل 

على املسلمني، ويصرح بذلك القرآن الكرمي   كثري من آياته، فالرب ثابت  من ال يعتدي
 .للمسلم وغري املسلم

وإن املــــودة املوصــــلة ال تقطعهــــا احلــــرب، وال االخــــتالف، وإنــــه يــــروى أنــــه   مــــدة 
ـــة الـــيت كانـــت بـــني املســـلمني وغـــريهم –احلديبيـــة  أن قريشـــاً  بلـــغ الــــيب  -وهـــي اهلدن

مـــع حاطـــب بـــن أيب بلتعـــة، سضـــي اهللا عــــه، إىل أيب ســـفيان أصـــابتهم جاهقـــة، فأسســـل 
 .سسماهة ديـاس ليشرتي با قمقاً، ويوزعها على فقراء قريش

وإنــه   أثــــاء احلـــرب تـقطـــع العالقـــات بــني املســـلمني واحملـــاسبني بالفعـــل، أمـــا سعايـــا 
 ال تـقطــــع وإن قامــــت أســــبابا،) صــــلتهم(األعــــداء الــــذين ال يشــــرتكون   القتــــا  فــــإن 

ولذلك ال ميـع قيـا  احلـرب وجـود مسـتأمـني يقيمـون   الـدياس اسسـالمية وال ميسـون   
أمــواهلم وال أنفســهم، واملســتأمـون هــم الــذين يقيمــون   الــدياس اسســالمية مــدة حمــدودة 

(وأمان بعقد لالجتاس وتباد  البضاهع
11F

١(. 
ــــإن مفهـــو  الـــوالء والـــرباء ال يعـــين غمـــط الــــا  حقهـــم وظلمهـــم وس لب أمـــواهلم ــ

حبجة املخالفة، ألن اسسال  شرع لغـري املسـلمني حقوقـاً ثابتـة ال ميكـن خمالفتهـا، ومـن 
 :ذلك

                                                 
 . ٤٢ص ،العالقات الدولية في اإلسالم ،زهرةمحمد أبو ) ۱(
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 :العدل في معاملة غير المسلمين -١
إن كفر الكافر ال يبيح دمه، كما يقرس ذلك الفقهاء، ولذلك فإن فهم الوالء والرباء 

املسـلمني، وذلـك يعـرب عـن حقيقـة    حقيقته إمنا يؤكد على أمهية العد    معاملـة غـري
 .اسسال  وتساحمه مع اآلخرين

           : قا  تعاىل
               

 ).١٣٥:الـساء(             
ـــر الطـــربي  ـــيكن مـــن «: قـــا  ابـــن جري ـــاهللا وبرســـوله حممـــد، ل ـــوا ب ـــا أيهـــا الـــذين آمـ ي

 شــهداء بالعــد  بــني أوليــاهكم وأعــداهكم، وال جتــوسوا   أخالقكــم وصــفاتكم القيــا  هللا
أحكـــــامكم وأفعـــــالكم، وال تقصـــــروا فيمـــــا حـــــددت لكـــــم مـــــن أحكـــــامي وحـــــدودي   

 .)12F١(»أولياهكم لواليتهم ولكن انتهوا   مجيعهم إىل حدي واعملوا فيه بأمري
ـــها عامــة: يــا أيهــا الــذين آمـــوا كونــوا قــوامني «: قــا  الفخــر الــرازي  املعــين ال و .. إن

حيملـــــكم بغــــض قــــو  علــــى أن جتــــوسوا علــــيهم، بــــل اعــــدلوا فــــيهم وإن أشــــاؤوا علــــيكم، 
 .)13F٢(»وأحسـوا إليهم وإن بالغوا   إحياشكم

تضـــمن األمـــر بالعـــد  علـــى احملقـــ  واملبطـــل، وحكـــم بـــأن كفـــر «: وقـــا  اجلصـــاص
 .)14F٣( »الكافرين وظلمهم ال ميـع من العد  عليهم

علــى أن كفــر الكــافر ال ميـــع مــن العــد  معــه، وأن يقتصــر دلــت اآليــة «: وقــا  القــرطيب
بــم علــى املســتق  مــن القتــا  واالســرتقاق، وأن املثلــة بــم غــري جــاهزة وإن قتلــوا نســاءنا أو 

 .)15F٤(»أطفالـا وغمونا بذلك، فليس لـا أن نقتلهم مبثله قصداً سيصا  الغم واحلزن إليهم
                                                 

 . ٦/١٤١ ،تفسير الطبري) ۱(
 . ١١/١٨٠ ،التفسير الكبير ،الفخر الرازي )۲(
 .  ٢/٣٩٧ ،الجصاص ،أحكام القرآن الكريم )۳(
 .  ٦/١١٠ ،الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي )٤(
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 للعادلني   حكمهم وحيـاتم مـع عما أعد اهللا سبقانه وتعاىل وخيرب املصطفى 
ِإنَّ  «: أصدقاههم وأعداههم، فيقو  عليه الصالة والسال    احلديث الذي يرويه مسلم

اْلُمْقِســِطيَن ِعْنــَد اللَّــِه َعَلــى َمَنــاِبَر ِمــْن نُــوٍر َعــْن َيِمــيِن الــرَّْحَمِن َعــزَّ َوَجــلَّ، وَِكْلَتــا َيَدْيــِه 
 .)16F١(»ِفي ُحْكِمِهْم َوَأْهِليِهْم َوَما َوُلواَيِمين الَِّذيَن يـَْعِدُلوَن 

ولذلك فإن العد  من املقومات اليت يقو  عليها بـاء األمـة املسـلمة، بـل هـو سـبب 
ال تــزال هــذه األمــة «: حــني قــا  وصــفها بامرييــة، وقــد أخــرب عــن ذلــك سســو  اهللا 

 .)17F٢( »بخير ما إذا قالت صدقت، وإذا حكمت عدلت، وإذا استرحمت رحمت
، فجعلــت مــن العــد  أساســاً مللكهــا ولقــد ســاست هــذه األمــة بوصــية املصــطفى 

وحكمهـــا، حـــىت أشـــاد بـــا األصـــدقاء، وأقـــر بـــذلك األعـــداء، أل�ـــم وجـــدوا آثـــاس العـــد  
أمـامهم، فـدلتهم العقـو  الســليمة علـى أن هــذا األمـن واألمـان وامـري والربكـة ليســت إال 

حـني وجـد عمـر بـن  –القاهـد الفاسسـي  –) بـاناملرز (مثـرة مـن ثــماس العـد ، ولـذلك قـا  
 .)18F٣(»عدلت، فأمـت، فـمت«: امطاب سضي اهللا عـه ناهماً حتت شجرة

إن مديــة محـ  قـد َتـدَّ  «: وكتب عامل لعمر بن عبد العزيز على مح  إىل عمـر
أمـا بعـد، : فكتـب إليـه عمـر.. حصــها، فإن سأى أمري املـؤمـني أن يـأذن يل   إصــالحه

 .)19F٤( »بالعد ، والسال  فقّصـها
ـتقي أن أظلــم مــن ال جيـــد علــيَّ ناصــراً ـــــــــإين ألس«: ة سضــي اهللا عـــهــــــــوقــا  معاوي

 . )20F٥( »إال اهللا
وقــد أمثــر عــد  املســلمني بــني الـــا  حمبــة واســتقراساً، ونصــراً مــؤزساً مــن اهللا ســبقانه 

 .وتعاىل
                                                 

 . أخرجه مسلم )۱(
 . ١/١٤١ ،التفسير الكبير ،الفخر الرازي )۲(
 . ١٥٣ص ،للماوردي ،أدب الدين والدنيا) ۳(
 .  ١/١٣ ،عيون األخبار ،ابن قتيبه الدينوري) ٤(
 . ٦/٣٥ ،ب في فنون األدبر نهاية األ، لنويريا) ٥(
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ــــب األعــــداء بالفــــاحت ــــيس مــــن املســــتغرب ترحي ــــه ل ــــذا فإن ني، أل�ــــم ليســــوا ككــــل ول
وهذا ما سجله التاسيخ البشري واعرتف به املـصفون من أهل العلم، فقد ذكـر . الفاحتني

بــاألسدن، ) ِفْقــل(، أن اجلــيش اسســالمي حــني بلــغ مـطقــة »تومــا  أسنولــد«املستشــرق 
 -كتب األهايل املســيقيون   هــذه الـبالد إىل العـرب «وكان اجليش بقيادة أيب عبيده، 

يا معشر املسـلمني أنـتم أحـب إليــا مـن الـرو  وإن كـانوا علـى ديـــا، : يقولون -سلمنيامل
أنتم أوىف لـا وأسأف بـا وأكّف عن ظلمـا وأحسن والية عليـا، ولكـهم غلبونا على أمرنا 

 .وعلى مـازلـا
وغلّــ  أهــل محــ  أبــواب مــديـتهم دون جــيش هرقــل، وأبلغــوا املســلمني أن واليــتهم 

 . )21F١(»يهم من ظلم الرومان وتعسفهموعدهلم أحب إل
وممـا يتفـ  «: ويسجل هـذا املستشـرق إقـراسه وإعجابـه بالعـد  اسسـالمي حـني يقـو 

مــع هــذه الــروح الــيت تـطــوي علــى حســن معاملــة عمــر لرعايــاه مــن أصــقاب الــديانات 
األخرى، ما أثر عن عمر من أنـه أمـر أن يعطـى جمـذومون مـن الـصـاسى مـن الصـدقات، 

وهو ال يـسى الذميني حـىت   آخـر وصـاياه، إذ عهـد إىل مـن . يهم القوتوأن جيرى عل
 .خيلفه مبا يـبغي القيا  به   هذا املـصب السامي

ويصــل العــد  اسســالمي قمتــه حــني يــأمر خليفــة املســلمني سجــًال لــيس مـــهم بــل 
خيالفهم   العقيدة أن يقت  من أمري مسـلم ألنـه اعتـدى عليـه، فعـن أنـس بـن مالـك 

يا أمري املـؤمـني : ُكـا عـد عمر بن امطاب إذ جاءه سجل من أهل مصر فقا « :قا 
أجــرى عمــرو بــن العــاص اميــل مبصــر : ومــا لــك؟ قــا : هــذا مقــا  العاهــذ بــك، قــا  

ـــفرس: فأقبلــت فــر  يل فلمــا سآهــا الـــا  قـــا  حممــد بــن عمــرو فقــا  ي وسب الكعبــة، ــــ
: وط، ويقـــو ـ، فقـــا  يضـــربين بالســـفرســـي وسب الكعبـــة: فلمـــا دنـــا مـــين عرفتـــه فقلـــت
اجلــس، مث كتــب : قــا  فــو اهللا مــا زاد عمــر علــى أن قــا .. خــذها، وأنــا ابــن األكــرمني

فــدعا عمــرو : قــا . إذا جــاءك كتــايب هــذا فاقبــل واقبــل معــك بابـــك حممــد: إىل عمــرو
                                                 

 .  ٧٣ص ،الدعوة إلى اإلسالم ،توماس أرنولد) ۱(



 
 
 
 
 

 
 

 إلى تحرير المفاهيم والمصطلحات                                             سعيد حاربدعوة 

 

 -٢٥٩ -

: ال، قــا  فمــا بــا  عمــر يكتــب فيــك؟ قــا : أأحــدثت أنــت جـايــة؟ قــا : ابـــه، فقــا 
فو اهللا إنا لعـد عمر مبىن إذ حنن بعمرو وقد أقبل   إزاس : قا  أنس. عمرفقدما على 

أين املصري؟ فقا  : وسداء، فجعل عمر يلتفت هل يرى ابـه، فإذا هو خلف أبيه فقا 
: مث قـا . فضـربه حـىت أثخــه: دونـك الـدسة اضـرب ابـن األكـرمني، قـا : قا . ها أناذا

يا أمري املـؤمـني : فقا . إال بفضل سلطانه اجعلها على صلعة عمرو فو اهللا ما ضربك
لقد ضربت من ضربين، فقا  أما واهللا لو ضربته ما حلـا بيــك وبيــه حـىت تكـون أنـت 
الذي تدعه، يا عمـرو مـىت اسـتعبدا الــا  وقـد ولـدتم أمهـاتم أحـراساً؟ مث التفـت إىل 

 .)22F١(»انصرف ساشداً فإن سابك سيب فاكتب يل: فقا . املصري
ا العد  ساد اسسال  وانتشر وأقا  ميزان احل  بني الـا ، ومبثل هذا العد  مبثل هذ
وإذا كـــــا نستشــــهد بوقــــاهع ..   أمــــن وطمأنيـــــة  -مســــلمهم وكفــــاسهم  -عــــاش الـــــا 

وأحـــداث حـــدثت   عهـــد ابـــن امطـــاب سضـــي اهللا عــــه فمـــا ذلـــك إال ألن هـــذا العهـــد 
فواجــــاً، واتصــــاًال بــــني املســــلمني شــــهد فتوحــــاً وانتصــــاسات ودخــــو  الـــــا    ديــــن اهللا أ

وغريهم من الشعوب واألمم، فكثرت األحداث والوقاهع اليت تـد  علـى عـد  اسسـال ، 
وال ـلو بقية العهود اسسالمية من مثل هذه الصفقات الـاصعة   عد  املسـلمني مـع 

 .أعداههم
الــذي فيــه أمــوس الـــا  تســتقيم   الــدنيا مــع العــد  «: وقــا  شــيخ اسســال  ابــن تيميــة

 .)23F٢( »اشرتاك   أنواع اسمث أكثر مما تستقيم مع الظلم   احلقوق وإن مل تشرتك   إمث
فالدولة العادلة وإن كانـت كـافرة تسـتقيم هلـا أمـوس احليـاة ويعـيش الــا    سغـد مـن 

 -بســـته -العــيش بظلهــا، أال أنــه بســبب العــد  الــذي تقيمــه فــإن اهللا ســبقانه وتعــاىل 
احلياة، وأما إذا ظلمت وطغت فإن مصريها إىل الزوا ، ومـن يراجـع تـاسيخ  يقيم هلا أموس

 .البشرية القدمي واحلديث جيد مناذع عدة من الدو  اليت دالت بسبب ظلمها وطغيا�ا
                                                 

 . ١١٩ص ،تاريخ عمر بن الخطاب ،ابن الجوزي )۱(
 . ٨١ص ،و وظيفة الحكومة اإلسالميةأ ،الحسبة في اإلسالم ،ابن تيمية) ۲(
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 :حفظ العهد الذي بين المسلمين وغيرهم -٢

إذا كــان العــد  حــ  مــع كــل إنســان فــإن مــن كــان بيـــك وبيـــه عهــد أو ميثــاق فــإن 
كـــون أوســـع وأكـــرب، فالعهـــد وامليثـــاق سابـــط للعالقـــات بـــني الــــا  لتـظـــيم شـــؤون حقـــه ي

حيــاتم، وال يتــــاقض ذلــك مـــع الــوالء والـــرباء، إذ الوفــاء بالعهـــد صــفه واجبـــة علــى كـــل 
 .مسلم، وأما الغدس فهو من الصفات اليت ذمها اسسال  و�ى عـها

     : وقد حث القرآن الكرمي على االلتزا  بالعهود فقا  تعاىل
             

 ) .٩١:الـقل(     
من عاهـدته وّف بعهده مسـلماً كان أو كافراً، فإمنا العهد «: قا  ميـمون بن مهران

 . )24F١( »هللا تعاىل
وأوفوا مبيثاق اهللا إذا واثقتموه، وعقده إذا : يقو  تعاىل ذكره«: وقا  الطربي

 .)25F٢(»م حقاً ملن عاقدمتوه به وواثقتموه عليهعاقدمتوه، فأوجبتم على أنفسك
       ...: وقا  تعاىل موجبًا الوفاء بالعهد

 ).٣٤:اسسراء(
كل عقد وعهد جرى بني إنسانني فإنه جيب عليهما الوفاء «: قا  الفخر الرازي

 . )26F٣(»مبقتضى ذلك العقد والعهد
دخل   ذلـك ـد، فيــمـن العهـكل مـا أمـر اهللا بـه ونــهى عــه فهـو «: اعــوقا  الزج

مــا بــني العبــد وسبــه ومــا بــني العبــاد وبعضــهم الــبعض، والوفــاء بالعهــد هــو القيــا  حبفظــه 
 .)27F٤( »على الوجه الشرعي والقانون املرضي إال إذا د  دليل خاص على جواز الـقض

                                                 
 . ٢٠/١٠٧ ،التفسير الكبير ،الفخر الرازي) ۱(
 . ١٢/١٦٥ ،تفسير الطبري) ۲(
 . ٢٠/٢٠٥ ،التفسير الكبير ،الفخر الرازي) ۳(
 . ٣/٢٢٦الشوكاني، فتح القدير، ) ٤(
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وأوفـــوا بالعقـــد الـــذي تعاقـــدون الــــا    الصـــلح بـــني أهـــل احلـــرب «: وقـــا  الطـــربي
 .)28F١(»وفيما بيـكم أيضاً واسسال  

وقد ذّ  اهللا سبقانه وتعاىل الذين يـقضون العهود، وجعل من يفي بعهده مع 
اآلخرين كمن يفي بعهده وميثاقه مع سبه، وتصف اآلية األخرى   صوسة بليغة موقف 
الذين يـقضون العهود بصفة فيها من الرهبة والتخويف كمـظر املرأة اليت تـقض غزهلا 

 صـعه وغزله، وهذا فيه دليل وإشاسة إىل األسلوب األمح  الذي يتبعه الذي تعبت  
         : ناقضو العهود واملواثي ، فقا  تعاىل

              
 ).٩٢:الـقل(           

م وأوفــوا بعهــد اهللا وال تـقضــوا األميــان، فــإنكم إن فعلــتم ذلــك كـــت«: قــا  ابــن تيميــة
 .)29F٢( »مثل امرأة غزلت غزًال وأحكمته مث جعلته أنكاثاً 

ال تغــدسوا بقــو  لقلــتهم وكثــرتكم، أو لقلــتكم وكثــرتم، وقــد عزسمتــوه «: وقــا  الفــراء
 . )30F٣( »باألميان

كــانوا حيــالفون احللفــاء فيجــدون أكثــر مـــهم وأعــز، فيـقضــون حلــف «: قــا  جماهــد
 .)31F٤( »عن ذلكأولئك وحيالفون هؤالء الذين هم أعز، فـهوا 

ولذا فإن القوة اليت تستـد عليها بعض الدو  املعاصرة   نقضها للعهود واملواثيـ  
ال تصـــلح   اسســـال  ســـبباً للـــــقض مهمـــا كانـــت هــــذه القـــوة، ألن االلتـــزا  بــــالعهود 
واملواثيـ    اسسـال  ال يقـو  علــى القـوة والضـعف بـل يقــو  علـى مـدى االلتـزا  بــأوامر 

 .اىلاهللا سبقانه وتع
                                                 

 . ١٥/٨٤ ،تفسير الطبري) ۱(
 . ٣/١٩٠ ،الشوكاني، فتح القدير) ۲(
 . ١/٣٥١ ،قالمصدر الساب) ۳(
 . ١/٣٥١ ،تفسير مجاهد) ٤(
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أعزب الــا  عـن الظلـم، واتقـوا، «: وكتب عمر، سضي اهللا عـه، إىل عتبة بن غزوان
واحذسوا أن يـدا  عليــكم لغـدس مـــكم أو بغـي، فإنــكم إمنـا أدسكـتم بـاهللا مـا أدسكـتم علـى 
عهـد عاهــدكم عليـه، وقـد تقـد  إلـيكم فيمــا أخـذ علـيكم، فـأوفوا بعهـد اهللا وقومـوا علــى 

 .)32F١( »ناصراً أمره يكن لكم عوناً و 
إن عقــدت بيـــك «: وكتــب علــي بــن أيب طالــب سضــي اهللا عـــه إىل األشــرت الـخغــي

وبــني عــدوك عقــداً أو ألبســته مـــك ذمــة، فقــط عهــدك بالوفــاء، وساع ذمتــك باألمانــة، 
ـــا  أشـــد  ـــيس مـــن فـــراهض اهللا شـــيء الـ واجعـــل نفســـك جــــة دون مـــا أعطيـــت، فـــإن ل

م الوفـــاء بالعهــــود، فـــال تغـــدسّن بـــذمتك وال اجتماعـــاً عليـــه مـــع تفـــرق أهـــواههم مـــن تعظــــي
 .)33F٢(»ـيسن بعهدك

َكاَن بـَْنيَ ُمَعاوِيََة َوبـَْنيَ الرُّوِ  َعْهٌد، وََكاَن َيِسُري َحنَْو ِبالِدِهْم َحىتَّ «: وقد سوى أبو داود
اللَّـُه َأْكبَــُر، اللَّـُه : يـَُقـو ُ  ِإَذا انـَْقَضى اْلَعْهُد َغزَاُهْم، َفَجـاَء َسُجـٌل َعلَـى فـَـَرٍ ، أَْو بِـْرَذْوٍن، َوُهـوَ 

ــاءٌ ال َغــَدسَ  ــُر، َوَف َــُة َفَســأَلَُه، فـََقــا َ .. َأْكبَـ ــِه ُمَعاوِي ــِإَذا َعْمــُرو بْــُن َعَبَســَة، فََأْسَســَل إِلَْي : فـَـََظــُروا َف
ـْوٍم َعْهـٌد فَـال َيُشـدُّ ُعْقـ: يـَُقو ُ  َـِْعُت َسُسوَ  اللَِّه  نَـُه َوبـَـْيَن قـَ َدًة َوال َيُحلَُّهـا َمْن َكاَن بـَيـْ

َقِضَي َأَمُدَها، َأْو يـَْنِبَذ ِإلَْيِهْم َعَلى َسَواٍء،  )34F٣(.»فـََرَجَع ُمَعاوِيَةُ  َحتَّى يـَنـْ
عالقاتـه مـع غـري  أما الغدس فقد حرمه اسسال  و�ى عـه، فقد أقـا  املصـطفى 

ة، كانـت املسلمني على عد  الغدس أو الغيلة أو اميانة، وأوصـى اجلـيش بوصـايا عديـد
وصــــيته بعــــد  الغــــدس أو الغيلــــة مــــن أبــــرز هــــذه الوصــــايا، فقــــد سوى اسمــــا  مســــلم   

َلْيَماَن بْــِن بـَُريْــَدَة َعــْن أَبِيــِه قَــا َ  وُ  اللَّــِه «: صــقيقه َعــْن ُســ اَن َسُســ ريًا  َكــ َر أَِمــ ِإَذا أَمَّــ
ًرا، ُمثَّ  َعَلى َجْيٍش َأْو َسرِيٍَّة َأْوَصـاُه ِ  َخاصَِّتِه بِتَـْقَوى اللَّهِ  ِلِمَني َخيـْـ َن اْلُمْسـ َوَمْن َمَعـُه ِمـ

َر بِاللَّـِه، اْغـُزوا، َوال تـَُغلُّـوا، ـــــِم اللَّـِه ِفـي سَ ـاْغُزوا بِاْســ: َقا َ  ـاتُِلوا َمـْن َكَفـ ِبيِل اللَّـِه، َق
                                                 

 . ٩١ص ،خطب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ووصاياه ،محمد أحمد عاشور )۱(
 . ٦٢١ص ،شرح الشيخ محمد عبده ،نهج البالغة )۲(
 . ٤/١١٣؛ ومسند اإلمام أحمد، ٤/١٤٣سنن الترمذي، : ؛ وانظر٤/٦٣لحافظ المنذري، ، اسنن أبي داود )۳(
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ُلـوا َوِليــًدا لمــات   هـذه الك«: قـا  الــووي.. )35F١(» َوال تـَْغـِدُروا، َوال َتْمثـُُلـوا، َوال تـَْقتـُ
 .)36F٢( »حترمي الغدس وحترمي الغلو : من احلديث فواهد جممع عليها، وهي

وحّذس عليه الصالة والسال  من الغدس، وتوّعد الغادسين مبا أعد اهللا هلم يـو  القيامـة 
مــن امــزي والعــاس حــني يرفــع هلــم لــواء يعــرفهم الـــا  بــه فيفضــقهم اهللا يــو  القيامــة أمــا  

.. )37F٣( »ِلُكلِّ َغاِدٍر ِلَواٌء يـَْوَم اْلِقَياَمِة، يـُْعَرُف بِـهِ  «: والسال  اماله ؛ فقا  عليه الصالة
 .)38F٤(»  احلديث غلظ حترمي الغدس«: قا  ابن حجر

الغـــدس مـــن صـــفات املــــافقني الـــذين يبغضـــهم اهللا، فقـــد سوى  وجعـــل املصـــطفى 
َأْربَــٌع َمــْن ُكــنَّ ِفيــِه َكــاَن ُمَناِفًقــا «: قَــا َ  البخــاسي َعــْن َعْبــِد اللَّــِه بْــِن َعْمــرٍو َأنَّ الـَّــِيبَّ 

ُهنَّ َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمَن النـَِّفاِق َحتَّـى يَـَدَعَها ِإَذا : َخاِلًصا، َوَمْن َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمنـْ
 .)39F٥(»اْؤُتِمَن َخاَن، َوِإَذا َحدََّث َكَذَب، َوِإَذا َعاَهَد َغَدَر، َوِإَذا َخاَصَم َفَجرَ 

اهللا سبقانه وتعاىل مـن نفسـه خصـماً ملـن يغـدس وخيـون تشـديداً وتغليظـاً  بل جعل
هلذا الذنب، وقـد أخـرب عـن ذلـك الــيب عليـه الصـالة والسـال    احلـديث الـذي يرويـه 

ي اللَّــه َعـْــه َعــِن الـَّــِيبِّ  َرَة َسِضــ : قَــاَل اللَّــهُ «: قَــا َ  البخــاسي   صــقيقه َعــْن َأِيب ُهَريـْــ
ـا خَ  ُمُهْم يـَـْوَم اْلِقَياَمـةِ َثالثٌَة أََن َل : ْصـ ّرا فََأَكـ ََ ُحـ ـا ٌل َب ـمَّ َغـَدَر، َورَُجـ ـي ُث ٌل َأْعَطـى ِب َرُجـ

و  سواية ابن ماجه .. )40F٦(»َثَمَنُه، َوَرُجٌل اْسَتْأَجَر َأِجيًرا فَاْستَـْوَفى ِمْنُه َوَلْم يـُْعِط َأْجَرهُ 
 .، أي غلبته   امصومة)41F٧(»َوَمْن ُكْنُت َخْصَمُه َخَصْمُتهُ  «: واسما  أمحد

                                                 
ـــود: م؛ وانظـــرأخرجـــه مســـل )۱( ـــدارمي، ٥/١٢٠، ؛ وســـنن الترمـــذي٧/٢٧٣ ،ألبـــي داود ،عـــون المعب ؛ ٢/٢١٥؛ وســـنن ال

 . ٥/٣٥٨ ،، ومسند اإلمام أحمد٢/٩٥٣وسنن ابن ماجه، 
 . ٢٧، ص٢ج ،بشرح النووي ،صحيح مسلم )۲(
 . ١/٤١٧ام أحمد، ؛ مسند اإلم٢/١٤٤؛ سنن الترمذي، ٢/٦٢سنن أبي داود،  ؛١٢/٤٣ ؛ صحيح مسلم،أخرجه البخاري )۳(
 . ٦/٢٨٤ ،فتح الباري ،لعسقالنيا )٤(
؛ ٥/٢٠؛ وســنن الترمــذي، ١٢/٤٢٣؛ وســنن أبــي داود، ٢/٤٦ ،صــحيح مســلم: ؛ وانظــر١/٨٩ ،فــتح البــاري ،لعســقالنيا )٥(

 . ٢/١٨٨؛ ومسند اإلمام أحمد، ٨/١١٧وسنن النسائي، 
 . ٤/٤٧٨ ،فتح الباري، لعسقالنيا )٦(
 . ٢/٣٥٨ ،ومسند اإلمام أحمد ؛٢/٨١٦ ،هسنن ابن ماج: انظر )۷(
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الغدس أو اميانة حىت مع أعداهه و  أصعب الظـروف الـيت مـرت  ومل يُعَرف عـه 
بــا الدولــة، فعلــى الــرغم مــن االضــطهاد الــذي وقــع علــى املســلمني قبــل هجــرتم مث احملــن 
واحلروب اليت شــها الكفـاس علـيهم، إال أ�ـم مل يلجـأوا إىل الغـدس أو الغيلـة   الـرد علـى 
أعــداههم، حــىت أقــر هــؤالء األعــداء بفضــل هــذه الصــفة ومتيزهــا   املســلمني بعامــة و  

يــدعوه هرقــل حــني  -قبــل إسـالمه -خباصــة، فهــذا أبــو سـفيان بــن حــرب  سسـو  اهللا 
 :ويسأله عن صفاته، وكان مما سأله جاءه كتاب سسو  اهللا 

ٍة ال َنْدسِي َما ُهَو فَاِعٌل ِفيَها ال، َوَحنُْن ِمـُْه ِ  : فـََهْل يـَْغِدُس؟ قـُْلتُ : قَا َ « : قَا َ .. ُمدَّ
ُر َهِذِه اْلَكِلَمةِ   .)42F١( »وَملَْ ُمتِْكينِّ َكِلَمٌة أُْدِخُل ِفيَها َشْيًئا َغيـْ

وبــذا االلتــزا  بالعهــد تعامــل املســلمون مــع غــريهم علــى الــرغم ممــا واجهــوه مــن غــدس 
 .وخيانة من أعداههم وجراهم استكبت ضدهم

ف املـصفون من مفكري الغرب بذه اجلراهم اليت استكبها بـو قومهم باسم وقد اعرت 
ـــــذكر أن  ـــــاسيخ ي ـــــى اسســـــال  واملســـــلمني، فالت ـــــ  املصـــــاحل، أو القضـــــاء عل التقـــــرس وحتقي

وشـــددوا احلصـــاس، فطلـــب أهـــل بيـــت  -  محالتـــم -الصـــليبيني حاصـــروا بيـــت املقـــد 
لــى أنفســهم وأمــواهلم، فوافــ  هلــم األمــان ع) طـكــرد(املقــد  مــن قاهــد احلملــة الصــليبية 

علـــى ذلـــك، وأعطـــاهم سايـــة يرفعو�ـــا علـــى املســـجد األقصـــى لتـــد  علـــى أمـــا�م، ولكـــن 
 .الصليبيني غدسوا بذا األمان وقّتلوا باملسلمني

مـــا حـــدث   القـــد   -ساهـــب مديــــة لـــوبري  -) سميونـــد داجيـــل(ويصـــوس املـــؤسخ 
ىل قومـــا علــى أســواس القــد  حــدث مــا هــو عجيــب بــني العــرب عـــدما اســتو «: فيقــو 

وبُقـــرت ! وبرجهـــا، فقـــد ُقطعـــت سؤو  بعضـــهم، فكـــان هـــذا أقـــل مـــا ميكـــن أن يصـــيبهم
بطون بعضهم فكانوا يضطرون إىل القذف بأنفسهم من أعلى األسـواس، وحـرق بعضـهم 
  الـاس، فكان ذلك بعد عذاب طويل، وكان ال يُرى   شواسع القد  ومياديـها سوى 

لعرب وأيديهم وأسجلهم، فال مير املرء إال على جثث قتالهم، ولكن أكدا  من سؤو  ا
                                                 

 . ١/٢٦٣، ومسند اإلمام أحمد ؛١٢/١٠٥، وانظر صحيح مسلم ؛١/٣٥ ،فتح الباري للعسقالني )۱(
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أن قتـل صـرباً ) سيكـاسدو (أو  مـا بـدأ بـه  -وكـان.. هذا مل يكن سوى بعـض مـا نـالوه 
أمــا  معســكر املســلمني ثالثــة آالف أســري مســلم ســلموا إليــه أنفســهم بعــد أن قطــع هلــم 

 . )43F١(»اف أعما  القتل والسلبعهداً حبقن دماههم، مث أطل  لـفسه العـان   اقرت 
وعلـــى الـــرغم مـــن اجلـــراهم الـــيت استكبهـــا الصـــليبيون إال أن املســـلمني مل يقـــابلوا ذلـــك 
باملثــل فلــم يغــدسوا بــم ومل خيونــوهم، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فقــد التــز  املســلمون 

الح سـة من هذه الزسة فتح صـ ٩٠فبعد «.. بامُُل  اسسالمي الرفيع   التعامل معهم
ما يزيد على ماهه ألف غريب  -القد  -الدين بيت املقد ، فماذا فعل؟ لقد كان فيها 

ـــح هلـــم بـــامروع لقـــاء مبلـــغ قليـــل يدفعـــه  بـــذ  هلـــم األمـــان علـــى أنفســـهم وأمـــواهلم، ـو
املقتــدسون مـــهم، وأعطــاهم مهلــة للخــروع أسبعــني يومــاً، فجــال مـــهم أسبعــة ومثــانون ألفــاً 

وغريهـا، مث أطلـ  كثــرياً مـن الفقـراء مــن غـري الفديـة، وأدى أخــوه  حلقـوا بـإخوا�م   عكــا
امللــك العــاد  الفديــة عــن ألفــي سجــل مـــهم، وعامــل الـســاء معاملــة ال تصــدس عــن أسقــى 

وملـا أساد البطريـرك اسفرجنـي أن خيـرع، ــح لـه بـامروع . ملك مـتصر   العصـر احلـديث
واقـــرتح بعـــض . ة مـــاال يعلمـــه إال اهللاومعـــه مـــن أمـــوا  البيـــع والصـــخرة واألقصـــى والقيامـــ

) ال أغدس بـه(حاشية صالح الدين عليه أن يأخذ ذلك املا  العظيم، فأجاب السلطان 
 . )44F٢(»ومل يأخذ مـه إال ما كان يأخذه من كل فرد

إن هذه املعاملة هي ما يقرسه اسسـال    العالقـة مـع غـري املسـلمني، فـإذا كـان هـذا 
م، بل كيف مبن يعيش بني غري املسلمني ويتعامل معهم وقت احلرب فكيف بوقت السل

ويستفيد من أنظمـتهم وقـوانيـهم، وميـاس  شـعاهره وعباداتـه، مث يقـر لـفسـه بعـد ذلـك أن 
 .إن ذلك ليس إال صوسة من صوس الغدس!! خيالف هذه القوانني واألنظمة

ة دمــاههم، إن الغـدس بغـري املســلمني، أو ظلمهـم، أو أكــل أمـواهلم بالباطــل، أو إباحـ
 .بزعم الوالء والرباء، إمنا يتـاقض مع أسس اسسال  وقواعده وأحكامه

                                                 
 . ٤٠٢ص ،حضارة العرب ،غوستاف لوبون )۱(
 . ١٠٤ص ،من روائع حضارتنا، مصطفى السباعي )۲(
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 :حسن معاملة غير المسلمين -٣
إن مبدأ الوالء والرباء ال يعين سوء معاملة غـري املسـلمني، سـواء كـانوا   بالدهـم أ  

القــانون،   بــالد املســلمني، بــل هلــم كامــل احلقــوق اسنســانية مــا دامــوا ملتــزمني بالـظــا  و 
وقد حث اسسال  على حسن معاملة غري املسلمني، وحرمة أمواهلم ودماههم، فقـد قـا  

.. )45F١( » َمْن َأِمَن رَُجًال َعَلى َدِمِه فـََقتَـَلُه فَِإنَُّه َيْحِمُل ِلَواَء َغْدٍر يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  «: الـيب 
َتــَل ُمَعاَهــًدا لَــْم يَــِرْح رَاِئَحــَة  «: وقــا   اْلَجنَّــِة، َوِإنَّ رِيَحَهــا ُتوَجــُد ِمــْن َمِســيَرِة َمــْن قـَ

 .)46F٢( »َأْربَِعيَن َعاًما
مســرية العــد  واسنصــاف   معاملتــه لغــري املســلمني، حــىت وإن   وقــد ســاس الـــيب 

كانوا   بالدهم، فقد أوصى عليه الصالة والسال  خرياً بأهل مصر، على الرغم من أن 
ت اسسال  فقد ذكر عليه الصالة والسـال   ذكـر مصر مل تكن   ذلك الوقت قد دخل

ـًرا، فَـِإنَّ َلُهـْم ِذمَّـًة «: بقوله َستَـْفَتُحوَن َأْرًضا يُْذَكُر ِفيَها اْلِقيَراُط، فَاْستَـْوُصوا بَِأْهِلَها َخيـْ
 .)47F٣( »َورَِحًما

كان أو  عقد عقده مع اليهود، وحدد ) املديـة املـوسة(يثرب  وحني دخل الـيب 
عــة العالقــة بــني الطــرفني، وحفــظ هلــم دمــاءهم وأمــواهلم وأعراضــهم، بــل وحــريتهم فيــه طبي

 .)48F٤(»لليهود ديـهم وللمؤمـني ديـهم«الديـية، فقد جاء   ن  العهد 
). ٢٥٦:البقرة(         :وقد قا  اهللا تعاىل

 ).٩٩:يونس(        : وقا  تعاىل
  سجل من األنصاس من بين سامل بن عـوف  -نزلت هذه اآلية«: قا  ابن عبا 

: لم، فقـا  للــيب ــــيُقا  لـه احلصـيين، وكـان لـه ابــان نصـرانيان، وكـان هـو سجـل مس
 . )49F٥(»أال استكرمها، فإ�ا قد أبيا إال الـصرانية، فأنز  اهللا فيه ذلك

                                                 
 . أخرجه ابن ماجه )۱(
 . ٦/٢٦٩ ،شرح صحيح البخاري ،فتح الباري )۲(
 .  ١٦/٩٦ ،صحيح مسلم) ۳(
 . ١١ص ،الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة ،محمد حميد اهللا: في انظر نص العقد ) ٤(
 .٨٧ص ،سماحة اإلسالم ،أحمد عمر الحوفي) ٥(
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ألهــل جنــران مــن الـصــاسى عقــداً أثبــت هلــم فيــه حقــوقهم، فقــد   وقــد عقــد الـــيب 
، وعلـى ألهـل جنـران وحاشـيتهم جـواس اهللا، وذمـة حممـد الــيب «:   ذلـك العقـدكان 

أنفسهم وملتهم وأسضـهم وأمواهلم، وغاهبهم، وشاهدهم، وبيعهم، وصلواتـهم، ال يغريون 
 .»أسقفاً عن سقيفته وال ساهباً عن سهبانيته

ـــ وقـــد تعامـــل الــــيب  ـــة، جيهلهـــا كث ري مـــن مـــع غـــري املســـلمني معاملـــة إنســـانية ساقي
املســلمني اليــو ، فقــد كــان حيضــر والهــم أهــل الكتــاب، ويغشــى جمالســهم، ويواســيهم   
مصــاهبهم، ويعــاملهم بكــل املعــامالت الــيت يتبادهلــا التمعــون   مجاعــة حيكمهــا قــانون 
واحــد، وتشــغل مكانــاً مشــرتكاً، فقــد كــان يقــرتض مـــهم نقـــوداً ويرهــــهم متاعــاً، ومل يكــن 

ه عــن إقراضــه، فــإن بعضــهم كــان ثريــاً وكلهــم يتلهــف علـــى أن ذلــك عجــزاً مــن أصــقاب
يقــرض سســو  اهللا، وإمنــا كــان ذلــك تعليمــاً لألمــة وتثبيتــاً عمليــاً ملــا يــدعوا إليــه مــن ســال  
ووهـــا ، وتـــدليًال علـــى أن اسســـال  ال يقطـــع عالقـــات املســـلمني مـــع مـــواطـيهم مـــن غـــري 

 .)50F١(»ديـهم
سـن معاملـة غـري املسـلمني، فهـذا عمـر بـل إن املفـاء كـان يوصـي بعضـهم بعضـاً حب

َوأُوِصـيِه ِبِذمَّـِة … أُوِصـي اْمَِليَفـَة ِمـْن بـَْعـِدي …  «: ابن امطاب سضـي اهللا عــه يقـو 
َأْن يُوَىف َهلُـْم ِبَعْهـِدِهْم، َوَأْن يـَُقاتَـَل ِمـْن َوسَاهِِهـْم، َوَأْن ال يَُكلَُّفـوا فـَـْوَق  اللَِّه َوِذمَِّة َسُسولِِه 

 .)51F٢(» ِتِهمْ طَاقَ 
وقــد حفــظ اسســال  لغــري املســلني حقهــم ومل يفــرق بيـــهم وبــني املســلمني   ذلــك، 

 .)52F٣( »َأدِّ اَألَمانََة ِإَلى َمِن ائْـَتَمَنَك، َوال َتُخْن َمْن َخاَنكَ «: قا  سسو  اهللا 

                                                 
 .٣/٢٥٦ ،شرح صحيح البخاري ،فتح الباري) ۱(
 .٦/١٦٨ ،أخرجه البخاري) ۲(
 .٣/٤١٢ مسند اإلمام أحمد،) ۳(
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اتـَُّقــوا َدْعــَوَة  «: مــن الظلــم ولــو كــان املظلــو  غــري مســلم فقــا  وقــد حــذس الـــيب 
 .)53F١( » ْظُلوِم، َوِإْن َكاَن َكاِفًرا، فَِإنَُّه لَْيَس ُدونـََها ِحَجابٌ اْلمَ 

وقــــد فهــــم املســــلمون هــــذا التوجيــــه الـبــــوي علــــى وجــــوب محايــــة حقــــوق الـــــا  وعــــد  
تــازع   دسع «ظلمهم، وال أد  على ذلك مما فعله علي بن أيب طالب سضي اهللا عــه حـني 

الــدسع دسعــي ومل أبــع ومل : ضــي شــريح، قــا  علــيلــه مــع نصــراين وجـــدها، فاخـــتصم إىل القا
مـا الـدسع إال : أهب، فسأ  القاضي ذلك الـصراين فيمـا يقـو  أمـري املـؤمـني، فقـا  الـصـراين
يــا أمــري املــؤمـني : دسعــي، ومــا أمــري املــؤمـني عـــدي بكــذاب، فالتفــت شــريح إىل علــي يســـأله

قضـــى شـــريح للـصـــراين و .. أصـــاب شـــريح، مـــايل بيــــة: هـــل لـــك بيــــة؟ فضـــقك علـــي وقـــا 
بالــدسع، ألنــه صــاحب اليــد عليهــا، ومل تقــم بيـــة علــى خــالف ذلــك، فأخــذها هــذا الرجــل 

أمـا أين أشـهد هـذه أحكـا  أنبيـاء، أمـري املـؤمـني : ومضى، مل ميـش خطـوات حـىت عـاد يقـو 
الــدسع ! أشــهد أن ال إلــه إال اهللا وأن حممــداً سســو  اهللا! يــديـين إىل قاضــيه فيقضــي يل عليــه 

ـــا أمـــري املـــؤمـنيد اتبعـــت اجلـــيش وأنـــت مـطلـــ  مـــن صـــفني، فخرجـــت مـــن بعـــريك . سعـــك ي
 .)54F٢(»فقا  علي سضي اهللا عـه أما إذا أسلمت فهي لك. األوسق

ومــــن يتتبــــع التــــاسيخ اسســــال  جيــــد فيــــه صــــوساً ناصــــعة ملعاملــــة املســــلمني لغــــريهم مــــن 
تــه، ومل يكــن مبــدأ أصــقاب الــديانات األخــرى، تتجلــى فيهــا ـاحــة اسســال  وعدلــه وسمح

 .الوالء والرباء حاهالً دون تلك املعاملة احلسـة، بل كان هذا املبدأ دافعاً لتلك املعاملة
إن مفهــــو  الــــوالء والــــرباء مــــن املفــــاهيم الــــيت أســــيئ اســــتخدامها لــــدى بعــــض أبـــــاء 
اسســال ، ممــا حيتــاع معــه إىل أن يتصــدى أهــل العلــم لبيــان حقيقــة مفهــو  الــوالء والــرباء 

ى تطبيقــه علــى الواقــع،   ظــل فهــم صــقيح للـصــوص الشــرعية وداللتهــا، مــن غــري ومــد
 .تعصب لرأي أو موقف، ومن غري جتاوز كذلك ملعىن الوالء والرباء

                                                 
  .٣/٣١٤، اإلمام أحمد دمسن )۱(
 .٣٩ص ،يوسف القرضاوي ،غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي) ۲(
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 دار اإلسالم ودار الحرب: ثانياً 

للتفريــ  بــني بــالد  »داس اسســال  وداس احلــرب  «اســتخد  الفقهــاء قــدمياً مصــطلح 
حيـــث كـــان املســـلمون بصـــفة عامـــة يعيشـــون داخـــل مـطقـــة  املســـلمني والـــبالد األخـــرى،

جغرافية حمددة هلا صفاتا ومكوناتا القاهمة على العقيدة اسسالمية، وقد اسـتخد  هـذا 
املصــــطلح   ســــياق السياســــة الشــــرعية الــــيت كــــان املســــلمون عليهــــا   ذلــــك الوقــــت، 

 :وسـعرض تعريفات لكال املصطلقني

 : دار اإلسالم -١
داس اسســـــال  هـــــي الـــــيت نزهلـــــا املســـــلمون وجـــــرت عليهـــــا أحكـــــا  «: قـــــا  اجلمهـــــوس

 .)55F١( »اسسـال ، وما لـم جتر عـليه أحـكا  اسسـال  لـم يكـن داس إسـال  وإن الصقها
 .)56F٢(»تصري داس إسال  بظهوس أحكا  اسسال  فيها«: وقد عرفها الكاساين بقوله

كـا  اسسـال ، وميـاس  فيهـا وعلى هذا فـداس اسسـال  هـي الـداس الـيت تسـود فيهـا أح
وهــذه الــداس جيــب أن حيــافظ عليهــا . املســلمون شــعاهرهم اسســالمية دون خــوف أو فتـــة

 .املسلمون ويدافعوا عـها
واشـــرتط الفقهـــاء أن تكـــون الـــداس حمكومـــة باسســـال ، ومل يشـــرتطوا أن يكـــون مجيـــع 

 .سكا�ا من املسلمني

حـىت لـو مل يكـن فيهـا «س إسـال  بل ذهب بعض الفقهاء إىل أن الـداس قـد تكـون دا
مــواطن مســـلم مــا دا  حاكمهـــا مســلماً ويطبـــ  أحكــا  اسســـال ، و  هــذا املعـــىن يقـــو  

                                                 
 .٣٦٦ص ،أحكام أهل الذمة ،ابن القيم الجوزية) ۱(
 .٧/١٣٠ ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني) ۲(
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وليس من شرط داس اسسال  أن يكـون فيهـا مسـلمون بـل يكفـي كو�ـا «بعض الشافعية 
 .)57F١(»  يد اسما  وإسالمه

ت شـعاهر اسسـال  وتعترب الداس داس إسال  حىت ولو كـان أهلهـا فاسـقني، فمـا دامـ«
 .)58F٢( »ظاهرة با، فإنه ال يسلبها هذه الصفة أن يفس  أهلها

وبـذا يتبـني سأي اجلمهـوس بـأن الــداس ال تعـد داس إســال  إال بظهـوس أحكـا  اسســال  
 . عليها

وذهب أبو حـيفة ومن معه إىل أ�ا تعتـرب داس إسـال  إذ كـان فيهـا مسـلمون يـأمـون 
 .هذه الداس متاسة لداس اسسال  على أنفسهم وأعراضهم، وكانت

(أما إذا انتفـى األمـان ولـم تـكن الداس مالصـقة لداس اسسـال  فتعتـرب داس حرب
59F

٣(. 

والواقـــع املعاصــــر يشــــري إىل أنــــه ال أمهيــــة للمجــــاوسة واملالصــــقة فقــــد تغــــريت ســــبل 
كمـا االتصا ، إذ يسـتطيع اسنســان أن يصـل إىل أبعـد نقطـة   العـامل   أقـرب وقـت  

أن هيبـــة األمـــم والـــدو  مل تعـــد مبظـــاهر القـــوة الـــيت يراهـــا الــــا ، بـــل أصـــبقت القـــوة 
العســكرية أحــد عـاصــر القـــوة، وليســت مجيعهــا، فقــوة الـــدو  تقــا  بقــوة اقتصـــادها، 
ودوسهــا السياســي، وعالقاتــا بالــدو  األخــرى، وقوتــا العلميــة، وتقــدمها التقــين، وغــري 

 .ذلك من أسباب القوة

                                                 
 .٨/١٤، شرح الوجيز ..فتح العزيز ،لرافعيا) ۱(
 . ٢٨٦ص ،مصنفه النظم اإلسالمية ،فيمصطفى كمال وص) ۲(
؛ محمــد ١٧٠ص ،آثــار الحــرب ،لزحيلــيا؛ ٧/١٣٠ ،بــدائع الصــنائع ،الكاســاني ؛٤/١٧٥ ،حاشــية ابــن عابــدين: انظــر) ۳(

 .٥٣ص ،العالقات الدولية في اإلسالم ،أبو زهرة
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 : حربدار ال -٢
وهـــي الــــداس الــــيت ال تســــودها أحكــــا  اسســــال  الديـيــــة والسياســــية وال يكــــون فيهــــا 
السلطان للقاكم املسلم، بل يكون فيهـا السـلطان واملـعـة للكفـاس وظهـرت فيهـا أحكـا  

وذهب املتأخرون إىل اشرتاط أن ال يكـون بيـهـا وبـني الدولـة اسسـالمية عهـد أو . الكفر
 :الفقهاء   تعريف داس احلرب إىل سأينيعالقات سلمية، وقد اختلف 

يـــرى أن داس احلـــرب هـــي الـــيت تظهـــر فيهـــا أحكـــا  الكفـــر وال يكـــون  :الـــرأي األول
السلطان واملـعة فيها للمسـلمني، وال تطب  فيها أحكـا  اسسـال ، ولـيس بيـهـا وبـني داس 

(اسسال  عهد، وهذا سأي اجلمهوس
60F

١(. 
 .)61F٢(»وس أحكا  الكفر فيهاتصري داس الكفر بظه«: يقو  الكاساين

ومــــا مل جتــــر عليــــه أحكــــا  اسســــال  مل يكــــن داس إســــال  وإن «: ويقــــو  ابــــن القــــيم
 .)62F٣(»الصقها

وعلى هذا الرأي فإن االخـتالف بـني داس اسسـال  وداس احلـرب يكـون بظهـوس املـعـة 
وإن مل ) داس اسســال (والســلطان، فأميــا دولــة ظهــرت لإلســال  فيهــا مـعــة وســلطان فهــي 

 ).داس احلرب(ظهر لإلسال  قوة أو سلطان فهي ت
وقد ذهب إىل هذا الرأي أبو حـيفة والزيدية، ومذهبهم من ذلك أن  :الرأي الثاني

الداس ال تصري داس حرب إذا كانت املـعـة والسـلطان لغـري املسـلمني، بـل ال بـد أن تتـوافر 
 :فيها ثالثة شروط

 .أن تظهر فيها أحكا  الكفر -
 .ة بداس احلربأن تكون متصل -
أي باألمــــان اسســــالمي (أن ال يبقــــى فيهــــا مســــلم أو ذمــــي آمـــــاً باألمــــان األو   -
 .)63F٤()األو 

                                                 
 . ٤/٣٣١ ،؛ والفتاوي الكبرى١/٤١٥ ،المقنع ،ابن قدامه: انظر) ۱(
 . ٧/١٣٠ ،ع الصنائع في ترتيب الشرائعبدائ ،لكاسانيا) ۲(
 .٢/٣٦٦ ،أحكام أهل الذمة ،ابن قيم الجوزية) ۳(
 .٢/٢٣٢؛ والفتاوى الهندية، ٢/١٧٥؛ وحاشية ابن عابدين، ٧/١٣١ ،بدائع الصنائع ،الكاساني: انظر) ٤(
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ومل يـظـــر أصـــقاب هـــذا الـــرأي إىل املـعـــة والقـــوة والســـلطان وإمنـــا نظـــروا إىل األمـــان 
بالـســبة للمســلم وللــذمي، ويرتتــب علــى هــذا الــرأي أن هـــاك نوعــاً مــن الــدياس ال يـطبــ  

 :م داس اسسال  وال داس احلرب وهيعليهم حك
 .الداس اليت ال يتقق  للمسلمني فيها سلطان أو مـعة -
 .الداس اليت تتاخم املسلمني -

 : دار العهد -٣
ظهــرت فكــرة داس العهــد بعــد اســتقراس الدولــة اسســالمية وتـظــيم أموسهــا، وتطــوست 

.. لــة اسســالمية هــذه الفكــرة مــع تطــوس عالقاتــا وبظهــوس أحكــا  وظــروف جديــدة للدو 
مـــع ) غـــري حربيـــة(فبعـــد أن كانـــت احلـــروب قاهمـــة ومل يكـــن للدولـــة اسســـالمية عالقـــات 

الدو  األخرى نشأت ظروف جديدة، كان من بيـها استقراس الدولة اسسالمية، واتساع 
سقعتها، واتصاهلا بدو  وشعوب خمتلفة، لذا فقد توجه الفقهاء لبقث هذه احلالة، فهذه 

كمهــا املســلمون حــىت تطبــ  فيهــا شــريعتهم، ولكــن أهلهــا دخلــوا   عهــد مل حي »الــداس«
املسلميـــن وعهــدهم علــى شــراهط اشــرتطت وقواعــد عيـــت، فتقــتفظ مبــا فيهــا مــن شــريعة 

 . أحكا ، وتكون شبيهة بالدو  اليت مل تتمتع بكامل استقالهلا لوجود معاهدة معها
ــــــي  وعهـــــــــــالمية مبواثــــــــسبالدولــــة اس -ودـــــــــأو دوس العه -وتـــرتبط داس العهـــد  ـود،  ـ

كما تـصرف تسـمية داس العهـد إىل الـبالد الـيت مل حتـاسب املسـلمني أو تعـاديهم حبيـث 
تشــمل دوس العهــد مجيــع الــبالد الــيت تــرتبط مبواثيــ  تـــظم العالقــة بــني الدولــة اسســالمية 
ود وغريها، إىل جانب أ�ا تشمل البالد األخرى اليت ال توجد بيـها وبني املسلمني عهـ

(أو مواثي  إال أ�ا مل حتاسبم أو تساعد حماسبيهم
64F

١(. 
                                                 

 . ١٥٤ص ،موسوعة الفقه اإلسالمي ،فؤاد النادي: انظر) ۱(
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وإذا كان هذا سأي الفقهـاء قـدمياً، فمـا هـي الرؤيـة حنـو تقسـيم العـامل إىل داس إسـال  
 وداس حرب؟

جنــد مــن املهــم طــرح بعــض التســاؤالت لإلجابــة عـهــا حــىت تالمــس واقــع املســلمني 
س اسسـال ، ومــن ذلـك مــدى ضــروسة داس احلــرب ودا: بعيـداً عــن الفهـم احملــدد للمصـطلح

هل تقسيم العامل إىل داس حرب وداس إسال  يدخل   أبواب : االلتزا  بذا التقسيم، أي
 !األحكا  الشرعية الثابتة اليت ال جتوز خمالفتها؟

فقد ذهب عدد من الفقهاء إىل أن هذا التقسيم ال دليل عليه من الكتاب والسـة، 
التـــاسخيي الـــذي عاشـــه املســـلمون األواهـــل، حيـــث فرضـــت  وإمنـــا اســـتمد قوتـــه مـــن الواقـــع

علـيهم الظـروف الـيت مـروا بـا ودولـتهم الـاشــئة ومـا واجهتـه مـن حـروب، وكـذلك ســيادة 
احلــرب بصــفة عامــة بــني الــدو    تلــك احلقبــة التاسخييــة، إىل أن يقســموا العــامل إىل داس 

(إسال  وداس حرب
65F

١(. 
ع، ال على أسا  الشرع، ومن حمض صـيع إن هذا التقسيم مبين على أسا  الواق«

الفقهـــاء   القـــرن الثـــاين اهلجـــري، وأنـــه مـــن أجـــل ترتيـــب بعـــض األحكـــا  الشـــرعية   
إن داس : املعامالت وحنوها، وأن احلرب هـي السـبب   هـذا التقسـيم، فيمكـــا أن نقـو 

ا احلــرب هــي جمــرد مـطقــة حــرب ومســرح معركــة بالـســبة لــداس اسســال  الــيت فرضــت عليهــ
األوضــاع   املاضــي أن تتكتــل، وأن تعتــرب الــبالد غــري اسســالمية   مركــز العــدو الــذي 
برهـت األحداث على نظراته العداهية للمسـلمني، فهـو تقسـيم طـاسئ بسـبب قيـا  حالـة 

واحلقيقـــة أن . احلـــرب أو احلـــرب نفســـها، فهـــو يـتهـــي بانتهـــاء األســـباب الـــيت دعـــت إليـــه
 .حدة كما هو سأي الشافعيالدنيا حبسب األصل هي داس وا

فليس املراد من التقسيم أن جيعـل العـامل حتـت حكـم دولتـني، أو كتلتـني سياسـيتني، 
تشـــمل الــــبالد : تشـــمل بـــالد اسســــال  حتـــت حكـــم دولـــة واحــــدة، واألخـــرى: إحـــدامها

                                                 
 . ٥١ص ،العالقات الدولية في اإلسالم ،؛ محمد أبو زهرة١٦٧ص ،الحربآثار  ،وهبة الزحيلي: انظر) ۱(
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األجـبيـــة   ظـــل حكـــم دولـــة واحـــدة، وإمنـــا هـــو تقســـيم حبســـب تـــوافر األمـــن والســـال  
 . )66F١(»ووجود اموف والعداءللمسلمني   داسهم، 

للعــــامل إىل تقســــيم  »الثـــــاهي«ويــــد  علــــى ذلــــك أن الفقهــــاء عــــدلوا عــــن التقســــيم 
وهــو داس اسســـال  وداس احلــرب وداس العهــد، ولــو كــان األمــر حكمــاً الزمــاً ملــا  »ثالثــي«

هل جيب الوقوف عـد هذا التقسيم؟ أ  ميكن : جتاوزه الفقهاء، وهـا يأيت السـؤا  اآلخر
جتهـاد فيــه وإعـادة حبــث داللتـه، إذ طــرح بعـض الفقهــاء املتـأخرين تقســيمات جديــدة اال

مثل أمـة الـدعوة وأمـة اسجابـة، ونظـر إىل العالقـة بـني املسـلمني وغـريهم باعتباسهـا عالقـة 
دعوة قاهمة على تبليغ الرسالة اسسالمية، فالسال  واحلرب ليسا مها العالقة الطبيعية بني 

إمنـــا مهـــا مـهجـــان   العالقـــات الدوليـــة، قـــدمياً وحـــديثاً، يأخـــذ بـــم املســـلمني وغـــريهم و 
 .املسلمون وفقاً للقاجة   ضوء الضوابط الشرعية احلاكمة هلما

كمـا طـرح آخـرون مصـطلح داس اسســال  حكمـاً وحقيقـة، وداس اسسـال  حكمــاً ال 
(حقيقــة، وداس احلــرب

67F

باعتباسهــا تقســيماً جديــداً   زمــن حــدثت فيــه حتــوالت كثــرية    )٢
العالقــــات الدوليــــة املعاصــــرة تــــأثر بــــا املســــلمون، ســــواء كــــانوا   بلــــدا�م أ    البلــــدان 
األخــرى، مثــل الــبالد الــيت يعــيش فيهــا املســلمون باعتبــاسهم أقليــة، علــى الــرغم مــن كثــافتهم 

موعــة مــن الــدو  اسســالمية، مثــل املســلمني وعــددهم الــذي يتجــاوز عــدد املســلمني   جم
  اهلـد والصـني وسوسـيا وغريهـا مـن بلـدان العـامل، كمـا أن هــاك حالـة مـن اهلجـرة والتـقـل 

 .ألسباب شىت يصبح فيها املسلمون مواطـون   بلدان غري إسالمية
نظـر إىل ويقو  هذا التقسيم على املزع بني الرؤية القدمية للعامل والرؤية املعاصـرة، إذ 

 :العامل بفئات ثالث، وهي
البالد اسسالمية اليت يعيش فيه املسلمون ويتعاملون فيمـا بيــهم معـامالت إسـالمية 

ــــــــوتطبــــ  أحكامــــاً إس ــــاة كاالقتصـ ــــب احلي ـــــالمية   معظــــم أو بعــــض جوان اد والقــــانون ـــــ
                                                 

 . ١٩٦ص ،فقه اإلسالميلآثار الحرب في ا ،وهبة الزحيلي) ۱(
 .  ٢/٣٧٢ ،مدخل القيم ،العالقات الدولية في اإلسالم ،سيف عبد الفتاح: انظر )۲(
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أي أ�ـــا داس ) داس اسســــال  حقيقـــة وحكمـــاً (واألســـرة وغريهـــا، فأطــــلقوا عليهـــا مصـــطلح 
 . سالمية   حقيقتها وحكمهاإ

أمـــا الـــداس األخـــرى، وهـــي الـــداس الـــيت ال يكـــون غالبيـــة سكانــــها مـــن املسلمــــني، وال 
تطبــ  فيهــا أحكــا  اسســال  السياســية أو االقتصــادية أو القانونيــة أو االجتماعيــة، لكــن 
املســـلمني الـــذين يقيمـــون فيهـــا يتمتعـــون حبقـــوق متــــقهم مماسســـة عقاهـــدهم وعبـــاداتم، 

عامالتم الشخصية، كما أن القوانني واألنظمة الساهدة   تلك الداس ال جتربهم علـى وم
أي ) داس إسـال  حكماً ال حقيقة(خمالفـة ديـهم، فـظر الفقهـاء إىل هـذه الداس باعتباسها 

أ�ا ليست داس إسال  حقيقة لكــا نعاملها حكماً معاملة داس اسسال  للوصف السـاب  
مـــن الـــدوس يــــمكن أن يطبـــ  علـــى البلـــدان الـــيت تقـــيم فيهـــا األقليـــات  هلـــا، وهـــذا الــــوع

اسســــالمية، مثـــل الـــدو  الغربيـــة الـــيت يعـــيش فيهـــا جمموعـــات مـــن املســـلمني ال يشـــكلون 
أغلبية، و  هذه احلالة فإن تطبي  هذا التقسيم يلزمهم بالتعامل مـع هـذه الـدو  معاملـة 

مة وعد  خمالفتها مع احتفاظهم بشخصيتهم إسالمية من حيث االلتزا  بالقوانني واألنظ
 . الديـية

إن هذا التقسيم خيرع املسلمني   الغرب والـدو  األخـرى الـيت يشـكلون فيهـا أقليـة 
من العزلـة الـيت فرضـت علـيهم بسـبب تقسـيم العـامل إىل داس إسـال  وداس حـرب، إذ أ�ـم 

عــات توصــف بســبب ذلــك يعيشــون حالــة مــن االضــطراب، فهــم يعيشــون   دو  وجمتم
بأ�ــا جمتمعــات غــري إســالمية، كمــا أ�ــا ال متـــعهم مــن مماسســة حقــوقهم ســواء كــانوا مــن 

 .مواطـيها أو من املهاجرين املقيمني فيها
إن هـــذا التقســـيم دفـــع بـــبعض املســـلمني إىل اســـتغال  حالـــة االضـــطراب، واختـــاسوا 

ممــا يعــين مماسســة  علــى البلــدان الــيت تقــيم فيهــا األقليــات اسســالمية) داس احلــرب(وصــف 
أحكــا  داس احلــرب، مــن اســتخدا  للعـــف والقتــل والتــدمري، وهــذا مــا حــدث   بعــض 

إىل ســاحة املواجهــة مــع جمتمعــاتم أو العزلــة  -هـــاك -البلــدان الغربيــة، ودفــع باملســلمني 
 . أساء لإلسال  واملسلمني بصفة عامة -هذا الفعل -عـها، بل 
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تشكل بدايـة ) داس اسسال  حكماً ال حقيقة(ديد إن دساسة وافية هلذا املصطلح اجل
ملشــروعية الوجــود اسســالمي   الغــرب، وحــًال ملشــكلة االنتمــاء واهلويــة لــدى املســلمني 
ـــــديين  ـــــة االنتمـــــاء ال ـــــة االنتمـــــاء اجلغـــــرا  ألوطـــــا�م وهوي ـــــازعهم هوي ـــــذين تتـ الغـــــربيني ال

 .سسالمهم
البلدان اسسالمية الـيت وقعـت وإىل جانب األقليات ميكن تطبي  هذا التقسيم على 

حتـــــت ســـــيطرة القـــــوى االســـــتعماسية أو االحـــــتال  املباشـــــر وتكـــــون الســـــيادة فيهـــــا لغـــــري 
أي أ�ــا ) داس االســرتداد(املســلمني، وهــي األساضــي الــيت يطلــ  عليهــا الفقهــاء مصــطلح 

تفقـــد صـــفة داس اسســـال  بصـــفة مؤقتـــة ويعمـــل املســـلمون علـــى اســـرتدادها، فمثـــل هـــذه 
 ).داس اسسال  حكماً ال حقيقة(كن أن تطب  عليها أحكا  الدياس مي

ومثل ذلك أيضاً املـاط  اليت تسيطر عليها القوى اماسجة على الـظا  السياسـي أو 
ومــا يصــطلح عليــه حاليــاً بــالقوى االنفصــالية الــيت تفــرض ) البغــاة(مــا يســميه الفقهــاء بـــ 

يـهـــا   حماولـــة لالنفصـــا  غـــري ســـيطرتا علـــى تلـــك املــــاط  وتطبـــ  فيهـــا أنظمتهـــا وقوان
 .املشروع عن الدولة األ 

داس اسســــال  حكمـــاً ال (إن مثـــل هـــذه احلـــاالت يــــمكن أن يطبـــ  عليهـــا أحــــكا  
 ).حقيقة

مـــا أمهيـــة هـــذا التقســـيم وحنـــن نعـــيش   عـــامل تـــداخلت فيـــه : ولعـــل ســـاهل يســـأ 
بـة عـن ذلـك تعيـدنا األنظمة والقوى ومل يعد هـاك فرق كبـري بـني أقسـا  العـامل؟ واسجا

بأن هذا التقسيم ترتتب عليه أحكا  لدى املسلمني، فهمها بعضهم فهمـاً : إىل القو 
خاطئـــاً يتطلـــب حتديـــدها ووصـــفها الوصـــف الشـــرعي الصـــقيح حـــىت ال يـقـــرف فيهـــا 

تــــل املــــوازين، ويــــربز مــــن يــــربس تطبيــــ  أحكــــا  مل تشــــرع أصــــ ًال ملثــــل تلــــك ـالفهــــم، ـو
بوقت احلرب على التمعات اسسـالمية أو التمعـات  احلاالت، فيطب  أحكا  خاصة

األخـــرى الـــيت ليســـت بـــداس حـــرب ولـــيس بيـهـــا وبـــني املســـلمني حـــرب، بـــل جيـــد فيهـــا 
 .املسلمون أمـهم وأما�م
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ومثل هـذه الـدعوات بـرزت بعـد أحـداث احلـادي عشـر مـن سـبتمرب حـني ا تقسـيم 
ن علــى املســلمني أن خيتــاسوا فســطاط احلــ  وفســطاط الباطــل، وأ) فســطاطني(العــامل إىل 

ــــزعم أ�ــــم مجيعــــاً  ــــة ب ــــب ذلــــك أحكــــا  أباحــــت دمــــاء الغــــربيني كاف ــــني الفــــريقني، وترت ب
!! وأن قـتلهم واجـب، سـواء مـن حـاسب مــهم أ  مل حيـاسب!! أعداء لإلسال ) صليبيني(

  السكن والعمـل والعالقـة ) الكفاس(عن ) التمايز(بل ا توجيه املسلمني   الغرب إىل 
 .من القتل واجلرح واألذى) الكفاس(ال يصيبهم ما يصيب  حىت

إن مثل هذه الـدعوات لقيـت صـدى عــد بعـض املسـلمني الـذين سـاءهم مـا يلقـون 
ــــبالد اسســــالمية،  مــــن ظلــــم واضــــطهاد   أمــــاكن كثــــرية، مثــــل فلســــطني وغريهــــا مــــن ال

 .واستجابًة لدعوات العـف والقتل والتدمري
م خاطيء لألحكا  الشرعية، وال بـد مـن الرجـوع إن مثل هذا املوقف ناشئ عن فه

إىل مصادس هذه األحكا  والتيقن مـها واحلـرص الشـديد علـى عـد  االسـتجابة لـدعوات 
 .تعطي جانباً من احلكم وتغفل جوانب كثرية

إن هـــذا االلتـــزا  نـــابع مـــن حـــرص املســــلم علـــى أن يعمـــل باسســــال  وأحكامـــه كمـــا 
ال يتبع هواه أو أهواء اآلخرين، كما أن التزامه ليس سدة شرعها اهللا سبقانه وتعاىل، وأن 

وال ) حمـوس امـري(و) حموس الشر(فعل، لعمل اآلخرين، فهو ال يـظر إىل تقسيم العامل إىل 
، بـل يـطلـ  موقفـه )مـن لـيس معــا فهـو ضـدنا(قـاهم علـى أن ) اآلخـر(يكون موقفه مـن 

 .من احلكم الشرعي القاهم على الدليل
آلساء وغريها تدفع باملسلمني إىل االجتهاد مرة أخرى   سؤيتهم للعا  إن مثل هذه ا

، بـل تعيـد الـظـر   التقسـيم )داس احلـرب(و) داس اسسـال (وما قا  عليه التقسـيم القـدمي 
ذاته ومدى مالءمته للواقع املعاصر للمسـلمني ولغـريهم مـن الشـعوب، مث مـا هـو املوقـف 

 ح وحدة األمة وتعدد الدو ؟ من تعدد الدو  اسسالمية، ومصطل
بـــل إن فكـــرة تقســـيم العـــامل إىل داسيـــن أو ثـــالث فكـــرة يصـــعب اعتمادهـــا طريقـــة 
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وحيدة للتعامل مع العامل، بل حىت مـع واقـع املسـلمني، إذ أن هـذا التقسـيم قـاهم علـى 
وحــدة األمــة ووحــدة الدولــة، أي أن املســلمني كــانوا يعيشــون   دولــة واحــدة متثــل أمــة 

رب هذه األمة أو الدولة عن حالة واحدة يعيشها املسلمون   كافة أسجاهها، واحدة، تع
وقيـــا  كيانـــات شـــبه مســـتقلة داخـــل هـــذه ) األمـــة(بـــل حـــىت   فـــرتات ضـــعف الدولـــة 

الدولــة، مل تكــن هــذه الكيانــات تعــرب عــن حالــة جديــدة، أو دولــة أو أمــة جديــدة، بــل  
اليم الـــيت اصـــطلح عليهـــا كانـــت تعـــرب عـــن موقـــف يتخـــذه حـــاكم أو حكـــا  هـــذه األقـــ

وكـان ) األمـة(تاسخيياً بالدو  لكـها   واقع احلا  كانت تعترب نفسها جزءاً من الدولـة 
احلـاكم العـا    تلـك املرحلـة ) مليفـة املسـلمني(يعرب عـها مبواقف عدة أبرزهـا الـدعاء 

لة داخـــل ومل تكـــن هـــذه األقـــاليم أو الـــدو  شـــبه املســـتق) األمـــة(باعتبـــاسه ممـــثًال للدولـــة 
الدولــة اسســالمية الواحــدة متــاس  دوساً ســيادياً أو تعــرب عــن حالــة مـفصــلة لدولــة ذات 

 .شخصية قانونية مستقلة
) اسسالمي(أن االنتماء إىل الدين ) األمة -الدولة (ولعل مما يشري إىل هذا املفهو  

بطـــة كــان ميثـــل جـســية األشـــخاص املـتســبني هلـــذه الدولـــة، فلــم يكـــن هـــاك جـســـية مرت
بـــاسقليم وإمنـــا كانـــت اجلـســـية مرتبطـــة بـــدين الدولـــة حـــىت عــــد غـــري املســـلمني مـــن سعايـــا 

وهــو مصــطلح ديــين إســالمي كــان يعــرب ) أهــل الذمــة(الدولــة اسســالمية فــإن تســميتهم بـــ 
عــن جـســيتهم أو انتمــاههم إىل الدولــة اسســالمية ألن غــريهم كــانوا حيملــون صــفة أخــرى 

 .سبني، أو املعاهدين، وكانوا يـسبون إىل أقاليمهممثل املستأمـني، أو احملا
إذ انفصــــــل ) األمــــــة-الدولــــــة(لكــــــن نظــــــرة إىل الواقــــــع تشــــــري إىل غيــــــاب مفهــــــو  

املصــطلقني ليغطيــا دالالت متعـــددة فمفهــو  األمـــة اسســالمية املعاصـــر ال يــد  علـــى 
يادة، وحدة الدولة وإمنا هو سباط يقو  على أسا  الدين، وجيمـع دوًال خمتلفـة ذات سـ

تلـف   مواضـع أخـرى،  تلتقي   مصاحلها أحياناً مع غريها من الدو  اسسالمية، ـو
بل يصل امـالف أحيانـًا إىل احلـرب واالقتتـا  مثلمـا حـدث بـني إيـران والعـراق مـا بـني 

والـــــيت كانـــــت ( ، واحلــــرب الـــــيت داست بــــني باكســـــتان وبـــــغالديش ١٩٨٨ – ١٩٨٠
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 ، وغريهـا مـن احلـروب والصـراعات ١٩٧١ك عا  وذل) تسمى باكستان الشرقية قدمياً 
اليت نشبت بني الدو  اسسالمية، ولعـل الصـوسة الـيت تعـرب عـن جتمـع املسـلمني ودوهلـم 
متثلت   قيا  مـظمة هي مـظمة املؤمتر اسسالمي اليت جتمع معظم الدو  اسسالمية، 

ل نقطـة التقـاء بـني مبفهومها السياسـي والسـيادي، بـل متثـ) األمة(لكن املـظمة ال متثل 
 .املسلمني شأ�ا شأن املـظمات الدولية األخرى

والواقع أن امالف بني مفهو  وحدة األمة والدولة أو افرتاقها يرتبط بالتاسيخ 
والسريوسة العملية حلياة املسلمني أكثر من استباطه بالـصوص القطعية، إذ أن وسود 

       : الـصوص الشرعية بوحدة األمة كقوله تعاىل
، ميكن أن يستد  به كال املعـيني، أي أن )٩٢:األنبياء(   

األمة والدولة مها شيء واحد، وأن األمة مبعـاها الواسع الذي يفيد االنتماء إىل الدين 
وليس اسقليم، والفـيصل   كال األمرين هو التطبي  العملي هلذا املفهو ؛ واسسال  ال 

ة عـلى أسا  مفهو  األمة الواحدة وإن اختلفت مكوناتا ميـع أو يـفي قيا  الدول
 .اجلغرافية والبشرية، بل يطلب ذلك ويعمل له
الدولة، فهذه الواليات املتقدة األمريكية،  -التاسيخ املعاصر شاهد على قيا  األمة 

وكــــدا واهلــــد والصـــني وسوســـيا، وكلهـــا أساض شاســـعة، ودو  واســـعة األطـــراف، متعـــددة 
لــديانات، وخمتلفــة األقــاليم، أي أن القــو  بالدولــة األمــة، أو الدولــة الواســعة األجـــا  وا

أمــر واقعــي، لكــن ذلــك أيضــاً ال ميـــع مــن قيــا  الــدو  املتعــددة ذات االنتمــاء إىل األمــة 
 .الواحدة، كشأن الدو  اسسالمية اليو 

والقـــو  بوجـــوب وحـــدة األمـــة اسســـالمية   دولـــة واحـــدة يعـــين عـــد  مشـــروعية 
و  اسسالمية القاهمة حالياً، وهذا ما مل يقل به أحد من الفقهاء املعاصرين، ألن الد

القـــو  بعـــد  املشـــروعية يرتتـــب عليـــه أحكـــا  كثـــرية، وهـــذا مـــا وقـــع فيـــه بعـــض أبــــاء 
اسسال  حني اعتمدوا أساليب العـف والتشدد والتطرف انطالقاً من عد  مشـروعية 

 .الواقع القاهم لبلدان املسلمني
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أدى هــذا املــل إىل شــيوع مصــطلقات كثــرية، كــالتكفري، ووجــوب اهلجــرة إىل وقــد 
داس اسســال ، أو مجاعــة املســـلمني الــيت يســـعى هــؤالء سقامتهـــا، أو إىل التجمعــات الـــيت 

 .أقاموها وأعطوها حكم داس اسسال  ووصفوا غريها بداس الكفر أو احلرب أو الردة
تعدد الدو  اسسالمية مـع انتماههـا إىل  ولقد حبث عدد من الفقهاء املتأخرين حالة

ال ميكن   هـذا العصـر أن تتكـون حكومـة «: أمة اسسال ، يقو  الشيخ حممد أبو زهرة
تـشـر : إسالمية واحـدة، بـل لكـل إقلـيم دولتـه، وتلتقـي مجيعهـا علـى كلمـة مـن اهللا تعـاىل

عامــة، ويكــون التعــاون بــني الـــا ، وتــربط العالقــات علــى أســس مــن الوحــدة اسنســانية ال
املســــلمون فيهـــا دعـــاة حـــ ، يتقـــد اقتصـــادهم، وتتقـــد سياســـتهم، وتتقـــد أو تتقـــاسب 
جيوشهم، وكل إقليم له سهيسه املختاس اختياساً حراً من شعبه من غري أن تكون له مواالة 

 . )68F١(»لغري املسلمني
إن الدولـــة اسســـالمية الواحـــدة مـــن قبيـــل «: ويقـــو  الـــدكتوس حممـــد طلعـــت الغـيمـــي

ــدوب   اسســال  ولــيس مــن قبيــل الواجبــات، إن الـذي يــأمر بــه اسســال  هــو األخــوة امل
بني املسلمني، واألخـوة ال تسـتدعي حتمـاً ولزامـاً الوحـدة، ومـن مث فـإن نوعـاً مـن الرابطـة 
الــيت تقــو  علــى التــآخي والــود واحملبــة هــو الــذي يــربط بــني الــدو  اسســالمية، وذلــك هــو 

ية، أما ما يتجاوز ذلك إىل سابطة أقوى فهو من األمـوس الـيت الفرض على الدو  اسسالم
 . )69F٢(»ندب إليها املسلمون

بـــل ذهـــب بعـــض الفقهـــاء املتقـــدمني إىل جـــواز تعـــدد الـــدو    األمـــة اسســـالمية 
والــذي عـــدي فيــه أن عقــد اسمامــة ... «: املتقــدة، فهــذا إمــا  احلــرمني اجلــويين يقــو 

افات ـأي متقـــــاسب املســــــ(ط واملخـــــالف لشخصـــــني   صـــــقيع واحـــــد متضــــــاي  امطـــــ
لــــل بــــني ـــــــغــــري جــــاهز، وقــــد حص) واحلــــدود ل اسمجــــاع عليــــه، وأمــــا إذا بعــــد املــــدى ـو

فلالحتمـــا    ذلـــك ) أي تباعـــدت املســـافات بـــني البلـــدان(اسمـــامني شســـوع الــــوى 
 . )70F٣( »جما ، وهو خاسع عن القواطع

                                                 
  .١٢٠ص ،المجتمع اإلنساني في ظل اإلسالم ،الشيخ محمد أبو زهرة )۱(
 . ٥١ص ،األحكام العامة في قانون األمم ،يمينمحمد طلعت الغ )۲(
 .  ٤٢٥ص، كتاب اإلرشاد في قواطع االعتقاد ،إمام الحرمين الجويني )۳(
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هــذا يقتضــي أن تكــون  قــد يظــن الــبعض أن«: وهــذا مــا قــرسه عبــد القــادس عــوده بقولــه
الـبالد اسسـالمية كلهـا حتــت حكـم دولـة واحــدة، والـبالد األجـبيـة كلهــا حتـت حكـم دولــة 
واحدة، وهو ظن ال أسا  لـه مـن الواقـع، فالـظريـات اسسـالمية مل توضـع علـى أسـس أن 
تكــون الــبالد اسســالمية حمكومــة حبكومــة واحــدة، وإمنــا وضــعت علــى أســا  مــا يقتضــيه 

سال  يقتضي أن يكون املسـلمون   كـل بقـاع األسض يـداً واحـدة، يتجهـون اسسال ، واس
اجتاهاً واحداً، وتسوسـهم سياسـة واحـدة، وأبسـط الصـوس وأكفلهـا بتققيـ  هـذه الغايـة أن 
تكون كل بالد اسسال  حتت حكم دولة واحدة، ولكن ليست هذه هي الصـوسة الوحيـدة 

أن حتقـــ  مـــع قيـــا  دو  متعـــددة   داس الـــيت حتقـــ  اسســـال ، ألن هـــذه األهـــداف ميكـــن 
اسسال  ما دامت هذه الدو  تتجه اجتاهـاً واحـداً، وتسـري علـى سياسـة واحـدة، وال يتــاىف 
هذا مع الـظا  القاهم اآلن   البالد العربية بعد قيا  جامعة الدو  العربيـة الـيت تعمـل علـى 

 .توحيد االجتاهات والسياسات   الدو  العربية املختلفة
ال يتـاىف مع قيا  جامعة إسالمية تتكون مـن كـل الـدو  اسسـالمية وتشـرف عليهـا و 

وتعمـل علــى توحيــد أغراضــها واجتاهاتــا، وعلــى حـل مــا يثــوس فيهــا مــن نــزاع داخلــي، وال 
يتـــاىف اسســال  مــع أي نظــا  آخــر مــا دا  هــذا الـظــا  حيقــ  األهــداف اسســالمية، وأن 

يــــداً واحــــدة علــــى مــــن عــــاداهم، وأن يكــــون هــــذه األهــــداف هــــي أن يكــــون املســــلمون 
 .)71F١(»اجتاههم واحداً وسياستهم واحدة

ولعـــل الـمـــوذع األوسويب   التوحـــد مـــن خـــال  االحتـــاد األوسويب ميثـــل صـــوسة ميكـــن 
القيــا  عليهــا، حيــث احتفظــت الــدو  بســيادتا وشخصــيتها القانونيــة   ظــل سياســة 

قضــايا الداخليــة واماسجيــة، مــع احتفــاظ كــل عامــة متقاسبــة أحيانــاً ومتطابقــة أحيانــاً   ال
دولـــة بـــامش مـــن احلريـــة   اــــاذ القـــراسات واألنظمـــة والقـــوانني اماصـــة بـــا، وميكـــن أن 
تكـــون للعـــرب أو املســـلمني جتـــربتهم اماصـــة بـــم لتققيـــ  صـــوسة مـــن صـــوس التوحـــد   

 . السياسات واملواقف مع احتفاظ كل إقليم بسيادته وشخصيته القانونية
                                                 

 . ١/٢٩٠ ،اإلسالمفي التشريع الجنائي  ،عبد القادر عودة )۱(
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ــــا يـــأيت دوس املؤسســـات املشـــرتكة الـــيت تصـــبح حمـــوس سســـم السياســـة العامـــة هلـــذه وه
الصـوسة مـن العالقــة بـني الــدو  والتمعـات اسســالمية، أمــا أن يـتم القفــز علـى الواقــع أو 
جتاهلــه أو إطــالق األحكــا  العامــة بعــد  مشــروعية الواقــع باعتبــاسه خيــالف مــا ســاس عليــه 

ية هلــا خصوصـيتها بتقسـيم العـامل إىل داسيـن، داس لإلســال  املسـلمون خـال  مرحــلة تاسخيــ
وداس للقــرب، فــإن ذلــك لــن يعــا  واقــع املســلمني ولــن حيــل مشــكالتم، بــل ميكــن أن 

إنـــه خيـــالف مـــا قـــا  عليـــه اسســـال  مـــن التعدديـــة والتــــوع   ظـــل الوحـــدة الديـيـــة : نقـــو 
 .والفكرية
حــىت هــذا الــزمن غــري مانعــة مــن ) ربداس اسســال  وداس احلــ(إن فاعليــة هــذا التقســيم «

مراجعته وإعادة الـظر فيه، من غري أن حيسب الـبعض أن ذلـك انتهـاك حلكـم شـرعي، فتغـري 
البيئة الدولية وبروز متغريات   الـظـا  الـدويل تتطلـب مجلـة مـن العـاصـر الدافعـة إىل املراجعـة 

  عـاصــر قســمة جديــدة املـهجيــة، وتشــري إىل مــربسات حاـــة قــد تــدفع إىل ضــروسة البقــث 
ال شـك أن بـروز الـدو  القوميـة واملسـألة الشـرقية . وأصـو  الشـريعة »الواقع«تستلهم عـاصر 

وا�يــاس الدولــة العثمانيــة وامالفــة الــيت استبطــت بــا، وتبــد  عـاصــر ومفاصــل حاـــة، تفــرض 
 .والتفكري با تفكرياً مـهاجياً عميقاً ) قسمة جديدة(

عمــوسة لــيس كمــا يتصــوس تقســيم حــدود ولكـــه أعمــ  مــن إن التقســيم الــدويل للم
ذلك وأوسع، فرمبا تكون فكرة احلدود أحـد عـاصـره، ولكـن تظـل الـقطـة اجلوهريـة فيـه 

، ومـن مث )تغريات(ومآالت ) عالقات(وحاالت ) أوصاف(هو أنه يشري إىل تصوسات 
يل، جيـــب إعـــادة الـظـــر   هـــذه الرؤيـــة ضـــمن سؤى خاصـــة بالـظـــا  االقتصـــادي الـــدو 

وعمليــات االعتمـــاد املتبــاد ، وسؤى التبعيـــة ومســـالك االســتعماس اجلديـــد، واملـظمـــات 
الدولية غـري احلكوميـة، وتغـري مفهـو  احلـدود والدولـة القوميـة والسـيادة، وبـزوغ مفـاهيم 
ـــة العامليـــة، والتعلـــيم مـــن أجـــل الســـال ،  مســـاندة لفكـــرة الكونيـــة والعامليـــة، مـــن املواطـ

السكان، التـمية االجتماعية، املدن، والتمع املدين، : اط والرؤى ومؤمترات دولية الـش
 .)72F١( »والتدخل الدويل حلقوق اسنسان، وثوسة املعلومات وسلطة املعرفة

                                                 
 . ٢/٣٦٤مدخل القيم،  ،العالقات الدولية في اإلسالم ،سيف الدين عبد الفتاح) ۱(
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إن اجتهادًا جديدًا لطبيعة العالقة بني املسلمني وغريهم، سيعيد هذه العالقة إىل 
 الـا  ودعوتم إليه باحلكمة أصوهلا الشرعية، وسيقق  سسالة اسسال    الوصو  إىل

واملوعظة احلسـة، وجيعل للمسلمني حضوسًا إنسانيًا وعامليًا واضقًا   العالقات 
اسنسانية الدولية، إن ذلك ال يعين أن يذوب املسلمون   غريهم أو يكونوا تبعاً هلم أو 

لتهم إىل يغريوا من معتقداتم وعباداتم وأخالقهم، بل يعين أن يـقل املسلمون سسا
        : الـا  كافة تـفيذًا لقوله تعاىل

 ).٢٨:سبأ(      
إن الفهم الصقيح ملصطلقي داس اسسال  وداس احلرب، وإنزاهلما مــزلتهما احلقيقية 

 .حيق  للمسلمني حضوسهم املعاصر وجيـبهم كثرياً من املشكالت
س احلــــرب لتطبيــــ  أحكــــا  وبغــــري هــــذا ســــيتم توظيــــف مصــــطلقا داس اسســــال  ودا

خاصة بظروف وحاالت معيـة على مجيع احلاالت، إذ أن تقسيم العامل إىل داس إسال  
وداس حرب يرتتب عليه بعض األحكا  اليت ذكر الفقهاء كثرياً مـها ، مثل العقود الـيت 

لم الوفـاء بـا أ  ال؟ ـــيعقدها املســلمون مـع غـريهم   داس احلـرب وهـل جيـب علـى املس
..   داس اسســال  كالتعامــل بالربــا وغــريه ) احلــربيني(عقــود الفاســدة الــيت يعقــدها أو ال

وكـذلك إقامــة املسـلم   داس احلــرب وإقامــة غـري املســلم   داس اسسـال ، ومــدى التــزا   
كالـــدين والوكالـــة والكفالـــة وغريهـــا، ) اآلخـــر(كـــل طـــرف بـــاحلقوق الواجبـــة عليـــه حنـــو 

ــــ ــــيت جيــــب تطبيقهــــا عل ــــات ال   داس اسســــال ، وكــــذا ) احلــــريب(ى غــــري املســــلم والعقوب
العقوبات اليت يلتز  با املسلم   داس احلرب، وهل جيب على املسلم التقاضـي   داس 
احلـــرب، واملوقـــف مـــن أحكـــا  القاضـــي الـــذي يوليـــه غـــري املســـلمني   حالـــة ضـــعفهم 

ســلمني وخضــوعهم لغــري املســلمني؟ وغــري ذلــك مــن األحكــا  الــيت بــىن عليهــا بعــض امل
تباحوا ســــرقة ـاليــــو  سؤيــــتهم لآلخــــرين، فــــأفتوا حبــــل دمــــاء وأمــــوا  غــــري املســــلمني، واســــ
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أمــواهلم، وهتــك أعراضــهم، وقــتلهم، علــى الــرغم مــن أ�ــم مواطـــون   بــالد املســلمني 
 . كما يطل  عليهم   الشريعة اسسالمية  »أهل ذمة«وهم 

ا مســلمون ومياسســون حيــاتم وامتــد األمــر إىل الــبالد غــري اسســالمية الــيت يعــيش فيهــ
وعقاهــدهم وعبــاداتم دون تــدخل مــن تلــك الــدو  أو قمــع، فأبــاحوا التهــرب مــن دفــع 

  داس احلـرب، واالمتــاع عـن كـل التـزا  مـايل جتـاه الدولـة  »مكوسـاً «الضراهب باعتباسها 
مثـل أو امدمات اليت توفرها هلم برسـو  ماليـة، كمـا أبـاحوا االسـتفادة مـن العقـود احملرمـة 

 .التعامل بالربا وبيع امموس وحلم امــزير وغريها من املعامالت، حبجة أ�م   داس حرب
وامتد هذا الفهم إىل طريقة التعامل مع مواطين تلك الدو ، فـأفتوا ألنفسـهم حبـل 
دمـــاههم، ألن حكومـــاتم ليســـت حكومـــات إســـالمية، وأن بعضـــها حيتـــل بعـــض بـــالد 

أو غـري ذلـك مـن األسـباب، فـأفتوا  »إسـراهيل«تعني  املسلمني، أو أن تلك احلكومات
بإباحــة دمــاء ســكان تلــك الــبالد، بــزعم أ�ــم شــركاء مــع حكومــاتم   تلــك اجلــراهم، 
على الـرغم مـن أن كثـرياً مـن مـواطين تلـك الـدو  ال يقبـل بسياسـة حكومتـه، ويعـاسض 

ومســريات، مواقفهــا ضــد املســلمني، وكثــرياً مــا خــرع مواطـــو تلــك الــدو    مظــاهرات 
ومـــع ذلــك فقـــد اعتـــربهم .. كوماتمــــــــتهم ملـــا تقـــو  بــه حـــــوكتبــوا، وحتـــدثوا عـــن معاسض

فتعالــــــت أصــــــوات .. تـطبــــــ  علــــــيهم أحكــــــا  احلــــــربيني ) حــــــربيني(بعــــــض املســــــلمني 
االنفجـــاسات والتــــدمري، ومتزقــــت أجســــاد املســــاملني مــــن الرجــــا  والـســــاء واألطفــــا    

واألمــاكن العامــة، وخســر املســلمون، حيــث  الشــواسع واألسصــفة والقطــاسات واملطــاسات 
كان اسسال  يـتشر   بلدان وجمتمعات غربية وشرقية كثرية واستفعت أعداد الداخلني 
  اسســـــال  أو الداسســـــني لـــــه أو املهتمـــــني بشـــــأنه، وإذ بـــــه اليـــــو  يرتاجـــــع أمـــــا  هـــــذه 

 .التصرفات واألعما  اليت ال ميكن أن توصف إال باألعما  املخالفة لإلسال 
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 الجهاد: ثالثاً 

لعل من غـري املتصـوس أن يعيـد املسـلمون حبـث مشـروعية اجلهـاد، إذا وسدت اآليـات 
الشــريفة والســـة الـبويــة املطهــرة، وتطبيقــات ذلــك   الســياق التــاسخيي اسســالمي ممــا ال 
يدع جماًال للقديث عن مشروعية اجلهاد   اسسال ، إال أن حترير هـذا املفهـو  لـيس   

ودالالته لكن   الفهم املعاصر لـدى بعـض املسـلمني، الـذين سبطـوا بـني مفهـو   حقيقته
اجلهــاد ومماسســة العـــف وخاصــة أن هــذا املصــطلح يـفــرد بإســالميته امالصــة إذ ال يوجــد 

 .مصطلح ديين متفرد للقتا    األديان األخرى
ذا فإن فاجلهاد كلمة إسالمية صرفه ال مثيل هلا   مفردات اللغات األخرى، ول

علمًا بأن هذا  »احلرب املقدسة«تفسريها لدى الغربيني هو أن كلمة اجلهاد تعين 
ال يد  على حقيقة اجلهاد إذ ليست   اسسال  حرب  »احلرب املقدسة«املصطلح 

مقدسة وحرب غري مقدسة، بل هـاك اجلهاد بداللته اللفظية والعملية، لكن هذا 
حني أطل  على العمليات اليت توصف املفهو  أو املصطلح أسيء استخدامه 

باسسهاب مما جعل استباطًا بني مفهو  اجلهاد واسسهاب، خاصة عـد غري املسلمني، 
بل إن بعض اجلماعات اليت توصف باسسهابية من خمالفيها حتمل اسم اجلهاد 
اسسالمي أو اجلماعات اجلهادية، علمًا بأن هذه اجلماعات متاس  نشاطها وأعماهلا 

تمعات إسالمية، واألصل   اجلهاد أن يتم ملقاومة أعداء املسلمني أو مغتصيب   جم
دياسهم ومقدساتـهم ال أن يكون بني املسلمني أنفسهم؛ ألن القتا  بني املسلمني 

 »الفتـة«ليس نوعًا من اجلهاد، ومل يقل بذلك أحد من الفقهاء بل أطلقوا عليه لفظ 
ب األهلية، وقد عرب القرآن الكرمي عن ذلك أو ما يسمى   العصر احلديث باحلر 

           : بقوله تعاىل
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 ).٩:احلجرات(      

أمــر باسصــالح بــني الفئتــني البــاغيتني بعضــهم علــى بعــض ...  «: يقــو  ابــن كثــري
 .)73F١(»فسماهم مؤمـني مع االقتتا 

واملـــؤمـني إذا اقتتلـــت  اهللا ســـبقانه وتعـــاىل أمـــر الــــيب  أن... «: ويقـــو  الطـــربي
طاهفتان من املؤمـني أن يدعوهم إىل حكم اهللا، ويـصف بعضهم من بعض، فإن أجابوا 
حكم فيهم حبكم اهللا حىت يـصف املظلو  من الظامل، فمن أىب مـهم أن جييب فهو باغ 

وا إىل أمــر اهللا ويقـروا حبكــم فقـ  علـى إمــا  املـؤمـني أن جياهـدوهم ويقــاتلوهم حـىت يعـود
 .)74F٢(»اهللا

ال ـلـــو الفئتـــان مـــن املســـلمني   اقتتاهلمـــا إمـــا علـــى : قـــا  العلمـــاء: وقـــا  الطـــربي
ســـبيل البغـــي مـهمـــا مجيعـــاً أو ال، فـــإن كـــان األو  فالواجـــب   ذلـــك أن ميشـــي بيـهمـــا 

أقامتــا علــى بصــلح ذات البــني ويثمــر املهادنــة واملوادعــة، فــإن مل يتقــاجزا ومل يصــطلقا و 
البغــــي صــــري إىل مقاتلتهمــــا، وإمــــا إذا كــــان الثــــاين وهــــو أن تكــــون إحــــدامها باغيــــة علــــى 
األخرى، فالواجب أن تُقاتل فئة البغـي إىل أن تكـف وتتـوب، فـإن فعلـت أصـلح بيـهمـا 
وبــني املبغــي عليهــا بالقســط والعــد ، فــإن الــتقم القتــا  بيـهمــا لشــبهة دخلــت عليهمــا 

حمقـة، فالواجـب إزالـة الشـبهة باحلجـة الــرية والرباهـني القاطعـة علـى وكلتامها عـد أنفسها 
مرشد احل ، فإن سكبتا منت اللجاع ومل تعمال على شاكلة ما هديتا ونصقتا به من اتباع 

(واهللا أعلم.. احل  بعد وضوحه هلما فقد حلقتا بالفئتني الباغيتني 
75F

٣(. 
اد، بـــــل جـــــاءت اآليـــــات ومل يقـــــل أحـــــد أن القتـــــا  بـــــني املســـــلمني نـــــوع مـــــن اجلهـــــ

واألحاديــث لتقــدد معــىن اجلهــاد املشــروع وهــو جهــاد األعــداء الــذين يســعون إىل هــد  
                                                 

 . ٤/٢١١ ،تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير )۱(
 . ١٠/٢٢١ ،تفسير الطبري )۲(
 . ١٦/٢٦٨ ،الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي )۳(
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اسســال  أو قتــل أبـاهــه أو احــتال  أسضــهم، فقتــاهلم واجــب بإمجــاع العلمــاء ومل يتخلــف 
 .)76F١(»اجلهاد واجب على املسلمني«: قا  أبو حـيفة. عن ذلك أحد

قر األمـر علـى فرضـية اجلهــاد مـع املشـركني وهــو اســت«: وقـا  السرخسـي   املبسـوط
 .)77F٢(»فرض قاهم إىل قيا  الساعة

 .)78F٣(»واجلهاد فرض على املسلمني«: وقا  ابن حز 
ولســـا هـــا للقــديث عــن مشــروعية اجلهــاد وال فرضــيته، كمــا أنـــا ال نبقــث عــن 

ء كثري من إذ تتجه آسا! هل اجلهاد ابتداًء أ  دفاعًا؟: امالف القدمي بني الفقهاء حو 
الفقهـــاء املتقـــدمني واملتـــأخرين إىل أن اجلهـــاد داهمـــاً شـــرع للـــدفاع عـــن بـــالد املســـلمني 

أمـا أن يفسـر اجلهـاد علـى اعتبـاسه حربـاً هجوميـة أو دفاعيـة ال غـري «ودماههم وأمواهلم 
كمـا أنـه . ففيه كثري من اسجقـاف واسسـاءة ملـدلو  الكلمـة والفلسـفة القاهمـة وساءهـا

كمــا يفعــل ذلــك التقليــديون   –فــرتاض بــأن اجلهــاد هــو احلــرب املقدســة مــن امطــأ اال
وأنه وحده األسا  لعالقـات العـامل اسسـالمي مـع غـريه    –واحملدثون على حد سواء
وأن اجلهــاد قــد فســر بــأكثر مــن معــىن عـــد الفقهــاء األواهــل، . عصــوس مــا قبــل احلديثــة

تفسـر كـل أعمـا  اجلهـاد   جمـا   وبيـما جند الكتابات اسسـالمية   العصـوس احلديثـة
العالقات اماسجية   التاسيخ اسسـالمي وخصوصـاً العهـد األو  مــه علـى أ�ـا أعمـا  
دفاعيـــة نـــرى أن كثـــرياً مـــن الكتـــاب غـــري املســـلمني يصـــفون نفـــس تلـــك األعمـــا  بأ�ـــا 
أفعــا  هجوميــة شـــها املســلمون علــى الشــعوب غــري املســلمة ألســباب ودوافــع داخليــة 

مل خيلــف أو يــرتك حكمــاً �اهيــاً علــى األعمــا   »الالموضــوعي«وهــذا املوقــف . حمضــة
 .)79F٤(»التاسخيية واليت تلقى قبوًال من مجيع األطراف املعـية

                                                 
 . ١/١٨٧ ،إلمام الشيباني، شرح السير الكبيرا )۱(
 . ١٠/٢ ،المبسوط ي،لسرخسا )۲(
 . ١/٥٢ ى،المحل ،ابن حزم )۳(
 .  ٢٣٩ص ،اإلسالمية للعالقات الدولية النظرية ،عبد الحميد أبو سليمان )٤(
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أن كفر «: واجلهاد مل يشرع بسبب كفر الكافرين أو خمالفتهم لإلسال ، إذ القاعدة
،   قاعدة   قتا  قا  شيخ اسسال  ابن تيميه، سمحه اهللا. »الكافر ال يبيح دمه

اختلف العلماء   قتا  الكفاس، وهل سببه املقاتلة أو جمرد الكفر، على «: الكفاس
أحدمها سببه املقاتلة أي االعتداء على الدين وأهله وهذا هو : قولني مشهوسين للعلماء

والثاين أن سببه الكفر وهو . قو  اجلمهوس كمالك وأمحد بن حـبل وأيب حـيفة وغريهم
. الشافعي، وسمبا علل بعض أصقاب أمحد من أن السبب   القتا  جمرد الكفرقو  

: وقو  اجلمهوس هو الذي يد  عليه الكتاب والسـة واالعتباس، قا  اهللا سبقانه وتعاىل
             

 ).١٩٠:البقرة(  
تعلي  للقكم بكونـهم يقاتلونـا فد  على أن هذا علة    : فقوله

فسره بعض العلماء بقتا  من مل يقاتل     : مر بالقتا ، وقولهاأل
وباملثلة والغلو  وقتل الـساء والصبيان والرهبان والشيوخ وأصقاب الصوامع وحتري  

فد  على أن قتا  من مل يقاتل أنه عدوان، وهذه اآلية هي . األشجاس وقتل احليوان
    : استد  بقوله ثـم.. حمكمة وليست مـسوخة على قو  اجلمهوس 

والفتـة أن يفنت املسلم عن ديـه كما كان : قا       
   : وهلذا قا . ـلم عن ديـة بصـده عـهــاملشركون يفتـون كل من أس

  . 
ال  وكان ــــل إذا ظهرت كلمة اسســــــــــوهذا حيص     : وقولـه

أُِمْرُت َأْن أُقَاِتَل النَّاَس  «: ولهوأما ق. حكم اهللا وسسوله غالبًا فإنه قد صاس الدين هللا
َحتَّى َيْشَهُدوا َأْن ال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اللَِّه، َويُِقيُموا الصَّالَة، َويـُْؤتُوا 

كر للغاية اليت ، وهو ذ »الزََّكاَة، فَِإَذا فـََعُلوا َعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءُهْم َوَأْمَواَلُهْم ِإالَّ ِبَحقَِّها
وليس املراد مـه أين أمرت أن أقاتل . اهلمـيباح قتاهلم إليها حبيث إذا فعلوها حر  قت
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الـا  كل أحد إىل هذه الغاية، فإن هذا خالف الـ  واسمجاع فإنه مل يفعل هذا قط 
 .»انتهى.. بل كانت سريته أن من سامله مل يقاتله
ن أصل القتا  املشروع هو اجلهاد وإذا كا«: وقا  أيضًا   السياسة الشرعية

ومقصوده هو أن يكون الدين كله هللا وأن تكون كلمة اهللا هي العليا فمن مـع هذا قوتل 
وأما من مل يكن من أهل املمانعة واملقاتلة كالـساء والصبيان والرهبان . باتفاق املسلمني

ء إال أن يقاتل بقوله والشيخ الكبري واألعمى والزمىن وحنوهم فال يقتل عـد مجهوس العلما
  : ألن القتا  هو ملن يقاتلـا إذ أسدنا إظهاس دين اهللا كما قا  اهللا.. أو فعله
و  السـن            

ما كان : مر على امرأة مقتولة   بعض مغازيه وقد وقف عليها الـا  فقا  أن الـيب 
 تقتلوا شيخاً فانياً وال طفًال صغيراً ال: أنه كان يقو  وفيها أيضاً عـه . هذه لتقاتل

 .»انتهى.. وال امرأة
إن اسسال  جعله اهللا سمحة للعاملني وقد حر  حرب االعتداء والظلم، وقصر احلرب 

ألن اسسال  هو دين السلم والسال ، وال .. املشروعة على تقرير املصاحل ودفع املفاسد
وقد أمر اهللا عباده بأن . إال بداية اسسال ميكن متتع العامل بالسعادة والراحة والرمحة 

       : فقا  تعاىل.. يؤثروا السلم على احلرب 
ألن اسسال  يكره إساقة الدماء إال لضروسة تقتضيها املصاحل ودفع املضاس    

 .)80F١(»والضروسة تقدس بقدسها
حكا  فصـلها فإذا كان هذا احلكم   اجلهاد املشروع الذي ال بد له من أسس وأ

الفقهاء   كتب الفقه، ولعل مـن أبرزهـا أن تكـون غايـات اجلهـاد مشـروعة، وأن خيلـوا 
اجلهــــاد مــــن البغــــي والعــــدوان والتجــــاوز، وأن يــــأيت األمــــر باجلهــــاد مــــن حــــاكم الدولــــة 

 .وغري ذلك من الضوابط اليت حتكم اجلهاد.. ها ال من عامة الـا  وأفرادهم ـــــوسأس
                                                 

 . ١٣ص ،الجهاد المشروع في اإلسالم ،الشيخ عبد اهللا بن زيد آل محمود) ۱(
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اذا عــن القتــا  بــني املســلمني والــذي ُتطلــ  عليــه بعــض فــإذا كــان األمــر كــذلك فمــ
الفئـات اســم اجلهــاد، ويـطلقــون مـن فرضــيات خاطئــة تــاسة تصـف التمــع بــالكفر، وتــاسة 
أخــرى تصــف احلــاكم بــالكفر، وثالثــة تكفــر الـظــا  دون احلــاكم أو التمــع وتصــف كــل 

ضـــروسياً مـــن  ذلـــك باجلهـــاد، إن املســـلمني وهـــم كـــل مـــن شـــهد الشـــهادتني، ومل يـكـــروا
، وجقد الرسـالة بـأن كـانوا متـأولني  ضروسيات الدين على حنو يستلز  تكذيب الـيب 

  إنكـــاسهم ملـــا أنكـــروه، فـــإن هـــؤالء مســـلمون وهـــم جـــزء مـــن األمـــة اسســـالمية بـــاملعىن 
ضــد املســلمني  -بــاملعىن املصــطلح عليــه  -وال يشــرع اجلهــاد . االجتمــاعي -السياســي 

 .بوجه من الوجود
ــــيب وأمــــ ــــافقون فقــــد جــــرت ســــرية الـ ــــى معــــاملتهم   الشــــأن السياســــي  ا املـ عل

والتـظيمــي معاملــة املســلمني، وثبتــت الســـة الشــريفة علــى ذلــك، وظــواهر القــرآن الكــرمي 
تقضــي بــه، فمــا دامــوا مســاملني يعايشــون املســلمني وال يشــهرون علــيهم حربــاً وال يبغــون 

د، فـــإ�م عوملـــوا كمـــا يـبغـــي أن يعـــاملوا فســـاداً   األسض، وال يرتكبـــون مـــا يوجـــب احلـــ
 .االجتماعي التـظيمي -باعتباسهم مسلمني جزءاً من األمة، باملعىن السياسي

أمــا مشــروعية اســتخدا  العـــف املســلح ضــد األنظمــة احلاكمــة اسســالمية   الــبالد 
بــاملعىن املصــطلح يتوقــف علــى احلكــم بكفــر أشــخاص ) جهــاد(اسســالمية، باعتبــاس أنــه 

يئــة احلاكمــة وخــروجهم عــن اسســال ، وهــذا مــا مل يقــل بــه أحــد مــن العلمــاء والفقهــاء اهل
الثقاة، ومن دون ذلك فال ميكـن القـو  مبشـروعية حمـاسبتهم وقتـاهلم بقصـد قـتلهم بعــوان 

 . باملعىن املصطلح) جهاد(أن ذلك 
وا�م ولكن اجلهاد بـاملعىن املصـطلح ال يكـون إال ضـد احملـاسبني، وهـؤالء احلكـا  وأعـ

، وسســـالته، فـــال ميكـــن احلكـــم بكفـــرهم، وعلـــى هـــذا مســـلمون معرتفـــون بـبـــوة حممـــد 
 .األسا  فقد حقن اسسال  دماءهم

مــن جهــة كــو�م يتولــون  -باعتبــاسه نظامــاً سياســياً للمجتمــع–وخمــالفتهم لإلســال  
احلكـم علــى أســا  نظــا  غــري إســالمي مــن حيــث أســا  ومصــدس شــرعية ذلــك الـظــا ، 
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قوانني الوضعية اليت يـفذها، ليس سـبباً كافيـاً للقكـم بكفـرهم الـوز شـرعاً ومن حيث ال
جلهادهم باملعىن املصـطلح، ألن مـوقفهم لـيس كفـراً مباشـراً صـرحياً ولـيس كفـراً ناشـئاً مـن 

 :، ألن حاهلم ال خيلو من أحد فروض، فهمتكذيب الـيب 
على طبقـه عصـياناً، أو  إما معرتفون بأن هذا الـظا  خمالف لإلسال ، وهم حيكمون

 .ضروسة بدعوى عد  التمكن من تطبي  اسسال 
فــــإن كــــانوا عصــــاة، فقكمهــــم حكــــم العصــــاة ولــــيس حكــــم الكفــــاس الــــذين جيــــوز 

 .جهادهم بالقتل والقتا 
وإن كانوا متأولني فإّما أن يكون تأوهلم استـاداً إىل دعوى الضروسة فقكمهم حكم 

 .وز جهادهم بالقتل والقتا املتأولني وليس حكم الكفاس الذين جي
لــيس  -علــى األقــل -وإمــا أن يكونــوا متــأولني بــأن هــذا الـظــا  موافــ  لإلســال ، أو 

خمالفــــاً لإلســــال ، فقكمهــــم أيضــــاً حكــــم املتــــأولني، وال ميكــــن احلكــــم بكفــــرهم الــــوز 
جلهادهم بالقتل والقتا ، كما ثبت عــد الفقهـاء مـن أن املخـالف لإلسـال  بتـأو  بعـض 

وسسـالته، ال حيكـم بكفـره، بـل  عن شبهة مع التصدي  واسذعان بـبـوة الــيب  أحكامه
 .جيب حواسه ومباحثته سزالة شبهته

فتقصل من مجيـع مـا تقـد  أنـه ال وجـه مـن الـاحيـة الشـرعية الفقهيـة السـتعما  العــف 
لـى ع) األنظمـة(بـاملعىن املصـطلح، ضـد أشـخاص اهليئـات احلاكمـة ) جهاداً (املسلح باعتباسه 

 .أسا  أ�م كفاس يشرع جهادهم، ملا عرفت من عد  إمكان احلكم بكفرهم
وأما العـف ضد األجانب غـري املسـلمني   بـالد املسـلمني فـاملراد باألجانـب غـري 

األشــــخاص، والســــفاسات، واهليئــــات األخــــرى، والشــــركات التجاسيــــة : (املســــلمني هـــــا
دخــــو  وإقامــــة عمــــل مــــن قبــــل املوجــــودون   الــــبالد اسســــالمية بإجــــازات ) وغريهــــا

حكومــات الــبالد اسســالمية، وال تضــر إقــامتهم وعملهــم باملســلمني، وال توجــد حالــة 
 .حرب فعلية بني املسلمني وبيـهم
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وقـــــد دخلــــوا إىل الـــــبالد اسســـــالمية . باملصـــــطلح الشــــرعي) كفــــاساً (إن هــــؤالء األجانـــــب 
 .اسسالمية ذات العالقةمبقتضى إجازات دخو  وإقامة عمل من قبل سلطات متثل البالد 

وبــــذا االعتبــــاس يـطبــــ  علــــيهم مــــا ذكــــره الفقهــــاء مجيعــــاً، وأمجعــــت عليــــه املــــذاهب 
بـــذا –، وهـــم ليســـوا )أهـــل العهـــد، وأهـــل األمـــان، وأهـــل  الذمـــة(اسســـالمية مـــن كـــو�م 

 .موضوعاً للجهاد قطعاً  -االعتباس
عراضــــــهم، وهــــــذا العـــــــوان يوجــــــب شــــــرعاً محــــــايتهم، وحفــــــظ أنفســــــهم وأمــــــواهلم وأ

 .وهذا واجب على الدولة وعلى ساهر املسلمني. ويعصمهم من كل اعتداء عليهم
وال شك   أن كل ما د  من الكتاب والسـة على وجوب محاية وحفظ من دخل 
وأقا    بالد املسلمني من الكفاس األجانب، يشمل األجانب غـري املسـلمني املوجـودين 

 .حكومات هذه البالداآلن   البالد اسسالمية بإجازة من 
وكـــــون هـــــؤالء األجانـــــب يـتمـــــون إىل حكومـــــات تتبـــــع سياســـــات خمالفـــــة ملصـــــلقة 
املسلمني، ال جيعلهم مسؤولني عن سياسة حكوماتــهم بـقـو يـربس قـتلهم أو جـرحهم أو 

 :وهم بالـسبة إىل حكومات بالدهم على قسمني.. أسرهم أو مصادسة أمواهلم
ت التجاسيــــة والصــــــاعية وغريهــــا، الـــــذين األشــــخاص واهليئـــــات والشــــركا: أحــــدهما

حيملون جـسية البلـد األجــيب، ولكـن ال عالقـة هلـم بالـظـا  احلـاكم، وليسـوا مـن أعضـاء 
 .اهليئة احلاكمة   ذلك البلد

األشــخاص واهليئــات الــذين هــم جــزء مــن اهليئــة احلاكمــة مــن قبيــل أعضــاء : ثانيهمــا
 .السفاسات والبعثات العسكرية، وما إىل ذلك

فــال جيــوز االعتــداء : مــا مــن كــان مــن األجانــب غــري املســلمني مــن القســم األو فأ
علــيهم بالقتــل واجلــرح واألســر ومصــادسة األمــوا ، بــل جيــب الوفــاء هلــم بالعهــد واألمــان 

 .حبفظهم ومحايتهم، وال وجه لتقملهم وزس سياسات حكومتهم
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     : وهؤالء من أظهر مصادي  االستثـاء   اآلية الكرمية
              

 ).٤:التوبة(     
وأما من كان مـهم من القسم الثاين، واقتضـت مصـلقة املسـلمني قطـع العالقـة مـع 
حكومتهم وخماصمتها، فإن غاية ما يقتضيه ذلك هو إخراجهم من البلد املسلم بالطرق 

تعاسفـــة حســـب املعاهـــدات واألســـاليب املتعـــاسف عليهـــا   التمـــع الـــدويل، و  املهـــل امل
واملواثي  الدولية الـيت تــظم العالقـات بـني الـدو ، واملسـلمون   عصـرنا ملزمـون مبراعاتـا 
من جهة التـزامهم بـاملواثي  املـذكوسة وعالقـتهم مبـظمـة األمـم املتقـدة واملـظمـات الدوليـة 

 .األخرى
ألسـر والضـرب، وال يوجد أي مربس شرعي ملعاملة هـؤالء األجانـب بالقتـل واجلـرح وا

و  هـذه . وإتالف األموا  ومصادستا،   حالة عـد  استكـابم جلـراهم تقتضـي معـاقبتهم
احلالة فإن مرجعهم هو القضـاء حملـاكمتهم واحلكـم علـيهم، مـن دون فـرق بـني أن تكـون 

 .سياسة حكومتهم مالهمة أو غري مالهمة ملصاحل املسلمني
ليســـوا موضـــوعاً  -بقســـميهم -انـــب وامالصـــة مـــن مجيـــع مـــا تقـــد  أن هـــؤالء األج

للجهاد، باملعىن املصطلح، فيكون استعما  العـف املسلح ضدهم باعتبـاسه جهـاداً، أمـراً 
 .غري مشروع

ة ــــــــــياســة هـذه الدولـة األجـبيـــــــمث إن تقدير املوقف   هذا احلالة، واحلـكم بأن س
ة، وأنـه يكـون أو تلك خمالفة ملصـلقة املسـلمني، وتقـدير كيفيـة الـرد علـى هـذه السياسـ

بقطع العالقات أو احملاسبة أو غريمها، ال يكفـي فيـه تقـدير وفهـم شـخ  واحـد وسأيـه، 
وال جمموعــة مــن األشــخاص ذات هــّوى واحــد وسؤيــة واحــدة، وال حــزب مــن األحــزاب 

يشـــرتك فيهـــا أشـــخاص وهيئـــات متـوعـــون   ) شـــوسى(مبفـــرده، بـــل ال بـــد لـــذلك مـــن 
ألهليـة مـن املسـلمني   الـبالد الـيت يقـو  بعضـهم سؤيتهم السياسية، من ذوي الشأن وا

 .فيها بالعـف املسلح ضد هؤالء األجانب
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ويـدخل   تشــخي  املوقــف املـاســب مــن الـاحيـة الشــرعية والسياســية مجيــع اآلثــاس 
علـــى (الســـلبية الـــيت ميكـــن أن تـشـــأ مـــن هـــذا العمـــل بالـســـبة إىل املســـلمني بوجـــه عـــا  

 .لمي البلد الذي يبقث وضع األجانب فيهوعلى مس) مستوى األمة واملـطقة
وأما استعما  العــف املسـلح ضـد األجانـب   بالدهـم، مـن قبيـل قتـل األشـخاص 
وأعمــــا  التفجــــري والـســــف ضــــد احملــــالت التجاسيــــة واملرافــــ  العامــــة وخطــــف الطــــاهرات 
 والسفن وما إىل ذلك، فإن األمر فيه كما تقد ، حيث إنه ال يـطب  عليه عـوان اجلهاد،

 .باملعىن املصطلح، فال يكون مشروعاً بذا العـوان
علـى أن املسـلم إذا  -استـاداً إىل األدلة اماصة والقواعـد العامـة  -وقد ن  الفقهاء 

ومها،   عصرنا، ما تعـاسف بـني الـدو  مـن (دخل إىل بالد أهل احلرب بعهد وأمان مـهم 
للوافــدين إىل بالدمهــا مــن الــبالد ، واسقامــة الــيت تعطيهــا احلكومــات Visaـــات الــدخو ، 

فيجب عليه أن يكون مـلتزماً ووفيـاً بالعهـد واألمـان هلـم   بالدهـم، وال جيـوز لـه ) األخرى
وإذا أتلف هلم ماالً أو . أن يغدس بم بسرقة أمواهلم وإتالفها، فضالً عن قتلهم أو جرحهم

 .نفساً فهو ضامن ملا أتلفه، وجيب عليه أداء احل  إىل أهله
ـــف املســـلح ضـــد حمـــالت اممـــوس واملقـــامرة وســـاهر أمـــاكن و  ـــا  بأعمـــا  العـ أمـــا القي

وجمــالس اللهــو احملــر  واألعمــا  احملرمــة، بـقــو يســبب إتــالف األمــوا  واملمتلكــات، وقــد 
يسبب القتل واجلرح ملماسسي األعما  احملرمة أو لغريهم ممن ال عالقة هلم بذه املـكرات 

) اجلهـاد(سيب من الـاحية الفقهية   عد  انطباق عـوان من ساهر الـا ، فال شك وال 
باملعىن املصطلح عليـه، ومـن مث فـإن اسـتعما  العــف املسـلح باعتبـاسه جهـاداً لقمـع هـذه 

 .املـكرات خطأ   التطبي 
) جهـــاداً (فظهـــر مـــن مجيـــع مـــا تقـــد  أن اســـتعما  العــــف السياســـي املســـلح باعتبـــاسه 

(د اسسالمية، وخاسجها   مجيع املواسد، غري مشروعباملعىن املصطلح   داخل البال
81F
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 . وما بعدها ٤٦العنف المسلح في اإلسالم، ص ،الشيخ محمد شمس الدين :بتصرف )۱(
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 دور مسلمي الغرب
 في الشهادة على الناس

(الدكتور عبد المجيد عمرالنجار
0F

*( 
 

ود ـع الوجــــــلق يف وضــــــباب الـــــيت أّججـــــت ذلـــــك القــــــنازلـــــة ســـــبتمرب إحـــــدى أكـــــرب األســـــ كانـــــت 
ــاإلس ـ ود ـع ال يكون إّال بأن يكون هلذا الوجـالمي بالغرب، وحنسب أّن العالج الناجع هلذا الوضــ
ع ـداا اليومية والنوازا الرارةـة، وينرـرب بـه يف التمــضاري بعيد املدى، يتجاوز به األحأفق ح

 .اس شراكة حضاريةـالغريب األكرب على أس

 

 :تمهيد

ن عـالغـرب يتعـّرض إىل مشـاكل متعـّددة، ناشـئة يف جمملهـا يف ظّل الوجود اإلسـالمي 
ــــــالتــوّجس الــذي يُقابَــل بــه مــن طــرف أهــل الغ ارهم، وذلــك بــالرغم ـــــــــ ديرب الــذين حــّل يفــــ

ــــه باس ــــري مــــن أحوال ــــه ويف كث ـــــمــــن أّن هــــذا الوجــــود كــــان يف مبادة تقدام مــــنهم لضــــرورات ـ
ع ـــــــــــود ومتـــّدد قابلـــه ذلـــك التـــوّجس بتوسّ وكّلمـــا توّســـع هـــذا الوجـــ .ادية يف الغالـــبــــــــــاقتص

                                                 
 ).فرنسا.. (مدير مركز البحوث والدراسات، المعهد األوروبي للدراسات اإلنسانية، باريس) *(
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، واسُتدعيت لتأجيجه خمزونات تارخيية من العالقة بـني املسـلمني واألوروبيـني ومتّدد أيضاً 
يمـــا شـــهدته مـــن أزمـــات انتهـــت إىل دورات مـــن الصـــراعات واحلـــروب ظّلـــت غالبـــة يف ف

مـن تواصـل حضـاري بـني الرـرفني  املرياا اجلمعي على ما كان يف تلك العالقات أيضـاً 
ما كـان يصـدر  كما كان يؤّجج ذلك التوّجس أيضاً . استفاد منه كّل منهما فواةد جليلة

باب مـن جهـل وتـدّن ـتصّرفات مسيئة جـرّاء أسـ عن بعض املسلمني املقيمني بالغرب من
يف كثــري مــن األحيــان أكثــر  اري، وهــي تصــّرفات ُمحّلــت أيضــاً ـتوى الثقــايف واحلضـــيف املســ

 .ممّا تتحّمل يف مضمار تعميم األحكام واّختاذ املواقف املضاّدة

ا حدثت أحداا 
ّ
سبتمرب زادت مشاكل املسلمني بالغرب استفحاًال جرّاء  ١١ومل
ـــشـــاست اً وكيفــاً، إذ قــد قامــت ــ راء التــوّجس الــذي كــان يف نفــوس الغــربيني إزاءهــم، كّمــ

ي أصـبح ـــتلك األحـداا مقام الربهـان يف تلـك النفـوس علـى أّن ذلـك التـوّجس النفس
ـالمي بــالغرب ــــــــــود اإلســـــداق عمـــلّي بـّني يــدّا علــى مـا ميثّلــه الوجــــــــــلـه يف نظــرهم مص
ـــبـــل علـــى النس ،مـــن خرـــر علـــيهم (ي ارتضــــوه منهجـــاً حلياتــــهمـق احلضـــاري الـــذـــــــــ

1F

١( ،
ـــوانتهـــى األمـــر بـــالكثريين إىل االنتقـــاا مـــن اس ـــــتشعار اخلرـــر يف الوجـــود اإلســـــ المي ـــــــ

ـــمتمـــّثًال يف املس ــــــلمني أفـــراداً ومجــــاعة إىل اســــتشعار اخلرـــر فيـــه متمـــّثًال يف اإلســـــــــــ الم ـ
مية الــيت منــه أضعـــافاً احلمـــالت اإلعـــال تنفســه دينــاً، وهــو مــا زاد األمــر تعقيــداً ضــاعف

تــــديرها جهـــــات مغرضــــة تغــــرتف مــــن حقــــد دفــــني، أو مــــن خمــــزون عنصــــري، أو مــــن 
ياســـية ضـّيقة، وهــي يف كــّل ذلـك ـــّرف احلقــاةق يف ذاتــا، أو تنحــرف ـــــــــابات ســـــحس

                                                 
أّن هـذه األحـداث المقصـود منهـا ضـرب الـنمط الحضـاري الـذي  ما كان رئـيس الواليـات المّتحـدة يـرّدد فـي خطبـه كثيراً  )۱(

 . يعيشه الغرب بأبعاده المتعّددة
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با عن نصابـها، لتنتهي بالوجود اإلسـالمي بالغرب إىل وضع بلغ فيه مـن احلـرج مـا مل 
 .يبلغه من قبل

ا يتعّلق بالوجود اإلسالمي يف الغرب، بعد أحـداا سـبتمرب، أسفر الوضع إذن فيم 
إىل أن أصـــبح هـــذا الوجـــود يف عيــــون الكثـــري مـــن الغــــربيني يف قفـــ  االّتـــام، مســــلمني 

دينـاً معاديـاً للحضـارة الغربيـة يف قيمهـا األساسـية، قاةمـاً علـى : وإسالماً علـى حـّد سـواء
ة علميــــة متقّدمــــة، ومســــلمني العنــــف يف أسســــه العقديــــة، عقيمــــاً عــــن أن ينــــتج حضــــار 

، وعدد كبـري مـنهم إن مل يكونـوا أصالً  وكثري منهم غري قابل للتحّضر ،مترّلفني حضارياً 
 .إرهابيني بالفعل فإّ�م إرهابّيون بالقّوة

إّن هذه الصورة لئن مل تكن صورة معلنة على هذا النحو من الوضوح من ِقبل عاّمة 
صورة يعلنها بعـض األفـراد ويضـمرها كثـري آخـرون، وإن  التمع الغريب، إّال أّ�ا أصبحت 

 .كان يوجد أيضاً من يتربّأ منها صدقاً أو نفاقاً 
وهذا الوضـع اجلديـد الـذي انتهـى إليـه الوجـود اإلسـالمي بـالغرب  مـن شـأنه أن 
يزيــد مــن ثقــل املســؤولية امللقــاة علـــى عــاتق املســلمني املنرــرطني فيــه، وأن يســـتدعي 

فكـري والعملـي املرلـوب مـنهم كـي يكـون هلـم دور إجيـايب يتجـاوز املزيد من اجلهد ال
تصحيح الصورة عنهم، اليت زادتا أحداا سبتمرب تشويهاً، إىل أن يكـون لوجـودهم 
بالغرب مشاركة حضارية حقيقية يتفاعلون با مع التمع الذي يعيشون فيه، تفاعـل 

ن الـدور املرلـوب مـنهم ليكونـوا إذن قـد قـاموا بـبعض مـ ،ونفع وانتفـاع ،أخذ وعراء
بـالتمّين  حّققـيتـال ميــكن أن الذي دور ال ذلكوهو دور الشهـادة على الناس،  ،ديناً 

اوال بالعفوية والتلقاةّيـة، و  ـف  إّمنـ علـى أقـدار كبـرية مـن الـوعي ومـن الفكـر ـّققـه يتوّق
 .ومن العمل
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ـــالغرب بـــذه الشـــهادة، يف ظـــّل هـــذه الظـــر  وف فكيـــف ميكـــن أن يقـــوم املســـلمون ب
 الصعبة، اليت تكتنف وجودهم به؟

 ،إنّــه لســـؤاا كبـــري ليـــس اجلــــواب عليــه بالســـهل البســــيط، ولكــن ال بـــّد مــن احملاولـــة
علماً بأّن هذا األمر يشغل منذ بعض الـزمن   ،فمسـافة األلف خروة تبدأ باخلرـوة األوىل

 أفـــراداً  ،ترشـــيده أجـــلوالعامــــلني مـــن المي بـــالغرب، ـود اإلســــبالوجـــكثـــرياً مـــن املهــــتّمني 
 .، وقد حصل فيه قسط من األدبيات املكتوبة واألعماا املنجزَةوهيئات

وفيمــا يلــي حماولــة تنضــاف إىل تلــك احملــاوالت، وجهــد ينضــاف إىل تلــك اجلهــود، 
، وهـي وذلك باإلجابة عن أسئلة نراها أساسـية يف شـهادة املسـلمني بـالغرب علـى النـاس

 : األسئلة األساسية التالية

 ؟ أداؤها كهدف له ربغالوجود اإلسالمي بال هي الشهادة املرلوب منما 

 ؟ تؤّدى فيهمن فهم للواقع الذي  تلك الشهادةقتضي توماذا 

 من مضمون؟ هذه الشهادة وماذا تقتضي 

 ؟يكون به األداء وماذا تقتضي من منهح يف اخلراب
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 الشهادة على الناس هدفاً 

بــــالغرب حصـــل بالتنـــامي علــــى مـــدى زمــــين  إّن الوجـــود اإلســـالمي املشــــهود حاليـــاً 
 كبـرياً   من الـزمن، ويف العشـريات األخـرية شـهد تسـارعاً  متراوا قد يكون جتاوز اآلن قرناً 

شـرقّيها وغربّيهـا،  ،مـن األفـراد بأوروبـا وحـدها إىل مـا يفـوق مخسـني مليونـاً  انتهى بـه كّمـاً 
متنّوعــة جتمــع بــني العّمــاا إىل أن أصــبح مــن حيــث األفــراد يضــّم شــراةح  وانتهــى بــه كيفــاً 

إضـافة إىل املسـلمني مـن أهـل الغـرب األصـليني،  ،واملثّقفني والسياسيني والعقوا املهاجرة
زع إىل االسـتقرار والثبـات واملواطنـة بعـدما كـان لفـرتات ـينـ وأصبح من حيث النوع وجـوداً 
ىل أوطـــا�م ال يلبـــث أن يعـــود املســـلمون فيـــه إ طارةـــاً  ظرفيـــاً  طويلـــة يعتـــرب نفســـه وجـــوداً 

أو  أو علميـاً  اقتصـادياً  ـصـيالً  ،األصلية بعدما يقضون أغراضهم اليت هاجروا من أجلهـا
 . أمنياً 

ـه  وبذه الربيعة العفوية التلقاةية اليت نشأ با الوجود اإلسالمي بـالغرب وترـّور فإّن
تتجـــاوز تلـــك  ،مل يكـــن لـــه أهـــداف مرســـومة، وغايـــات حمـــّددة، كوجـــود إســـالمّي عـــامّ 

داف والغايات احملدودة اليت ابتغاها األفراد من هجـرتم إىل الغـرب، وإقـامتهم بـه، األه
إىل نشـر اإلســالم بـالغرب، أو مــّد  قاصــداً  وذلـك علــى سـبيل املثــاا كـأن يكــون وجـوداً 

اجلســـور احلضـــارية بـــني العـــامل اإلســـالمي والعـــامل الغـــريب، أو غـــري ذلـــك مـــن األهـــداف 
ات ذات الرابع اجلماعي من داةرة جغرافية ثقافيـة إىل الكربى اليت تتغّياها بعض اهلجر 

داةــرة أخــرى، والــيت تغّياهــا علــى ســبيل املثــاا الوجــود اإلســالمي الــذي حــّل بأوروبــا يف 
ــ  ، فقــد كــان وجــوداً القــرن الثــامن املــيالدي واســتقّر باألنــدلس قرونــاً  ا منــذ أّوا وهلــة مبنّي

األوروبيــني، وإقامــة حضــارة علــى  علــى غايــة كــربى هــي تبليــغ اإلســالم إىل أهــل الغــرب
 .أساسه يف الربوع اليت حّل با
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واجلهــود الــيت بــذلت مــن ِقبــل مســلمي الغــرب لتفعيــل وجــودهم اإلســالمي وترشــيده 
ظّلت منذ بداياتا وإىل وقت قريب ال تضع هلا هدفاً إالّ غايات قريبـة، تتمثّـل بـاألخّ  

قـــدهم وإقامـــة شـــعاةرهم التعّبديّـــة يف حفـــاظ املســـلمني علـــى هـــويتهم الدينيـــة، حبفـــظ معت
والتحلّــي بــأخالقهم اإلســالمية، ويف عصــمتهم مــن االحنــالا يف التمــع الــذي حلّــوا بــه 
والذوبان فيه مبا حيمل من ثقافة مغايرة وقيم مناقضة؛ ولذلك مل تكن املناشط اإلسالمية 

ي وال علــى طيلــة عقــود تتجــاوز مــا يــؤّدي إىل هــذه الغايــة، ال علــى مســتوى الرــرح النظــر 
ــــــوادي  ــــــة، واحنصــــــر األمــــــر أو كــــــاد يف إقامــــــة املصــــــّليات والن مســــــتوى املنجــــــزات العملي

وخرــاب تعليمـي ديــين  ،االجتماعيـة، ويف خرــاب وعظـي يُوّجــه للراشـدين مــن املسـلمني
متاشـياً مـع  ،تعريفـاً هلـم باملبـادئ الدينيـة األساسـية، معتقـداً وسـلوكاً  ،بسيط يُوّجه للناشئة

 .مة حلفظ اهلويّة الدينية للمهاجرينالغاية املرسو 
ـــا تبـــّني أّن طبيعـــة الوجـــود اإلســـالمي بـــالغرب بـــدأت تتغـــّري مـــن الظرفيـــة إىل 

ّ
ولكـــن مل
ومــن العرضــية إىل املواطنــة املســتقرّة، وأّن حجــم هــذا الوجــود بــدأ يتوّســع توّســعاً   ،الــدوام

اً لــذلك أن تتغــّري، نشــأ شــعور بــأّن أهدافــه هــي أيضــاً ينبغــي تبعــ ،كبــرياً، يف كّمــه وكيفــه
فتنتقل من أهداف جزةّية صغرية إىل أهداف أعلى وأمشـل وأكـرب، وهـو مـا يقتضـي أيضـاً 

تلك األهداف اجلديدة، وأن تكّيف  ليتالءم معأن توّجه اجلهود املبذولة لرتقيته وترشيده 
 . يف كّمها وكيفها حبسب ما يقتضيه الترّور الذي طرأ عليها

رــوير األهــداف بــدأ خيــا  املهتّمــني بــذا الشــأن مــن إّن هــذا الشــعور بوجــوب ت
العــــاملني يف الســــاحة اإلســــالمية بــــالغرب منــــذ بعــــض الســــنوات، وإذا كانــــت بعــــض 
اخلرــوب فيــه بــدأت تســتبني ألولئــك العــاملني فبــدأت تتغــّري علــى أســاس ذلــك اآلراء 

ـة يبـدو أ�ّـ  ا مـا تـزاا غـري واألعماا، إّال أّن الصورة املتكاملة هلذه األهـداف بّينـة جلّي
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 ،مســـتبينة بالقـــدر الكـــايف الـــذي يســـتدعي اهلمـــم لالخنـــراب يف املناشـــط املناســـبة هلـــا
املتناسبة مع طبيعتهـا اجلديـدة، فمـا عسـى أن يكـون اهلـدف األعلـى الـذي ينبغـي أن 
د علــى أساســه املناشــط،  ــاه الوجــود اإلســالمي بــالغرب يف مرحلتــه اجلديــدة لترتّشــ يتغّي

 العاملون؟ ويعمل من أجل ـقيقه
مبــا أّن البحـــث يتعّلـــق بوجـــود إســـالمي فـــإّن ذلـــك يقتضـــي بداهـــة أن تكـــون الصـــفة 
اإلسالمية هي العامل األساسـي احملـّدد لربيعـة اهلـدف املبتغـى مـن ذلـك الوجـود، وذلـك 

يكــون ينبغــي أن مبقتضــى أّن أّميــا وضــع يكــون عليــه املســلم أو مجاعــة مــن املســلمني إالّ 
وفقـاً ملـا تّتصـف بـه تعـاليم اإلسـالم مـن خاّصـيًة الشـمولية، الـيت  حمكومـاً بتوجيـه إسـالمي
 . ـت حكم التوجيه الديينجيد املسلم نفسه فيه با يدخل كّل وضع 

ويف هذا الصدد، فإنّنا جند مبدأ من املبادئ اإلسالمية األساسية اليت ـّدد مهّمة 
مبدأ ميكن أن يكون حمّدداً الموعات اإلسالمية أينما كانوا ويف أّي وضع وجدوا، وهو 

للهدف األعلى من الوجود اإلسالمي بالغرب الذي حنن بصدده، وهو وإن كان يّتصف 
بقدر كبري من العمومية إّال أنّه ميكن ـديده مبا يتناسب مع هذا الوضع الذي عليه 

الشهادة على «املسلمون بالغرب، وتكييفه حبسب ما تقتضيه طبيعته، ذلكم هو مبدأ 
        : الذي يتضّمنه قوله تعاىل »الناس

 ).١٤٣:البقرة(      
فـإّن املعـىن  ،وإذا كان تعبري الشهادة على الناس تعبرياً غنّياً جّداً جبملـة مـن املعـاين

الــذي يّتجــه بــه املســلمون إىل  »البيــان«املباشــر األبــرز مــن بــني تلــك املعــاين هــو معــىن 
بليـغ، ملـا يتضـّمنه ديـنهم مـن قـيم روحيـة وماّديـة، عسـى أن ساةر الناس على سـبيل  الت

فيعتنقــوه دينــاً، أو يســتفيدوا منــه بــأّي وجــه مــن  ،يــدركوا مــا فيــه مــن اخلــري، ويقتنعــوا بــه



 
 
 
 
 

 
 

 مسلمو الغرب بعد أحداث سبتمبر
 

 -٣٠٢ -

وجوه االستفادة إن مل يقتنعوا به ديناً، ويّتصل بذا املعىن على سبيل الضرورة مجلة من 
 .عليها، فيكون إذن متضّمناً هلا املعاين األخرى اليت يتوّقف هو يف ـّققه

ومن تلك املعاين اليت تتضّمنها الشهادة على الناس مـا يقابـل معـىن البيـان التبليغـي  
أيضـاً مـن خـري  تبـّين مـا عنـد النـاساملبَتغى به عرض اخلري علـى النـاس لالنتفـاع بـه، مـن 

النـاس بتبليـغ اخلـري ألخذه واالنتفـاع بـه، إذ إذا كـان املسـلم مرالبـاً دينـاً بـأن يشـهد علـى 
هلم فإنّه مراَلب ديناً أيضاً بأن يتبّني ما عند الناس من حكمة ليأخذها وينتفع بـا وفقـاً 

 . )2F١(»اْلِحْكَمُة َضالَُّة اْلُمْؤِمِن، َفَحْيُث َوَجَدَها فـَُهَو َأَحقُّ ِبَها«: لقوله 
اخلــري املبلَّــغ  ومنهــا مــا يتوقّــف عليــه تبليــغ اخلــري للنــاس وأخــذه مــنهم مــن علــم بــذا

واملــأخوذ علمــاً دقيقــاً، والعلــم بواقــع هــؤالء النــاس مــن جهــة مــا يعــني علــى التبليــغ إلــيهم 
واألخـــذ مـــنهم، فكـــّل تلـــك املعـــاين تقتضـــيها الشـــهادة يف مظهرهـــا األعظـــم الـــذي حنـــن 
بصدده، كمـا تقتضـيها يف مظهرهـا األصـغر حينمـا يشـهد النـاس بعضـهم علـى بعـض يف 

(فيما يشجر بينهم من اخلصوماتالقضاء الذي يفصل 
3F

٢(. 
لنرّبقــه علـى حــاا  »الشــهادة علــى النـاس« أالعــاّم مبـد أوإذا مـا سـعينا بــذا املبـد

ـــــهلــــذا الوجــــود تس الوجــــود اإلســــالمي بــــالغرب، ونصــــوغ منــــه هــــدفاً  تهدي بــــه أعمــــاا ـ
إّن الوجــود اإلســالمي بــالغرب يف طــوره اجلديــد ينبغــي أن  :فإنّــه ميكــن القــوا ،الرتشــيد
على أهل الغرب بتقدمي ما يتضّمنه الدين الذي يدين  من أجل أن يكون شاهداً  يعمل

ـل يف القــيم العليــا الشــارحة للوجــود  بيانيــاً  تقــدمياً  ،واملنّظمــة للحيــاة ،بــه مــن خــري متمثّـ
تفادة مــــنهم ملــــا حّققــــوه هــــم مــــن كســــوب حضــــارية يف جمــــاا اإلدارة ـــــــ، وباالسوعمليـــاً 

                                                 
 . الترمذيأخرجه ) ۱(
نـدوة : فـي القـرآن الكـريم وأبعـاده الحضـارية، منشـور ضـمن كتـاب »الشهادة علـى النـاس«مصطلح : راجع بحثنا بعنوان) ۲(

 . م١٩٩٦ ،الدراسة المصطلحية والعلوم اإلنسانية، الرباط
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الخنراب يف التمـع الغـريب اخنـراب تفاعـل تُتـداوا والعلوم على وجه اخلصوص، وذلك با
فيه املنافع باألخذ والعراء، باإلفادة واالستفادة، وذلك علـى حنـو ميكـن أن ينتهـي إىل 
شــراكة حضــارية يســهم فيهــا الوجــود اإلســالمي بــالغرب يف مســرية احلضــارة اإلنســانية 

ري لإلنسـانية بصـفة عاّمـة، بالتنمية والرتشيد ونشر السـالم والوةـام  يف سـبيل مـا فيـه اخلـ
أعلـى للوجـود  وللعاملني اإلسالمي والغريب بصفة خاّصة، وهو ما ميكن أن يكون هدفاً 

وهـو هـدف يرتكـز كمـا أشـرنا . اإلسالمي بالغرب ُتسّرر كـّل اجلهـود مـن أجـل ـقيقـه
 : على ركيزتني أساسيتني مها بالتعبري اإلسالمي آنفاً 

مـن معادلـة الشـراكة احلضـارية،  واكتسـاب احلكمـة  البيان التبليغي يف طرف العرـاء
 .يف طرف األخذ من تلك املعادلة

 :شهادة البيان -١
لكــي يكــون للــدور الــذي حــّددناه للوجــود اإلســالمي بــالغرب مصــداقية، ينبغــي أن 

الوجود ميلك عراًء نافعاً ميكن هذا نثبت صّحة طريف املعادلة اليت يتكّون منها، وهو أّن 
يف الشراكة احلضارية مع أهل الغرب، وأن نثبت أيضـاً أّن هـؤالء يف حاجـة أن يدخل به 

ــا نرلــب ذلــك ألنّــه قــد اســتقّر يف كثــري مــن  إىل هــذا العرــاء يف مســريتم احلضــارية، وإّمن
األذهـــان أّن أهـــل الغـــرب هـــم الـــذين يقـــودون مســـرية احلضـــارة اإلنســـانية، وأّن املســـلمني 

ة يف هــذه املســرية، فكيــف هلــم إذن أن يكونــوا شــركاء بصــفة عاّمــة حيتّلــون املراكــز األخــري 
 يقّدمون ما فيه نفع حضاري حيتاج إليه الرّواد الذين صنعوا هذه احلضارة القاةمة؟

إّن الــدين الــذي يقــوم  عليــه الوجــود : نقــوا ويف اجلــواب اجلملــي عــن هــذا الســؤاا
يت أفضــت هودة هــي الــــــــــاإلســالمي بــالغرب قــد ثبــت أنّــه أحــدا يف املاضــي حضــارة مش

ـــــإىل احلض ــــارة القاةمــــة اآلن، واملبــــادئ األســــ ــــيت ــــــــ ــــا الروحيــــة واملاّديــــة ال اسية والقــــيم العلي
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ها هذا الدين تلك احلضارة ما زالـت قاةمـة بـذاتا مل ينلهـا تبـديل أو تغيـري، ومل ـأحدا ب
، وهي بالتايل قادرة إذا ما توّفرت هلا شروب الفعل علـى أن تفقد من قيمتها الذاتية شيئاً 

 .كون فاعلة مشاركة يف مسرية احلضارة اإلنسانية بالتنمية والرتشيدت
 وأّمــا املســلمون الــذين حيملــون هــذا الــدين، والــذين حيتّلــون يف ســّلم التحّضــر راهنــاً  

فــإّن املســافة احلضــارية الــيت تفصــلهم عــن رّواد احلضــارة مــن أهــل الغــرب  ،مرتبــة مترّلفــة
كانت تفصل املسلمني الذين محلـوا هـذا الـدين اآلن ليست بأوسع من تلك املسافة اليت  

أّوا مرّة عن رّواد احلضارة آنـذاك، ومـع ذلـك فقـد اسـتراعوا أن يرـّوروا بـدينهم احلضـارة 
اإلنسانية لتبلغ ما بلغته على أيديهم من تقّدم مشهود، فال يبعد على مسلمي اليوم من 

التحّضــــر اإلنســــاين حيــــث املبــــدأ أن تكــــون هلــــم بإســــالمهم مشــــاركة فاعلــــة يف مســــرية 
 .إذا صدق الوعي وصّح العزم ،كما شهد أسالفهم  ،يشهدون با على الناس

إّن مسـلمي الغـرب ميكـنهم : ويف اجلواب التفصيلي عن السؤاا اآلنـف الـورود نقـوا
االخنراب يف الشراكة احلضارية مع التمعات اليت يعيشون فيهـا ليقـّدموا يف تلـك الشـراكة 

ات القيمـة الذاتيـة الباقيـة كمـا أثبتهـا التـاريخ ويثبتهـا منرـق العقـل، منظومة من املبـادئ ذ
كمــا .وذلــك علــى ســبيل البيــان النظــري وعلــى ســبيل األمنوذجيــة العمليــة علــى حــّد ســواء

ملـا يشــرتكون فيــه مـن القــيم اإلنســانية العاّمـة مــع أهــل  إجنازيــاً  زمخــاً  ميكـن أن يقــّدموا أيضـاً 
 . وذلك بالفكر والساعد معاً  ،الغرب

ومــا ميكــن أن يقّدمــه مســلمو الغــرب يف هــذه الشــراكة مــن هــذا وذاك حيتــاج إليــه 
التمع الغريب أشّد احلاجة، فهو إذن عراء نافع باعتبـار تلـك احلاجـة إليـه ولـيس جمـّرد 
علـــى إضــافة ســلبية مترّفلــة ذات طـــابع مظهــري فحســب؛ وذلـــك ألّن التمــع الغــريب 

املشـــهود فهـــو يعـــاين مـــن مجلـــة مـــن املشـــاكل يبلـــغ الـــرغم مـــن ترـــّوره احلضـــاري املـــاّدي 
بعضها من احلّدة ما يصل به إىل درجة األزمة، وهو مـا كـان منـاب انشـغاا عميـق مـن 
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ومن تلـك األزمـات علـى سـبيل .  ِقبل العديد من املفّكرين والفالسفة الغربيني أنفسهم
اّديـة علـى العقـوا واملشـاعر، يف سـيررة املفـاهيم امل املتمثّلة ثقافيـاً  ،املثاا األزمة الروحية

بصـــفة بّينـــة علـــى الـــروابط االجتماعيـــة وخاّصـــة منهـــا الـــروابط  املنعكســـة آثارهـــا عمليـــاً 
 .ها تواجه خرر التالشي واالحنالاـة األسرة ذاتـبحت به مؤّسسـاألسرية، وهو ما أص

ومن تلك األزمات ما هو ذو طابع عاّم، وذلك مثل املأزق الذي أضحت تواجهه  
ورخــاء، والـيت ظهــرت آثارهــا  وعــدالً  واسـتقراراً  أمنــاً  ،ثـة فيمــا بّشـرت بــه مــن السـعادةاحلدا

رراب منذر خبراب كبـري، وفيمـا أصـبح يغشـى أهـل ـم من اضـفيما ميور به العال بّينة أيضاً 
الغــرب أنفســـهم مــن مظـــاهر القلـــق باديــة يف تفّشـــي ظـــواهر اإلجــرام واالنتحـــار وتعـــاطي 

(املرّدرات
4F

١( . 

املتمثّلة يف التهّرم السّكاين ألهل الغرب بصـفة عاّمـة، ويف  ،زمة الدميوغرافيةومنها األ
ـــة لكثـــري مـــن ـالتنـــاق  العـــ ـــة القـــّوة اإلنتاجي ددي لمـــوع األفـــراد، ممّـــا أصـــبح يهـــّدد جبّدي
 . ني وتناق  أعداد املنتجنيـداد األفراد من غري املنتجـات الغربية، وذلك لتزايد أعـالتمع

(اليت أصبحت تّدد احلياة بأخرار حقيقية مرعبة ،ة البيئّيةومنها األزم
5F

٢(. 

إّن كـــّل هـــذه األزمـــات ميكـــن أن تســـهم منظومـــة القـــيم اإلســـالمية يف معاجلتهـــا، 
وميكن بالتايل ملسلمي الغرب أن يسـهموا بـا يف تلـك املعاجلـة، فهـذه املنظومـة تشـتمل 

بأن تقّوم االخنرام احلاصل يف هذه على معادلة دقيقة بني قيم روحية وقيم ماّدية كفيلة 

                                                 
ط دار األنــدلس،  :بيــروت(عبــد الــرحمن بــدوي : ســفة الحضــارة، ترجمــةلف ،ألبــرت اشفيتســر: راجــع علــى ســبيل المثــال )۱(

 .  م١٩٩٧أنور مغيث، نشر المجلس األعلى للثقافة، : نقد الحداثة، ترجمة ،وآالن تورين ؛)م١٩٨٣
نشــر مركــز األهــرام  :القــاهرة(عواطــف عبــد المجيــد : ترجمــة ،األرض فــي الميــزان ،آل قــور: راجــع فــي األزمــة البيئيــة )۲(

 . )م١٩٨٤للترجمة والنشر، 
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املعادلة لدى أهل الغرب، فتحـافظ علـى املتـاع املـاّدي ولكّنهـا تشـبع األشـواق الروحيـة 
فتعـود إىل  ،على العالقـات االجتماعيـة واألسـرية الفررية يف اإلنسان ممّا ينعكس إجياباً 

ــا مـــن شـــأنه أن يشـــيع يف األنفـــ س األمـــن وضـــعها الربيعـــي مـــن الـــدفء واحلميميـــة ممّـ
ويف اإلســالم مــن قــيم العــدا واملســاواة وحقــوق اإلنســان مــا ميكــن أن يســهم . واألمــل

بأبعـــاده اإلنســـانية العاّمـــة يف معاجلـــة االخنـــرام احلاصـــل يف هـــذا الشـــأن جـــرّاء العنصـــرية 
 . واالستعالء واستشعار التفّوق وما شابه ذلك

لنظــــر إىل البيئــــة الكونيــــة ويف القــــيم اإلســــالمية مــــن اجلــــذور العقديــــة والثقافيــــة يف ا
(والتعامــل معهــا مــا هــو كفيــل باإلســهام يف معاجلــة األزمــة البيئيّــة

6F

  ، خاّصــة وأّن أصــواتاً )١
(كثــرية بــدأت ترتفــع مرالبــة مبعاجلــة هــذه األزمــة معاجلــة ثقافيــة روحيــة
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واملســلمون يف . )٢
فإنه لـديهم  ،ايفمبا حيملون من قيم عقدية ثقافية يف جماا األسرة والنمّو الدميوغر  ،الغرب

مــا ميكــن أن يســهموا بــه يف تشــبيب التمــع الغــريب، واحملافظــة فيــه علــى املعــّدا الربيعــي 
ق التنمـوي دون انتكـاس يسـّببه التهـّرم السـّكاين  ـللقوى املنتجة الذي يضمن تواصل النس

 .كما هو حاصل اآلن يف العديد من البالد الغربية
ســالمي بــالغرب ميلــك مــن املقــّدرات القيميــة ومــن مجلــة ذلــك يتبــّني أّن الوجــود اإل

 ،ومن املقّدرات الدميوغرافية ما ميّكنه من أن يكون له عراء للمجتمع الذي يعيش فيه
يسـهم بــه يف مســرية منــّوه احلضــاري، وهــو عرــاء حيتــاج إليــه ذلــك التمــع بصــفة أكيــدة 

لك العرـاء مـن علـى حسـن األداء لـذ ، ولكـّن األمـر يبقـى موقوفـاً مـترّفالً  وليس عراءً 
 .ِقبل املسلمني، واالستعداد للقبوا من ِقبل الغربيني، وهو ما سنبحثه الحقاً 

                                                 
 . )م١٩٩٩، والشؤون اإلسالميةوزارة األوقاف  :الدوحة(قضايا البيئة من منظور إسالمي : راجع كتابنا )۱(
 . األرض في الميزان: هذا ما دعا إليه آل قور في كتابه اآلنف الذكر )۲(
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 :شهادة اإلفادة - ٢
إذا كان ما ميكن أن يقّدمه املسلمون يف الغـرب مـن عرـاء يسـهمون بـه يف الشـراكة 

فإّن ما ميكن أن يستفيده هؤالء من أهـل الغـرب  »البعض«قد خيفى على  احلضارية أمراً 
 علــى أحــد ســوى نفــر قليــل هــم أولئــك الــذين رأوا يف الغــرب ظالمــاً  قــد ال يكــون خافيــاً 

فإنّه ال  ،ال خري فيه، وهو رأي باإلضافة إىل كون القاةلني به هم يف حكم الشواذّ  مربقاً 
 .سواء مبيزان الدين أو مبيزان العقل والواقع ،يؤبه به

باإلضــافة إىل  ،الغــرب مــن أهلــهإّن احلكمــة الــيت ميكــن أن يســتفيدها املســلمون يف 
والرفع من كفـاءتم  ن نفع يفضي إىل ترقيتهم ذاتياً م أمهّيتها من حيث ما تعود به عليهم

أحـــد العوامـــل  يف العرـــاء الـــذي ينررطـــون بـــه يف الشـــراكة احلضـــارية، فإّ�ـــا تكـــون أيضـــاً 
كـــانوا مـــن   بـــني العـــاملني اإلســـالمي والغـــريب، إذ هـــم وإن هّمـــة الـــيت جتعـــل مـــنهم جســـراً امل

يف األّمــة اإلســالمية،  وروحيــاً  مــواطين الغــرب أو مــن املقيمــني فيــه فــإّ�م منررطــون ثقافيــاً 
وهذا وضع ميّكنهم مـن أن يكونـوا جسـر تواصـل بـني الرـرفني تنتقـل بـه املنـافع مـن جهـة 
إىل أخــرى، وتتوطّــد بــه عالقــات األخــّوة اإلنســانية، ومتتــّد بــه حبــاا التعــاون، وتتصــّرم بــه 

 .زاع والصراعـب النأسبا
ولـيس مــا علــى املســلمني بـالغرب أن يســتفيدوه هــو فقــط كمـا يبــدو يف الظــاهر هــذا 
الكسـب العلمـي التكنولـوجي الــذي هـو العنـوان األكـرب واألظهــر للحضـارة الغربيـة، وإّمنــا 

بصــفة أساســية مــا يُعتــرب هــذا الكســب نتيجــة مــن نتاةجــه، وهــو هــذه  يســتفيدون أيضــاً 
لفاعلــــة الــــيت تســــري عليهــــا دواليــــب احليــــاة يف خمتلــــف وجوههــــا، وهــــذه الــــنظم اإلداريــــة ا

عليــا  قيمــاً  املؤّسســّية الــيت تشــتغل بــا كــّل مناشــط التمــع، بــل علــيهم أن يســتفيدوا أيضــاً 
هــي موجــودة يف ديــنهم ولكّنهــا غــري فاعلــة فــيهم، وذلــك مــن مثــل اإلتقــان يف األعمــاا، 
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تثمار، فيتعّلمــون إذن كيفيــة تفعيــل هــذه واســتثمار الــزمن علــى الوجــه األفضــل مــن االســ
املبادئ والقـيم يف وجههـا العملـي وإن كانـت هـي مـن صـميم مـا يـدينون بـه مـن ديـن يف 

 .وجهها اإلمياين
واملسلمون يف الغـرب مؤّهلـون ألن يقومـوا بـذا الـدور يف األخـذ والعرـاء للمنـافع يف 

يف أغلبهم من حمدودي الثقافة أعلى درجاتا، إذ هم وإن كانوا يف وضعهم احلايل يبدون 
والتكوين العـلمي والنضـج االجـتماعي إّال أّ�ــم يترـّورون سـريعاً يف هـذه الــاالت كّلهـا، 
ويكفــي أن نعلــم بصــدد ذلــك أّن العقــوا اإلســـالمية املهــاجرة إىل الغــرب هــي اليــوم تعـــّد 

ـرتاعات دخلت بــها مبئات اآلالف، وهي عقـوا ذات كفـاءة عالية يف جماا العلوم واالخ
إىل نيـــل اجلـــواةز العــــاملية مثـــل جــــاةزة نوبـــل، وميكـــن أن تكـــون هـــذه العقـــوا هـــي راةـــدة 

(املسلمني يف القيام بذا الدور من الشراكة احلضارية
8F

١(. 

ين علـى ر ويف ساةر املسلمني من القابلية لالستجابة ما جيعلهم إذا ما استُنهضوا قـاد
ه واملضّي فيه بفاعلية، ألـيس مـن مبـادئ ديـنهم املرـالبني مسايرة هذا الدور برريف معادلت
 واألخذ باحلكمة أّىن وجدوها من جهة أخرى؟  ،اعتقاداً بتربيقها البالغ من جهة

أعرت البشرية عراء وأليسوا هم أحفاد أّمة شهدت على الناس حبضارة عظيمة، 
وشــهدت  ،فعــت بــاوانت ،فاســتوعبتها ،وأخــذت حبكمــة احلضــارات الســابقة مجيعــاً ، ثــرّاً 

 ؟شهادة البيان مبا بّلغت منها إليهم با على الناس أيضاً 

                                                 
نشـر وزارة  ،»كتـاب األّمـة«سلسـلة ضمن  »البعد الرسالي في هجرة العقول المسلمة إلى الغرب« :عنوانلنا ب راجع بحثاً  )۱(

 . م٢٠٠٢ ،، الدوحة٩٢: بقطر، عدد والشؤون اإلسالمية األوقاف
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 المشهود لواقعفي اه فقّ تال

إّن الاا الذي يُرلب من املسـلمني يف الغـرب أن يـؤّدوا فيـه دور الشـراكة احلضـارية 
ــه أصــبح اليــوم  الــذي شــرحناه آنفــا هــو باألســاس واقــع العــامل الغــريب، وإن كــان العــامل كّل

ومــن البــدهي أّن التفاعــل مــع أّي واقــع تفــاعًال . داخًال ال تكــاد تفــّرق فيــه بــني حــدودمتــ
إجيابياً مثمراً يستلزم أّوا ما يستلزم الفهم العميق لذلك الواقع يف ظواهره وخفايـاه، لتُبـىن 
على أسـاس ذلك الفهم السبل الناجعة للتعامل، وهو ما يصـدق يف حـّق الواقـع املـاّدي، 

لواقع اإلنســاين بصــفة عاّمـة، وواقــع أهـل احلضــارة الغربيــة بصـفة خاّصــة وقــد فمـا بالــك بـا
بلغ من التعقـيد والتشـابك وااللتباس درجة كبرية جّداً، إذ كّلمـا ارتقـت حضـارة اإلنسـان 

 .وترّورت تقّدمت أيضاً يف تداخل خيوطها وتشابكها وتعقيدها
وفقهـوا أبعـاده، وذلـك بسـبب قد يّدعي كثري من املسلمني أّ�م فهموا هـذا الغـرب و 

لمــي يف عأو حــىت لترّصــ   ،أو متابعــة لوقاةعــه وأحداثــه ،أو قــراءة عنــه ،إقامــة هلــم فيــه
جماا من جمـاالته، ولكن سرعان ما يتبّني أّن فقههم بالواقع الغريب ليس إالّ علماً ضـعيفاً 

اا علــى إن مل يكــن مضــررباً مــدخوًال؛ وذلــك ألنّــه يف الغالــب يقتصــر يف أفضــل األحــو 
تقّصي الظواهر ال يتجاوزها إىل اخلوايف البعيدة والقريبة، كما يقتصر على وصف األلوان 
البادية ال يتجاوزها إىل ـليل أطيافها املرتّكبة منها، فتأيت الصورة إذن منقوصة من حيث 

 .يُظّن أّ�ا متكاملة
صـادية واجتماعيـة إّن الواقع احلضاري الغريب اليـوم يف مظـاهره مجيعـاً، سياسـية واقت

وثقافيــة، لــيس إّال حصــيلة لعوامــل تفاعلــت عــرب أطــوار زمانيــة قــد متتــّد يف املاضــي إىل 
آالف مــــن الســــنوات، وتالقحــــت فيهــــا ثقافــــات وحضــــارات وديانــــات قدميــــة وحديثــــة 
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لتنتهـــي كّلهـــا إىل هـــذا الوضـــع احلضـــاري القـــاةم، متداخلـــة فيـــه األلـــوان، متشـــابكة فيـــه 
مبـــا هـــو الحـــق مـــن  بعـــد ذلـــك جلـــذور إىل املاضـــي البعيـــد، متلّونـــةاخليـــوب، ممتـــّدة فيـــه ا

العصور، فكيف يكون إذن فقه حقيقي يف هذا الواقع احلضـاري إذا مل ميتـّد النظـر فيـه 
إىل مـا وراء ظــواهره مــن عوامـل وأســباب ومالبســات، وإذا مل يقـع الرجــوع بالنتــاةج إىل 

 يف املذاهب والثقافات واألديان؟مقّدماتا مهما كانت ضاربة يف القدم أو مترفّية 
إّن هــــذا الواقــــع احلضــــاري الغــــريب مهمــــا بــــدا وليــــداً للحداثــــة فــــإّن لــــه نســــباً وطيــــداً 
ــــة،  باحلضــــارة اليونانيــــة وحمرّكاتــــا الفلســــفية، وباحلضــــارة الرومانيــــة ومبادةهــــا الكّليــــة العاّم

بــا إىل حضــارات وباليهوديــة واملســيحية دينــاً وحضــارة، وذلــك باإلضــافة إىل عــروق متتــّد 
الشرق وأديانه وإن تكن عروقاً رقيقة قد ال تُرى إالّ بالتأّمل العميق، أال ترى علـى سـبيل 
املثاا نسباً بني ما يرتّدد يف حضارة اليوم من مقولة الصراع مع الربيعة وغزو الفضاء وما 

هد بــه أفضــى إليــه ذلــك مــن أزمــة بيئّيــة وبــني مــا كــان فاشــياً يف حضــارة الرومــان ومــا تشــ
ومــا كــان لــذلك  ،آثـارهم مــن الصــراع بــني اإلنســان واحليــوان كمظهـر مــن مظــاهر الربيعــة

مــن قيمــة يف آدابـــهم وفنونـــهم العمرانيــة؟ مثّ أال تــرى نســباً أيضــاً بــني مــا تقــوم عليــه هــذه 
احلضارة الغربيـة مـن مركزيـة لإلنسـان تُقـاس بــها حقـاةق الوجـود مبـا كـان عنـد اليونـان مـن 

(يعترب اإلنسان مقياس كّل شيء ومرجعية كّل احلقاةق مذهب فلسفي
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أن حيصــــل  -فيمــــا نــــرى -إّن احلــــّد األدىن مــــن الفقــــه يف الواقــــع األورويب ال ميكــــن 
 : للناظر فيه إالّ إذا فقه أمرين أساسيني

                                                 
 ٨١ص )م١٩٩٢ط المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات،  :بيـروت(مقّدمة في علم االسـتغراب  ،ن حنفيـحس: راجع في ذلك )۱(

 . اوما بعده
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اآلراء الفلسفية الكربى اليت تُعترب مرجعيـة أساسـية ــّرك هـذا الواقـع وتوّجهـه  أّولهما
نيته، مهما كان مظهره العملي وأحداثـه اجلاريـة وتفاصـيله اجلزةيـة، حبيـث ميكـن وتشّكل ب
 . ع الناظر ما هو ظاهر منها إىل ما هو مرجع حمّركأن يُرجِ 

، البنــاء الثقــايف العقـــلي الــذي تشــّكل عليــه العقــل األورويب، والــذي أصــبح وثانيهمــا
القـــبوا والــّرّد ملــا يُعــرض عليــه  يشــّكل منهجــه يف الســعي إىل معرفــة احلقيقـــة، ومقياســـه يف

 . منها
ومـــن البـــّني أّن الفقـــه يف هـــذين األمـــرين يســـتلزم تتّبعـــاً مّتئـــداً دقيقـــاً للمقـــّدمات الـــيت 
. أفضــت إليهمــا، وقــد تكــون تلــك املقــّدمات متشــّعبة بعيــدة اجلــذور كمــا أشــرنا إليــه آنفــاً 

ا كان ال يسمح لنـا هـذا الـاا بـذلك التتبّـع فـال أقـّل مـ
ّ
ن أن نشـري تاليـاً بصـفة سـريعة ومل

الذي هو مسـرح  إىل خالصة ملا نراه من ذينك األمرين املشّكلني للواقع احلضاري الغريب
 . لشهادة مسلمي الغرب على الناس

 :التفّقه في األفكار - ١
ّرك هذه احلضارة وتوّجهها  ،إّن األفكار الكربى اليت تنبين عليها احلضارة الغربية، ـو

تجاوز بضع أفكار كربى، وإن كانت كّل واحدة منها تتفرّع إىل فروع وتتفّصل لعّلها ال ت
إىل تفاصـــيل تســـهم كّلهـــا يف احلـــراك احلضـــاري يف جزةياتـــه وتفاريعـــه، ولكـــن تظـــّل تلـــك 

ّن البنـــاء احلضـــارّي العـــاّم أاس األّوا للتـــأثري والتوجيـــه، حـــىت ـكربى هـــي األســــاألفكـــار الـــ
 .بع على حّد سواء برابعها وتتوّجه بتوجيههاـرداا اليومية اجلارية تنـواألح

ــه ذو بعـــد واحـــد هـــو البعـــد املـــاّدي :وأّوا تلـــك األفكـــار  ،تفســـري الوجـــود علـــى أنّـ
ــة املــاّدة أو فيمــا تولّــد عنهــا ونشــأ منهــا، وأّن مــا ســوى ذلــك مــن غيــب  متمــّثالً  يف عينّي
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يــــة هــــي أّن وينشــــأ مــــن ذلــــك فكــــرة ثان. ضــــمن األوهــــام واألســــاطري لــــيس إّال منــــدرجاً 
اإلنســان هــو مصــدر احلقيقــة ولــيس هلــا مــن مصــدر خــارج عنــه، وعليــه إذن أن يســعى 

سـواء تعّلـق األمـر باحلقيقـة الكونيـة  ،منهـا مـن خارجـه إليها بذاته دون أن يرتّقـب شـيئاً 
أو تعّلق باحلقيقة اإلنسانية اخلاّصة باملنهج الذي جتري عليه احلياة والقيم اليت ـكمها 

ينشأ من هذا وذاك فكرة أّن حياة اإلنسـان هـي حيـاة ذات مرحلـة واحـدة و . وتوّجهها
تنتهي باملوت، فعليه إذن أن يغتنمها للرفاه واملتعة، وأن جيّد بكّل قواه العقلية والبدنيـة 
يف أن يكتسب الوساةل اليت توّفر له ذلك، إذ لو فاته الغنم يف هذه احلياة الراهنة فقد 

 .فاته كّل شيء

ارة الغــرب، فمــا مــن ـية احملرّكــة حلضـــّري املرلــق هــي إحــدى األفكــار األساســوفكــرة التغــ
شـيء يّتصــف بالثبــات املرلــق، ســواء تعلّـق األمــر بــالقيم واملبــادئ، أو بــالنظم واملنــاهج، أو 

ترّورة علـــى الـــدوام كمـــا ذهـــب إىل ذلـــك ـهها املـــاّدي مــــودات، فهـــي يف وجــــبربـــاةع املوجـــ
ا اإلنساين ماهية يصنعها اإلنسـان نفسـه حسـب مشـيئته  وأتباعه، وهي يف وجهه »دارون«

ويتبع ذلك كّله فكرة أّن املنفعة هي اليت ينبغي أن تقـود احليـاة . كما انتهى إليه الوجوديون
، فأّميا فكرة من األفكار أو موقف من املواقف أو تصّرف مـن التصـرّفات جيـّر وسلوكاً  فكراً 

 . أن يتبّناها الفكر وجيري عليها السلوكلإلنسان منفعة فهو احلقيقة اليت ينبغي 

نشأت فكرة التوافق االجتماعي الذي خيضع  ،وحىت يعيش التمع يف أمن وسالم
فيـــه مجيـــع النـــاس ملـــا يســـتقّر عليـــه رأي أغلبيـــتهم مـــن نظـــم وتراتيـــب، وتـــرتك فيـــه احلرّيـــة 

 مقابــل أن لألفــراد مرلقــة ال تقيّــدها إّال احلــدود الــيت ترمسهــا تلــك األغلبيــة، وذلــك يف
 .تتحّقق هلم حقوق ماّدية ومعنوية تكفل هلم احلياة الكرمية
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املرجعيــة الفلســفية   يف ـديــد هــذه اجلملــة مــن األفكــارعلــى  االقتصــاروال شــّك أّن 
ينروي على قدر من الازفة، إالّ أّن ما قلنـاه ينـدرج  هلذه احلضارة املعّقدة شديد التعقيد
تضـــيه املقـــام، وإالّ فإنّـــه ليســـت هـــذه األفكـــار هـــي ضـــمن االختصـــار والتقريـــب كمـــا يق

أخــرى كثــرية وكبــرية  األفكــار الوحيــدة املتداولــة يف فلســفة احلضــارة الغربيــة، بــل إّن أفكــاراً 
ع وعميق، ومنها ما هو خمالف هلا أو لبعضها ـفة بشكل واسـيف تلك الفلس تُتداوا أيضاً 

تــداوا فــإّن التــأثري األكــرب يف  إىل حــّد التنــاقض، ولكــن مهمــا يكــن لتلــك األفكــار مــن
الرى احلضاري العاّم إّمنا هو هلذه األفكار األساسية الكربى اليت ذكرناهـا، وتبقـى سـاةر 

ســـواء يف جمـــاا الفكـــر أو يف جمـــاا  ،األفكـــار األخـــرى املرالفـــة هلـــا ذات تـــأثري ضـــعيف
الـزمن  منـذ بعـض السلوك، وإن كـان النقـد لـبعض هـذه األفكـار قـد بـدأ يتصـاعد شـديداً 

يف الفلسفة الغربية، ولكّنه مل يبلغ بعد مرحلة أن يكون له تأثري تغيريي فيها حبيث يكون 
 .   يف وجهة مسارها العامّ  ملحوظاً 

 :التفّقه في منهجية الفكر - ٢
وإذا كان بني األفكار اليت تستقّر عليها األمم وبني املنهج الفكـري الـذي تبـىن عليـه 

فـإّن أهـل احلضـارة الغربيـة قـد انتهـت  ،ر فيها كّل طرف بـاآلخرعقوهلم جدلية تبادا يتأثّ 
 ،بم مسـرية حضـارتم إىل عقليـة ذات بنـاء خـاّص هـو الـذي تولّـدت عنـه هـذه احلضـارة

 . أو توّلدت هي عنه
رون يف مسـاعيهم إىل  وباخلصاة  املنهجية هلـذه العقليـة، أصـبح أهـل الغـرب يفّكـ

يت تعــــرتض حيــــاتم؛ وبتلــــك اخلصــــاة  أيضــــاً املشــــاكل الــــ إىل حــــلّ معرفــــة احلقــــاةق، و 
أصـــبحوا يتعـــاملون مـــع اآلخـــرين مـــن ذوي الثقافـــات املغـــايرة، وعلـــى أساســـها تتحـــّدد 

 .مواقفهم من تصّرفات أولئك اآلخرين وآراةهم قبوًال ورّداً 
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ولعــّل مــن أهــم تلــك اخلصــاة  املنهجيــة الــيت تنبــين عليهــا العقليــة الغربيــة اليــوم أّ�ــا 
علـى معـىن أّ�ـا تنرلـق يف البحـث عـن احلقيقـة مـن اسـتقراء الواقـع  ، وذلـكعقلية واقعيـة

متمــّثًال يف مظهــره املــاّدي أو يف مظهــره اإلنســاين، فاملنرقيــة الصــورية مل تعــد هلــا ســـروة 
بلَه كّل ما لـه صـلة باخلرافـات  ،على عقوا أهل الغرب كما كان األمر منذ بعض القرون

ية إىل اسـتحداا آليـات منهجيـة كثـرية، وذلـك مثـل واألساطري، وقد أفضت هذه اخلاصّ 
ّترـذ ت مـن الرراةـق الـيتومـا إليهـا  ،وأسـاليب التصـنيف ،وطراةق اإلحصـاء ،فنون التجربة

 . من الواقع منرلقاً أساسياً يف البحث عن احلقيقة
علــى معــىن أّن العقــل الغــريب أصــبح وذلــك ، خاّصــية النفعيــةومــن تلــك اخلصــاة  

ار النظرية ويقّدر املواقف العمـلية فيما إذا كانت حّقاً يؤخذ بـه أو بـاطًال اليوم يزن األفـك
يُبتعــد عنــه حبســـب مــا ـّققـــه تلــك األفـــكار واملواقــف مــن منفعــة مـــاّدية أو معنويــة، وأّمــا 

بــا األفكــار ملعرفــة احلقيقــة فلــم يعــد يأبــه بــا  ناملقــاييس النظريــة الثابتــة املرلقــة الــيت تــوز 
كثرياً، وإذا كانت الفلسفة النفعية الذراةعية اليت اعتربت املنفعة هـي املقيـاس   العقل الغريب

ـــحدة أواخــر القــرن التاســـع عشــر وانتشــرت  الوحـــيد للحقـــيقة قــد ظهــرت يف الواليــات املّت
(فيها وسـيررت عليها 

10F

فإّن العقل الغريب مبجمله قد تأثّر بوجه أو بخخر بذه املنهجيـة  )١
 .ن على الصعيد النظري أو على الصعيد العمليإ ،تأثّراً كبرياً 

ونعــين بـا أّن العقــل الغــريب أصـبح مــن أهــّم  ،خاّصــية العلميــةومـن تلــك اخلصـاة  
ـــة الكونيـــة، فقـــد اكتســـبت هـــذه احلقـــاةق  ـــزان احلقـــاةق العلمي ـــه يف القبـــوا والـــرّد مي موازين

أصـــبحت ُتســـتردم بـــالرتاكم صـــفة مـــن اليقينيـــة نّصـــبت منهـــا ميزانـــاً معياريـــاً لألفكـــار، و 
                                                 

 . وما بعدها ٤١٦ص) م١٩٦٩ط دار المعارف، :مصر(تاريخ الفلسفة الحديثة  ،يوسف كرم: راجع في ذلك )۱(
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مقـــّدمات يف اجلـــدا مـــن أجـــل اســـتبانة احلقـــاةق حـــىت يف الـــاا اإلنســـاين؛ ولـــذلك فقـــد 
وإذا   .اصـــربغت الدراســـات اإلنســـانية بصـــبغة املـــنهج العلمـــي علـــى معـــىن العلـــم الكـــوين
رلــــق قــــد املكانــــت هــــذه املنهجيــــة الــــيت تســــتردم حقــــاةق الربيعــــة املاديــــة ميزانــــاً للعلــــم 

باعتبــار مــا اســتبان مــن نســبية  ، وذلــكلنقــد شــديدعــض الــزمن منــذ بأصــبحت تتعــّرض 
(احلقاةق الكونية يف ذاتا، وباعـتبار التبابني بني الربيعـة املاديـة والربيعـة اإلنسـانية

11F

إالّ  ،)١
(أّ�ا ما زالت تُعّد إىل حّد اآلن إحدى اخلصاة  املمّيزة للعقلية الغربية يف التفكري

12F

٢(. 
صار على ذكر مجلة من األفكار باعتبارها مكّونة ا ذكرنا آنفًا يف االقتموك

لغربية، فإّن اقتصارنا هنا على ذكر هذه اخلصاة  املشّكلة اللمرجعية احلضارية 
إّال أنّنا بـهذا الصدد ال  ،ملنهجية العقلية الغربية ينرـوي على قدر من الازفة أيضـاً 
فصيل، وذلك ملا يقتضيه نقصد إّال رسم صورة عاّمة هلذه العقلية دون استقصاء وت

هذا املقام من االختصار واإلمجاا، إذ القصد هو بيان أّن املسلمني يف الغرب يف 
سبيل مسعاهم إىل ـقيق اهلدف من الوجود اإلسالمي بالغرب، كما شرحناه، عليهم 

يف الواقع، الذي هو مسرح شهادتم على  أن يكون منرلقهم األساس يف ذلك التفّقهَ 
ذكرناه يف ما ينبغي أن يُعلم يف هذا اخلصوص ليس إّال مناذج أوردناها الناس، وما 
واء يف ما يتعّلق باألفـكار أو يف ــــس ،بـيل احلصرــــــبـيل التمثيل وليس على ســـــــــعلى س

 . ما يتعّلق باملنهجية

                                                 
 . اإلنسان ذلك المجهول: مصير اإلنسان، وألكسيس كاريل في كتابه: لكونت دي نوي في كتابها: من ذلك ما قام به )۱(
باعتبـار مـا اّدعـاه ديكـارت فـي بنـاء المعرفـة مـن انتهـاج مـنهج ، »العقليـة الديكارتيـة«مصـطلح  يطلـق علـى ذلـك أحيانـاً  )۲(

ّنه تساءل في الحلقة األولى مـن بنائـه المعرفـي أيقوم على االنتقال من يقين إلى يقين فال يداخله إذن شّك بحال، حتى 
 . أنا أفّكر إذن أنا موجود: ، وانتهى إلى اليقين األّول بقولهعن حقيقة كونه موجوداً 
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 مضمون الشهادة

البيان  هويف شهادتم على الناس  بالغرباملسلمني   منشّك أّن املرلوب  ال
 منهما يعتقدون أّ�م ميلكونه من حقٍّ الناس يف حاجة إليه، وأن يأخذوا والبالغ مل

 معىناحلكمة احلضارية اليت يفتقرون إليها لتتّم إذن الشهادة بتمام طرفيها، ويتحّقق 
 لإلنسان،اء به دينهم حّق نافع ـتقدون أّن كّل ما جـلمون يعـواملس. اريةـالشراكة احلض

ما تعّلق  أوأو ما تعّلق بالعبادات،  ،دات اليت هي أساس الدينسواء ما تعّلق منه باملعتق
للناس؛  وتبليغهاباملعامالت، وتكليف املسلمني بالبالغ يشمل بيان هذه احلقاةق كّلها، 

 . ألّن تبليغ الدين ال يكون إالّ بتبليغها مجيعاً 
ء فيه على أن يكون االبتدا منذ الدعوة األوىل للنّيب  الدييندرج البالغ  قدو 
باعتبارها أساس الدين، ّمث تتبعها بعد ذلك العبادات واملعامالت، وأصبح ذلك  بالعقيدة
فهل على املسلمني بالغرب اليوم يف شهادتم على أهله أن . عاّمة يف تبليغ الدين قاعدة
إليهم دينهم على هذا النحو الذي أصبح قاعدة يف الدعوة، أم يسعهم التغيري  يبّلغوا
 قتضيه الظروف؟مبا ت فيها

الشهادة فإّن أهل الغرب قد توّصلوا يف بناةهم  معادلةالررف الثاين من  ويف
متمثّلة يف علوم وتقنيات  ،احلكمة مناحلضاري إىل منظومة كاملة ومتكاملة 

على املسلمني أن يأخذوا  فماذاوصناعات ونظم إدارية وسياسية واجتماعية وغريها، 
أهلها؟ أم يفّصلو�ا  عندمنظومة متكاملة كما هي من هذه احلكمة؟ هل يأخذو�ا 

  ما ال ينفع؟ وتركمفردات، ويضعون هلم موازين يستهدون با يف األخذ مبا ينفع 
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 :البيانيالمضمون  - ١
من أن نعود إىل العلم بواقع أهل اآلنفة األسئلة عن  اجلواببّد يف ـديد  ال
روب الشهادة عليهم، لنستعني بذلك من ش أساسياً  شرطاً  الذي جعلناه آنفاً  ،الغرب

هود با ـادة من حيث انتفاع املشـالشه هذهع يف أداء ـعلى ما ميكن أن يكون أجن
ما ـحيث انتفاعهم هم ب ومنادة، ـاء من طريف الشهـعليهم، وذلك يف طرف العر

، وحينئذ فإّن عرض الدين على أهل الغرب  يأخذون منهم، وذلك يف طرف األخذ منها
مرّتب حسبما تقتضيه قواعد الدعوة قد ال يكون مفيداً، بل قد يبوء بعكس كما هو 
فيه منفعة  ريد أن يكونأُ الرفض من حيث كان يُراد القبوا ملا  إذ حيصلاملرلوب، 

 .للمعروض عليهم
إّن أهل الغرب بصفة عاّمة استقّر يف أذها�م، أو يف أذهان األغلبية منهم، أّن 

ويف منجزاته املاّدية  ،وه يف أبعاده القيمية والتنظيميةالبناء احلضاري الذي أقام
هو ذروة ما توّصل إليه اإلنسان من احلضارات، وبالتايل فإّن أّي أمنوذج  ،واملعنوية

قيمي آخر يُعرض عليهم سوف يقابل بالرفض إن مل يكن باالحتقار واالسـتهجان، 
ي إليه البالغ اإلسالمي من أو بردود األفعاا العداةية، وهذا هو املصري الذي سينته

ِقبل املسلمني بالغرب لو قام هؤالء فيهم بالدعوة إىل الدين متكامًال كما هو مرّتب 
خاّصة يف هذه الظروف اليت تسود  ،يف انبناء العبادات واملعامالت على املعتقدات

العامل الغريب بعد أحداا سبتمرب؛ ولذلك فإنّه من احلكمة أن يتوّخى املسلمون 
يُعاد فيه  البيانللمجتمعات اليت يعيشون فيها منهجًا يف  اخلراب البياينغرب يف بال

بوا عند املرـاطبني   ـب ما  جتد من القَ ــــــــامني الدينية يف العرض حبســـــــــترتيب املض
  .كما يقتضيه واقعهم الثقايف واالجتماعي
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يقتضي عرض ما ذا الرتتيب يف الـيدة اليت ينبين عليها هـد املفـورّمبا يكون من القواع
اليت تقدمي أنواع من القيم واألحكام الشرعية على غريها، ولعّل من أهّم تلك األنواع 

 :ما يليينبغي تقدميها 
 :القضايا العملية -أ

مثل املعتقدات املتعّلقة ، صوريةتمن تعاليم الدين ما هو نظري متعّلق باملفاهيم ال
يف الدين الذي ينبين عليه كّل ما بعده، اس ـان، وهي األسـود ومصري اإلنسـحبقاةق الوج

ومنها ما هو ذو صبغة عملية تتعّلق مبجريات احلياة اإلنسانية وضبط مساراتا يف 
له توجيه يف كّل  بأّن اإلسالم خمتلف مناحيها، وحّل ما يعرتضها من مشاكل، علماً 
 . شؤون احلياة العملية بصفة مباشرة أو بتوجيهات كّلية عاّمة

بالقضايا النظرية ذات األبعاد الفلسفية  ب اليوم أصبحوا ال يأبون كثرياً وأهل الغر 
فإّن مهومهم  ،بل عاّمة املثّقفني منهم ،سوى القّلة من النربة املتفلسفة، وأّما عاّمة الناس

يف الغالب لتحقيق الرفاه  األساسية هي مهوم عملية تتعّلق بقضايا احلياة اجلارية سعياً 
تصادي وما شاكل ذلك من ـتماعي وزيادة اإلنتاج االقـي واالجـلنفساملاّدي واألمن ا

 ،لية، فإذا ما ُوّجه إليهم خراب ذو صبغة نظرية فلسفية فإنّهـة العمـايا ذات الصبغـالقض
سوف لن يصادف من الناس  ،من مقابلته باالستعالء باإلضافة إىل ما ذكرنا آنفاً 

قابل إذن بالالمباالة إن مل يكن باالستهتار، مهومهم اليت تشغلهم، وهي مهوم عملية، في
 وأّما لو خوطبوا بقضايا عملية تتعّلق حبياتم اجلارية فإّن ذلك سوف جيد منهم استعداداً 

ويبقى أمر القبوا واالقتناع رهني الرباعة يف العرض واحلكمة يف  ،للسماع والتفّهم
 .اخلراب

املتعّلقة مبجريات احلياة  العملية القضايااألحـكام الدينية يف ولدى املسلمني من 
ما هو من مهوم أهل الغرب يف واقعهم الراهن، فعرضها عليهم إذن باملنهج املناسب 
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وميكن أن نذكر يف هذا . الذي سنأيت على بياته الحقًا سيجد منهم اهتمامًا  مبدةّياً 
 ،االجتماعيةبالعالقات الشأن على سبيل املثاا تلك القيم الدينية العملية املتعّلقة 

يف  ،وامتدادًا إىل الروابط بني أفراد التمع وهيئاته ومجاعاته ،ابتداًء بالعالقات األسرية
ما تنبين عليه تلك العالقات والروابط من معاين األلفة الروحية والتكافل املعنوي 

وضمانات  ،وتراتيب عملية حمّددة ،واملاّدي، ولإلسالم يف ذلك منظومة قيمية متكاملة
خالقية وقانونية تضمن تربيقها العملي ممّا جيعلها حبّق  مناطاً لعراء كفيل بأن حيظى أ

 .باالهتمام
متمّثًال يف بالدور االقتصادي للمجتمع ومن تلك املفردات العملية ما يتعّلق 

املؤّسسات االقتصادية االجتماعية األهلية وعلى رأسها مؤّسسة األوقاف، فهذه 
 ،شأن، وقد ضبرت تشريعاتاذات لنظام اإلسالمي ريادة حضارية املؤّسسة تُعترب يف ا

وحّددت قوانينها على وجه دقيق، وأثبتت التجربة التارخيية جناعتها يف القيام بدور 
حفظ األّمة يف مسرية تقّدمها  ، وهو دوراقتصادي اجتماعي على قدر كبري من األمهّية
رّات عديدة من تارخيها جرّاء أسباب من االهتزازات واالضررابات اليت أصابتها يف حم

 اً داخلية وخارجية، فهي بذلك متّثل أمنوذجًا عمليًا يف معاجلة قضايا التمع مثري 
 .    لالهتمام

العالقات بين الناس ومن تلك القضايا العملية ما يتعّلق باألحكام اليت تضبط 
لكية على أسس من أو منازعات م ،أو معامالت مالية ،عقوداً  :ذات الصفة المدنية

وعلى قواعد من الضمانات والتحّوطات اليت تضمن  ،احلقوق والواجبات املتعادلة
ّقق األمن االجتماعي، فلإلسالم يف ذلك تفصيل ثرّي جّداً  ، ومتقّدم جّداً  ،العدالة ـو

ُيعترب حبّق إحدى املفاخر اليت ميكن أن يقّدمها اإلسالم للبشرية، وقد كان نّه لأحىت 
تفادت ــــــّل تنويه من ِقبل كثري من كبار الفقهاء القانونيني العامليني، بل قد اسذلك حم



 
 
 
 
 

 
 

 مسلمو الغرب بعد أحداث سبتمبر
 

 -٣٢٠ -

مثلما هو حاصل يف القانون املدين الفرنسي  ،منه بعض القوانني الغربية أّميا استفادة
 .على سبيل املثاا

ملا فيه مصلحة  البيانفهذه القضايا ميكن أيضاً أن تُعرض على أهل الغرب يف مقام 
 .اجلماعات والتمع بأسرهاألفراد و 

 :القضايا ذات العالقة بأزمات الغرب -ب
أشرنا سابقًا إىل أّن أهل الغرب يعانون يف حياتم النفسية واالجتماعية واحلضارية 
العاّمة مجلة من املشاكل يصل بعضها إىل درجة األزمة، وذكرنا أمثلة لذلك، ويف ذات 

وجد يف تعاليم الدين أحكام وتوجـيهات وقيم املواضيع اليت طرأت عليها هذه املشاكل ت
من شأنـها أن يكون فيها حـلوا لتلك املشاكل، وهو ما يقتضي أن يـُّترذ منها ماّدة 
عرض وبيان، عسى أن جتد طريقاً إىل تفّهمها واالقتناع با، فتكون إسهاماً إسالمياً من 

 .يف تلك البالدِقبل مسلمي الغرب يف الشراكة احلضارية املبتغاة من وجودهم 
واملقاصد اليت  ،والقيم اليت تنبين عليها ،يتعّلق بأحكام األسرةومن تلك القضايا ما 

توّجهها، فقد اهتّم التشريع اإلسالمي باألسرة كما مل يهتّم بأّي موضوع اجتماعي 
ومن القيم املوّجهة ما هو كفيل بأن جيعل  ،آخر، وضبط فيها من األحكام املفّصلة

نفسيًا واجتماعيًا يوّفر بدرجة عالية الصّحة النفسية واالجتماعية، وذلك مبا  منها مناخاً 
بُنيت عليه األسرة من املسؤولية واالحرتام والتكافل واملوّدة والرمحة، باإلضافة إىل ما 

 .بُنيت عليه من ضبط دقيق للحقوق والواجبات
بل من  ،فقر الروحيوإذ تعاين األسرة الغربية اليوم من االحنالا والتشّتت وال 

 على أهل الغربفإّن هذه القيم واألحكام الدينية إذا ما ُعرضت  ،أخرار التالشي
عرضًا نظريًا وعمليًا حكيمًا ستجد إىل عقوهلم طريقًا للقبوا، ومثّة كثري من عقالء 
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الغرب أصبحوا اليوم متقّبلني هلذه القيم، كما مثّة كثري من الناس أصبحوا قابلني عملياً 
ألخذ با، وما تكاثر الزجيات بني املسلمني والنساء الغربيات، على الرغم من املناخ ل

وصورتم فيما يتعّلق مبعاملة املرأة  ،العاّم الذي تشّوه فيه صورة املسلمني بصفة عاّمة
على  ،، فاملرأة الراغبة يف الزواج من مسلممن مظاهر ذلك اً إّال مظهر  بصفة خاّصة،

إّمنا ترلب القيم األسرية اإلسالمية اليت تتعّرش إليها  ،اخ املعاكسالرغم من هذا املن
 .حبكم الفررة، وال جتدها يف األسرة الغربية
، فقد جاء اإلسالم بنظام يتعّلق بالبيئة الطبيعيةومن تلك القضايا أيضًا ما 

متكامل يف التعامل معها، مبّين على قيم عقدية وثقافية، وحمّدد بأحكام قانونية، 
حينما يُعمل به أن ُجيّنب كّل ما  هذا النظام شـأن، ومن منضبط بتوجيهات أخالقيةو 

بأّي شكل من أشكاا االعتداء، ويعصم إذن  ى الربيعةعسى أن يكون فيه اعتداء عل
، وقد كان لتلك اخلرّة الدينية يف البيئة من أن تنشأ أزمة بيئّية يف خضّم التعامل مع

ية يف احلضارة اإلسالمية اّتصفت بالثراء العملي والقانوين، كما التعامل البيئي جتربة تربيق
أفضت إىل جناعة فاةقة يف النتاةج حبسب ما وصلت إليه تلك احلضارة من ترّور يف 

(عالقتها بالربيعة
13F

١(   . 
قد وال خيفى أّن حضارة الغرب تؤّرقها اليوم مشكلة التلّوا البيئي أرقًا شديداً، و 

تتعاىل وتتكاثر األصوات املنذرة بكارثة وشيكة جرّاء هذه  أصبحت يومًا بعد يوم
املشكلة، وانتهى الكثري من أصحاب هذه األصوات إىل أّن العالج احلقيقي هلذه 
األزمة ال بّد أن يكون عالجًا ثقافيًا بدرجة أساسية، وذلك ما يرّشح الثقافة 

اء به ججربة احلضارية ما اإلسالمية ألن تقوم بدور مهّم يف هذا الشأن، تعّضد فيه الت
 .  الدين من قيم ومبادئ وأحكام، لو ُأحسن العرض وأُتقن البالغ

                                                 
 . قضايا البيئة من منظور إسالمي: تابنا اآلنف الذكرراجع ك )۱(
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، فالتعاليم والقيم ما يتعّلق باألمن النفسي واألمل في الحياةومن هذه القضايا 
اإلسالمية جتعل من أوىل مقاصدها إشاعة األمن يف النفوس، وإفساح األمل هلا، وإبعاد 

، ولعّل أّوا ما حيّقق ذلك عقيدة البعث اليت جتعل من احلياة اليأس والقنوب عنها
مسرحًا ممتّدًا إىل ما وراء هذه الفرتة القصرية املنتهية باملوت، وهو ما جيعلها حياة ال 
تنتهي أهدافها مهما حّقق فيها اإلنسان من إجناز، فيشعر اإلنسان إذن جرّاها باألمن 

ألمل إلمكان تدارك ما قد يفوت يف مرحلة منها الطمئنانه إىل املصري، كما يستشعر ا
سابقة يف مرحلة الحقة، وكّل ذلك ُيكسب احلياة قيمة كربى جتعلها جديرة حبفظها 
واحلفاظ عليها، ّمث إّن كّل التشريعات العملية تؤّكد هذه الوجهة يف استشعار قيمة احلياة 

 .اليت ترسي مبادةها عقيدة البعث
يعانيها أهل الغرب ما يشيع يف أفراد كثريين منهم ومن أعوص املشكالت اليت 

حّىت عّرب ذلك عن نفسه فلسفيًا يف نظريات  ،شعور بالخوف والقلق واليأسمن 
(تقوم على العدمية والعبثية والغثيان

14F

، وعّرب عن نفسه عمليًا يف ارتفاع معّدالت )١
ب بشكل واسع، االنتحار، ويف انتشار أنواع املرّدرات، ويف تفّشي أمراض االكتئا

وما ذلك إّال بسبب الشعور بأّن هذه احلياة القصرية اليت تنتهي باملوت قد استنفدت 
الرفاه املاّدي، فإذا ما ـّقق هذا الرفاه، وهو الغرض غرض أغراضها اليت جيمعها 

، وكذلك األمر إذا األعلى، فقدت احلياة قيمتها فلم تعد جديرة بأن حيياها اإلنسان
؛ ولعّل هذا ما يفّسر كيف أّن أكثر البالد الغربية ـقيق هذا الغرض فقد األمل يف

رفاهًا ماّديًا وإباحية جنسية هي أعالها يف معّدالت االنتحار وتفّشي املرّدرات، 
والقيم واملبادئ، اليت تعمل على  ،وإذن فإّن العرض اإلسالمي لعقيدة األمن واألمل
هل الغرب، فيكون ذلك إضافة نافعة ترسيرهما يف النفوس سوف حيظى باهتمام أ

 .من ِقبل مسلمي الغرب لتمعهم اجلديد
                                                 

 . منها على سبيل المثال الفلسفة الوجودية المنّظرة للقلق والعبثية كما أّسس ذلك جون بول سارتر وألبير كامو )۱(
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 :المؤلِّفةالقضايا  -ج
حيّدد اإلسالم العالقة بني املسلمني وغري املسلمني بصفة واضحة ودقيقة 

عالقة عداوة تلك العالقة سواء تعّلق األمر باألوضاع اليت تكون فيها  ،ومنضبرة
ـتور احلاكم يف هذا الشأن سلم ووةام، ولعّل الدسعالقة  كون فيهاتأو اليت  ،وخصام

  : والذي يُعترب قيِّمًا على كّل ما سواه من األحكام والتوجيهات هو قوله تعاىل
                      
                   

             
 ). ٩-٨:املمتحنة(

سلمون يف الغرب باقني على صفتهم اإلسالمية، وغريهم باقيًا على وما دام امل
، واجلميع يعيشون يف وةام وسلم، ويشرتكون يف املواطنة، فإّن صفته غري اإلسالمية

القانون الذي ينبغي أن يوّجه سلوك املسلمني هو قانون الّرب والقسط كما حّددته اآلية، 
، ومصاغاً لتوجيهات الدين من جهة اً أن يكون هذا السلوك مستجيب وهو ما يقتضي

حبيث يتلّقاه أهل الغرب بالقبوا من جهة أخرى، وتلك معادلة دقيقة زّلت فيها أقدام  
بل   ،كثريين، كما نشاهده اليوم من تصّرفات بعض املسلمني الذين يعيشون يف الغرب

(كما ينظّرون إليه ويقّدمونه للناس
15F

١(. 
إّال بأن يقّدم املسلمون يف التعامل مع غريهم  وحنسب أّن هذه املعادلة ال تستقيم

تلك القيم واألحكام والضوابط اليت تدعو إىل التخلف والتعارف والوةام واألخّوة 
                                                 

هـم ينّظـرون لهـم، ولـذلك ف يعتبرون هذا الغرب عـدّواً  منشير هنا إلى أولئك الذين يعيشون في الغرب من المسلمين، وه) ۱(
بما في ذلك استعمال العنـف، فهـؤالء وٕان كـانوا قليلـي  ،لهذه العداوة، وينتهزون كّل فرصة إليذائه بمختلف أنواع اإليذاء

 . عن جهلهم في فقه الواقع عن قيم الدين، فضالً  العدد إّال أّنهم يمّثلون انحرافاً 
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للعداء وما يرتّتب عليه من  بيا�م القويل والفعلياإلنسانية، وأن ال يكون جماا يف 
ضبط ما يرتّتب عليها األحكام اليت تتعّلق بوضع العداوة، وتألّن التصرّفات؛ وذلك 

ليس هلا مناب يف حاا املسلمني بالغرب، إذ هم أصبحوا مكّونًا من مكّونات التمع 
الذي يعيشون فيه، جيمعهم مجيعًا جامع املواطنة، وهو جامع يؤّسس للوةام ويلغي 

هذا وإّن للمسلمني جتربة تارخيية مشرّفة يف التعايش السلمي املنتج بني . العداء وأسبابه
ملسلمني وغري املسلمني، وهو ما ميكن استدعاؤه أيضًا لتتدّعم به األحكام والقيم ا

 .الدينية على املستوى النظري
 )باآلخر(قيمة االعتراف ومن القيم اليت ميكن أن تكون حمّل بالغ يف هذا الشأن 

اف املرالف يف الدين، بناء على حرّية املعـتقد وممارسـة التدّين، وبصفة عاّمة االعرت 
مع بالتنوّع الثقايف، واعـتباره مـبدأ يف التعـايش بني بين البشـر، ومن مثّة اعتبار املتعايشني 

يكتسبون مبقتضى أصبحوا مبقتـضى املواطـنة أو اجلـرية أو املصاهرة  لمني من غريهمـاملس
ذلك املبدأ حقوقًا هي واجبات على املسـلمني، مثل حقوق الوفـاء بالعهـد، ونصرة 

يف األفراح، وذلك  املشاركةـلوم، واحرتام اجلار وجندته ورعايته، واملواساة يف األتراح، و املظ
باإلضافة إىل احلقوق املرتتّبة على األفراد واجلماعات إزاء عموم التمع، مثل التكافل 

 .والتناصح والرعاية للمصلحة العاّمة

، أو األخّوة اإلنسانية قيمة وحدةومن تلك القيم يف هذا الشأن، ولعّلها أعالها، 
يف اإلنسانية، وما يرتّتب على ذلك من قيمة التعاون على اخلري، ووجوب أداء العلم ملن 
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(ة دينيةيئيرلبه، إذ جحـوده وكتمـانه والضّن به يُعترب خر يرلبه وملن ال
16F

، ويف املوقف )١
مًا شرعية، قيمًا كلّية، ومبادئ أخالقية، وأحكا :الديين من هذا كّله توجيهات كثرية

       : ولعّل املبدأ الدستوري العاّم الذي يشمل ذلك كّله هو قوله تعاىل
، )١٣:احلجرات(                 

فالتعارف إّمنا هو التعاون، وهو ما ال يتّم إّال بالتخلف والوةام، واالعرتاف املتبادا 
، واالنتظام يف الوحدة اإلنسانية ماّدياً  بالتنوّع، بل واالنرالق منه يف سبيل تبادا املنافع

 .  اجلامعة معنوياً 
وإذا كان أهل الغرب قد وصلوا يف جماا حقوق اإلنسان إىل تأسيس منظومة 

ررون با على األمم، فإّن املسلمني ميكن أن يكون هلم إسهام يف إثراء تمتكاملة يف
توى ـــــــيرتقون إىل مس التلك املنظومة وترشيدها؛ ذلك أّ�م وإن كانوا يف واقعهم 

 ؛د املنظومة الغربيةـــــالتربيق لتلك املنظومة، إّال أّن مبادةهم الدينية تتجاوز يف الرش
وذلك ألّن هذه املنظومة نشأت تارخييًا واستقّرت بعد ذلك على أساس من توازن 

 ما ، وهوانية كلّية ثابتةعلى مبادئ إنس مالقوى بني الفئات االجـتماعية، ولـم تقـ
(ها لالختالا والرتاجع إذا ما اختّل ذلك التوازنيعّرض

17F

وأّما حقوق اإلنسان يف  ،)٢
املنظومة اإلسالمية فإّ�ا قامت على املبدأ العقدي الداةم، وعلى الشمولية اإلنسانية يف 

(مرلق الزمان واملكان
18F

٣( . 
                                                 

المسـتدرك  ،أخرجـه الحـاكم » يـوم القيامـة بلجـام مـن نـارألجمـه اهللا من كتم علماً «: جاء في الحديث النبوي قولـه  )۱(
 . ١/١٨٢) م١٩٩٠ط دار الكتب العلمية،  :بيروت(

من ِقبل بعض أهل الغرب من ازدواجية في المطالبة بحقـوق اإلنسـان والعمـل  مّما يدّل على ذلك ما نراه اليوم ممارساً  )۲(
العنـف إذا مـا كـان فـي ذلـك مصـلحة، فـي حـين يقـع التغاضـي عـن إلى درجة قـد ُيسـتعمل فيهـا  بها، إذ يكون ذلك ملّحاً 

مصــلحة، وٕاذن فــإّن هـذه الحقــوق ليســت إنســانية مطلقــة، وٕاّنمــا  األمـر بــل مســاندة خــرق تلــك الحقـوق إذا كــان فيــه أيضــاً 
 . هي دائرة مع المصالح ومختلفة بحسب األوضاع واألجناس

محمـد حسـين مرسـي، : ترجمـة( حقوق اإلنسـان فـي اإلسـالم  ،مرزوقيإبراهيم ال: راجع في حقوق اإلنسان في اإلسالم )۳(
 ). م٢٠٠٠ :ط أبو ظبي
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يش إّن هذه املفردات من املبادئ الدينية، اليت جيمعها معىن التخلف والوةام والتعا
متّثل مضمونًا ينروي على  ،يف حكمهاالسلمي القاةم على التعاون املثمر وما هو 

إضافة حضارية ميكن للمسلمني يف الغرب أن يسهموا با يف الشراكة احلضارية مع أهل 
الغرب، وأّما تلك األحكام والتوجيهات اليت تتعّلق بأوضاع العداوة بني املسلمني 

ين فليس هلا يف أوضاع املسلمني بالغرب من جماا، النتفاء وغريهم ّممن خيالفهم يف الد
الوضع الذي هي مناطه، فإثارتا إذن خارج الداةرة التعليمية الواعية من شأ�ا أن تعّكر 

، كما يسعى إىل ـقيقهعلى اهلدف الذي ينبغي على الوجود اإلسالمي بالغرب أن 
 . شرحناه

ملا ميكن ملسلمي الغرب أن يقّدموه يف  مضموناً  ،إّن ما عرضناه من هذه املفردات
يف ترتيب املبادئ الدينية من حيث انبناء  ال نقصد منه تغيرياً  ،شهادتم على الناس

بني به، وهو وإن  اقتضاه واقع املراطَ  ،بعضها على بعض، وإّمنا هو ترتيب بياين فحسب
ميان، إّال أّن التفّكر ينبين على األصل النظري املتمّثل يف مبادئ اإل عملياً  كان مضموناً 

فيه واالقتناع به واالستفادة منه قد تفضي يف أغلب األحيان إىل التفّكر يف أصوله النظرية 
 . ، وإىل اعتناقها ديناً اليت انبىن عليها، وقد ينتهي ذلك النظر إىل االقتناع با هي أيضاً 

أكثرهم كان  وقد بّني واقع املسلمني الذين اعتنقوا اإلسالم من أهل الغرب أنّ 
ينتهي إىل اإلميان باألسس العقدية من باب االقتناع باألحكام العملية حينما يشاهد 

وحينما ينتهي األمر إىل هذا الوضع فإّن  ؛منافعها يف جمريات احلياة العملية عياناً 
  .الرتتيب بني األصوا والفروع سيعود إىل معادلته األصلية
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 :المضمون االنتفاعي -٢
أن  ،مبقتضى الدور املناب بعهدتم ،املسلمني يف الغرب مرلوب منهم ال شّك أنّ 

اء، وهو ما يتعّلق ـم يف شّقه الثاين بعد العرـيستفيدوا من أهل الغرب ما يكتمل به دوره
وعند أهل الغرب الكثري ممّا يعرون، وعند املسلمني حاجات كثرية . باألخذ واالنتفاع

فإّ�ا ال يكتمل معناها إّال بتكامل  وعراءً  خذاً لذلك العراء، وإذا كانت الشراكة أ
طرفيها، إّال أنّه كما كان ذلك العراء ينبغي أن يتّم وفق ترتيب معّني كما بيّـّناه، فإّن 
األخذ ينبغي أن يكون كذلك، وإّال فإنّه قد يعود على الشراكة احلضارية بالنقض، كأن 

بأخذ كّل شيء منهم دون متييز، إذ إىل أن يذوب املسلمون يف أهل الغرب  يفضي مثالً 
 يصبحونحينئذ ال يبقى جماا ألن نتحّدا عن دور يقوم به املسلمون يف الغرب، ألّ�م 

 يصبحونليس هلم ما يقّدمون كإضافة حضارية، إذ هم قد  ،إضافة كّمية ألهل الغرب
نسرة منهم، وهي على األرجح ستكون نسرة سّيئة، وهذا مصري انتهت إليه بعض 

 . عوب حينما قّلدت الغرب يف كّل شيء، فلم يبق هلا وجودالش
ماذا على املسلمني يف الغرب أن يأخذوا من أهله، : والسؤاا املهّم بذا الصدد هو

وما هو امليزان الذي عليهم أن يزنوا به ما يأخذون ليتّم بذلك دورهم يف الشراكة 
 احلضارية على الوجه املرلوب؟

ل الغرب بلغوا يف الّسّلم احلضاري درجة عليا يف جماالت إىل أّن أه أشرنا سابقاً 
إىل أّ�م  العلم املاّدي والتكنولوجي، ويف فنون اإلدارة واملؤّسسية، كما أشرنا أيضاً 

 ..انتهوا يف جماالت أخرى من احلياة إىل مشاكل عويصة بلغ بعضها درجة األزمة
ا عند أهل الغرب من احلكمة وبنظرة أّولية يبدو أّن على املسلمني أن يستفيدوا ممّ 

وا األسباب اليت آلت بم وقُّ العلمية النظرية والتربيقية واحلكمة اإلدارية، وعليهم أن يتَ 
إىل املشاكل األسرية واالجتماعية والبيئّية وما شابها، إّال أّن األمر يف حقيقته أكثر 
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تكامل حبيث ال ـمتداخل وم ارة الغربية كلٌّ ـممّا يبدو عليه هذا امليزان، إذ احلض تعقيداً 
ويُررح ذاك ملا فيه من  نقّياً  فيؤخذ هذا خالصاً  ،ميكن فصل بعض عناصرها عن بعض

دخل على حنو من السهولة واليسر؛ ولذلك فإنّه ينبغي البحث عن موازين دقيقة 
ميكن أن تفضي إىل املرلوب بأكرب قدر ممكن ممّا حيصل به املعىن احلقيقي للشراكة 

 .ةاحلضاري
 :قاعدتني أساسيتني إىلولعّل هذه املوازين تنتهي 

 :الحكمة النظرية -أ
مهما يكن لإلسالم من بيان شامل لشؤون احلياة، فإّن تعاليمه جاءت يف الكثري  

وللحضارة  .من تلك الشؤون كّلية عاّمة، وتركت فيها جماًال واسعًا للكسب البشري
ضمن تلك القيم اإلسالمية العليا اليت الغربية كسب مشهود من احلكمة اليت تندرج 

فمن القيم اإلسالمية على سبيل املثاا اكتشاف قوانني الكون  .جاءت كلّية عاّمة
واستثمارها ملصلحة اإلنسان، وقد بلغت احلضارة الغربية يف ذلك شأوًا بعيداً، فهذا 

بتها تلك العلم بقوانني الربيعة، وهذه التربيقات التكنولوجية الستثمارها اليت كس
احلضارة هي ممّا ينبغي على املسلمني يف الغرب أن يبذلوا أقصى اجلهد يف العلم با، 

 إذ هو يعترب من مقتضيات قيمهم الدينية، والبلوغ فيها أعلى الدرجات فقهًا وتربيقاً،
 :إالّ أّن ذلك ينبغي أن يكون مقّيداً بقيدين أساسيني

بيقيًا وبني جذوره األيديولوحية اليت تربعه ، التمييز بني العلم نظريًا وترأّولهما
ة ـــــــطبيعي ابعها، وقد توّجهـه بتوجـيهها، فبعض املفردات العلمية قد تبدو قواننيَ ـــــــــبر
الذاتية  من، ولكّنها يف حقيقتها قد ال تترّل  بشكل كامل حمايدةإنسانية  أو

تكون با لتتمّحض للموضوعية املرلقة، فإذا هي ـمل بصمات أيديولوجية مذهبية، 
مناقضة إن قليًال أو كثريًا للقيم اإلسالمية، وذلك على حنو ما يتمّثل يف قانون الترّور 
يف العلوم الربيعية، أو يف بعض القوانني يف علم النفس وعلم االقتصاد، فهذه 

لمون معروضة على ميزان النقد، ليتبّني فيها ـــاملفردات العلمية ينبغي أن يدرسها املس
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وضوعي يندرج ضمن القيم اإلسالمية ممّا هو أيديولوجّي ثقايف قد ما هو علمي م
يكون مناقضاً هلا، علماً بأّن كثرياً من هذه املفردات تتعّرض للنقد من ِقبل أهل الغرب 

الذين أنتجـوها ضمن كسـبهم احلضاري، وذلك من جهة ما يشوبا من وهم  ،أنفسهم
 .   صفتها العلمية أساساً منـزع عقاةدي خيّل مبوضوعيتها بل قد خيّل ب

التمييز بني املكتشفات العلمية وبني استعماالتا املنافية للقيم األخالقية، ، وثانيهما
ضمن القيم  عن قوانني الربيعة مندرجاً  فمن املفردات العلمية ما يكون يف ذاته كشفاً 
قية واإلنسانية، للقيم األخال مناقضاً  توجيهاً  الدينية، ولكّنه يكون يف ذات الوقت موّجهاً 

وخيتلط هذا التوجيه فيه مع طبيعته الذاتية حبيث يصعب التمييز بينهما، ومن ذلك على 
سبيل املثاا ما يتعّلق بالكشوفات الذرّية وما يوّجهها من إرادة الدمار الشامل، وما 
فهذه يتعّلق بالكشوفات اجلينية وما يكتنفها من إرادة التغيري يف طبيعة البناء اإلنساين، 

ما تفضي  القي يفـاملفردات العلمية وما شابها ينبغي على املسلمني أن يزنوها مبيزان أخ
لذلك  اـً إليه من نتاةج قد تفوق يف خرورتا ما تفضي إليه من منافع، وأن يكون هلم تبع

امل معها يف نراق ما يستفيدونه من علوم أهل الغرب يقوم على ـم يف التعـمنهج قوي
   .منها األبعاد املناقضة للقيم األخالقية اإلنسانية يف بعضٍ  االحرتاز من

 :الحكمة العملية -ب
مثّة قيم إسالمية كثرية وقف با الترّور احلضاري للمسلمني عند مستويات  

ضعيفة يف إجراءات التربيق الفعلي وآلياته، وذلك إّما لتوّقف النمّو يف تلك 
حلضاري اإلسالمي بصفة عاّمة، وإّما الحنراف اإلجراءات العملية عند توّقف النمّو ا

ّملها احنرف با عن مسالكها الصحيحة يف التربيق،  وقع يف فهم ذات تلك القيم ـو
ونذكر على سبيل املثاا من ذلك ما وقع يف قيمة الشورى اليت هي قيمة دينية 

لذلك فإّ�ا أساسية، فقد ظّلت آلياتا التربيقية عند املسلمني فقرية طيلة تارخيهم؛ و 
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بقيت قيمة نظرية يف الغالب دون أن تنتهي إىل واقع معاش، وكذلك ما يتعّلق 
قيمة عليا يف الدين،  بالتعاون والعمل املشرتك بني أفراد التمع وفئاته، فتلك أيضاً 

ولكّن اآلليات العملية اليت جتعل من التعاون شرعة اجتماعية واقعة بقيت عند 
، فكانت الفردية يف التفاعل لذات األسباب تقريباً  املسلمني ضعيفة حمدودة
 .االجتماعي هي الصفة الغالبة

 متقّدماً  وأهل الغرب بلغوا يف جماا اإلجراءات واآلليات التربيقية لتلك القيم مبلغاً 
سواء من حيث التنظري هلا، أو من حيث التجربة الواقعية فيها، وقد بلغت تلك  ،جّداً 

بضعة قرون ممّا أكسبها النضج باملراجعة والتحسني املتواصلني  التجربة اآلن من العمر
هلا بالصالح يف ترشيد احلياة، وهو ما يبدو على سبيل  حىت أصبحت اآلن مشهوداً 

ما ُسلك يف التعاون  ما اسُتحدا من أساليب وطرق يف إدارة الشورى، ويف املثاا يف
عّما وقع التوّصل  سات، فضالً بني الناس عن طريق العمل اجلماعي القاةم على املؤسّ 
وقد أصبح كّل ذلك ثقافة . إليه من فنون اإلدارة يف خمتلف أوجه احلياة االجتماعية

للمجتمع الغريب ميارسه بتسليم كامل فيما يشبه التلقاةية، وهو أحد األسباب األساسية 
 .يف التقّدم احلضاري الغريب

وثيق بذه اإلجراءات التربيقية  وحرّي باملسلمني يف الغرب أن يكون هلم اّتصاا
، ولتصبح هلم عملياً  ، وليمارسوها تربيقاً لقيم هي من قيم دينهم ليأخذوا با علماً 

ثقافة عاّمة يف خمتلف وجوه حياتم، يديرون با الشورى، ويتعاونون با يف املناشط، 
إىل املسلمني بعد جيل، وينقلو�ا  ويتقنون با األعماا، ويربّون عليها أبناءهم جيالً 

، وسيكون كثرياً   أينما كانوا، فإّ�م حينئذ سيكونون قد استفادوا من الغرب خرياً 
يقومون به يف  دوراً  ،بذلك قد ـّقق أحد وجوه الشراكة احلضارية املرلوبة منهم

 .وجودهم اإلسالمي بالغرب



 
 
 
 
 

 
 

 عبد المجيد النجار                                      في الشهادة على الناس دور مسلمي الغرب

 

 -٣٣١ -

 منهج الشهادة

مؤثّر ال يتوّقف إّن جناح أّي مضمون من مضامني اخلراب يف أن يكون له قبوا 
وبدرجة كبرية على  فقط على ما يف ذلك املضمون من احلّق النافع، وإّمنا يتوّقف أيضاً 

حيمل من  املنهج الذي يكون به اخلراب، فكم من مبادئ وأفكار تكون يف ذاتا حّقاً 
يف  أ، ولكّنها ال يكون هلا تأثري يف املراطَبني بسبب اخلركثرياً   الصالح لإلنسان شيئاً 

ملنهج الذي تُبّلغ أو تؤخذ به، وهذا األمر ينربق على املسلمني يف الغرب يف شراكتهم ا
مبا  األخذ والعراء؛ وهو ما يستدعي أن يقع االهتمام كبرياً  ،احلضارية برريف معادلتها

من مضمون،  يتعّلق باملنهج الذي ينبغي عليهم أن يعتمدوه يف بيان ما شرحناه سابقاً 
 . ء أو يف طرف األخذسواء يف طرف العرا

وبالنظر إىل ما قّررناه من أّن جممل هذه الشراكة ينبغي أن تكون مبنية على الفقه 
وهو الواقع الغريب، فإّن املنهج الذي يقتضيه ذلك الواقع  ،الذي هو مسرح هلا ،يف الواقع

 :لعّل من أّمهها ما يلي ،جبملة من الصفات ينبغي أن يكون مّتصفاً 
 :يالعرض النفع -١

أشرنا سابقًا إىل أّن العقلية الغربية أصبحت منذ زمن عقلية نفعية، على معىن أّ�ا 
ال تقتنع إّال مبا جيّر منفعة تزيد يف متعة احلياة أو ـّل مشكلة من مشاكلها، وذلك 
بقرع النظر عن مفهوم تلك املنفعة أو حقيقتها أو معيارها؛ ولذلك فإّن خراب أهل 

ضامني القيمية اإلسالمية اليت ميكن للمسلمني أن يقّدموها هلم الغرب إلقناعهم بامل
سوف ال يكون له وقع يذكر يف النفوس ويف العقوا إّال إذا كان خرابًا ينتهج منهجاً 
نفعياً، وذلك على معىن أنّه يقّدم تلك القيم ببيان ما جترّه عند األخذ با من منفعة 

ا منرقي أو باستدالا تارخيي أو باستدالا ماّدية أو معنوية، سواء كان ذلك باستدال
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واقعي إحصاةي، فإذا ما أُحسن ذلك االستدالا بوجوهه املرتلفة فإّن العقوا الغربية 
رّمبا بدأت التفكري فيما يُعرض عليها بذا املنهج، ومن مثّة قد تأخذ طريقها إىل االقتناع 

 .مبا يُعرض عليها
مبا أّن كّل ما جاء به الدين من قيم  وهذا املنهج النفعي هو منهج قرآين، إذ

وأحكام هو من أجل مصلحة اإلنسان فإّن القرآن الكرمي كثريًا ما كان إذا ما عرض 
عقيدة من املعتقدات أو حكمًا من األحكام يذيّلها يف مقام االستدالا على حّقيتها 

كما يف قوله مبا تفضي إليه يف خصوص معتنقها من املنفعة املاّدية أو املعنوية، وذلك  
   : وقوله ،)٢٨:الرعد(            : تعاىل

، فهذا املنهج إذن ميكن )١٢٤:طه(         
ـصل اليت نفعة االستدالا على املبقصد  ، وذلكاستدعاؤه من القرآن الكرمي

هي املنفعة جرّاء أخذه مبا خوطب به، واالستدالا على أّن تلك املنفعة للمراَطب 
حاصلة من  املوهومة اليت قد يتصّورها بعض أهل الغربوليست هي املنفعة قيقية احل

وذلك على سبيل املثاا كما يبدو يف ـرمي ، أضداد ما خياطبون به من قيم إسالمية
أّن املنفعة إّمنا هي يف اخلمر ال يف ـرميه، ويبقى  هماخلمر من منفعة حقيقية يتوّهم بعض

لى قّوة احلّجة اليت ينبغي أن يتوّخاها مسلمو الغرب يف اخلراب ع األمر يف ذلك متوّقفاً 
 .البياين للعديد من القيم اليت ـّقق املنافع الفردية واجلماعية

إّن هذا املنهج النفعي يف اخلراب كفيل بأن جيد القبوا عند أهل الغرب؛ وذلك 
اكل اليت يبحثون ـشتعاين حياتم احلضارية من مجلة من امل ،كما أشرنا سابقاً   ،ألّ�م

المية ــــــــيف القيم اإلس اكل جتد هلا حلوالً ـــــــلية، وكثري من تلك املشـلوا عمـهلا عن ح
لو ُأحسن اخلراب، أال ترى أّن الكثري منهم يبحثون عن أغذية لألرواح اليت بّرحت 
با املنازع املاّدية الحفة، فإذا هم يسقرون يف مذاهب روحية شاّذة أو مغالية من 
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(وراء توميات خرافية ة لرقوس غريبة، أو جرياً ـهلة موهومة، أو ممارسعبادة آل
19F

، ولو )١
خوطب هؤالء بالقيمة العقدية اإلسالمية اليت تعادا بني غذاء الروح وغذاء اجلسد 

، إذ هي مناسبة لفررة اإلنسان، يقنع بنفعية هذه القيمة ألقبلوا عليها إقباالً  خراباً 
 .الذي بُنيت عليه تلك الفررة وكفيلة بأن ـّقق له التوازن

 :الخطاب العلمي -٢
ّلم بالقبوا ــــــــا ال تسـعلى معىن أ�ّ  ،إّن عقلية أهل الغرب تشّكلت عقلية علمية

يف ذلك  إّال خلراب يستعمل يف حججه املقّدمات اليقينية أو القريبة منها، تأثّراً 
، ّمث جعل ت كونه موجوداً باملنهج الديكاريت الذي ابتدأه صاحبه يف البناء املعريف بإثبا

يقيم على تلك احلقيقة اليقينية كّل احلقاةق اليت بعدها؛ ولذلك فإّن اخلراب 
على املقّدمات  إّال إذا كان قاةماً  فاعالً  اإلسالمي ألهل الغرب ال يكون خراباً 

العلمية من قواعد منرقية، أوحقاةق كونية، أو معريات إحصاةّية، أو أحداا واقعية، 
، والً ـــــاّتسعت هذه املقّدمات اليقينية أو القريبة منها كان القبوا أكثر حصوكّلما 

عت داةرة املقّدمات الظّنية واخلرابية كان القبوا أضيق ـــــــوعلى العكس كّلما اّتس
 وأقّل، وهو ما يستلزم أن يكون اخلراب اإلسالمي من ِقبل مسلمي الغرب منتهجاً 

 ،، والقوانني الربيعية، والتحاليل اإلحصاةيةالنهج العلمي القاةم على احلّجة املنرقية
وما إىل ذلك من مسالك العلم يف اخلراب، وأّما لو بقي جمّرد بيان وعظي إرشادي 

كما هو حاصل اليوم عند كثري من أهل الدعوة حىت يف البالد   ،يبّشر باإلسالم وقيمه
وجود يف خصوص اهلدف الذي حّددناه لل فإنّه سوف لن يثمر شيئاً  ،الغربية

 .اإلسالمي بالغرب
                                                 

تطلع علينا األخبار بين الحين واآلخر أّن جماعـات فـي أوروبـا وفـي الواليـات المّتحـدة يّتخـذون لهـم نحلـة دينيـة غريبـة  )۱(
بنهايـات مأسـاوية، مثلمـا حـدث منـذ سـنوات  الطبيعة، فيها عبادة آللهة مزعومـة، وفيهـا طقـوس وشـعائر، وتنتهـي أحيانـاً 

 . بالواليات المّتحدة وبعدها بسويسرا من انتحار جماعي ذهب ضحّيته مئات من أتباع هذه النحل



 
 
 
 
 

 
 

 مسلمو الغرب بعد أحداث سبتمبر
 

 -٣٣٤ -

، فإّن هذه وكذلك األمر فيما يتعّلق باستفادة املسلمني من حكمة أهل الغرب
احلكمة ال ميكن أن ُتستفاد حّق االستفادة إّال باملنهج العلمي الذي يعتمد أصوالً 
للبحث وقواعد أصبحت هي بذاتا علمًا قاةماً، وهو علم غايته أن يساعد طّالب 

وصوا إليها، وإذا مل يتمّرس مسلمو الغرب بذا املنهج العلمي حبيث احلقيقة على ال
يصبح هلم ثقافة عاّمة تشرتك يف بنيتها األساسية عند مجيعهم أو القسم األكرب منهم، 
وتتفاوت بعد ذلك بني الفئات حبسب املسؤوليات واالختصاصات، فإّ�م سيبقون 

يف جماا االستفادة العلمية شيئًا كثرياً،  رهاةن السبل السرحية واالعتباطية اليت ال تثمر
بل قد ينشأ معها ظّن باالستفادة دون حّق، وهو ضرب من اجلهل املرّكب الذي يسقط 
فيه اليوم بعض مسلمي الغرب ّممن متظهروا مبظاهر الغربيني يف املأكل وامللبس واملركب 

وامهني أّ�م  ،غربية شيئاً ولكّنهم مل حيّصلوا من األسباب العلمية اليت أنتجت احلضارة ال
 . باقون يف وضع الترّلفوحقيقة أمرهم أّ�م  ،مبظاهرهم قد ـّضروا

ومسلمو الغرب يف هذا الشأن حظوظهم يف اإلفادة واالستفادة أقوى من حظوظ 
ساةر املسلمني؛ ألّ�م يعيشون مباشرة يف املناخ الذي تسوده الثقافة العلمية، وأجياهلم 

ّىب علميًا على هذا املنهج يف املؤّسسات التعليمية الغربية تلك اليت املتتابعة سوف ترت 
تعتمد يف براجمها على احلرّية يف الفكر وعلى التعّلم الذايت، وذلك كّله يساعد على 

العلمي ال ينبغي أن املنهج الترّبع باملنهج العلمي، ولكن مع ذلك فإّن اكتساب هذا 
ًا على وعي عميق بأمهّيته، وعلى سعي خمّرط ن مبنيّ بل ينبغي أن يكو  ،ُيرتك للتلقاةية

 .تتضافر فيه اجلهود بني األسر واملؤّسسات ذات العالقة
وجيدر أن نالحظ يف هذا الصدد أّن الثقافة اإلسالمية الساةدة هي ثقافة التلقني 

ستلزم يف سبيل التغيري جهودًا مقّدرة، ومسلمو يوليست ثقافة التفكري، وذلك ما 
ساعدهم الظروف أكثر من غريهم على ذلك التغيري كيما يكون خرابم الغرب ت

 .   خراباً علمياً يف اّجتاهي األخذ والعراء
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 :التبليغ العملي -٣

ال شيء يؤثّر يف جماا تبليغ األفكار والقيم مثل التبليغ العملي، وذلك بأن تُرى 
اة اجلارية، وتُرى بالتايل مثارها يف احلي مرّبقاً  عملياً  القيمة أو الفكرة املعروضة أمنوذجاً 

وأهل الغرب هم اليوم يف أعلى ذروة من القابلية العملية يف . املرجّوة منها ماثلة للعيان
تشّكلت عقليتهم العاّمة  ،كما أشرنا سابقاً   ،جماا التدافع الفلسفي الفكري؛ ذلك أّ�م

هلم منفعة، واملنفعة ال تُرى  على صفة من الذراةعية اليت جتعلهم ال يقتنعون إّال مبا حيّقق
جلّية إّال إذا متثّلت يف أمنوذج عملي، ولذلك فإّن إقناعهم بأّي خراب يتوّقف إىل حّد  

لثماره النافعة  يف الواقع، حمّققاً  كبري على مشاهدتم حملتوى ذلك اخلراب جارياً 
 .بالفعل

ا حيملون من فإّن مسلمي الغرب يتعّني عليهم يف سبيل تبليغ م ،وبناء على ذلك
يف تصّرفاتم  عملياً  قيم نافعة إىل أهل جمتمعهم اجلديد أن يعرضوا تلك القيم عرضاً 

، وخيالفو�ا يف وأعماهلم الفردية واجلماعية، وأّما إذا كانوا يدعون إىل تلك القيم نظرياً 
سب على أّ�ا شهادة مغشوشة،  سلوكهم عملياً  ـُ فإّن شهادتم على الناس سوف 
 .حبّجة أّ�ا غري مثمرة عملياً  ،من القبوا، بل ستقابل بالرفض تثمر شيئاً وسوف لن 

يف خصوص شهادتم  ،ولعّل التحّدي األكرب الذي يواجه  املسلمني يف الغرب
فوضع املسلمني بصفة  ..هو هذا املنهج العملي يف التبليغ ،كما شرحناها  ،على الناس

ك القيم العظيمة واألحكام النافعة عاّمة ومسلمي الغرب من بينهم هو وضع من ميل
، واحلاا أّن العمل بتلك القيم ولكّنه ال يعمل با وال يرّبقها يف احلياة اجلارية إّال قليالً 
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فإّن الربهان النظري  ،باإلضافة إىل كونه يعترب من جوهر اإلميان الديين نفسه ،واألحكام
ا كان واقعاً  يثبت نفعه، والشهادة التارخيية تشهد بثماره احلضارية
ّ
يف فرتة ّما من  مل

 .التاريخ اإلسالمي

من ختّلف التربيق الفعلي عن  ،ومهما يكن من أسباب أّدت إىل هذا الوضع
أقّليًة  ،فإّن مسلمي الغرب ميكن أن يستثريهم الوضع الذي هم فيه ،اإلميان النظري

ا، واملوقع الذي مسلمة يف جمتمع غري مسلم  مهّددة بالضياع إذا مل ـافظ على هويّته
لية يف عرض ما يشاركون ـية العمـارية تتوّقف على األمنوذجـالبون بشراكة حضـهم فيه مر

من عوامل التربيق الفعلي ملا  هّماً م فيه بالعراء، ميكن أن يستثريهم ذلك ليكون عامالً 
يؤمنون به من قيم وأحكام، وحينئذ فإّ�م سيندفعون يف طريق النهج الصحيح يف 

(دة على الناس وهو النهج العملي الشها
20F

١(. 
من أولويات يف  مع ما بيّـّناه سابقاً  وهذا املنهج العملي ينبغي أن يكون متوافقاً 

على  ،املضمون املرلوب تبليغه، إذ املسلك العملي للقيام بالشعاةر الدينية التعّبدية
رين من أهل الغرب يكون إالّ أّن تأثريه يف اآلخ ،الرغم من أمهّيته يف ذاته يف ميزان الدين

ملا استقّر يف ضمريهم الديين من أّن ذلك شأن شرصي ال يهّم إالّ  حمدوداً  تأثرياً 
صاحبه، ولكّن التربيق العملي على سبيل املثاا للوفاء بالوعود، وإلتقان األعماا، 
ولتحويل العلم النظري إىل تكنولوجيا عملية، وللتضامن األسري، وخلدمة التمع، 

اظ على البيئة، يكون له أثر بالغ يف لفت االهتمام إليه، مثّ ـام القوانني، وللحفوالحرت 

                                                 
أّن الشـهادة علــى النـاس هــي شـهادة بيانيــة قوليـة، وشــهادة عمليــة  »دعـوة الحــقّ «بـّين أبــو األعلـى المــودودي فـي كتابــه  )۱(

 .  تأثير وأدعى للقبولفعلية، وهذه أبلغ في ال
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يف البحث فيه للوصوا إىل ما مرجعيته اإلميانية، ومن مثّة يكون التبليغ قد انتهى إىل 
(مثاره املرجّوة

21F

١(.  
وليس مقصودنا باملنهج العملي ما يتعّلق بذات األفراد املسلمني يف الغرب أن 

ة عملية، وإّمنا ـيات الدينية بصفـباملقتض الً ـاّصة نفسه عامـّل منهم يف خيكون ك
يف تربيق  أن يكون هذا املنهج العملي بادياً  ،إضافة إىل ذلك ،مقصودنا باألخ ّ 

 ، ليظهر ذلك التربيق أمنوذجاً كما حّددنا أولوياتا سابقاً   ،مجاعي لتلك املقتضيات
ملثاا يف مؤّسسات تربوية ـفظ الناشئة، ومجعيات ، يتمّثل على سبيل ابارزاً  حضارياً 

خريية ختدم التمع، ومراكز علمية تقوم بالبحث العلمي، وشركات إنتاجية تسهم يف 
تنمية االقتصاد، ومناشط مجاعية تعمل على حفظ البيئة، وما إىل ذلك من كّل مظهر 

 . مجاعي من مظاهر التربيق للقيم اإلسالمية
ملي لتربيق القيم اإلسالمية يف هيئته اجلماعية سيكون له وقع إّن هذا املنهج الع

مهّم يف نفوس أهل الغرب، ملا يتبّني فيه من جّدية يف تقدمي املنفعة للمجتمع، ومن مثار 
اليت  ،ماثلة يف الواقع لتلك املنفعة، وهو لذلك باب مهّم من أبواب الشهادة على الناس

اليت هي هدف وجودهم  ،شراكة احلضاريةعلى املسلمني أن يؤّدوها يف نراق ال
 .كما حّددناه يف صدر هذا البحث  ،بالغرب

ـــالغرب ـــه الســـابقة ويشـــهد يف واقعـــه  ،لقـــد شـــهد الوجـــود اإلســـالمي ب خـــالا مراحل
مـا خيتـزن  من القلق جرّاء أسباب خمتلفـة، بعضـها ينحـدر إىل املاضـي يف أوضاعاً  ،الراهن
 ر يفــــــــــــها يعـود إىل احلاضـالغـرب، وبعضـ لمني وأهـلـــــــراع بـني املســــــــــــات  الصــــــمن ذكري

                                                 
، يكـون ذلـك بسـبب مـا رأوا فـي أتـرابهم المسـلمين مـن كثير من الشباب الـذين يطلبـون اعتنـاق اإلسـالم فـي فرنسـا مـثالً  )۱(

إليـه بحكـم الفطـرة البشـرية، فـإّنهم  متكافل أسري معنوّي وماّدي، وبما أّنهم يشعرون بفقر شـديد فـي ذلـك، وتتـوق أرواحهـ
 . لى هذا المناخ الثقافي الحضاري الذي يوّفر لهم ما يطلبونيطلبون االنضمام إ
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مــا ميــور بــه العـــامل مــن أحــداا، وقـــد كانــت نازلــة ســبتمرب إحـــدى أكــرب األســباب الـــيت 
أّججــت ذلــك القلــق يف وضــع الوجــود اإلســالمي بــالغرب، وحنســب أّن العــالج النــاجع 
هلـذا الوضــع ال يكـون إّال بــأن يكـون هلــذا الوجـود أفــق حضـاري بعيــد املـدى، يتجــاوز بــه 
األحـــداا اليوميـــة والنـــوازا الرارةـــة، وينرـــرب بـــه يف التمـــع الغـــريب األكـــرب علـــى أســـاس 

يف تقـــّدم املســـرية احلضـــارية الغربيـــة خاّصـــة  وماّديـــاً  ها معنويـــاً ـهم بــــيســـ ،اريةـشـــراكة حضـــ
واإلنســــانية عاّمــــة، عرــــاء للقــــيم املرّشــــدة والقــــّوة املنجــــزة، واســــتفادة للحكمــــة العلميــــة 

 .والعملية
 قد أصبح واقعاً  ،وكيفاً  بتناميه املتسارع كّماً  ،لوجود اإلسالمي يف الغربفهذا ا
يف التواصل بني العاملني  ال ميكن حذفه، ولعّل القدر قد هّيأه ليكون سبباً  أوروبياً 

يتحّقق فيه اهلدف األكرب من جعل اهللا تعاىل اإلنساَن  تواصالً  ،اإلسالمي والغريب
كما جاء يف الذكر   ،ن أجل ما فيه خري اإلنسانيةوقباةل، وهو التعاون م شعوباً 
                     : احلكيم

 ).١٣:احلجرات(  
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 في أمريكا الشمالية مؤسسات المسلمين
  والفاعلية المطلوبة ..بين الدور الغائب

(الدكتور مازن موفق هاشم 
0F

*( 
 

يف عصــر االتصــاالت العــوملي، فــإن االنعكاســات اجلاهلــة ملســلٍم يف زاويــة قاصــية مــن األرض، ال تَفهــم منطــق  
فهــل يلــزم التــذكري بــأن الغضــب واالحتــدام ال يســاعد اجلاهــَل . .العصــر وذوقــه، ُحتســب ســلباً علــى األمــة مجيعــاً 

 .على التعلم، وال يشجع الشاكَّ على التفهم، وأن االبتسامة سنٌة ولو لعدسة التقرير املصوِّرة
 

مثــل مــا حتــيط صــورة هــذه  ،هالــة ضــبابية مبــالغ فيهــا »مســلمي أمريكــا«عبــارة  طحتـي
 . من الناس الكثريأذهان  البالد يف

حبكـــــم املنظومـــــة االجتماعيـــــة  ،مميـــــزاً  ح أن مســـــلمي الغـــــرب حيتلـــــون موقعـــــاً صـــــحي
، إال أنـــه تـــواجههم هـــذه املنظومـــة بتحـــديات والسياســـية واالقتصـــادية الـــيت يعيشـــون فيهـــا

                                                 
 ).الواليات المتحدة األمريكية.. (جتماع، يدرس في جامعة جنوب كاليفورنيامتخصص في علم اال )*( 
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هائلة على املستوى الثقايف والعملي، وتطرح إشكالية االسـتفادة واالنسـجام مـع احملافظـة 
 . الية التفاعل والتكامل من غري االحنالل والذوبانعلى النسق الثقايف اإلسـالمي، وإشـك

ــــة  ــــت يف أمريكــــا هجــــرات مســــلمة متعــــددة اختلفــــت خصائصــــها الذاتي ولقــــد حّط
ولكـن متيـزت آخـر . وظروفها املوضـوعية يف إمكانية تأسـيس وجود مسـلم يف هـذه الـبالد

ن وأقامــــت هــــذه املوجــــات بأنـــــها اســـــتطاعت أن تتجــــاوز الوجـــــود الفــــردي احملــــتم الــــذوبا
 .  املؤسسات اليت حتفز اهلمم وتراكم اجلهود وحتمي من االنطواء يف عامل النسيان

ويستفتح هذا الفصل املعاجلة باإلشارة إ  ططات تاريية مرَّ با الوجود املسلم 
بقطاعيه األفريقي قدمي الوجود واملهاجر حديث القدوم، مث يفّصل يف تطور املؤسسات 

 .  دين األخرييناإلسالمية يف العق

كما يناقش هذا الفصل التوجهات املتباينة لألعمال اإلسالمية، ويتتم احلديث 
 .بتسليط الضوء على خيارات املستقبل
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 لمحة تاريخية 
 ظروف إمكانية التماسك

 ممن مجلة مسلمي العامل املسلم، يشرتكون معه الشمالية ليسوا إالأمريكا  ومسلم
ويواجههم  اً ولكن موقعهم احليايت يفتح هلم فرص  .يف أغلب اخلصال والصفات

من  بد أوالً  الو  . ا عن املسلمني يف بقاع أخرى�بتحديات خمتلفة بطبيعتها وبكمو 
، كتلة لمسلمنيل ني رئيستنيكتلتالتذكري أنه بالنسبة للواليات املتحدة األمركية فإن هناك  

تلف الفرص والتحديات واخلصال ختو  السكان األصليني األفارقة السود وكتلة املهاجرين،
   .بني هاتني الموعتني شديداً  الثقافية واملواقع البنيوية اختالفاً 

ن إجمموعة األفارقة السود مشاكل الفقر والتفرقة العنصرية، ف عانتففي حني 
بكثري رغم أ�م يواجهون  جمموعة املهاجرين تتميز بذخرية ثقافية علمية ومادية أعلى

وال يقف التباين بني هاتني الموعتني عند مسألة اإلمكانات . لمحتديات التأق
بل ويشمل النمط الثقايف واملستقبل املرموق؛ وذلك ألن  -رغم طوريتها-املادية 

اإلشكالية العرقية يف تاريخ أمريكا مل حتّل إ  اليوم، رغم كل اجلهود الكبرية اليت 
يواجه اليوم التحيز والتهميش، فإنه على   وإذا كان املسلم املهاجر.  بُذلت ملعاجلتها

كّل حال يأمل واثقًا أن أوالده الذين يُتقـنون اللغة ويفهمون أسـرار الثقافـة سوف ال 
ولكن املسلم األفريقي األسود ال يامره شّك بأنه رغم أنه . يعانون كثريًا مما عاناه

السـواد العرقي يف  ابن هذا البلد الذي عاش فيه قرونًا فإن مصريه طكوم مبصري
أنه يف طريقه  -وعلى رأسهم العلماء والباحثون  -أمريكا والذي ال يتوقع أحد 

(للحل والنهاية
1F

١(.  
                                                 

 :للتفصيل في توجهات المسلمين األفارقة انظر )۱(
 Nyang, Sulayman.  1991.  “Convergence and Divergence in an Emergent Community: A Study 
of Challenges Facing U.S. Muslims.”  In The Muslims of America ed.  Yvonne Yazbeck 
Haddad.  Oxford University Press.  237-239  
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 :المسلمون األفارقة: أوالً 
مل تكن معيشة املهاجر غري األوريب يومًا سهلة، خصوصًا إذا رافقتها الرغبة باحلفاظ 

ملوضوعية اليت متّكن من احملافظة على ولكن اختلفت الشروط ا. على الثقافة الذاتية
وال يفى أن هناك اختالفاً . اجلذور الثقافية اختالفاً كبرياً بني الموعات املسلمة املهاجرة

شاسعاً بني ظروف املهاجرين طواعية للقرن الفائت وبني ظروف الرتحيل القسري لألفارقة 
لقرون األربعة اليت عاش فيها وإذا أردنا أن نلّخص ا. يف القرن السابع والثامن عشر

األفارقة يف أمريكا، فيمكن تقسيمها إ  ستة مراحل لكل منها حتدياتا املتميزة يف ما 
 )2F١( .يتعلق بإمكانية املقاومة واحلفاظ على الشخصية الثقافية

ف من اطاالختبعد يف املزارع مرحلة اخلدمة اإلكراهية  كانت املرحلة األو  هي
الواليات قبل أن تصبح وذلك  ،والعيش يف أمريكا املستعمرات املنثورة بالدهم األفريقية

القاسية والبلد النائية كانت احملافظة على البيئة  تلكيف مثل و . دولة باملعىن احلديث املتحدة
ورغم أنه وجد من بني األفارقة األُول بعض ذوي العلم . التماسك الثقايف من أعسر األمور

أضف إ  . البية كانت سكان قرى بسيطني يتعذر على أمثاهلم الصمودواملعرفة، إال أن الغ
ولذا كانت أغلب . ذلك أنه انتمى هؤالء األفارقة إ  قبائل متفرقة ذات لغات خمـتلفة

ويُقدَّر أن نسبة املسلمني  .ثلة صغرية ترتيباوالت فرار شخصية أو من ـمطاوالت املقاومة 
 )3F٢( .السدس واخلمس من األفارقة املختطَفني كانت بني

 يف م١٦٥٠االسرتقاق القانوين بعد عام  أما املرحلة الثانية فقد استهلت بأنظمة
ورغم أن  .خمةـــــــاعية ضـــــــمن الزمن والعيـش يف مزارع إقط نيما يزيد عن قرن

ود ـــــــــات التفقري والتجهيل وحترمي تعلُّم القراءة والكتابة على الطموحني من الســــــممارس
من البيض الذين حياولون تدريسهم، فإنه توفرت هلم ظروف ومعاقبة املتعاطفني 

                                                 
  .McLemore, Dale, Harriett Romo, and Susan Gonzalez Baker. 2001:تفاصـيل الوقـائع التاريخيـة عـن) ۱(

Race and Ethnic Relations in America. Allyn and Bacon.                                                                  
             Edward L. Queen, III, Stephen R. Prothero, and Gardiner Shattuck, Jr. The Encyclopedia of :عـن) ۲(

American Religious History. (New York: Facts on File, 1996), p. 319.                                              
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مقاومة هلا عالقة بازدياد أعدادهم بسبب األرباح اليت كانت ُجتىن من االستعباد 
بعد فرتة مكوث ) اإلنكليزية(ر لغة مشرتكة توفّ وجلب املزيد من األفارقة باإلضافة إ  

لثقافية يف االجتماعات وهكذا متثلت عمليات احملافظة على الشخصية ا. طويلة
بني أعوام و  ؛طاوالت اهلرب اجلماعي للجنوب يف املكسيـكالدينية السرّية ويف 

ومل  طط هلاعملية خُ  ١٢٠٠انتفاضة رمبا من أصل  ٢٠٠جرت م ١٨٦٠-١٦٦٠
 . يُتمكن من تنفيذها

 ةرحلكانت املوحىت احلرب العاملية األو   األمريكية ما قبل احلرب األهلية أما فرتة 
 ذيال، األمر النخبة البيضاء احلاكمةصفوف يف  اً شهدت تصدعالثالثة احلامسة واليت 

همة يف متغريات اقتصادية  هذه املرحلة كما شهدت  .مل تكن متوفرة من قبل قدم فرصاً 
مشال شرق الواليات املتحدة (ية آنذاك الشمالالواليات بداية التحول حنو التصنيع يف 

شهدت هذه  هنإف وأخرياً  .غيري طريقة استغالل العمالة السوداءوالرغبة فـي  ت )اليوم
واليت  ١٥و ١٤و ١٣الت الدستورية رقم ـاسية مبا فيها التعديـالفرتة تغريات قانونية أس

ولكن شهدت هذه املرحلة أيضًا أبشع عمليات  .باملشاركة السياسية للسودمسحت 
 جانب االغتيال وحرق احملاصيل، وذلك التفرقة العنصرية البيضاء يف احلياة اليومية، إ 

 .بعد ازدياد التخوف من السود وهم يف بداية حتررهم
أيام احلربني  ذستهلت منأما املرحلة الرابعة يف تاريخ األفارقة األمريكيني فإ�ا اُ 

وكان هلذه . فهماكتألقاء كثري من العبء على إالعامليتني وخدمة السود يف اجليش و 
هم يدافعون عن نظام يستعبدهم،  فها ،صهر السود يف التمع التجربة أمهية يف

حترير قطاعات من ذات  يف ويرتدد من العنصرية والفاشية )اآلخر(نظام يريد أن حيرر 
أن احلكومة األمريكية كانت تتابع حبذر صورتا اخلارجية حنو قارير الت تدلّ و  .شعبه

وبشكل عام  )4F١(.غريها من البلدانو  اليابانمع السود يف نـزاعها السياسي العاملي 
                                                 

 Isaac, Harold R.  1998.  “American Race Relations and the United States Image in World :عـن) ۱(
Affairs.” In Michael L. Krenn.  Race and U.S. Foreign Policy During the Cold War.  NY: Garland 

Publishing, Inc. pgs. 260-274.                                                                                                      
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ن مرحلة احلربني العامليتني ومواجهة النازية دفعت بإشكالية العرق ا  السطح إف
 . مريكا جتاهلهألميكن  ال وأصبح أمراً 

وميكن أن يُؤرخ للمرحلة اخلامسة من وقت ظهور فكرة أن الدين األصلي لألفارقة هو 
أمة «وأطلق عليها اسم  »إيليجا طمد«احلركة  م، ولقد تزعم هذه١٩٣٤اإلسالم يف أعوام 

ن إوبالطبع ف. ، واليت انتشرت انتشارًا واسعًا نسبيًا يف أعوام الستينيات»اإلسالم
بأمساء إسالمية،  ةمن عناصر نصراني خليطاً اليوم تبدو  »يليجاإ«األيديولوجية اليت دعا اليها 

 »يليجاإ«وكان . قية وعنجهية عرقيةعناصر من اإلجنيل وقومية أفريعلى خطابه فلقد حوى 
تعرض تن االغتصاب الذي أو  )5F١( بأن الرجل األبيض الشرير هو الشيطان العفرييتيعلمهم 

 نيمعجون )تسمية االحتقار اليت كانوا ينادون با( »نيغرو«نجب يُ  النساء السوداوات له
 
ُ
مع األمريكي وبناء جمتمع   االنفصال عن التإ »إيليجا« ودعا. ةطّ حَ نْ بالقيم البيضاء امل

اليت كانت تنعم باخلري  »شباز«قبيلة  جمد حيوايف غياهب القارة األمريكية ليُ  للسودخاص 
 . والسعادة وأعلى مستويات احلضارة يف املدينة املقدسة مكة

 :على أربعة طاور تز تركّ  ا�إف »أمة اإلسالم«لـ ةمج العملياالرب أما من ناحية 
منفصلة عن  اً ، وكان للنساء صفوف»حضارة عامة«وه دورة التعليم، مما مسّ  -١
 .الرجال
 .الرتبية الصارمة شبه العسكرية مبا فيها الطاعة والوالء واالنضباط  -٢
 الدعوة ا  االعتماد على النفس واالستغناء عن شفقة املتعاطفني من البيض، -٣

هذا باإلضافة إ  إعالء . سودال الإال ميكن أن يدم القضية السوداء حتت االعتقاد بأنه 
 . وسود أمريكا هم ممثلو هذا احلجر فكرة احلّج والذي متحور عنده حول احلجر األسود،

                                                 
المجتمعـات السـائد فـي  )devil(مفهـوم الشـيطان العفريتـي الشـرير  سالم يختلف عنمفهوم الشيـطان في اإليالحظ أن  )۱(

  .الغربية
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عن  مالياً  برامج اقتصادية طلية تزود السود باملهارات وتتيح هلم استغناءً  -٤
 )6F١( .التمع

م ١٩٧٥عام  »يلجاإ«بوفاة استهّلت املرحلة السادسة يف تطور املسلمني األفارقة 
 القائد اجلديد وباشر. لةيسالمية أصإتوفرت فيها توجهات ما احلركة بعد وتسّلم ابنه 

بتغيري اسم احلركة ورفض املزاعم العرقية اليت كان يدعو إليها  »وريث الدين طمد«
كما  .هناك مسلم وفقط ؛سود ومسلم أبيضألم ـيوجد مس نه الونادى بأ ،»يليجاإ«

ياسة ـفكرة االنفصال عن التمع وعدم املشاركة يف الس »طمدوريث الدين «رفض 
وجاء هذا التحول السلمي حلركة املسلمني األفارقة حنو األصالة اإلسـالمية . األمريكية

ليقوم  م١٩٦٤ عاد من احلج يف عامالثورية والذي  »مالكوم إكس«بعد دعوات 
تها ركة األفارقة السود برمّ وليضع ح )بعد أن كان يده اليمىن( »يليجاإ«بالوعظ ضد 

 . م١٩٦٥له يف عام ذ اغتيل بعد طاضرة إبذلك حياته  دافعاً على مفرق طرق، 
قام خبطوة عملية يف الذي  »وريث الدين طمد«ويتعجب اإلنسان من حكمة 

املؤسسة االقتصادية اليت يتحكم با املتنفذون يف إمرباطورية  وهي حلّ  ، أالغاية األمهية
ر جناح الفكرة اجلديدة إذا بقي للمصاحل املرتبطة بالفكرة ذ أنه يصعب تصوّ إ »يليجاإ«

وبالفعل فقد عارض بعض الزعماء املتنفذين دعوة   .األرباح القدمية مؤسسة تدرّ 
وريث «قامت تغريات و  .اجلديدة اليت تتطلع حنو الصفاء واالستقامة »وريث الدين«

 ه نوعاً ــــــعي لنفسخص يدّ ــــــــــاملتحورة حول شو  احلركة املركزية مؤسسياً  »يلتحو الدين ب
اجد ــــــومس،   حركة ترتكز مرجعيتها يف القرآن والسنةإمن القوى اخلفية والغيبية 

 . يون حتت ريادة رمزية هلا شرعية تارييةها قادة طلّ ـة يؤممتعاونة منتثرة يف القارّ 

                                                 
 Kepel, Gilles.  1997.  Allah in the West: Islamic Movements in America and :للتفصـيل انظـر )۱(

Europe. Translated by Susan Milner.  Stanford, CA: Stanford University Press.                               
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 :المسلمون المهاجرون: ثانياً 
: إ  ثالث موجاتالشمالية  اأمريك ميكن تقسيم هجرات املسلمني الطوعية إ 

موجة القرن التاسـع عشر، وموجة فرتة احلرب العاملية، وموجـة السبعينـيات وما بعدها؛ 
   )7F١( .ولكل موجة خصائصها وظروفها املميزة

 ياباً ليسوا ذو شباباً عزّ أعضائها  د كان أكثرفق أواخر القرن التاسع عشر أما موجة
 ،الشهادات العلمية الرمسيةية و هنامل اتتخصصأصحاب المن وا ونمل يكو  ،مهارات عالية
وكانت اهلوية األمريكية يومذاك متمحورة . كانوا ال يتقنون اإلنكليزيةأ�م   باإلضافة إ 

بشكل صريح حول البياض واألصل األجنلوساكسوين والدين البورتستانيت، ويف فرتة 
، سوأ مراحلهاأبالدهم يف ون املسلمون ولقد ترك هؤالء املهاجر .  عنجهية قومية عالية

كانت متيل   أضف إ  ذلك أنه.  يف فرتة الرتاجع العثماين وبداية التدخل األوريب املباشر
وأ�م سيعودون  ،جل التحصيل املايلأططة مؤقتة من أ�ا هؤالء إ  مشال أمريكا نظرة 

وجة على التماسك الثقايف ولذا، ومن ناحية القدرة البسيطة هلذه امل .يومًا إ  بالدهم
   .»موجة الرتدد والتفادي«ميكن أن نسميها 

املوجة الثانية للهجرات املسلمة عقب احلرب العاملية الثانية وحىت عام أما 
  .سنوات النضال الوطين واالستقالل من االستعمارفإ�ا تركت بالدها يف  م١٩٦٧

 ،مع ظهور التيارات القومية وكما هو معلوم فإن �اية العهد العثماين قد ترافق
كاملة القناعة ، باإلضافة إ  الل لرتتيب التمع و�ج السياسةواعتبارها األساس املفضّ 

إن  ،لمانية وضرورة حصر الدين يف أضيق زوايا التمعليد التجارب العَ ـتق يف صواب
ن م ريكان كثلقد  و  .على أنه رمز التخلف والرجعية ،مل يكن استئصاله بالكلية

                                                 
 Waugh, Earle H. Sharon McIrvin Abu-Laban, and :التقسـيم الثالثـي والصـفات الديمغرافيـة مـأخوذة عـن )۱(

Regula Burchkardt Qureshi.  Eds.  1991.  Muslim families in North America. The University of 
Alberta press.                                                                                                                            
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خالف  -ي مية وحتصيل علمهارات فنّ أصحاب  وأطالبًا أصحاب املوجة الثانية 
 ،يف موطنهم األممتمّيزة  اجتماعية ائحشر وينحدرون يف الغالب من  -املوجة األو 

وعدم تركيزهم على هلذه املوجة، ع القومي ولكن املنـز . اللغات األجنبيةب ةمعرفعلى و 
أي اجليل الثاين من (انتماء أوالدهم  جعل ،جتماعياال هموفقدان شبكة ترابط ،الدين

مثل نظريه من  -ذا اجليل الثاين ـولقد تزاوج ه وأوهى؛الم أضعف ـلإلس )املوجة الثانية
مما زاد يف  ،اء احملليات من خارج الموعة املسلمة املهاجرةـمع النس -و األ ةاملوج
ولعله يليق وصف هذه  .ك الثقايفالتماسها على ـوعة وقدرتـذه المـه ترابطاف ـضعإ

، إذ أنه مل يكن ّمهها احملافظة على اجلذور الثقافية »االحتذاء والتقليد«املوجة مبوجة 
بقدر احلفاظ على شاراتا، وقاموا ببناء بعض املؤسسات اليت ُحتي الصفة الفلكلورية 

 .لثقافة بلد األصل إ  جانب بعض االهتمامات السياسية
أكرب فكان هلا ات ي�اية الستين يف - »والثقةاالعتزاز «وجة م -الثة أما املوجة الث

وبسبب  الكبري، بسبب عددهم ية،شمالال األثر على التمعات املسلمة يف أمريكا
ي ذوطبيعة السياق اجليوغرايف السياسي الوسوية التزامهم اإلسالمي، خصائصهم 
الضمري العريب بعد  اجنراحانت فرتة النسبة ملهاجري البالد العربية كبف .هاجروا خالله

واليت با  ىناداأليديولوجيات القومية اليت كان يُ فرتة اهتزاز احلرب مع إسرائيل، و 
ومن ناحية  .شعارات فارغة ال تسمن وال تغين من جوعأصبح يُنظر إليها على أ�ا 

جرين، وعقب أخرى َقُدم هؤالء إ  أمريكا يف ألني فرتاتا الثقافية تعامًال مع املها
وكما سيأيت ).  اليت شّكل األفارقة قوامها(اإلجنازات القانونية حلركة احلقوق املدنية 

تفصيله فإن هذه املوجة كانت وراء النمو الباهر يف النشاط اإلسالمي، بغض النظر 
  . عما ميكن قوله حول نضجه وصواب خططه
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 ية والبناء الداخليؤسسالتحديات الم

ني يف بالدهم يف مناخ اجتماعي فيه الكثري أو القليل من يعيش معظم املسلم
احتوائه و معطيات اإلسالم، مناخ رغم احتوائه الكثري أو القليل من معطيات اإلسالم 

أو مع  ،ما مع روح اإلسالم ومتطلباته إال أنه متأقلم حلدٍّ  ،على الشوائب والواردات
وعلى الوسائط اليت  ،افة العامةويسري هذا القول على الثق .ظاهره وشكله على األقل
احملتاج عنصر ثقايف له جذوره  الفقري فمثًال مساعدة .تتحرك فيها هذه  الثقافة

 طبيعية من خالل شبكة عالقات - عندما يتحقق -ويتحقق يف الواقع  ،اإلسالمية
اإلشارة إ  أن معظم العناصر الثقافية يف  هناواملقصود . تتحسس حوائج الناس

 تتحرك من خالل عالقات طبيعية فيها قدر كبري من  العفوية وليس ملسلمنيات اجمتمع
على  الصورةهذه  قوبغض النظر عن دقة انطبا. من خالل مؤسسات رمسية بالضرورة

 .النموذج هو الذي كان سائداً يف التمعات التقليدية هذا واقع املسلمني املعاصر، فإن
الواقع املسلم ميشي أعرجًا بني أساليب  ك فإنفكّ تنه إذ تصدع هذا النموذج و إو 

اخلريية غري ؤسسات تقليدية غري منسجمة مع الواقع احلديث املستورد وبني القليل من امل
 . لناساحاجات  ببعضتفي املتبلورة واليت حتاول أن 

الذي التنظيمي على اإلشكال  مباشرة ناييدأقدمت بذه املقدمة أل�ا تضع 
 ًا منن كثري أوذلك  .  البلدان الصناعية الدميقراطيةإرون يواجهه املسلمون املهاج

 مدنية(رمسية  مؤسسات منطهذه البلدان تتحرك وفق  يف االجتماعية تدمااخل
ل شبكة فعّ وليس وفق النموذج التقليدي الذي يُ  ،)لغالبوليست حكومية با
رب هو ن يف الغو وعلى هذا فإن التحدي الذي يواجهه املسلم. العالقات الطبيعية

واحلاجة إ   ،فقدا�م لتلك الروابط الطبيعية اليت ينعمون با يف بالدهم األصلية
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وهذا ال  .اعية البحتةـات حىت يف أموره االجتمـحتركهم يف جمتمع قائم على املؤسس
ابط صداقة وتعارف، و ر و شخصية غري رمسية  عالئق يةالغربالتمعات يعين أنه ليس يف 

الرياضة إ   فمن .هذه الروابط من خالل مؤسسات كثري من  ققأنه تتحا يعين إمنو 
مؤسسات معرتف با  االنشطة االجتماعية من خاللتتم  اإلعانة،املطالعة إ  جهود 

رمبا و  ،بأصول التصرف الئحةقانونيًا وهلا جملس إدارة وأعضاء وانتخابات ودستور و 
 ،ويسكن بعيدًا عنه ،النواديمن  أصدقاء املرء هو ذاك الذي يلقاه يف نادٍ  يكون أعزّ 

 . يكاد يعرف امسه وليس جاره الذي ال
ات مؤسسات خدم أما احلاجات اجلماعية الرئيسة فيوجد يف الواليات املتحدة

اليت قد حتتوي على قاعة و مثل املكتبات العامة واحلدائق العامة  ،عامة نصف حكومية
 ؛رغم أ�ا حكومية »يةنصف حكوم«ولقد استعملت عبارة إخل؛ ...رياضية ومسبح 

يف كل  هذه املؤسسات توجدو  . يف مسرية هذه املؤسساتكبريًا  ألن للجمهور قوالً 
وقد يكون هلا بعض االرتباط جبهاز  . من ميزانية احلي واملدينةغالبًا متّول و حي  

وقليًال ما ترتبط حبكومة الوالية، ويندر أن (احلكومة احمللية أو جهاز حكم املقاطعة 
( تكاد ال تكون هناك هواية مث إنه  ).ط باحلكومة الفدرالية إال من جهة هبات ماليةترتب

 ،هذه املؤسسات الرحبية وغالبإال وهلا مجعية خاصة با، ) نحرفةاملوايات اهلمبا فيها 
 .رحبية مثل األندية الرياضية، إ  جانب بعض املؤسسات التطوعية

 من بالضبط يف الطيف اهلائل ملؤسساتإن ديناميكية التمع األمريكي إمنا تك
اعتمدت جمتمعاتم على العالقات غري  هاجروناملف .، وهنا بيت القصيدالتمع املدين

، كت معظم مؤسساتهكِّ التمع التقليدي اليت فُ  ةعلى تشكيلو الرمسية يف تسيري أمورها 
رة على باإلضافة إ  نظام إداري حيصر كّل اخلدمات العامة يف حكومة غري قاد

إ  جمتمع يعتمد بشكل كبري على  يأيت هؤالء من هذه اخللفية اإلدارية.. تلبيتها
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 .بفاعلية من غري هذه املؤسساته ال ميكن التحرك في، والذي املؤسسات نصف الرمسية
يف التأقلم مع أمريكا  املدن صعوبات أقلَّ عادة املهاجرون من  ملاذا يعاينلنا هذا ر ويفسّ 

ومرّد ذلك هو بالضبط اعتيادهم . ، وهذا مثبت بني مجيع األقوامفمن أهل األريا
يف املدن  تسوداليت و النسيب على العالقات الرمسية غري احلميمة واألقرب إ  التعاقدية 

كبري إ    عزى إ  حدٍّ ليهود يُ احلراك االجتماعي ل شّدة ذكر هنا أنويُ  .أكثر من األرياف
والتأثري فيه  ،هم على العيش قريبًا من هوامش التمعواعتياد ،حياة املدن عتأقلمهم م
 .بآن واحد

حتدي إمكان االستفادة من املوجود  :مزدوج أن حتدي املهاجر هو حتدٍّ  ،واخلالصة
. وحتدي إنشاء املؤسسات اخلاصة اليت ختدم قضايا اجلالية بالتحديد ،من املؤسسات

 ، تلك املؤسسات اليتجدولقد انصب جهد املسلمني يف بواكره على تأسيس مسا
مدوَّن يف  وكان أول جهدٍ … ه نظرهم حنو أعمق بعد يف هويتهمجتمع مشلهم وتوجّ 

 -١٩١٩ بني عامي) كذا بذه التسمية( »معبد املغاربة العلمي«ذا االجتاه هو ـه
 »المـأمة اإلس«من قبل  م١٩٥٠-١٩٣٠ عاميوتاله مساجد أسست بني  م،١٩٢٩

اجد كان يعكس احلاجة املاسة ـوبالطبع فإن تأسيس هذه املس .ودـمجاعة األفارقة الس
ورغم العناصر اخلرافية اليت احتوت عليها  .لبلورة هوية تأ  جذوتا اإلسالمية أن تنطفئ

فإنه جيب أن توضع يف سياق الظروف الرهيبة اليت  ،بني السود »يلجا طمدإ«دعوة 
 . م الكايف باإلسالمعاناها السود وافتقارهم املرجعية الواضحة والعل

كانت هذه هي البدايات التنظيمية األو  واملتواضعة ملسلمي أمريكا، ومّرت 
ع، اليت تلتها مرحلة ــمرحلة التجذير، مث مرحلة التوس: بعدها بثالث مراحل

 . التخصص، وهذا ما سوف جيري مناقشته بالتفصيل
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 :فترة التجذير: أوالً 
 أعوامأما  .ات طليةـمنظمف القرن العشـرين بقيت املنظمات اإلسـالمية حىت منتص

سواء يف  ،فقد شهدت أول تأسيس ملنظمات على مستوى أمريكا م١٩٦٠-م١٩٥٠
احتادية اجلمعيات اإلسالمية  يف وأ ،لألفارقة السود »أمة اإلسالم«توسع نشاطات 
دخلت يف مرحلة جديدة و ولقد عفى الزمن على هذه املؤسسات  )8F١(.للمهاجرين العرب

 م١٩٧٥-م١٩٦٠ري يف مضمو�ا األيديولوجي، حىت إذا حلت سنوات يعد التغب
وذلك يف  سالميإأول تاريخ الجياد مؤسسات إسالمية ذات عمق أصالة  تكانف

ّدتا رغم و  .يف كثري من اجلامعات) MSA(الطالب املسلمني  اتمجعيتأسيس  جد
ة الدراسة   أمريكا بنيّ ورغم أن مؤسسيها مل يكونوا أكثر من طالب قادمني إ ،ضعفهاو 

وإنه ملن  .، أصبح هلذه املؤسسات شأن يف ما بعد يف ما آلت إليهوالعودة إ  بالدهم
ون العابرون أكرب األثر على صيغة الوجود املسلم قتأن يرتك هؤالء املهاجرون املؤ  املفارقة

سات اإلسالم وممار من اجليل الذي يستحي -مقابل اجليل الذي سبقهم ف .يف أمريكا
وبالتايل   فإن جيل الثقة هذا معتز باإلسالم وبالنمط االجتماعي االسالمي، -املسلمني
، لكل أفراد األسرةو منط االلتزام الكامل باإلسالم  :هلذا النمط أً ومنش اً جمدد فاعالً كان 

بالنسبة للنساء وإطالق اللحى بالنسبة للرجال، باإلضافة  مبا فيه االلتزام بلباس إسالمي
 .له ةـلعصر احلديث املاسّ ة امتلؤه الثقة بصالحية اإلسالم وحاج يو عَ ع حركي دَ ْنـزد مَ إ  

 قدمٍ  إن فيض هذه املشاعر القوية وضع بذورًا للوجود اإلسالمي يف كل موطئد 
؛ )على وجه التحديد مريكزأو (ملتزم، فلم ختل مدينة جامعية من مركز  طالبٍ ل

ظ على الطالب دينهم وانتماءهم إ  فحتعاع ـــشإ ومثّلت هذه املراكز منارات
                                                 

 Ahmed, Gutbi Mahdi.1991. “Muslim Organizations in the U.S.” In The Muslims :للتفصيل انظر) ۱(
of America ed. Yvonne Yazbeck Haddad. Oxford University Press. P. 23.                                       



 
 
 
 
 

 
 

 مسلمو الغرب بعد أحداث سبتمبر
 

 -٣٥٢ -

نني غري متديّ  الواليات املتحدةالذين أتوا من الطالب  ستجلب الكثريتبل و  ،اإلسالم
لقاته ـز وا إ  منطنوتف ،عجابوعاينوا الغرب عن قرب فزالت عن أعينهم أغشية اإل

ية ماثلة أمام فكان دافعًا هلم لاللتزام بعدما رأوا السيوبة األخالق ،االجتماعية اخلطرية
تنتشر يف مدن صغرية، فإنه مل يكن  جامعات أمريكان كثريًا من إوحيث   .عيو�م
وجيب أن ال ننسى أننا حني نتكلم  .املؤسسات املتناثرةتنظيم تلك مكان إحكام باإل

ذلك فإن مجعيات الطالب هذه مرت لو  ،عن أمريكا الشمالية نتكلم عن قارة كاملة
قطن جمموعة طالب نشيطني يف مدينة تفمثًال . محاللبكل أطوار النمو واالض

لة نشاط، مث رمبا يتخرج أكثرهم وال ـلون الركن الصغري إ  شعية صغرية فيحوّ ـجامع
 .ثانية جديد فتنطفئ  تلك الشعلة سنني حىت يأيت من يذكيها فوجٌ  فد اجلامعةَ يرْ 

 :فترة النمو واالتساع: ثانياً 
إ  املدن الكبرية حيث  توّجهوامن اجلامعات و  بالطال خترّج هؤالء ه إذبيد أن

فإ�م نقلوا بذور الوجود اإلسالمي إ  سياقات اجتماعية جديدة  ،فرص العمل فرتتو 
اليت حّلو با،  مراكز جديدة يف املدنهؤالء أسس لقد . وظروف موضوعية أكثر ثباتاً 

 مراكز جاليات شعلة النشاط احلركي إ أو شاركوا يف النشاطات القائمة ناقلني 
أن شعور الغريب وعابر الطريق الذي متتع يف املفارقة  ومرة ثانية تكمن .نصف خاوية
ولو ضمن قوالب ثقافية ال  -الم ـة على اإلسـنهم من احملافظالب مكّ ـبه هؤالء الط

ة االنزالق التدرجيي الذي  فقام هذا التوجه بتعديل كفّ  - تناسب األرض اجلديدة
ل اإلسالم واليت يشكّ  ،يديولوجيًا باإلسالمأجلالية املسلمة األقل التزامًا كانت متّر فيه ا

وهكذا دخل . بالنسبة هلا عادات وذكريات طيبة أكثر من مبادئ وأحكام قطعية
الفكر اإلسالمي احلركي أمريكا وتأسس فيها، وبالذات امتدت تنظيمات اجلماعتني 

بشكل ) الباكستان واهلنود(ة اإلسالمية واجلماع )العرب( خوان املسلمنياإلالكبريتني 
 دخول ات مرحلةيالسبعين أي أنه كانت .ماليةـعفوي غري منّظم إ  أمريكا الش
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دخوهلا مبنطقها إن مل يكن  ،إ  أمريكا االلتزام اإلسالمي والتوجهات احلركية
حتدث يف  أن الذي فسح الال لتفاعالت ّمجة الوسيط نزميإلكانت كاف ،مبؤسساتا

 . د املسلم يف أمريكا الشماليةو موع جسم الوججم
  ر هذا التيار على حركة املسلمني األفارقة؟هل أثّ  :والسؤال الذي يطرح نفسه هنا

فريقي اإلليس هناك دالئل على هذا، والتغريات اليت حدثت يف توجيه الوعي اإلسالمي 
واستالم الريادة من  من موت القائد الرمزي ،يف أمريكا  كان نتيجة عوامل داخلية طضة

ولكن مع هذا فإن منطق التأثري االجتماعي يقتضي . بعده ممن اتصل ببالد املسلمني
إسالمياً عاماً لت مناخاً ن حركة التأصيل والعمق اليت بعثتها مجوع الطالب شكّ إ :القول

ساعد على النضوج اإلسالمي بشكل عام بني  أعلى سوية من الطرح السائد آنذاك، و 
 . وألوانه هكل فرق

مل تكن حفزت اجلهود البية اليت ـارة إ  أن العقلية احلركية الطـولكن ال بد من اإلش
يف حجز الوجود بشكل غري مباشر سامهت ف ،كثريًا مبعضلة التكامل مع  التمع  أتعب

 مع التمع  اإلسالمي عن التفاعل اجلادّ 
ُ
، األمر طاولة التأثري يف سريورته وعنضيف امل

ان قد توّجه إليه بعض أفراد املوجة الثانية والعرب غري املسلمني منهم الذي ك
ات يوكانت الثمانين .بإصالح الذاتالتيار الطاليب احنصر اهتمام أي أنه . باخلصوص

 .يف التمع األمريكي النشاط اإلسالمي أهدافبداية جديدة يف الوعي احلركي ويف 
مجعية مسلمي مشال  »اإلسنا«إ  ) MSA( بتحّول مجعيات الطالبل هذا رمسيًا ومتثّ 

اهتمامات ختتلف عن واهتمامات املتزوج  ،وتزوجوا الطالبُ  ُرب لقد ك). ISNA(أمريكا 
 . أو الذي حيرص أن يتميز عمن حوله باحمليط االجتماعيالطالب الثائر غري املبايل 
 ،ةالذين أصبحوا مهنيني متخصصني يف مواقع عمل طرتم ،ورفد هؤالء الطالب

 بب الظروفــــــلمة بســـرين الذين تركوا البالد املساملهجّ املهاجرين و من  أفواجٌ 
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 . مقًا وثباتاً عُ  الشمالية الوجود اإلسالمي يف أمريكا وازاد، فالسياسيةو  االقتصادية
 .واألهم من ذلك أنه بدأ التوجه حنو خدمة اجلالية املسلمة ورعاية حاجاتا األساسية

هي الرتكيز عليها بعد املساجد الثانية اليت بدأ املسلمون  ن املؤسسةفإ بشكل طبيعيو 
ن اإلسالم يف مناخ املدارس، فلقد أصبح هناك جيل جديد من األوالد حيتاج أن يُلقَّ 

ال يسمح بتشرب املمارسات اإلسالمية اليومية بشكل عفوي  التمع الكبري، الذي 
وحىت اليوم تبقى مسألة تعليم ومن ذاك الوقت   .كما حيدث يف بالد األكثرية املسلمة

تسعى للحفاظ وأي جالية مغرتبة  ،يواجه اجلالية املسلمة الصغار واليافعني أكرب حتدٍّ 
 .على وجودها الثقايف

  :اتييف الثمانين املسلمنيعن وضع جمملة عطاء صورة وحيسن هنا التوقف حلظة إل
 .تدفق ألعداد كبرية من املهاجرين املسلمني -١
وتأقلم األعمال اإلسالمية إ  خدمة قضايا اجلالية بعد ارتياحهم  توجه همّ  -٢

 فيها مستقبالً  نونبيسها املسلمون، بل غادر يفكرة أن هذه أرض مهجر لن شعورهم ل
 .لإلسالم
 الوجود املسلم األفريقي الذي شقَّ : أمناط من الوجود املسلم ةتعاصر ثالث -٣

كتلة اجلالية ذات و  له؛القرآن والسنة مصدرًا طريقه باجتاه االنتماء إ  األمة متخذًا 
اليت دعت احتياجاتا إ  تأسيس أو املشاركة يف مؤسسات ومراكز  ،اخللفية غري احلركية

واليت قد رونة يف املواقف امل وتغلب عليهاإسالمية ال تتميز عمومًا بالعمق اإلسالمي 
قدر من و اجلّدية اإلسالمية وكتلة مراكز احلركيني اليت تتميز ب ؛شططال تصل إ  حدِّ 

 . التصلب يف املواقف ال داعي له
وصياتم احمللية ــجتاوز األفارقة خلص عقد هوهذا  الثمانينيات وإذا كان عقد

عقد جتاوز  أيضاً  ما رافق ذلك من صبغ ملفاهيمهم، فإنه كان وكلُّ  قهرهموتاريخ 
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ذلك من صبغ مفاهيم وكل ما يرافق  ،املهاجرين املسلمني خلصوصيات بلدان املنشأ
مع  انسجامهم الواسعوبداية  ة،العامل ثالثي ا�ماإلسالم وطرق التصرف بطابع بلد
 . الوطن اجلديد يف أمريكا الشمالية

ملاذا احتاج املسلمون هذا الزمن لبداية استفادتم من موقعهم : ويتساءل بعضهم
وم؟ ولكن يغفل هذا اجلديد يف حني أن اليهودي يأيت إ  أمريكا فعاًال من أول ي

السؤال عن أن اليهودي إمنا يتحرك يف مناخ ثقايف اعتاده من جهة، ومنسجم مع إطار 
فلسفته احلياتية من جهة ثانية، باإلضافة إ  أن اليهود سامهوا يف إنشاء هذا املناخ 

وكما هو معهود يف . أما يف حالة املسلمني فال بّد من فرتة تأقلم وتعلم. الثقايف أصالً 
هذه التغريات حتتاج إ  زمن تتدافع فيه الفعاليات ووجهات النظر  مثل فإن ،عامل البشر

ال بد وأن ميازجه دوافع مصلحية، لكن معظم  املخاضوإذا كان  ؛داخل املؤسسات
واب التوجه اجلديد أو يف ترتيب أولويات ـبص هماخلالف يأيت من عدم قناعة بعض

 . التغيري وسرعته
كان ال بد أن يكون هناك خماض فيه خالف وبعض املسلمني  قة ففي حالة األفار 

 من خالطه حبُّ  القادةمن لقد ُوجد  …والسّنة ةع يف توجه األفارقة حنو األمّ النـزا 
ه الرمزي كنائب عن رئيس اجلماعة السابق عألنه سيسلبه موق ؛منصبه فقاوم التغيري

ل التحوّ طريقة املصاحل جانبًا فإن  مسألة يناولكن إذا حنّ . الذي يساوي نفسه باألنبياء
يتلف ال فمثًال كيف ميكن أن  .ال يتصور عدم اختالف البشر حولهأمر اجتهادي 

 »أمة اإلسالم«حول سرعة التحول واإلعالن الصريح بأننا لسنا  األفارقة األئمة
وكيف ال يتلف قادة  ؟ة الكبريقوم من أقوامه وجزء من جسم األمّ  وإمنااملتميزة 

شيون حقيقة واقع هذه يهم يعو حياتم يف ود حول أمهية إشكالية العرق ــالس
 . يوم وحنيكل تواجههم يف  و اإلشكالية 



 
 
 
 
 

 
 

 مسلمو الغرب بعد أحداث سبتمبر
 

 -٣٥٦ -

فإن التيارات  ،)اإلسنا( ة التمع اإلسالمي لشمال أمريكاظمفإذا انتقلنا إ  من
، فقوامها احلركية داخلها كان ال بد هلا أن تتعارض وتتدافع حىت تستقر على وجه ما

واعرتكت هذه املنظمة لسنوات  .جرون من خلفيات قومية ومذهبية وحركية متباينةمها
خوان ائل اإلصسواء من ف ،سالمية داخلهااملتضاربة للتيارات اإل ؤىعديدة يف تسوية الر 

تلف الناس يهت فإنه من الطبيعي أن وكما نبّ .  منهمخوايناإل  امليلمع غرياملختلفة أو 
ن تتجاوز مرحلة أولو كانت قد اتفقت أن عليها  ،لة اجلديدةيف ترتيب أولويات املرح
  .واستقراراً  اً أكثر امتداد ا بوجودٍ اتاهتمام عىنالنشاط الطاليب وأن تُ 

 فبعض الناشطني.. ع فإنه رافقت هذه اخلالفات خالفات ذكريات املاضيبوبالط
اس استطاعات وللن، يف حركات إسالمية يف بلد املنشأهلم خربة سابقة  يف أمريكا

ه مستلزماتد و ومواجهة الواقع اجلدي طرقه الراسخةمتفاوتة يف جتاوز أحالم املاضي و 
وليس (وكذلك فإن الناس تتفاوت يف نظرتا حنو العادات املسلمة  .املستجدة
ثال مد «ـهل هناك فائدة من احلفاظ عليها ك: اليت كانت متارس قبل اهلجرة) اإلسالمية
  ؟أم جيب صياغة عادات مسلمة جديدة ضمن البيئة احلاضرة ،ةسالميإملسألة  »طلول

خلفيات تباين اآلراء يف هذه املؤسسة اجلامعة اليت حَوت   ىحدإ ههذ توكان
ممن عندهم شك يف صالحية عادات ) من أصل أُوُريببيض (د دُ جُ  مسلمنيعلى 

ة العرب خالف بني رؤي ،كان هناك طور آخر للخالفكما   .بالد املسلمنيوتقاليد 
فكل من هاتني الموعتني هلا قناعة جبملة ممارسات  .وغري العرب داخل املؤسسة

مبنية على اخلربات السابقة اليت ترى فيها صوابًا مدعومًا بالتجربة، أو أ�ا جمرد 
ممارسات اعتادت عليها وال يطر بباهلا وجوب التغيري والتعديل، فتمارسها عفواً 

 .  يت من نفس اخللفية الثقافية على أ�ا ممارسة فّجةبشكل يرتكس له من ال يأ
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سالمياً إوجيب التذكري هنا بأن مؤسسة التمع املسلم لشمال أمريكا ليست مركزًا 
 ،إمنا هي مؤسسة جامعة متثل طيفاً من التوجهات واالهتمامات اإلسالمية ،يف مدينة ما

سالمية يف القارة اهلندية ه اجلماعة اإلوتوجّ  ،خواين بانتماءاته املتعددةاإلمبا فيها التوجه 
ولذا كان من الطبيعي أن حيتاج هضم العناصر املختلفة إ  سنوات  . املتعددة هبألوان

 .دها حنو هدف عملي مشرتكمن العمل املشرتك الذي تصهر جتربته التباينات وتسدّ 
ندية اليت وكان من مجلة هذا التدافع  يف سنوات الحقة أن قامت عناصر القارة اهل

 أن  تستقلّ  يف باكستان ن تبقى قريبة من منط حترك اجلماعة اإلسالميةأل فضّ تُ 
منظمة «يف حني أن  »ICNA ،احللقة اإلسالمية لشمال أمريكا«مبجموعة خاصة 

طامنت من انتماءاتا التاريية وأضحت  »ISNA، التمع اإلسالمي لشمال أمريكا
 . يف أمريكا مستقطبة جنسيات وخلفيات متباينةز بالكلية على شؤون املسلمني تركّ 

خطأ، إذ كما قّدمت هي  »اإلسنا«وأنبه أيضاً إ  أن الرتكيز الزائد على منظمة 
ولكن لزم . ّجمرد منظمة جامعة ال متثل قيادة مركزية للعمل اإلسالمي يف أمريكا

يف  ذكرها ألن التطورات والتغريات فيها تعكس التطورات والتغريات اجلارية
سلطة إدارية  »لإلسنا«وليس . املسلم يف أمريكا، إن صحت التسمية »شارع«الـ

وجيب التأكيد بأن هناك العديد من . طققة بقدر ما متثل رمزًا معنويًا يُريح الكثريين
املراكز املستقلة بالكلّية؛ وبالطبع يّص هذا الكالُم مراكز املهاجرين، أما مراكز 

ومّرة ثانية فإن التفريق بني املراكز املتعاطفة مع . اخلاّصة با األفارقة فلها تشكيلتها
وغريها من املراكز تفريق ال يلو من االعتباطية، فكل املراكز تعمل يف  »اإلسنا«

مناخ متشابه وتواجه حتّديات متشابة، كما أن كًال منها مستقلٌّ قانونياً جتاه الدولة، 
 .احملّليني، ومستقٌل إدارياً بقيادة ثلة من الناشطني ومستقٌل اقتصادياً بتمويل املتربعني
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 :عقد التخصص: ثالثاً 
 حيث .عقد التسعينيات على اتساع وتنوع شديد يف املنظمات اإلسالمية أطلّ 

وصحيح  .د من حياة املسلمنيجبانب طدَّ  ىنعيالحظ بزوغ املؤسسات املتخصصة اليت تُ 
قتصادية للتمويل غري الربوي االؤسسات امل زة احملدودة مثلأن بعض االهتمامات املركّ 

 ما ميّيز التسعينيات مضى، إال أن عقدٍ  ذمن تقد بدأ تكان  ،وشراء البيوت ،للمشاريع
رمبا أتت كجهد مقصود مّل التهلهل التنظيمي لألعمال  ،مشاريع وأنشطة صغريةهو 

سات بني كو�ا هذه املؤسطبيعة وترتاوح . القدمية ذات األهداف الشاسعة غري الواقعية
من  أو ذات أثر عام  ،مثل إنشاء مستوصف جماين لفقراء املدينة حبت، ذات أثر طلي

 اليت أُّسست) CIE(الـمؤسسة ذلك مثال و .  خالل معاجلة مسألة خمصوصة تّم اجلميع
الرمسية يف الواليات  مراجعة تغطية اإلسالم يف الكتب املدرسية بدف م١٩٩٠عام 
واليت تدف إ   م١٩٩٣اليت تأسست عام ) ING(ثًال مؤسسة الـوهناك م .املتحدة

تدريب املسلمني على احلديث عن اإلسالم واملسلمني وشرحه بطريقة مفهومة ومقبولة 
إذ أن احلديث عن اإلسالم يف مدرسة عمومية مثًال جيب أن يأيت من زاوية (قانونيًا 

ن هذا يتعارض من مبدأ فصل الدين حضارية ثقافية، ال من زاوية تدريس تعاليم دينية؛ أل
السياسية اليت تسعى لبناء عالقات طّيبة مع ) MPAC(وهناك مؤسسة ). عن الدولة

الّساسة احملليني وكوادر اإلعالم، واليت َتوسَّع نشاطُها يف الثمانينيات وكان هلا جهود 
 املعروفة اسيةالسي املنظمة وهناك. مبّكرة ومتمّيزة يف تطبيع الوجود املسلم يف أمريكا

)CAIR ( مدفوعة بالرغبة يف خدمة قضايا املسلمني بعد  م١٩٩٥بدأت يف عام اليت
، وساعية إ  محاية احلقوق وسائل أكثر أمريكانية يةتبنّ م احلركية،فشل الطرق التقليدية 

 . املدنّية القانونّية للمسلمني
سلفية والصوفية دخول ال كانات  ييف عقد التسعينجديد فإن أهم عنصر  ،وأخرياً 

ولكن  ،وصار لكل من هذين التوجهني مؤسسات تتكلم بامسهم .ساحة العمل اإلسالمي
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 كانوإذا  . على األقلمن الناحية التنظيمية واحلركية  ،أن أثرهم املباشر بقي هامشياً  يبدو
 .ات عقد الفرصة الذهبية فإنه أيضًا كان مبثابة فرتة اهلدوء قبل العاصفةيعقد التسعين

من ل بأ�ما عقدا اجليل الثاين سجَّ سوف يُ  م٢٠٠٠حسب أن عقدي ما بعد عام أو 
  .ومرحلة ريادة املسلمني غري املهاجرين، يف أمريكا ديناملولو املوجة الثالثة، جيل 

األصول األوربية  يهنا من التعريج واالعرتاف بفضل جهود املسلمني ذو  وال بد
ما سبق من العرض ال  غفال ذكرهم يفإوإن  .الم مبحض إرادتمـلوا لإلسوالذين حتوّ 

 لقد مثل هؤالء بل ،نه مل يكن هلم أثر هام يف مسرية الوجود املسلم يف أمريكاأيعين 
هم أبناء ف ،األرض اجلديدة ملزالقاملسلمني  ينّبهاملرشد الداخلي والناقد الذايت الذي  دور

ه إ  أنه من اخلطأ من نبّ كان هؤالء أول بالذات فقد  و   .هذه األرض وأدرى بشعابا
سالم يف جتلياته الثقافية التاريية واحمللية املرتبطة ببالد املسلمني اليت أتت منها حصر اإل
إ  تنـزيل مفاهيم اإلسالم الكربى وعمومياته على  اوكانوا من أوائل من دع ،هجراتم

املسلمني احلاضرة الواقع اجلديد، وكانوا يف طليعة الركب يف الدعوة إ  إعطاء حاجات 
ل يف اإلشارة  إ  أن وّ األين من اليوم يف البلد اجلديد األمهية األو ، وكانوا جادّ 
ُتضعف التماسك املسلم وتصرف النظر عن انتماءات ما قبل القدوم إ  أمريكا إمنا 

أما الكتب اليت أّلفوها عن . بغض النظر عن مثانة تلك التجربةواجب الوقت واملكان، 
م واملسلمني فهي أحسن الكتب خماطبًة لألمريكيني وللذين يعيشون ظروف اإلسال

 . وعقلية هذا البلد
 دد بالصرب اجلميل جتاه التمحورات اإلقليمية لكثريى هؤالء املسلمون اجلُ ولقد حتلّ 
واالنغالق الثقايف الذي يُعلي من قيمة عادات وأمنطة حياة ليست من  ،من املهاجرين
 ءرؤى فقهية وفتاوى ليس فيها شي عا كان عليهم أن يتعاملوا مكم  .صميم اإلسالم

 يولكن لعل أكثر األمور إيالمًا بالنسبة هلؤالء املسلمني ذو   .من الفقه ودراية الواقع
ورغم أنه  .المـــــــــــاألصول األوربية هو النظر إليهم شذرًا على أ�م ال يفهمون اإلس
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ون عن اإلسالم حىت اكتمل انشراح أر يق سنيناً  بذلوا اجلهديغلب أن يكون هؤالء قد 
عنده القليل من العلم وختتلط  اً مهاجر  اً مسلم اً صدورهم وقناعة عقوهلم، فإن عربي

 ،غة العربيةلّ البسيطة لممارسته احلياتية بعناصر بيئة طلية يشعر بنوع من االمتياز مبعرفته 
  .قيمة هلا ياً آراء هؤالء على أ�ا الحِّ نَ مُ 

  ،ؤالء املسلمون اجلدد أنواعًا من غياب أصول التعامل ولباقتهقد حتمل هولبل 
هم يف اجلدران ال يدرون أيضحكون ار نظألون وِّ كالتناجي بالعربية يف جملس وتركهم حيُ 

لقلة ذوق أفراد يُنتظر منهم أن أم يبكون  ،لغتهافهمون كات اليت ال يمع النُ  ُمحقاً 
 . حيملوا أخالق اإلسالم إ  املوطن اجلديد

شارة خصوصًا إ  مسامهات النساء يف العمل اإلسالمي اإل ،ومما فات ذكره أيضاً 
ذلك يف أكثر كان من با، سواء  ة اليت كّن يقد والساعات الطويلة واجلهود اجلمّ 

اخلدمات اجلليلة اليت  يف أو ،التدريس يف مدارس �اية األسبوع منالنشاطات أمهية 
هرة تذهب شنه إذا كانت األلقاب والشارات والإو  .تيف املناسبات واالحتفاال ن بامْ قُ 

فإن إسهامات النساء  - طني منهم باخلصوصعني املتسلّ وإ  املدّ  - عادة إ  الرجال
مريكا الشمالية أمر ال ميكن أن ألم يف ـسالمية ويف تثبيت الوجود املـيف األنشطة اإلس

 . تأريخثبات والاإلسقط عادة من وإن كان يُ  ،يف التحليل يغفل
وهي أن الكتب واألدبيات  جداً  جيب لفت النظر إ  ناحية مهمةأخرياً، و 

ل مهاجرين ليست بَ ف من قد لّ ات كان أكثرها قد أُ ياإلسالمية ملرحلة ما قبل التسعين
العاملية لإلسالم، فإن واستوىف األبعاد  ضمونم امللد إن سَ  فكاننكليزية لغتهم األم، اإل

من أهم ما شهدته اآلونة إن و  .هذه البالديت تناسب طريقة العرض مل تكن بال
زة هو املؤلفات اجليدة اليت ختاطب احتياجات األخرية من النشاطات املتخصصة املركّ 

اجلالية احلاضرة أو تناقش مبادئ اإلسالم وتوجيهاته بشكل جيمع بني األصالة 
ضافة إ  جهود باإل ،ومرة ثانية فإن جهود النساء كانت بارزة يف هذا ؛واملعاصرة

 .املسلمني غري املهاجرين 
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بناء سواء من أ ،املسلمني غري املهاجرين العقد احلايل عقدَ  ه يبدو أنلقد قدمت بأن
األفارقة  من أو ،األصل الذين حتولوا لإلسالم و من املسلمني أوريبّ أ ،وبنات املهاجرين

مرة والنشاط والتأقلم املغا العهد األموي ملسلمي أمريكا، عهدَ  أفللقد  .املسلمني
ال ثد على العادات العربية واعتبارها امليعهد  التأك ...مع الواقع حيالكيفي واملصل

املسامهني فيه  أعراقن ولقد دخلنا عصر العباسيني بتلوِّ  .األوحد للممارسة اإلسالمية
ا تقنو وصحيح أن أعاجم اليوم مل يُ   .وتدفق التيارات الفكرية والفلسفية من كل جانب

ما زال (باللغة اإلنكليزية اليوم مصطلحات  تر وِّ نه طُ إال أالعربية كما حدث يف تارينا، 
سالم ومصادره ، ن من التعامل قريب املأخذ من اإلكّ متُ ) بعضها حيتاج إ  صقل

 .جّيدة عن مبادئ اإلسالم العامةر كتب والسيما بعد توفّ 
ي ساحة دعوتا وجهادها، ونتعامل اليوم مع أجيال ترى أن األرض اجلديدة ه

وقد  ).وليس لألرض(، وإمنا هلا والء عام لألمة مع بالد املسلمني محيموليس هلا ارتباط 
متنوعاً مثرًا خمتلفًا األمريكية الرتبة املختلفة مع التوجهات اإلسالمية أنتجت تفاعالت 

  .ميكن أن منّيز منه أربعة على األقل
 يف حرفية النصوص دأعجمي، جيمذهيب  نصيّ توّجه  فهناك يف األجيال اجلديدة

كلٌّ عي  دّ يت يلانة يف عصر االختالط وتالطم األمواج والدعوات الفكرية طمئد مُ  ةمرجعي
ة مقصورة على نطاق معني من املمارسات ولكنها نزعة نصيّ  .الصواب هلنفسمنها 
يف  غرابة ترى ها عن العيش يف غمار التمع األمريكي والـخصية ال حتجز أصحابـالش

 .أو قبعة الرياضة مع اجلالبية سروال اجلينـزمع  الصالة ارتداء قبعة
نقاء مصدر صريح وهناك سلفية أمريكية، مّلت القيل والقال، وتتطلع إ  

حسب و يف حياتا مباشرة قها وتطبّ  ،ه أحاديث األمر والنهيمنلإلسالم تسمع 
  .اجتهادها احمللي



 
 
 
 
 

 
 

 مسلمو الغرب بعد أحداث سبتمبر
 

 -٣٦٢ -

وتتوق ألن  ،اخلطاب السياسي وضجيجاحلركة  نتْنفر م ،ةيوهناك صوفية أمريك
تتخذ من احلب ناظمًا لعالقتها مع ،  هٍ ئ النفس يف عامل مادي شرد هدّ تركن إ  ما يُ 

عالقتها مع غري املسلمني ناظمًا لو  ي،املادة اليت تغادرها مبغادرة العمل الرمسي اليوم
ما عدا  شديدًا مع منطها يفد يف منطهم املعاشي تقاربًا جتو  الذين تتعامل معهم يومياً 

  .واملنكرات املآمث
الذين و  يف الوطن اجلديد،ن يوهناك التوجه الرباغمايت ملعظم أبناء اجلالية املولود

رمبا يتبىن و . يريدون أن يتحركوا بأقصى فعالية من خالل مؤسسات التمع األمريكي
ولكن  –لعامل اإلسالميمبا فيها القضايا السياسية ل-قضايا اجليل الذي قبلهم هؤالء 
واألهم من هذا وذاك هو عدم تأكيدهم على مسألة األصالة   .ا بطريقة خمتلفة�يعاجلو 

والنقاء يف الفكر والصياغة، فالذي حيّدد إسالمية أمر ما بنظرهم هو مدى لصوقية 
سالمية شاملة أو إالفكري أو العلمي برؤية  انتظامهاوليس  ،األنشطة حبياة املسلمني

 . ع غامر متكاملمشرو 
 اإلسالمية ، فما زالت املؤسساتبعد ولكن التحول إ  الفرتة العباسية مل يكتمل

وكما ذكرت فإن األفارقة ( املهاجرين أو بيد األفارقة املسلمنياجليل القدمي من بيد 
ومن   ).سوف تبقى هلم خصوصيتهم ما دامت أزمة العرق راسخة يف التمع األمريكي

اجليل األول ب و جي ملنظمات املهاجرين مرتكزٌة يفن املوارد التمويلية تة فإناحية عملية حب
، مقارنة سنني من العملكون قد ازدهرت مصادرهم املعيشية بعد تالذي يغلب أن 

وبالتايل، فإن  .الذين ما زالوا يف أول طريق كسبهم املعاشيباليافعني من أبنائهم 
 .راعي قناعات الفريق األولالقرارات العملية لألنشطة اإلسالمية ت

لوجدنا خليطاً ، وإذا أنعمنا النظر يف العوامل الفاعلة اليوم يف الساحة األمريكية
 فهناك عنصر اجليل اجلديد الذي ملَّ  .املرتقبةته نتيجة تفاعالتوّقع ليس من السهل 

الية يف هذه ـــــايا اجلــــــوهناك إدراك عام بوجوب إعطاء األولوية لقض، طرق اآلباء
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والتقليص من الفهم السياسي لإلسالم، ولكن هناك أيضًا شعور زائد بوجوب  ،رضاأل
وهناك   .واليت متّر من خالل  املنظمة السياسية ،محاية احلقوق املدنية ملسلمي أمريكا

أيضاً تعاطف كبري مع قضايا املسلمني العاملية اليت صارت تنعكس على وضع املسلمني  
يف دائرة  يسري ورمبا ميكن أن يأخذ برناجماً عملياً واحداً الداخلي يف أمريكا، تعاطف ال

  .ال العمل شاعرامل
ب اإلشارة إ  كتابات غري جتوبالذات فإنه .. .وهناك تيارات فكرية متالطمة

  .ةصالاأل رغم أنه تعوزهااملسلمني اليت قد يرى فيها اجليل اجلديد حتليالت متينة منظمة 
أنه يفتقد املسلمون غري األفارقة يف أمريكا قيادة معتربة ب ريمن التذك ال بدّ  ،وأخرياً 
فاألفارقة هلم احرتام كبري للريادة اليت قادت مسريتا من اهلامشية اإلسالمية  .بني اجلميع

، أما بالنسبة لغريهم من املسلمني فليس )واليت رمبا بدأت بالذبول(إ  وسط اإلسالم 
، العمل على أكتافهم �ض عالمه الذينأ فكل مركز إسالمي له .هناك بطل واحد

هؤالء على خربة يف إدارة األمور العملية وبعضهم ليس مهيأً للقيادة البتة، كما أن بعض 
اليت   »سنااإل«وحىت قيادات . وظرفهم اخلاصوليس عندهم رؤية شاملة تتجاوز طلتهم 

 كان هلا شأن 
ّ
 تستجلب اهؤ مل تعد أمسا ،تباينةاملتوجهات الت مشل وصيت حني مل

بعض الشخصيات غري باجليل الناشئ مأخوذ ف، ، ال سيما اجليل الناشئاملسلمني معظم
والذين جيمعون  ،سواء كانوا بيضًا أو سوداً  ،ة من املسلمني الذين حتولوا لإلسالماملسنّ 

نه كما أ. بني بالغة التأثري باإلنكليزية واملعرفة اجليدة للعربية وللمسائل الفقهية التقليدية
إليه  )بشقيهم األفريقي واملهاجر( عامل فقيه تنظر الناسالشمالية أمريكا قارّة ليس يف 
 . مبطلق الثقة

وبالطبع فهناك بعض املتخصصني اجلامعيني الذين هلم احرتام ولكن ال ميكن حبال 
 .  وصفهم بـأ�م قيادة على مستوى أمريكا كلها، أو حىت على مستوى والية بأكملها
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أن لكل مدينة جمموعة من بالوضع الريادي يف أمريكا كن وصف أي أنه مي
عرفوا خارج مكنتهم من أن يُ اليت زة و األشخاص برزت أمساؤهم بسبب جهودهم املميّ 

يف كثري من األمكنة ولكنهم ليسوا قادة يرتأسون  حاضرةون للمدعَ ورمبا يُ  ،تهمطلّ 
 . ة واملوقعمؤسسات تتجاوز احمللّ 
ذ بعني االعتبار الظروف املوضوعية والنضوج الثقايف لرصد أداء وإذا أردنا أن نأخ

بأن الواقع املسلم يف أمريكا الشمالية حتّرك : القولميكننا  املهاجرين املسلمني، فإنه
  :ضمن جدليات أربع
 االعتزازونزعة  ،االحرتاز من سطوة تيار التمع الغالبيف  الوثوق -جدلية التقية

حتكمه من  ،وتنسج للمسلمني ثوبًا جديدًا لوجودهم ،واالغرتاباليت ال تاب الغربة 
  .سدى مفاهيم اإلسالم وحلمته

 ،صهر جتارب املاضي وجتاوزها تعمل علىاليت  ،املؤسسة – لةثوهناك جدلية ال
وهلا مشول  ،الرتقاء إ  مؤسسة هلا  دميومة أطوللة لّ ثمتانة عصبية ال تستفيد منو 

 . دة للمسلمنييسع األطياف املتعد ،أوسع
درك احملدودية الزمانية واليت تتطلب نضوجاً يُ  ،األصالة – جدلية العادات ثالثاً هناكو 

 وقيداً  عبأً واليت قد تصبح  ،خرجات الثقافية اليت جاءت استجابة لواقع معنيمواملكانية لل
 ،لاملثوبني الواقع وا ،بني األصل واألرومة تقليب النظرتطلب يجمابة واقع جديد  ندع
 . واعتبار متطلبات املكان والزمانسالمية اإل بنيج منطاً جديداً جيمع نسلت

سات اليت ما ـت يف تلك املؤسجتلّ اليت  ،املـالتك – فإن جدلية االحنالل ،وأخرياً 
لكي حيمي من  ،خطابا بوتصوي ،تقان خدماتاإو  ،فرتت حتاول تطوير وسائلها

للتشارك  بنفس الوقت مساحاتٍ طّددًة  ،هلادرضغوط االحنالل االعتباطي يف التمع ا
 . ويأكلون ويشربون املسلمونمع التمع الذي يعيش فيه 



 
 
 
 
 

 
 

 مازن هاشم           الدور الغائب والفاعلية المطلوبة بينفي أمريكا الشمالية  مؤسسات المسلمين

 

 -٣٦٥ -

 توجهات العمل اإلسالمي

: الشمالية متلؤ املخيال اإلسالميرؤى للعمل اإلسالمي يف أمريكا ثالث  هناك
العمل  ياألساس رى دور املسلمنيت يةوالثان ،رى املسلمني جمتمعًا دينياً ت األو 

ولكل من هذه التوجهات أهدافها . تدرجيي تأقلمٍ تطبيع و راه دور ت ة، والثالثالسياسي
 . زياتار وميزاتا و  ،ووسائلها احملددة ،اخلاصة
 :جالية دينيةالمسلمون ك: أوالً 

 . يهدف هذا التوجه إ  االعرتاف باملسلمني كجالية أو أقلية ذات دين خمتلف
أتباع من هم وبوذيني وغري  اً هناك يهود أن وكما ،رتف بافكما أن هناك نصرانية مع

األديان، فإن هذا التوجه يريد أن يسمع باسم اإلسالم ويرى رمسه يف كل ناحية من 
 . نواحي احلياة األمريكية

وإ   ،واإلشارة هلا ،اإلسالمية باألعياد فمثًال يهتم هذا التوجه مبسألة االعرتاف
ومن األمور اليت يهتم با .  وما شابها من وسائل اإلعالم ونرمضان يف اإلذاعة والتلفزي

من هذا التوجه أن يكون للمسلمني أئمة معرتف بم يقومون خبدمة املسجونني 
حيث ميكن أن يتمثل  ،بلد مثل أمريكا أمر متعدد األوجهوهذا االعرتاف يف  .املسلمني

جهود وحتقيق هذا حيتاج إ  . ة أو الوالية أو على املستوى الفدرايلعلى مستوى البلد
عن  ةعرتاف باملسلمني خمتلفيف االفمصلحة املستوى الفدرايل  .خمتلفة وخطاب خمتلف
   .مصلحة الوالية أو احمللة

وهنا ال بد من التنبيه إ  أن قضية االعرتاف باملسلمني رمسيًا قضية رمزية حبتة يف 
مبدأ فصل الكنيسة التعامل مع ف. )خالفًا لكندا(الواليات املتحدة األمريكية سياق 

. ال يسمح بتدخل احلكومة يف شؤون الناس الدينيةالواليات املتحدة عن الدولة يف 
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فإنه غري ممكن بطريقة  ،معرفة تعداد املسلمنيإذا كان األمر بسيطاً، مثل ولكن حىت 
شرات من خالل مؤ  اً تقدير  ريقدّ مباشرة، ولذا فإن تعداد املسلمني يف أمريكا مثًال 

ال يسمح  كما. حصاء الرمسي للدولةيف اإلسؤال الناس عن دينهم ال ميكن إذ  ،بديلة
تعفي هناك قوانني بشأن التربعات  لكنو  ،ي مؤسسة دينيةالدولة ألدعم القانون 

  .أو غري دينيةدينية سواء كانت مؤسسات  ،الضريبةمن ملؤسسات غري الرحبية ا
الذي ينتج  ،عن كندا أو بعض البلدان األوربية وبالطبع فإن هذا الوضع خمتلف جداً 

عن االعرتاف باملسلمني كدين رمسي يف البلد استحقاقات مالية أو دعم يف متويل 
وهناك يف أمريكا اعتبارات خاّصة . وما شابه ذلكوتطوير مناهجها مدارس اجلالية 

ية املعرتف لألقليات املظلومة، ولكن ال ينطبق هذا الوصف إال على األقليات العرق
سكان البلد األصليني ممن كانوا يسمون اهلنود (با، واليت عانت من التفرقة تارييًا 

باإلضافة ) احلمر، واألفارقة، والالتني، وما يسمون باآلسيويني، أي سكان شرق آسيا
 .  إ  فئة النساء يف بعض احلاالت

على ضبط املراكز  ،باملرتبة األو  ،وسائل ومساحات حترك هذا التوجه ترتكزو 
من خالل هذا التنميط أنه  يعتقد ألنه ،ما أمكن وتنميطها هاتاإلسالمية وتنمي

. اً ديني اً ل جمموعها أقلية دينية أو جتمعيشكّ  ،متميزةإسالمية التوحيدي تنبثق شخصية 
وبالطبع فإن هذا التوجه ال يفرتض وجود كل املسلمني يف مكان واحد أو مدينة 

فيه مسجد ومتجر  ،لم أن يرى يف كل مدينة رئيسة حيًا مسلماً وإن كان حي ،واحدة
  .إخل ...ومدرسة ومقربة

 فإنه سوف يهتمّ  ،وملا كانت الصفة الدينية الظاهرة هي اليت يرفعها هذا التوجه
معها  راو حوالت ،مشاكل متشابة رتك يفإذ أ�ا تش ،كمًا بالطوائف الدينية األخرىحُ 
ومن جهة أخرى فإن التحاور مع الموعات الدينية  .سلمنيفيد يف تدعيم خربات امليُ 

على وينطبق هذا  .ورة االنغالقية عن الدينـــــــاألخرى ضروري من ناحية نفي الص
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نظر بكثري ال يُ  ، وذلك أنه يف املناخ الثقايف الليربايلاملسلمني كما ينطبق على غريهم
وأنشطة احلوار عرب  .غري نصراينمع أي دين  راو حال تت -مثالً  - احرتام لموعة نصرانية

الديين هذه ليست سجاالت حول العقيدة واملبادئ وإمنا نوع من التأكيد على بعض 
 فإن التعاون ،ومن ناحية عملية حبتة .املساحات املشرتكة مثل ضرورة األخالق يف التمع

تم ون أصواعلُ من الناس يُ  كافٍ   ضروري من وجه تأمني عددٍ مع منظمات أديان أخرى 
لون موقفًا أخالقيًا ضد هم مثالً، أو أ�م يسجّ ون أمرًا ما أن حيدث يف حيّ بأ�م ال حيبُّ 

من هذه األنشطة هي  جزءاً أن  ىوال يف. ذلك وما شابه، أو مع الفقراء ،احلرب
تعليم الصغار يف  يضع توجه التمع الديين مسألةَ و . ممارسات رمزية ال بد من القيام با

رنا باستمرار أن هوية الناشئة ال ميكن أن تتبلور إال إذا اعتزت ذكّ هتماماته، ويُ م اأعلى سلَّ 
 .ولو على مستوى ُمصّغرباإلسالم ورأته ماثالً يف واقع احلياة 
اجلماعات  فكر وممارسات اتا كثريًا من عناصروحتمل هذه الرؤية يف طيّ 
 تلوختيّ  ،األمة - اعةواليت اعرتكت مع مفهوم اجلم ،اإلسالمية يف بالد املسلمني

 ،املسلمني بالدشكلة يف وإذا كانت هذه نظرة مُ  .نفسها األمة أو املمثل احلقيقي هلا
فإن هذا اإلشكال غري وارد يف حالة  ،اجلماعةبتغنب إسالمية غري امللتزمني  إذ أ�ا

وهي أن العمل اإلسالمي  ،ة جيب استحضارهاهمّ مهذه نقطة و . العيش يف وضع أقلية
  .لزومًا أكثر قطاعات املسلمني وليس مقصورًا على امللتزمني اجلاّدين غرب يضمّ يف ال

ويعترب هذا األمر من أهم الفرص والتحديات بآن واحد، فالعيش يف جمتمع غري مسلم 
الذهنية  ةصور اليف  الصغري جيعل كل مسلم بالضرورة عنصرًا من عناصر هذا التمع

اختالف مستويات التزامهم وقربم من سلوكيات  فاملسلمون على .للمجتمعاخليالية 
اإلسالم سوف يشاركون هذا التمع الصغري يف شيء من اهتماماته ونشاطاته، ورغم 
أن بعضهم قد يكون بعيدًا عن اإلسالم لكنه رمبا يرغب يف تسجيل ابنه يف مدرسة 

طهم يرب شيءد وينفرون من أي ـــــــينـزلقون يف املفاسأوالده  ىر ي عندماالمية ــــــإس
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املشاركة هناك من ال يتجاوز انتماؤه للمجتمع املسلم يف املهجر غري . بأصل  موطنهم
ن ين البعيدإ حيثو  .ال أكثر رمبا حيرص أن ال تفوته نزهة يوم العيدو يوم العيد، يف 

 - فإن حلم اجلماعة ،ةيبدو أ�م قلّ  أي اتصالجلالية تصلون مبؤسسات االذين ال ي
من  اً ثري أضف إ  ذلك أن ك. غ خيال فرد األقلية الدينيةوأن يدغد  األمة ال بدّ 

إ  بلد مثل أمريكا يكتشفون أنفسهم فجأة أ�م يهاجرون الذين املسلمني اهلامشيني 
ن و �م نسبة ألقرا�م يف بلد املسلمني أشخاص عاديإ .النسبةإسالميون، من باب 

وا معها، أما يف بلد املهجر ليس هلم من اإلسالم إال بعض العادات اليت ورثوها وتأقلم
عن الفرد األمريكي،  متمّيزونهم ـلهم يشعرون أنـم هذه العادات جيعـفإن جمرد رس
اليت  -كشرب اخلمر-هم ال يقرتفون املآمث ـإذ أن ،بل وملتزمون ،لمونـوأ�م فعًال مس
 . هذا التمعيف تعترب عادية 

ختتلف ، حيث للمراكز اإلسالميةل هذه النقطة موضع حتدٍّ شكِّ ومرة ثانية فإنه تُ 
من السلوك اإلسالمي املطلوب  املتوقع يف احلد األدىن اما بينه املراكز اإلسالمية يف

فإن املراكز اليت بدأت طالبية حترص على درجة  ،وبشكل عام .للمشاركة يف أنشطة املركز
الحتكاك يف ومن ناحية عملية فإن خط ا.  معهم ملالذين تتعا األفرادالتزام أكرب يف 

وهناك مؤشرات   .ة أهذه املسألة يرتكز على قضية العالقة بني اجلنسني ومظهر املر 
واضحة أن هذه املسألة اليت كادت أن تشكل معضلة كبرية يف مسرية املراكز اإلسالمية 

أي أن املراكز وجدت أنه من غري املعقول أن يكون   .ت انفراجاً كبرياً وقبوًال بالواقعدشه
  . فصار هناك نوع من مراعاة الظروف ، على مستوى كامل من االلتزامنيكر ملشامجيع ا

فإن هذه  ،ورغم االنفراج الواضح يف التعامل مع االلتزام غري العميق مع اإلسالم
كثري من املراكز وتعجز  . معضلة املراكز اإلسالمية -وسوف تبقى -ما زالت 
أن   وال سيمابة التزامها العالية، استقطاب عناصر اجلالية بسبب عتعن اإلسالمية 
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كثريًا من املسلمني الذين عندهم خربات كبرية يف التحرك يف هذه البالد إمنا هم من 
هم تن مكّ يت، بل ورمبا كان التزامهم اخلفيف أحد األسباب الاالمسيأصحاب االلتزام 

 أمرٌ  اممن االلتز املطلوب األدىن  دّ احلمستوى من رفع الوإن  .من اكتساب اخلربات
. هايديولوجي هو من أبرز خصائصألالثـلة، فااللتزام والصفاء ا - ضمن اجلماعة واردٌ 

أما بالنسبة للمؤسسات الشعبية فإن حتديد مستوى االلتزام األدىن املطلوب أمر 
وإذا أضفنا . اً التزام األقلبالضبط أولئك  يألن شرحية خطاب هذا النوع ه ؛صعب

وذلك  .اجنلت الصورة بشكل واضح ،ل املراكز اإلسالميةإ  هذه النقطة قضية متوي
، األمر الذي حتتاجه املراكز ُيكّثر من عدد املتربعنيأن ختفيف حد االلتزام املطلوب 

اجلالية  من بل إنه إذا كان اهلدف مجع الناس ومشل أكرب عددٍ  .اإلسالمية وتتوق إليه
اإلسالم نفسه هي ب ا ترتبطر ممفإن النشاطات االجتماعية اليت ترتبط بالعادات أكث

 . من جيل املهاجرينما جيلب مجهور املسلمني  شدُّ أ
أن تسييب أمر االلتزامات  شري إ ذكر هنا أن جتربة كثري من الموعات الدينية تُ ويُ 

أمهها  ،ألسباب عدة ،على املدى الطويل له ولكنه ينعكس سلباً غري يف أوّ الدينية أمر يُ 
بذل اجلهد واالستمرار إمنا ميشي جنبًا إ  جنب مع توقع أن مستوى التضحية و 

ويبدو أن أكثر   .مستوى عاٍل من االلتزام واملطالبة بذا االلتزام يف السلوك والتصرف
وال يعين هذا أنه مل يعد هناك  .املراكز اإلسالمية قد وصلت إ  نقطة توازن معقولة

يغطي المية ـاملراكز اإلس ك تنوعًا يف هناوإمنا أن  ،حاجز أمام البعيدين عن االلتزام
ولكن ما زالت ممارسات كثري  .درجات متفاوتة من االلتزام، خصـوصًا يف املدن الكربى

 .من املراكز تتمّيز بالتشنج وال تفسح جماًال مرحياً للنساء يشجعهن على املشاركة الفّعالة
خيال قائم يف جتربة فال بد من اإلشارة إ  أن خيال جمتمع مسلم صغري  ،وأخرياً 

كلت ــــــــننسى أن دولة الباكستان قد تشميكن أن  البالذات، و  مسلمي القارة اهلندية
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اهلند ما زالوا يعيشون كمجتمع أقلية بني  وومسلم .بالضبطمن خالل هذه الرؤية 
ومدركون كل  ،مسلمة، ولذا فهم متأقلمون مع الشروط النفسية هلذه املعيشةغري أكثرية 
هة احلاجة إ  مؤسسات منفصلة للمسلمني ختدم حاجاتم اخلصوصية بدالاإلدراك 

مع  وينسجم هذا التوجه  .بنفس الوقت الذي تتعايش فيه مع األكثرية غري املسلمة
ن العادات والطقوس تساعد يف رسم حدود أل ؛لبالد املسلمةا اتإحياء عاد دعاوى

يف  القراء واألئمةب وطابعها، ومن ذلك استجال اوتعطيها صفته ،حول الموعة
أو دعوة بعض من عندهم شيء من العلم أو القدرة على الوعظ وتقدميهم  ،رمضان
 . أ�م  علماء راسخونعلى للجالية 
 :السياسيتوجه العمل : ثانياً 

هو النشاط السياسي التوجه الثاين الذي يداعب خيال بعض املسلمني يف أمريكا 
هذا التوجه أن حيّول املسلمني إ   ويرجو. ثليهاوالتأثري على املؤسسات احلكومية ومم
وهلا ثقل سياسي تستطيع من خالله محاية نفسها   ،مجاعة هلا مطالب سياسية واضحة

العراك هذا التوجه يف  حتركات وبشكل طبيعي فإنه تنحصر  .كأقلية يف هذه البالد
نه مصلحة ما يرو  سابها حلري القانونية املتوفرة وتسخ -السياسية  ضمن القنوات

وملا    .رفع الدعاوى القضائية، كإغراء املرشحني باألصوات واالقرتاع واالنتخاب و جلاليةا
هلذا تتحول املعضلة بالنسبة  ،مبال اً مدعوم حتركاً  اً هو أوًال وآخر  السياسيالفعل كان 
 للمناورة، وال سيما أن املال يف الوالياتة كافية إ  معضلة تأمني موارد ماليّ  التوّجه

 . ةييديولوجية واملبادئ السياساأل املتحدة يقبع دوماً خلف الطروحات
ثل نظام ـتويات يف نظام مـمسثالثة حرك على ـأن يت السـياسيوميكن للعمل 
أو املستوى  ،أو الوالية ،توى املدينةـكن أن يتحرك على مسـأنه ميالواليات املتحدة، إذ 

   .الفدرايل
وله  ،سهل املنال نسبياً  ،أنه قريب املأخذبينة وميتاز العمل على مستوى املد
ومطالب املسلمني على مستوى املدينة تتوافق  .مردودية عالية بالنسبة للجالية املسلمة
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مثل احلرص على مناخ أخالقي  ،حياء األمريكية التقليديةمع كثري من مطالب األ
والضغط  ،منوحتقيق األ ،ودعم أنشطتها وحاجاتا ،وحتسني وضع املدارس ،نظيف

 فارقةفاملسلمون األ . ة وذات عربةفوالتجربة املسلمة يف ذلك طري؛ على جتارة املخدرات
تم يف ذلك خرب و  ،األحياء من مشكلة املخدرات فمعروفون مبقدرتم الفائقة على تنظي

استنقاذ نفسها من وقدرتا على وجهد اجلماعة  ،»إيليجـا طمد«أيام  ذمعروفة من
الضبط  ون علىعتمدي مأل� ؛قدرة تفوق قدرة الشرطة ،هلبوط واملخدراتخالل طاربة ا

نيويورك مدينة يف ذلك يف  األفارقة وجهد املسلمني ،الداخلي والوسائل غري الرمسية
 . معروف
ورغم  س بشكل أكثر عفوية،يف مدينيت شيكاغو ولوس أجنلُ األمر تكرر هذا قد و 
أعلمهم مكتب الشرطة أ�م  جلنوح، فقدمكافحة ااملهاجرين ليس هلم خربة يف  أن

 االحظوا اففاضًا يف عدد اجلنايات والسرقات وما شابها يف األحياء اليت زحف إليه
عددهم، انعكاسًا لتأكيدهم على القيم، وانعكاسًا لرتابطهم املسلمون وزادت نسبة 

أن  ولكن جيب التنبيه أن هذه حاالت خاصة؛ ألن الواقع املعاشي يفرض. املعاشي
 . يعيش املسلمون متناثرين
واليت  ،ويف مناحي خمتلفة من احلياة األمريكية مشابة،كثرية   اً ورغم أن هناك حوادث

واليت جيب أن تسّجل بالنسبة للمنظومة (تشهد بإمكانية التعايش مع التمع األمريكي 
رغم  إنه  ...فأكثرأكثر أمريكا  إ  ادمونواليت يدركها املسلمون الق )األمريكية الالمركزية

تداول على تُ اليت  كربىالسياسية القضايا ال فإن طموحات املسلمني تدفعهم حنو ،كل هذا
  .، مع أن تركيز العمل على هذا املستوى فيه نظراملستوى الفدرايل

 وكيف ال يكون ذلك .ٍر إ  أبعد احلدودإن العمل على املستوى الفدرايل أمر ُمغْ 
 فسه ياطب من يدير دفة القوى العاملية على املستوياتنيرى غرتب املهاجر وامل

عور ــبشعور الظلم وبشمليئًا وملا كان ضمري املسلم  .واالقتصادية واحلربية السياسية
اإلفصاح عن هذه املطالب واملظامل  رغبة ذلك يدفعه إ فإن بداهة مطالبه وحقوقه، 
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لى املستوى الفدرايل يستند وطبعًا فإن العمل ع .النخبة احلاكمةووضعها أمام أعني 
الصورة والتزامها احلثيث باملبادئ واملُثل، وهي  املنظومةضمنًا إ  اعتقاد بأخالقية هذا 

فتقر إ  الدليل ي وهو أمر وتعكسها االعتقادات الشائعة،عن نفسه اليت يطرحها النظام 
   .والسابقة

حنو العمل   - نسبياً  -ويبدو أن تفاعل عدة عوامل هو الذي دفع املسلمني بقوة 
ولعل أحد هذه العوامل هو عدم إدراك الفرق بني منظومة   .الفدرايل بعيد املنال

توجه إ  متثيل أفراد من الموعات تلك اليت تسياسية تتوجه حنو حتقيق العدل وبني 
هم قضمة أكرب من فطرية املصاحل الضخمة اليت حتركها آليات مالية ئاملظلومة وإعطا

   .االستغاللواقع وترّسخ بذاتا تؤسس  رحبية هي
اه العمل على املستوى الفدرايل هو ـل اليت دفعت باجتـوال شك أن أحد العوام

 - سذاجة -ه األكثرون ـوالذي يفهم ،س النفوذ اليهودي يف أمريكاـسألئة ـالقراءة اخلاط
ات بارزة وينسى هؤالء أن اليهود كان هلم مشارك.  أنه جمرد وصول إ  مركز حّساس

يف حركة احلقوق املدنية، وهم إ  اليوم نشيطون أشّد النشاط يف الاالت االجتماعية 
ن التوجه حنو املستوى الفدرايل إ :أيضاً  القول ولعله يصحّ . والثقافية واألدبية والفنية

يعكس النظرة الفردية للحكم والتأثري السياسي واملرتسبة يف العقول بسبب النشأة يف 
 .أيضاً العمل اإلسالمي متمحور حول أفراد ، إ  جانب أن أنظمة فردية مناخات

باعتقاد األخالقية الكاملة  اً وسواء كان العمل السياسي على هذا املستوى مدفوع
وإثارة ت بالفلوس اصو هلذه املنظومة، أو كان مدفوعًا باعتقاد إمكان شراء األ

واقف اليت يرو�ا غري عادلة حبق أو كان مدفوعًا  بشكل عفوي ملواجهة امل الضجيج،
 :  يواجه ثالثة حتدياتفإنه  ،املسلمني يف عقر دار صناعة هذه القرارات
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متماسكة،  كتلة انتخابيةميثلون  ال  -إ  اآلن  - نيأن املسلمهو : لو التحدي األ
عن  املسلموناألفارقة  قلعأن يُ فيستبعد  .منقسمون يف ذوقهم السياسي حيث إ�م
ومن جهة . اليت ترتك أثرًا مباشرًا يف حياتم اليومية حلزب الدميقراطيامج اتعلقهم برب 

ه توجّ االستثمارية األعمال التجارية الذين ميارسون أخرى فإن طبيعة عقلية املهاجرين 
من (وهناك أصحاب االختصاصات الفنية . حلزب اجلمهوريبرامج ا الكثري منهم إ 

د يف أمريكا الذين يفّضلون برامج األحزاب الصغرية،  وكثري من اجليل املولو ) املهاجرين
 . كحزب اخلضر مثالً 

هو أن طرح املسلمني أنفسهم كجالية خمصوصة قد يثري  :التحدي الثاني
التوجس من جهة؛ ومن جهة أخرى فإنه أمر يصعب اإلقناع به، إذ أن حكومة 

يؤهل للمطالبة ال تشعر أ�ا مدينة للمسلمني أو العرب بشيء  الواليات املتحدة
ال ميكن أن ليست من نوع قضايا األقليات األخرى، و املسلمني ايا قضف. واالعرتاض

السكان أو قضية  ،قضية الموعات اآلسيوية وأوقضية الالتني أبقضية السود  ىساو تُ 
ثنية الموعات اإل تلك النظام الفدرايل قضايا وإنه إذا كان ال بد أن يعاجل. األصليني
هذا  تاريخجزء ال يتجزأ من ا ذلك أل�ف الواليات املتحدةيت تعرتف با األربع ال
مظامل يصعب أن ينكرها  ملا حدث منحنوه باألسى  عموماً  ويشعر الناس ،البلد
فإ�م طظوظون ومل يتعرضوا  -كغريهم من املهاجرين اجلدد  -أما املسلمون . عاقل

أتوا ا  أمريكا  بل لقد .ريهمغلكما حدث تارييًا داخل أمريكا  عمومًا للظلم 
ومن حركة احلقوق املدنية الليربالية واستفادوا من جهود األقليات األربع من قبلهم 

تساعد على محاية و نسان تتصل حبقوق اإلقوانني وإجراءات و خت ضوابط اليت رسّ و 
صدور  دعضعت بعــــــوابط اليت تضـــــة، تلك الضــــــــــلطة القانون املطلقـــــــــاألفراد من س

، والذي ال يرى صوابه الكثري من أبناء هذا األخري »القانون الوطين«ـب يـمِّ ــــسُ  ما
لمون يف هذا الرأي، وميكنهم أن يعرتضوا عليه معهم، ـوإنه إذ يشاركهم املس .البلد
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فإنه جيب لفت النظر إ  أن التحيز يف تطبيق هذا القانون إمنا مصدره االنطباع 
أي أن املشكلة يف . شروط الفنية القانونية لهالسائد والصيت الذائع عن املسلمني ال ال

 .  أساسها مشكلة ثقافية قبل أن تكون سياسية
أنه إذا كان املقصود بالرتكيز على املستوى الفدرايل هو التأثري يف : التحدي الثالث

ويبدو أن املسلمني . السياسة اخلارجية، فإن هذا أمر ليس مفتوحًا للتصويت أصالً 
وبدأوا يطردون من خياهلم إمكانية التأثري الكبري  -جتربتهم القصريةرغم  -أدركوا هذا 

 . يف مثل هذه القضايا
فقد وجد املسلمون أنفسهم يف واشنطن ويف يدهم الئحة شكاوى  ،وعلى كل حال

وخملوط معها احلقوق الفردية للمسلمني بعد  ،على رأسها قضية فلسطنيكان  ،طويلة
والت شرح اإلسالم ومبادئه ملن ليس له اهتمام باملبادئ طا معهااحلدث األكرب، وممزوج 

  منـزع سياسي واضح الربامج إجيب ليس من السهل حتويله عخليط وهذا  ؛النظرية
ولذا لعله يصّح وصف العمل السياسي املسـلم اليوم بأنه تكتيك يفتقد . واملطالب

 .  الوصول إليه يريداالسـرتاتيجية، يعرف كيف يتحرك ولكن ليس متأطداً يف ما 
 :توجه التأقلم التدريجي: ثالثاً 

وأهم ما مييزه أنه ال يطرح رؤية شاملة  ،وهذا توجه خمتلف بالكامل عن سابقيه
ه على شكل جمموعات كبرية وإمنا على ـوال يطرح نفس ،الب كربىـله مط وليس ،بديلة

   .شكل أفراد ومسائل خمصوصة
ه على أنه كيان منفصل ـعلى تأسيس نفسز توجه التمع الديين  ففي حني يركّ 

من  هياً زا اً لون إالفإن توجه التأقلم يركز على أنه ليس  ،ذو خصوصية ثقافية ودينية
يستقل بنفسه كما أنه ال يرى حاجة يف أن . يزيدها نضارة وحسناً  ،مريكاأمجلة ألوان 

ل ن يتحرك من خالألن خطابه صاحل كل الصالحية أل ،يف الربامج واملؤسسات
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ويف حني أن توجه العمل . املؤسسات املوجودة ومن خالل األقنية العادية هلذا التمع
فإن توجه التأقلم يرى أن  ،ريب إحداث ضربات أو صفقات بالغة التأثيرتقّ  السياسي

التأثري إمنا يأيت عرب اللمسات الناعمة اليت تستدمي وقتًا كافيًا واليت تتالقح بشكل شبه 
أما من الناحية الفكرية فإنه   .ساعة صفوها وانفتاحها ثاوية يفدات عفوي مع استعدا

 .مة املفاهيم اإلسالمية مع الواقع الغريب عموماً واألمريكي خصوصاً لقأيسعى إ  
وجيب أن يُذكر .  وال يفى أن هذا املدخل يثري األقل من االحتكاكات يف التمع

اس جزء من التوجه الليربايل والثقافة هنا أن التأقلم مع االحتياجات املختلفة للن
بل إن . األمريكية، وعنصر أكيد من عناصر احلياة يف البالد الغربية ذات النظام الرأمسايل

ديناميكية احلياة هنا تستند إ  حدٍّ كبري إ  إدراك حاجات الناس وخدمتها من ناحية، 
كتلة بشرية كبرية هلا ذوق   وإن جمرد وجود. واالستفادة منها واستثمارها من ناحية أخرى

 . مميز يدفع فعاليات السوق إ  تلبيتها
إن االستجابة للحاجات اخلاصة للناس متأصل يف العقد االجتماعي للبالد 

وختتلف الدميقراطيات . الغربية، وترتكز شرعية النظام على فكرة االستجابة للمطالب
هناك منوذج التعددية الفردية، ف. احلديثة يف ما بينها يف طرق التعامل مع األقليات

. وهناك منوذج التعددية اجلماعية، ويسود األول يف الواليات املتحدة والثاين يف كندا
ومييل األول إ  تفتيت املطالب اجلماعية وحصر االستجابة يف األذواق الفردية، بينما 

التعددية  ويف حني أن منط. مييل اآلخر إ  التعامل مع املطالب يف حيّزها اجلماعي
الفردي حياول أقصى جهده حتقيق نزعات األفراد واالعرتاف بأدىن حاجاتم حتت 
شعار حقوق اإلنسان، فإنه يعجز عادة عن االستجابة الفّعالة للمطالب الكربى 

له ميزة االستفادة من استجابية  التأقلم التدرجييوهكذا فإن منط . لإلثنيات واألقليات
 . كنه طدود مبحدودية املنظومة ذاتاالنمط التعددي الفردي ول
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العمل  إجراء بعض املقارنات بني توجهات فقد يكون من املفيد ،وكخالصة
 أيضاً  ال بد من التنبيهو . وإلقاء األضواء على مواضع قوتا وضعفهااإلسالمي الثالثة، 

ميكن  ألنه »توجهات«ميتها سـ  أن هذه التوجهات ليست متنافية ضرورة، ولذلك إ
يعمل بنفس الوقت على ن يكون هناك مركز إسالمي يسعى إ  تأسيس ديين ولكن أ

 . التأقلم والتطبيع
أنشطة يرتاح قيامها بو  ،ملؤسساتايف تشكيله  »التمع الديين«تكمن ميزة توجه 

وخاصة على مستوى  ،ليها املمارسة اإلسالمية ضرورةإوحتتاج  املسلم،ليها الضمري إ
واملثال التطبيقي هلذا التوجه هو املراكز اإلسالمية  .اضد االجتماعيالبناء النفسي والتع
والصورة اليت تعكسها عن نفسها من أ�ا متثل جمموعة من الناس ذووا  ،املنتشرة يف القارة

ولكن تكمن خطورة املبالغة يف هذا التوجه هو عزل املسلمني . قيم دينية أخالقية عالية
وحرمانه من االستفادة من املؤسسات العامة  ،لى نفسهوانكفائه ع ،التام عن التمع

وحشده لكل الطاقات  ،وتعميق شعور الغربة واستدامته بشكل غري صحيح ،املوجودة
 إجيابية أكرببرم انطالقها حتو  ،وغري قادرة على تفعيلها ،يف بوتقة ال تسع هذه الطاقات

 . ملصاحل الكربى للمسلمنيحنو خدمة ا
فهي أنه أكثر التوجهات قبوًال يف التمع  »أقلم التدرجييالت«أما ميزة توجه 

 . ننليس فيه ادعائية ومت اً ومؤدب اً لطيف اً حكيم اً ولوج، حيث إن طرائقه متثل األمريكي
  إ ،اخللفية األوربية يمن املسلمني البيض ذو  كثريٌ   فضل هذا التوجهَ وال يفى أنه يُ 

أو الذين ليس  ،اجري الطبقة األرستقراطيةأو من مه ،العديد من أبناء اجلالية جانب
اليب ـــــيرون يف أساليب هذا التوجه أس ،هلم التزام باإلسالم إال التزامًا عابراً 

 اجلدد قليلو نيوإين ال أقصد هنا أن املسلم .ال تثري الزوابع واإلزعاجات »حضارية«
تربوا وترعرعوا الكبري مع املنظومة اليت  بعضهم انسجامأن وإمنا  ،المــــااللتزام باإلس

 ؛عب على اآلخرين رؤيتهاــــــري ومواضع تأثري يصـفيها مكامن خ نفيها جيعلهم يرو 
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وال يفى أن  .هلم ارتباط عاطفي مبمارسات يصعب  عليهم رؤية إشكالياتاكما أن 
  ال تكمن يف مناسبة مدخله واحلاجة املاّسة إليه وإمنا يف ذا التوجههل الكربى شكاليةاإل

د طاقة كافية دث حراكًا يولّ حيال  الذي األمر املعاجلة، جانيب ،امشيةكونه كثري اهل
 . األساسيةحلمل اجلالية ورفع مستواها وخدمة احتياجاتا 

وحتقيق  ،كمن يف قدرته على استغالل الفرصت افإ� »السياسيالعمل «أما ميزة 
 ا فيهامبددة، احملشكاليات اإلقضايا و بعض الومعاجلة  ،مكاسب للمجموعة املسلمة

لموا بسبب انتمائهم الديين أو اسرتداد حقوق بعض األفراد الذين ظُ بقيام طاولة ال
غري تُرسّخ أحيانًا فكرة أن املسلمني  طالبامل هذهاملفارقة أن نوعية ولكن   .ثيناإل

اً وأ�م حقّ  ،األمريكي للشعب االهتمامات الرئيسةوأ�م ال ياطبون  فعًال،أمريكيني 
  . التهميشي الذي يعاملون فيه النحو على ب أن يعاملواوحي ،عابرون

زم أأنه يتكمن يف  )غري امللتزم(السياسي املشكلة الرئيسة للعمل وبشكل عام، فإن 
وبذاك  .الرمزي رويضطر لتضخيمها من أجل فرصة حتقيق النص ،بعض القضايا الضيقة

هلا جاذبية  جزئية قضايا ويلتفت إ  معاجلة ،قد حييد عن معاجلة قضايا أكثر أمهيةف
نانية والتمحور األمن  ضرب  إهذا النوع من العمل  وقد جيرّ . عالٍ ذات ضجيج و 

منظومة  غيب عن هذا التوجه قدرةُ تفإنه يغلب أن  هذا،كل   عالوة علىو  .حول النفس
ن أي قراءة متأنية إو  .واالمتصاص االحتواءاألمريكية الكبرية على الواليات املتحدة 

 وأكثرهااألفارقة أغىن مؤسسات وإن  ،ثنيات لتوضح هذا بشكل ساطعخ اإللتاري
تقدميًا للخدمات  قلهاَّ أهي  عاملة يف واشنطنالواقم والطدائمة المكاتب لل امتالكاً 

  .ذه الموعةهل يةصري امل
فإنه جيب أن ال ننسى أبدًا طدودية املدخل القانوين وانتصاراته، فالذي  ،وأخرياً 

مكانات إشد وإن ح آخراً؛ يوماً فقد بالقانون يُ ميكن أن  يوماً  قانونل بالحصّ يت
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لواجبات األساسية اجلهود املتوجهة ل تنـزفاملسلمني احملدودة يف هذا الال قد يس
وتغري بانتصارات ال تغّري من واقع املسلمني، وتوهم بأن  ،البناء الداخلي األخرى يف

 . ائق خارجي فحسبالعائق يف وجه منو الوجود املسلم هو ع
 :استراتيجيات المشاركة السياسية -

ميكن للمسلمني أن  -على األقل -وهناك ثالث اسرتاتيجيات للمشاركة السياسية 
 .اسرتاتيجية التعريف، واسرتاتيجية النفوذ، واسرتاتيجية اخلدمة: يتاروا واحدة منها

اء الوصالت الالزمة بني أما اسرتاتيجية املشاركة التعريفية فهي اليت تدف إ  إنش
وبني املؤسسات الرمسية اليت  -كمجموعة بشرية جديدة يف هذا التمع-املسلمني 

ويف مثل منظومة الواليات املتحدة فإن كثرياً من هذا . تصوغ وترسم السياسات واخلطط
 .حيدث على مستوى إدارة احملّلة أو حكومة الوالية، ال احلكومة املركزية

لثانية هي اسرتاتيجية الركض وراء املكاسب، واستخدام أساليب االسرتاتيجية ا
 . الضغط، وإتقان التالعب السياسي لتحصيل النفوذ واحلظوة

والثالثة هي اسرتاتيجية اخلدمة، اليت تسعى إ  إصالح واقع احلياة األمريكية، وتبين 
املسلمون قضايا ومعضالت التمع، واقرتاح مداخل احللول من منظور جديد؛ ويطرح 

أنفسهم ضمن هذا من خالل برامج مميزة ليست متمحورة حول اجلالية ومصاحلها وإن  
 . كان املسلمون يرتاحون لنتائجها على أرض الواقع

وال يفى أن نشاطات االسرتاتيجية األو  متثل احلّد األدىن للفاعلية السياسية 
للمنع من تشّكل تيار  وتقف كشرط إلحداث التكامل مع التمع، كما أ�ا ضرورية

وأما االسرتاتيجية الثالثة . أما االسرتاتيجية الثانية فهي غري أخالقية.  متطّرف ضارّ 
فهي اليت  )٨٨:هود(        اليت تتحرك وفق منطق 

 .تليق بأصحاب املبادئ وبأّمة الرسالة اخلريية
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 خاتمة
ايت ملسلمي أمريكا من الفصل أن أرصد تطور العمل املؤسسلقد حاولت يف هذا 

خالل إلقاء الضوء على كمون الموعات املسلمة، وعلى الظروف املوضوعية اليت 
كما لفّت النظر إ  الفرق الكبري بني ظروف املهاجرين وظروف  يتحركون فيها،

تتجاذب ضمري  اتيف اسرتاتيجية عمل املؤسس ثالثةنت توجهات مث بيّ .  األفارقة
ه األكرب َمهُّ  ،صفة دينية يذ »بناء جمتمع صغريٍ «ه ـتوج :ذه البالدـلم الغيور يف هـاملس

رص على تنـزيل متطلبات حي ، والذيتأمني مناخ معقول للحياة وفق تعاليم اإلسالم
 ،وما يتطلب ذلك من مراعاة الواقع واعتبار املقاصد ،اإلسالم على الواقع اجلديد

مست الثقافات املسلمة وجتلياتا يف ن حيافظ على أكرب قدر من أليسعى بنفس الوقت و 
، بناء على أ�ا جتارب شائعة القبول، ُتضفي شعور األمة الواحدة بالد املسلمني

   .األنيس
العاملية  ويقابل هذا توجه التأقلم املطلق مع معطيات أمريكا واحلداثة والثقافة

مع الواقع  أقلمة مفاهيم اإلسالم -من وجه  - حياول، والذي املعاصرة )الغربية(
لبيان أن تعاليم اإلسالم  ساعياً  ،من معطيات التفكري الثقايف األمريكي منطلقاً  ،املعاش

ومن جهة أخرى فإن هذا التوجه حيرص  ؛تنسجم يف روحها مع كثري من هذه املعطيات
بناء على  ،على عدم استجالب شيء من املمارسات الثقافية والتجربة التاريية املسلمة

 . ية إسالميةجِّ هلا أي حُ  سلي ،يف واقع خمصوص بشريةجتربة أ�ا جمرد 
على رصيد االنتماء يف بدايته  أتكالذي قد ا »العمل السياسي«مث هناك توجه 
ل هذا وّ حتولكن سرعان ما  بعيد، من خدمته ولوعلى  واحلرصلبلد مسلم سابق 

طر فيه أن تضاحلرص إ  حرص على تأمني مساحة كرمية للجالية املسلمة يف بلد 
  .ُتدعِّم بعض أوجه وجودك بشكل رمسي قانوين
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ممارسة هذه التوجهات  ،والتوضع العاملي اجلديد ،حداث األخريةلقد أّزمت األ
بعد احلدث األكرب مناخ جديد رغم  الواليات املتحدةوذلك ألن مناخ  ،بشكل أكيد

الية الصناعية لتلك الدولة الرأمس األساسيةأنه مل يتغري شيء يذكر يف املؤسسات 
مل يتغري شيء يذكر يف األطر الثقافية والتصورية هلذا التمع  ؛ وكذلكالدميقراطية املقتدرة

َعْلمنةاحلداثية اليهودية الثقافة األوربية املسيحية اخللفية  يذ
ُ
كّل الذي غّريه احلدُث و . امل

مشكلة تعامل  حلدثا مأزّ بالذات، فقد و .  ها باجتاه معنيل هذه اخللفيات وزجّ يّ فعهو ت
 . )اآلخر(أمريكا مع 

مواطن  احلدث األكرب على حسِّ وإنه من املفيد إدراك شّدة الصدمة اليت تركها 
ة احلاسّ أفزع األثر اهلائل الذي وعلى تصوره حنو حياته احلاضرة، ذاك  الواليات املتحدة

 .االستمتاعاالستخدام و  اجتماعي قوامه السادسة للهوية األمريكية السادرة يف عقد
 يفًا بني طيطني مل يهامجه عدو خارجي قط إال تاريه طميّ احللم األمريكي عاش ولقد 

 م القدرَ إنه من املطلوب تفهّ   .حلظة اهلجوم الياباين الذي أتى يف سياق حرب عاملية
 هول ولقد تناغم .م الرفاه والتلذذلْ رتابة حُ  م٢٠٠١أزعج احلدث األكرب لعام الذي 

والسيطرة على  األشرارهجوم و ر يف خرافات اليونان الذّ  الغريباخليال  معاحلادث 
َحْدثن يف فكرة 

ُ
؛ وال عجب أن نرى االستنفار التكنولوجيالطبيعة، ذلك اخليال امل

ويتناغم هذا أيضاً مع . الشائعة األفالم والقصصانعكاسات هذين اخليالني يف مواضيع 
  .وين يف ألفيات التاريخمالحم اإلجنيل واعتقادات اخلراب الك

اهليمنة على  ءاعتدا اأ�على  تر شعد احلدث استُ  يشار إ  أن فداحةوجيب أن 
جو  اء بالذات، وأعطت مربرًا وفرصة لرّد االعتبار هلذه اهليمنة واستنقاذها منبيضال
فلقد مّل الضمري األبيض األمريكي من . جتاه مطالب اإلثنيات املظلومةهانة واحلرية اإل
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شفقة على املظامل التاريية ضّد غري البيض، واليت عجزت برامج املساعدة عن حلِّ ال
آثارها، فأعطاه احلدُث مربرًا لتأكيد تفوقه األخالقي على أنه باين أمريكا املتحضرة ال 
مستغّل الشعوب واألقوام، وال سيما أن االعتداء جاء من أبناء عامل ثالث، وكّل ذلك 

 .عن النفس يربر االنتقام دفاعاً 
ورغم أن احلدث دفع املثقفني باخلصوص للتعرف عن اإلسالم من خالل القراءة 
عنه، إال أننا جيب أن ال نأخذ هذا بسذاجة، فلقد وّلدت هذه املعرفة أسئلة يعجز 
متوسط املسلم عن اإلجابة عنها؛ وعلينا أن نتذّكر أن أكثر الذي ُيكتب عن اإلسالم 

وإن أخطر . غري املسلمني ومن منظور الثقافة العاملية الليربالية واملسلمني يكتب من قدَبل
ما يواجه الوجود املسلم يف الغرب هو الطروحات اليت حتاول حشر املسلمني يف خندق 
دفاعي اعتذاري تُرمى فيه قمامات االتامات اليت ُحتقِّر الثقافة املسلمة وممارسات 

وُتصورهم قاصري النضج، غري مؤهلني املسلمني، كما تقدح يف أخالقية دعاويهم، 
 .  للمسؤولية، وجديرين بالتهميش إ  حدِّ االزدراء

ميكن أن  -ولو من خارج أمريكا -هذا فإن أي حادث  »العوملي«ويف عصرنا 
وبالذات فإن أحداث دارفور املؤملة سوف ترتك . يسيس وينعكس على األمة بكّليتها

هذا باإلضافة إ  دعوى أن مسلمي . العرب واملسلمنيأثراً هائًال مينع من احرتام قضايا 
 . الغرب يتعّذر انسجامهم مع ثقافة التمعات الغربية

ويف هذا خلط بني االحنالل وبني التكامل، ويف حني أن رسوخ الثقافة املسلمة 
وتواز�ا حيجُز املسلَم عن االحنالل االنسالخي، يشهد التاريخ بأن عند املسلمني قدرة 

وتعلمنا جتارب األقليات اإلثنية يف أمريكا أن التماسك .  على التكامل املسامل عالية
ر حفظ التوازن، والذي بغيابه تندفع األقلية ــالثقايف لألقليات املهاجرة يعّد أهم عناص

 .  إ  حضيض التمع لتصبح لعنة عليه
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ت كربى ل حتدياتشكّ  اً فإن هناك مهام ،هميش املسلمنيلت املرّكزوجتاه اجلهد 
 .ما بينهما ومهمة واصلة يف ،حنو اخلارج تنيومهم ،حنو الداخلتني مهم :لمسلمنيل

يف تدريس اإلسالم، سواء كان هي إحداث نقلة نوعية  :المهمة الداخلية األولى
ليشهد أن هناك إشراقات وإن الواقع  .سويّة اخلطاب العام يف أوهذا يف مدارس اجلالية 
كتب   استطاعوا فيها إنتاجع فيه املسلمون مسافات شاسعة قططّيبة يف هذا الال، 

سيول  ولكنه مل تتوقف بعدُ  .ومؤلفات تتحقق فيها شروط األصالة واملعاصرة بآن واحد
وإنه إذا كان هناك حتسن عام يف مستوى  .الفكر اجلمودي ومل تنحصر يف أضيق  الزوايا

باب اليافع ما زالت ثغرة توى خطاب الكبار، فإن فرتة الشـتعليم الصغار ويف مس
وإنه إذ يرتاح املسلم حني يرى السخاء يف العطاء  .ذكريُ  يها جهدٌ غطِّ مفتوحة ال يكاد يُ 

ميكنه إال التعجب والقلق من نسيان  فإنه ال ،والتربع ملشاريع إسالمية كثرية ومتنوعة
تطلبها و  -اليت ال تستطيع االنتظار والتأجيل -هذه الشرحية العمرية واحتياجاتا 

وإ�ا حقًا خلسارة أن  .ستوى خمصوص من اإلمكانات البشرية والتأهيل العلميمل
ء اجليل اليافع مغامرات النشاط اإلسالمي املوارد املتوفرة لدى اجلالية دون إعطا دتستنف

 .نصيباً مفروضاً 
فهي إحداث نقلة نوعية يف مسرية املنظمات  المهمة الداخلية الثانيةأما 
يف الضبط اإلداري واالنفتاح الفكري، ُتكمل التحول الرمزي من الفرتة اإلسالمية 

ويبدو أن هناك أربعـة شروط عملية مطلوبة لتيسري هذا التحول .  األموية إ  العباسية
 : إذا كنا ال نريد انتظار مدة جيل كامل

األول أن يتو  الريادة أهل البلد قبل املهاجرين؛ الثاين مبدأ تعدد الشرائح 
الُعمرية يف جملس اإلدارة التنفيذي للمؤسسات اإلسالمية، وعدم خدمة الشيوخ فيه 

وحتّوهلم للخدمة يف جملس األمناء؛ الثالث مبدأ ) ويُقرتح سّن اخلمسني كحّد أعلى(



 
 
 
 
 

 
 

 مازن هاشم           الدور الغائب والفاعلية المطلوبة بينفي أمريكا الشمالية  مؤسسات المسلمين

 

 -٣٨٣ -

وجوب اإلشراك اجلّدي للنساء يف التخطيط للجالية؛ والرابع رفض استقدام الوعاظ 
إنه بدت : وأقول متفائالً . فّصلة بالثقافة الغربيةواحملاضرين ممن ليس هلم معرفة م

 .بوادر هذا التحول وإن ما زالت شعاعاته خافتة
ولقد أشرت إ  . مث هناك مهمتان حنو اخلارج جيب أن تتناغما مع مهميت الداخل

 ،»املنظومة ترشيدتوجه «: ثالثة توجهات بارزة للنشاط املسلم، وأقرتح هنا توجهًا رابعاً 
ويهدف هذا التوجه ا  . أن يأخذ مكانه األكيد يف اجلهود اإلسالمية الذي أرجو

يف اهتمامه نساين، وال حيصر إالكربى من منظور إسالمي عاملي  أمريكامعاجلة قضايا 
مداولة  يعمل علىوإمنا  ،خاصمنفصل العمل السياسي وال يف عمل بناء جمتمع 

وبالذات فإن أربع معضالت  .األمريكياملعضالت اإلنسانية الكربى وجتلياتا يف الواقع 
  :دها أمريكاهتشكل أرضية كل التوترات السطحية اليت تش

االنقسامات واحلزازات  يه ةوالثاني ،تراجع وضمور التمع  املدين يه األو 
  .والرابعة هي التآكل األخالقي ،الفوارق الطبقية يه ةوالثالث ،ثنيةاإل

ولكنها بالذات متأزمة أي  ،معضالت عاملية متثل وال يفى أن هذه املسائل األربع
وعلى  .احلداثة بشكل عام والتمع األمريكي بشكل خاص جمتمعاتتأزم يف واقع  

 .من شىت االجتاهات واملشارب املصلحنيمع مهوم هذا التوجه  لتقيهذا فإنه ي
 وميتاز هذا املدخل بأنه أ

ُ
حني  - ضيفمشل املداخل وأكثرها صدقًا مع التمع  امل

اطب يُ  ،وهو أكثرها التزامًا أخالقيًا عاملياً  -م تقييمًا تارييًا بعد سنني ينظر إليه  ويقيّ 
 . وال حيتكر لنفسه احلقوق وامليزات واملطالب اإلنسانيةاملشاكل 

يعمل على مستوى اجلذور عمًال  ،وإذا كانت ميزته الكربى أنه عميق التأثري
 ،دـديد طول األمــــــــكلته أنه شــــــوية، فإن مشـــــــلدوافع الفئعن ا ،كبري    حدٍّ إ ،زهاً نـم

أصعب  منكما أنه .حياتم اليومية لراهنة اليت يكابدها املسلمون يفال يعاجل القضايا ا
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التاريخ بثقايف عاٍل ودراية    امتالك أفقٍ إتاج حيإذ  ه،ك الناس حنو رِّ ر أن حتُ و األم
وليت . املسلمني من يتكلم بذا منل وال يفى أنه األقل من القلياألحوال؛ ب تقلّ بو 

ن السياسي من غري عطاء ثقايف أمر خطري يف التمكّ املسلمني الناشطني يدركون أن 
ووضع يورث  املسلمة، مةلأل ةالعام ةسري وأمر غريب عن ناظم امل ،منطق التاريخ

م هم وال بد منه من أجل تنظيموإنه إذا كان العمل السياسي أمر . الكراهية والرتّقب
 ،عملية التكامل مع التمع، فإين ألرجو أن ال تستأثر به الوصولية والرؤية النفعية

   .ودان بالنهاية إ  حتف غري طمودقاللتان ت
وأعين به اإلنتاج الفكري  ،حنو اخلارج فإ�ا مهمة اإلنتاج الثقايفالثانية همة املأما 

الكتابة عن فلسفة حياتنا ورؤانا  وإنه من غري املعقول أن َنكدل واجب. واألديب والفين
الثقافية وأنساق سلوكنا املتميزة إ  اآلخرين، وإن واجب املسلمني األكيد وضع كل 

يتكلم  من املسلمني ن الكثريإ :سارع القولوأُ . ذلك يف أوعية مفهومة ومن ذوق الزمان
ًا تآمريًا أقرب إ  ويفسره تفسري  اً،حبت اً سياسي اً ويتخيله نفوذ ،عن نفوذ اليهود يف أمريكا
بنفوذ فإنه نفوذ حقيقة ولكن بالقدر الذي يتمتع اليهود  .خياالت القصص البوليسية

مستند إ  عطاء ثقايف، سواء يف اإلنتاج الفين واألديب أو يف إطار العطاء الفلسفي 
إن التحدي األكرب للمسلمني هو اإلنتاج الثقايف الفريد الذي يعكس وسطية  .مييَ والقد 
 . سالماإل

مثل رقاص الساعة الذي ال يعرف  -تميز املنظومة األمريكية باالستهواء توإنه إذ 
األكيد  هإسالمي له مكان تأخذ بلبابا، فإن خطاب رشدٍ  التقليعاتال تفتأ  - االتزان
بل إنه إذ تعرتك أمريكا مع نفسها يف التعامل مع  . ع األمريكي دائم الفورانتميف ال

وس اهل ،لنـزعة الدينية والنـزعة الليبـراليةا: ربة يف تاريها وثقافتهااــــالعناصر املتض
، الشعور من جهة أخرى الفوارق الطبقية الشاسعةمن جهة و باملساواة التطابقية 
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إن خطابًا إسالميًا راشدًا غري  إخل؛...التاريي باالنعزال واحملاولة الدائمة لالنفتاح
 . لقادر على العطاء يف هذه األرض اجلديدة مصوٍغ صياغة تقليديةوغري  ُمسّيسٍ 

منطق اإلسالم ومقاصده صحب ستيفإن طرحاً راشداً  ،وحىت على املستوى  السياسي
تتجنب التخندق املعروف بني قطيب احلزبني حاّجة،  ،يستطيع تقدمي معقولية راجحة

اس بعد ه النذلك التخندق الذي ال يلبث أن  ينتج شططًا ميجّ  ،احلاليني يف أمريكا
 .حني

 يالتعامل اليومهناك  ،والواجب اخلارجي بداهةاحملّتم وما بني الواجب الداخلي 
أخالق األسوة احلسنة والشهادة على الناس،  منتكذيبه وطوه  ال ميكنواألثر الذي 

  .والشهادة الدائبة اليت ال تسأل أجرًا وال مكسباً  ،أخالق الثقة بال ترفع وال ادعاء
يتذكرون أنه مهما تكن عند امرٍئ من خليقة وإن خاهلا ختفى على  وليت املسلمني

 .  الناس تُعلم
لكن ) اآلخر(وشعب الثقافة األمريكية، وإن مل يكن عنده صرب على قراءة فلسفة 

عنده شغف ورحابة صدر ليربالية يف قراءة املمارسات اليومية للثقافات األخرى،  وعينه 
فراد الشعوب الغربية لتقرأ تصرفات املسلمني من أصغرها إ  وإن أ. يف هذا نّقادة ُممحِّصة

وإن البصري منهم يرى يف أنساقنا الثقافية بساطة . أكربها، وذوقهم يف هذا شديد الرهافة
بريئة، وطبة مغروسة، وسالمة طوية مرحية، ومجاًال غري متكّلف؛ ولكن من غري املعقول 

قد استطاع املسلمون يف أمريكا إ  اليوم احملافظة ول. توقع البصرية اخلارقة يف غالب الناس
 .  على توازنـهم الثقايف والدفع بأبنائهم للتحصيل العايل مما جيلب االحرتام والتقدير

ولكن ترافق هذه الصور املشرقة تصرفات ناشزة من قبل بعض املسلمني، ومن 
بة ـــــمبناس رفات صغرية تتعلقـــــوالذي ُحيزن أ�ا تص. وصــــاملهاجرين منهم باخلص
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األسلوب ولطفه يف ثقافة شديدة احلساسية لإلزعاجات الشخصية، األمر الذي يعّكر 
 . الصورة الناصعة اليت حياول اآلخرون جالءها

واملسلمون اليوم يتحركون حتت جمهر ثقايف يقارن كّل سلوك هلم مع دعاواهم 
هلة ملسلم يف ويف عصر االتصاالت العوملي فإن االنعكاسات اجلا. الكمال والتفوق

. زاوية قاصية من األرض، ال َتفهم منطق العصر وذوقه، ُحتسب سلبًا على األمة مجيعاً 
ويف هذا الصدد يلزم التفريق يف الفهم واحلديث بني أمريكا الدولة والسياسة اخلارجية 

وإنه يغـلب أال يعرف الفـرُد األمريكي الكثَري عن املسلمني، وإن  . وبني الفرد األمريـكي
كان له انعكاس سـليب فيغلب أنه ليس مبنياً على تعدٍّ مقصـود وإمنا على تغطية إعالمية 

فهل يلزم تذكري املسلمني أن الغضب واالحتدام ال يساعد . غري صديقة وال صادقة
اجلاهل على التعلم، وال ُيشّجع الشاّك على التفهم؟ وهل يلزم التذكري بأن االبتسام سّنة 

 املصوِّرة؟  ولو لعدسة التقرير
لقد دفعت األقدار املسلمني إ  شواطئ ما حسبوا أ�م بالغوها، وظن األكثرون 
أن توّفر املتاع وتيّسر سبل املعاش هي الغاية، ولكن النظرة الواقعية تشري إ  أنه ُكتب 
على اإلسالم أن يدخل أرضًا جديدًة، وأن يواجه حتديات حضارة غالبة يف أرضها، 

ولقد كان . سلمون قيامهم بدور الشهادة باقتدار يتزايد رشاُده ونضجهوسوف يتابع امل
األستاذ الفاضل عمر عبيد حسنه قد نادى منذ بضعة عقود بوجوب جتاوز العمل 
اإلسالمي جمرد ترديد املبادئ إ  إحكام الربامج؛ فهل نشهد حتقق هذا النداء عملياً يف 

 هذه األرض اجلديدة؟  
ت يف هــــذا املقــــال مــــداخل صــــاحلة لبدايــــة فهــــم وضــــع مأرجــــو أن أكــــون قــــد قــــدّ 

وإن مسـلمي أمريكـا هـم أوًال وآخـراً جـزء مـن األمـة،  .املسـلمني ومسـتقبلهم يف أمريكـا
والتعـــرف علـــى اإلخـــوة واألخـــوات أمـــر محيـــد، وتفّقـــد أحـــواهلم واجـــب أكيـــد، وعـــدم 

  .    التدخل يف شؤو�م أمر حكيم
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 المسممون في الغرب 
 قبل وبعد الحادي عشر من سبتمبر 

 (*)الدكتور مالك بن إبراهيم األحمد
 

 ؟اطب مػػػ  ا١تيػػػتيفُتػوروبيػػػك ع نعػػػتؼ مػػػ  ٗتػػػ ومات بعػػػل اداتػػػ اف اأػف حػػػأا١تشػػػ تك ن يفػػػ     
٦تػػ   ف ك ػػَتاً أكيفػػا   ،سػػالميكإواد ػػي عىشػػؤس متسيػػات ٔتيػػيفيات ، الـػسػػنػػمي ٯت ػػي اإأفاد ػػي عػػ    

و ساي أ ،أو ن رعيمي ،سواس   فهيفمي ،سالـععانوف م  اٞتهي باإق  الـ   ادغتب ػسىل اإإع  وف 
 .ت يف مع ادواقعاد

ـ( ح ثًا  ادعاً، بي أصاح جزسًا م  ٕٔٓٓمل ع   اٟتادي  شت م  ساتيفرب )
ا١تيك ادتارعخ ا١تعاصت، بي هو أهم ح ث   ادقتف اٟتادي وادعشتع ، م تمي م ي اٟتتب ادع

 اأوىل واد انيك   ادقتف ادعشتع .
أصاح هذا ادتارعخ  المك فارقك بُت واقع غتيب متياهي )إىل ح  كاَت( ورؤعك 
ج ع ة غاضاك حانقك متش دة، ديس  تؤ اٞتيفيع بي  تؤ فئك معيىك نياب بعل 

 أفتادها   هذا اٟتادث اٞتتي.

                                                 

 باحث أكاديمي.. )المممكة العربية السعودية(.( *)
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د وؿ بعضها باعل ورغم اٟت عث ادضا     نأثَتات اأح اث  تؤ  القات ا
وما سااتمي م  ٖتطيم أنظيفك واعستيالس  تؤ بت اف، ونشت ادت ب بُت ادعامل، وظهور 
سطوة أمتع ا وإذع٢تا دت  َت م  ادات اف ادضعيفك )ا١تيتيفك  تؤ وجمي ا٠تصوص( 
ونيتطها  تؤ اد  َت م  ادشػعوب، إع أف واقعاً جػ ع اً ظهت   اأفق ادغتيب قتيفا اهتم 

 رص  نفاصيتمي، أع وهو واقع ا١تيػتيفُت   ادغتب حادياً بع  هذه اأح اث.بمي، ون ر 
كالجسد »إف هذا ادتص  مطتوب وبش ة وباستقصاس، عرنااط ذدك با١تيتيفُت 

 ونأثَت هذا اأمت  تؤ واقعهم هىاؾ وارنااطمي باقيك بت اف ا١تيتيفُت. (ٔ) «الواحد
  ادغتب قاي وبع  أح اث   ادورقات ادتاديك سيتم استعتض واقع ا١تيتيفُت 

ساتيفرب، مع إفتاد اإ الـ، أ٫تيتمي ونأثَته. ونظتًا دتااع  ادواقع ونأثَته  تؤ ا١تيتيفُت   
 ادغتب فييتم  تض ثالثك ٪تاذج: 

 أمتع ا؛ أهنا بت  اد ارثك. -
 اديوع ؛ كأقصؤ ما ع وف ادتيامح واعنفتاح.  -
 فتنيا؛ كىيفوذج دتع وانيك واد تاهيك.  -

تيفُت   ػػػػػػػػػًا سىعاجل بعل ا١تفاهػيم وا١تصطتحات ا١تتػعتقك بوجود ا١تيػأعض
ػت يفاًع دتتؤعك ونأصػياًل ػػػػػػػػػػادغتب، و ػالقتهم مع اد وؿ اديت عقييفوف فيها، اس

 دتجانب ادشت  .

                                                 

َتَرى اْلُمْؤِمِنيَن ِفيي تَيرَاُحِمِيْ  » :البخاري في صحيحه َعْن َعاِمٍر عن النُّْعَمان ْبَن َبِشيٍر َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل المَِّه أخرج ( 1)
 .  «ىَوَتَوادِِّىْ  َوَتَعاُطِفِيْ  َكَمَثِل اْلَجَسِد، ِإَذا اْشَتَكى ُعْضو َتَداَعى َلُو َساِئُر َجَسِدِه ِبالسََّيِر َواْلُحمَّ 
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 الوجود اإلسالمي في الغرب
ادوجود اإسالم    ادغتب  تؤ نو ُت: اأوؿ ميتوط  ق ًن كيفا هو   اداتقاف 

تفتح اإسالم  ٢تذه ا١تىاطق، واد اين هجتة ج ع ة ابت أت مىذ أواخت ادقتف ادتاسع نتيجك د
 شت وازدادت بع  اٟتتب ادعا١تيك اد انيك، ونيار ت ابت اًس م  اديتيىيات م  ادقتف 

 ادعشتع .
ا٢تجتات اأوىل غاداها اقتصادي ْتت، وكاف ا٢ت ؼ مىها ٚتع ثتوة مث ادعودة دتات  

كانوا قتك واأغتب استوطىوا، سواس    طتعق استحضار أزواجهم أو   اأـ، د   م   اد
ادزواج م  أهي ادات ، وهذا أثت بش ي كاَت   اأجياؿ اٞت ع ة  -بعل اأحياف  -

 وم ى قتهبا أو بع ها    اإسالـ.
وهىاؾ نفاوت متيفوس م  بت  غتيب آلخت، م  حيث جىييك ا١تهاجتع  وأ  ادهم 

 قتصادي.ودورهم اعجتيفا   واع
ا٢تجتات   ا١تتاحي ا١تتأختة )ابت اًس م  اد يفانيىيات( غتب  تيها اٞتانب اإنياين 
واديياس  )ٞتوس( وأحيانًا نتم أسااب  تيفيك، حيث فضي بعل ٛتتك ادشهادات ادعتيا 

 م  اد وؿ ادعتبيك اعستقتار   نتك ادات اف أسااب  تيفيك ْتتك.
عغتب  ، ادالنيٍت اٞتتماين، فتنيا وأ١تانيا خصوصاً أّف ا٢تجتة إىل ادعامل (ٔ)وُعالحظ

 تيها ادطابع اعقتصادي، وأّف ا٢تجتة إىل ادعامل اأ٧تتوساكيوين، بتعطانيا وادوععات 
عغتب  تيها ادطابع ادعتيف . أما ا٢تجتة اديياسيك فه  مىتشتة   كي  ،ا١تتح ة وكى ا

 اإسالميك.-اداالد ادعتبيكاداالد ادغتبيك، بق ر نأزـّ وضع حقوؽ اإنياف   
                                                 

 .  محمد الغمقي، رابطة مسممي سويسرا، مقال  (1)
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 أعداد ومنظمات المسممين في الغرب: -
أغتب ا١تيتيفُت عتوز وف بُت أوربا وأمتع ا ادشيفاديك، وع نوج  إحصاسات دقيقك، 

 خصوصاً أف اد  َت م  ادات اف ع عذكت اد ع    اإحصاسات ادتٝتيك.
 متيوناً، نصفهم   ونشَت ادتق عتات إىل أف   د ا١تيتيفُت   أوربا عقارب ا٠تيفيُت

أوربا ادغتبيك، وأك تهم عًتكز   فتنيا، حيث عقًتب   دهم م  اديتك متيوف. نصف هذا 
مودودوف  تؤ اأرض ادغتبيك، ٦تا عتهتهم ٟتيفي جىييتها.   أمتع ا هىاؾ  -نقتعااً  -ادع د 

 نفاوت كاَت     د ا١تيتيفُت د   اأرجح أنمي عقًتب م  ساعك مالعُت.
حتياجاهتم اهتيفاـ ا١تيتيفُت ا١تهاجتع   تؤ نوفَت انتكز  (ٔ)دتهجتةوىل ي اأا١تتاح  

ف ١تتابعك ا تؤ ش ي ٞت« ٣تيفو ات نشاور»بيىهم  ظهتتوأجي ذدك  ،اأساسيك
فتحودت  ،زدعادادوقت أخذت أ  اد ا١تيتيفُت باع ؤتتورشتوهنم وقضاعاهم ا٠تاصك هبم، 

هنا مل ٖتيفي   ب اعك قيامها أإّع  ،يفاً حج أكربإىل مىظيفات ونش يالت  فاهذه ادتج
 تقيك. ود ىها كانت  با تاارها مىظيفات نشاطهاصيغك إسالميك صتفك، بي أخذت ٘تارس 

 عيَتة. نعتييفيك  بىشاطاتونقـو  ، تؤ  القك وصتك با١تياج 
م انب وفتو ًا   بالد  أسيتا١تىظيفات اإسالميك ا١تعتوفك   اداالد اأصتيك  بعل

ستطا ت م  خالؿ ما نتيفتع بمي م  نىظيم وما ٘تتت مي م  ٕتارب  يفتيك اق  و  ،اجملهت
اجمليفو ات وا١تىظيفات اعبت ائيك    ،جاناها   فًتة زمىيك قصَتة إىلسابقك، أف ن يب 

 .ا١تهجت
 ،واجهت ا١تيتيفُت   نأسيس ا١تىظيفات اإسالميك اديتادعتاقيي وادعقاات  م و 

إذ أف معظم اد وؿ اأوروبيك  ،ادغتبيك أمامهم اد وؿ عهاػػػػػادقانونيك اديت نض ا١تتطتاات
ٔتتاحي  ،وحىت اد عىيك ،وا١تتاكز ادتعتييفيك واد قافيك اٞتيفعياتنتك  أف ٘تت  يفتيك نأسيس 
م اف إضفاس ادصاغك ادشت يك  تيها ونيجيتها د ى باإ ع وفوخطوات قانونيك قاي أف 

                                                 

 .  جورجن نيمسون، مسممو أوربا الغربية، ترجمة محمود عبدالكريم  (1)
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دارعك وقائيفك حوؿ نش يالهتا اإ نق ـ شتحاً  دذا كاف  تيها أف  ،بش ي رٝت  كاٟت وم
ستوب أ  تيفاداو مىاسب ١ت اناها وفتو ها،  مقتادشهتعك، وإ٬تاد  ا١تاديكا١تيا  ات 

 .اٟت وميكختيار اأ ضاس و  إطار ادقوانُت وادضوابط اعقًتاع ا١تااشت ع
ا١تصادر ا١تاديك ٢تذه ا١تىظيفات نعتيف   تؤ نرب ات اأ ضاس بش ي جزئ  و تؤ 

، ذدك أف معظم أبىاس اٞتاديك ع عزادوف   وضع اقتصادي ارج  بش ي أساس اد  م ا٠ت
 .غَت ميا   وديس بوسعهم أف عي وا احتياجات هذه ا١تتاكز

ادتيعيىيات، متسيات  مىذ قياـ اعٖتاد اأورويّب   أوائي (ٔ)ودق  ظهتت   أوروبا
مىّظيفك »اأوروبّيك كتها، م ي  رّةإسالمّيك ذات طابع أورويّب، هتتّم بأحواؿ ا١تيتيفُت   ادقا

« ٣تتس اإفتاس اأورويبّ »و، اديت نأّسيت   فتنيا «رابطك اٞتاديات ا١تيتيفك   أوروبا
، كيفا «ادفي رادّيك ادعاّمك ١تيتيف  فتنيا»ادذي عّتخذ م  م عىك كود  اأ١تانيك مقتًا دمي، و

اإ الـ ا١تختتفك اديت ُٗتاطب إىل إص ار وسائي  إّتمي بعل ا١ت ّقفُت ا١تيتيفُت   أوروبا
ادتتُت  ،ادتتفزعونّيك« ا١تيتقّتك»وقىاة « اأوروبّيك»٣تّتك  ا١تيتيفُت   أوروبا كاّفك، م ي

 اأوىل ا١تيتيفُت ا١تقييفُت   أوروبا. نيته فاف بادّ رجك
 واقع المسممين في الغرب ومشكالتي :  -

ك أساسيك، وادذي عتم غادااً ادزواج ا١تختتط )بُت ا١تيتم وا١تتأة ادغتبيك( مش ت
عتعتق اأبىاس بوط  أمهم حيث  ،بادطالؽ عىته ما أسااب نتعتق باإقامك، وك َتًا 

ث بىيمي ح ّ رٔتا ع وف ق  ّف هذا اأب إ يب ،   وط  أبيهم شيئاً  ععتفوفبا تاار أهّنم ع 
ع ع  با تاار أّف اد مت ب،    وط  بوديي  نيوده اد ع تانورعك وادفوضؤ،   وط  

 و  ادوقت ،اقتصادعكسياسيك أو  د وافع ادغتبادعتب وا١تيتيفُت هاجتوا إىل  اأباسم  
 ٢تم رانااً  وعوّفت ،عوّفت ٢تم اأم  وادطيفأنيىك واديالـ هّنم عتوف بأـ أ يىهم وطىاً إف نفيمي،

 م  ادصغت عتيح ٢تم شتاس حاجياهتم.
                                                 

 .  «اإلسالم اليوم»الشيخ يحيى عبدالواحد، مدير معهد التعريف باإلسالم في إيطاليا، في حوار مع  (1)
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هودى ا بش ي خاص، بياب واأدهؤ هو زواج ا١تيتيفك م  ادغتيب، وهذا انتشت   
 نشأة ادفتاة ا١تيتيفك   ادايئك ادغتبيك و  ـ ق رة اأب ادييطتة  تيها. 

وم  ا١تش الت أعضًا انتشار اٞتهي باإسالـ وبتعادييفمي، خصوصًا إذا  تيفىا أف أغتب 
ا١تهاجتع ، ع سييفا اأجياؿ اأوىل، كانت هجتهتم أسااب اقتصادعك، وهم م  بيئات 

 توف ك َتاً    اإسالـ   بت اهنم، فيفا بادك إذا انقطعوا    بت هم اأـ؟!فقَتة، و٬ته
واقع ا١تيتيفُت   ادغتب هو انع اس ٠تتفيتهم   بت اهنم، إضافك إىل  يفتيك اد مج 
اديت ح ثت مع اجملتيفع ادغتيب، ٦تا أٙتت نو يك م  ادىاس متااعىك فييفا بيىها أش  ادتااع ، 

 جياؿ اٞت ع ة اديت نشأت   هذه ادات اف.وعزداد هذا اأمت  رب اأ
احملالت اديت  معظمإف ٦تا ٮُتِْجي،   ادىشاط ادتجاري داعل ا١تيتيفُت   ادغتب، أف 
واديجائت  ا٠تال يكٯتت ها  تب وميتيفوف ع نيتى ف أف نايع اجملالت واأفالـ 

وهذا ع ععٍت . تيفُتػوا١تيادع ع  م  ادعتب فيمي  رات فق  ٗتصص ػوأّما بيع ا١تخ ،(ٔ)ا١تهتبك
 س  يفا عشاع    ػهم وٖتاوؿ نأكي  ادعػالقيات حضارنػبأخ متتزمكأنمي ع عوج  طاقك 
م  بعضهم عشوه ن يف    أّف ن تر اأ يفاؿ اإجتاميك  ا١تش تكد ّ   ،ادعتب وا١تيتيفُت

 ادصورة    اٞتيفيع.
إجتاس فحص  يفاً ميت أوقف   عـو م  اأعاـ سائقاً  سوع عّاً  أف شتطياً  م  ادطتائف

فقاؿ هذا اديائق ا١تيتم دتشتط   ،م    ـ شتبمي دتخيفت وهو عيوؽ سيارنمي ادتأك 
فأجابمي ادشتط  اديوع ي بقودمي: دق  قا٢تا غَتؾ ك َت قاي هذا  ،: أنا ميتمياديوع 
 ٔتختتف أنواع ا٠تيفور.  ئكتت٦ت بطوهنموكانت 
ساست إديمي ا١تىظيفات ا١تتخصّصك أك ت ٦تا أ دعىهم إىل ادغتبا١تيتيفُت    بعلأساس  دق 

  ادغتب: م   ا١تهاجتع  م  ا١تيتيفُتادتصتفات ادييئك وا١تشيىك داعل ..   ٨تت اإسالـ
نورط   شا ات اٞتتٯتك واعٕتار با١تخ رات، أو ادعيش  ادك  تؤ دافع  ادضتائب ادغتبيُت، 

ك، ػػػػػػػتيفا يػاإ انات اعج وادعيش  تؤ ،وف ادطو   إىل اداطادكػػػػػػوادتك ،ادتحاعي  تؤ ادقوانُتو 
                                                 

 .  يةيحيى أبو زكريا في حوار مع صحيفة كومال الكرد (1)
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نتك  ..أو اع٩تتاط    صابات اٞتتٯتك ا١تىظيفك، أو   ٚتا ات دعىيك أو سياسيك متطتفك.
ادتصتفات نشعت اجملتيفعات ادغتبيك بأهنا مه دة   أمىها وهوعتها اد قافيك واد عىيك واعجتيفا يك، 

 ات.ٔتا عزع  م  نغذعك ا١تخاوؼ د عها م  اأجىيب وم  أبىاس اأقتي
 :العرب والمسممين إلىن يالغربيّ  ةنظر  -

كاف ادغتبيوف عتع وف معتفك أي نفاصيي نتعّتق بادعامل ادعتيب   و ى ما (ٔ)اديابق  
كانوا ععودوف إىل ا١تتاجع ادف تعك   ،دتعتب وا١تيتيفُت اديتوؾ اعجتيفا  أو  ،واإسالم 
ا ادعتبيك واإسالميك وكتاوا حت وا باٞتغتافياادذع   ،وضعها ا١تيتشتقوف اديتواد قافيك 
 الس اد ع  وفانوسمي  أفّ  ادغتب   همادذي عظ  بعض ، يفا شاه وه   ادشتؽ انطاا اهتم
ومل نياهم هذه اد راسات   ناياف ادصورة بش تها ادصحيح ، زاؿ عقيم فيميعما اديحتي

 وا١تيتيفُت. زر ادييَت    ادعتبػوظّي ادغتبيوف ادعادعوف ععتفوف ادى ،وا١تيتيفُت   ادعتب 
   دتىظتبش ي متفت  واستيطاهنم ،ادغتبوا١تيتيفُت ا١تهاجتع   تؤ  ادعتبن فق  ومع

بش ي  واإسالميكبات   وسع ادغتبيُت أف ٭تت وا باٟتادك ادعتبيك  ،ا١ت ف وادعواصم ادغتبيك
ودألسف  ،دعتب وا١تيتيفُتستوؾ وأخالؽ ونفييك اوأف عطتعوا    ك ب  تؤ  ،مااشت

ستايك    ادعتب وا١تيتيفُت جتّاس  صورةّف ادغتيب ادذي كانت   ذهىمي إ :  ادقوؿادش ع  ٯت 
 .بش ي كامي ونأك ت ّف هذه ادصورة ازدادت رسوخاً إف ،قتاسات معيّىك

ا١تىاهج اد راسيك   ادغتب نق ـ صورة مقتوبك ٔتعٌت اد تيفك ومشوهك ج ًا    
ظاهت ادتيفّ ف، وذدك هب ؼ ونعتمي بادتعصب وادتختف و٤تاربك م اإسالـ ورسودمي 

وم  مث غتس روح  ،تيفُت   أذهاف ادتأي ادعاـ ادغتيبػػػرسم صورة ستايك    ا١تي
زرع بذور ادتش يك د ى أطفاؿ ا١تيتيفُت  يته ؼنكيفا   ،اد تاهيك د عمي إزاس اإسالـ

 سالـ.نتيفائهم دإلا بيابوجعتهم عشعتوف بادىقص  ،إزاس دعىهم
                                                 

 .  يحيى أبو زكريا، مجمة أفق (1)
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 :العمل السياسيو  المسممون -
ادات  ادغتيب  جىييكادذع  ٭تيفتوف  سواس، (ٔ)ادغتبععيشوف    ادذع  ا١تيتيفوف ّتععتيف

وادقانونيك واٟتقوؽ  اد ستورعّكبىفس ا١تزاعا  ،ادذي عقييفوف فيمي أو ا١تقييفوف إقامك دائيفك فيمي
نضيفاـ إىل أكرب و٭تّق دتيفيتيفُت اع ،نقصافاديت عتيفّتع هبا اإنياف ادغتيب باد امي وب وف 

كيفا ٭تّق دتيفيتيفُت   ،ا١تعارضكاديت   اٟت م أو   نتك سواس  ،اديياسّيك ادفا تك اأحزاب
 ،جتيفا ّيك وغَتهااثقافيك و  ٚتعياتادذع  عتيفتّعوف ْتق ا١تواطىك نأسيس أحزاب سياسّيك أو 
كي ذدك متاح ون فتمي   ،ومتئّيكأو نأسيس جتائ  و٣تالت ووسائي إ الميك مييفو ك 

 .اإ الم  أو اد قا  أوياس  ػأّي قي    طتعق ادعيفي ادي عػنضوانُت اديت ع ػادق
 ،ادغتبّيك ا١تواطىكحق كي هذه اٟتتعّك ا١تتاحك وا١تعطاة د ي م  ٭تيفي   و تؤ ادتغم م 

وادفضاسات اديياسيك  اأجواسعيتفي وا م  هذه  مل ادغتبإّع أّف ا١تيتيفُت ا١تقييفُت   
 . م  اداحوث ادغتبّيك ادع ع في  كيفا ن  ،ثىُت با١تائكااٟتّتة إعّ ٔتق ار 

ع شك أف هىاؾ مش تك أساسيك حادت دوف اإفادة ا١تطتوبك، وه  أف اد  َت م  
ا١تيتيفُت ا١تقييفُت   ادغتب عفتق وف اد قافك اديت نتهتهم دتيفشاركك اديياسيك، واد  َت 

وهىاؾ نتؼ..  -  نظتهم  -مىهم م  أصوؿ  يفاديك باد اد ٬ت  دقيفك ادعيش، واديياسك 
رأي آخت عذهب إىل حتمك ا١تشاركك اديياسيك، وعتصي دذدك شت ياً،  تؤ أساس أهنا 

 دعار كفت وع ٯت   أف ع وف ا١تيتم جزساً م  ادىييج اديياس  اد افت.
وهىاؾ بعل آخت م  قيادات ا١تيتيفُت   ادغتب عتى أف ا١تشاركك اديياسيك ٬تب أف 

ؼ ا١تشاركك، وهذا اأمت متعذر حادياً ن وف ضيف  أحزاب إسالميك، حىت ٖتقق أه ا
 دضعف ثقافك ا١تيتيفُت وقتك   دهم.

                                                 

 .  يحيى أبو زكريا، المسممون في الغرب، صحيفة أراب تايمز  (1)
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 تأثير أحداث سبتمبر عمى المسممين
ٖتوؿ اقتصاد ا١تيتيفُت بع  اأح اث إىل اقتصاد حصار، ونوادت  يفتيات اٟتظت 
وادتجيفي .. معامالت ا١تيتيفُت   ادغتب اديت نعتضت دتتجيفي  وا١تصادرة نع  با١تالعُت، 

أو ناييل أمواؿ دصاٟتها ١تصادرة  «ادقا  ة»  اعشتااه أو اعهتاـ بادعيفي ٟتياب وع ف
ا١تاؿ.. ٚتيع ادشتكات اديت نقـو بتحوعالت م  ا١تيتيفُت ا١تقييفُت   ادغتب ٟتياب 
أقارهبم   ادات اف اإسػالميك نعتضت دإلعقاؼ، وحيابانػها دتتجيفي ، ْتجك استخ امها 

اإرهابيُت.. فتص ادعيفي أعضًا ب أت بادتقتص، وادعىصتعك  غطاس دتيفتعت أمواؿ ٟتيػاب
ب أت بادظهور، فادتضييق  تؤ طاديب ادعيفي م  ا١تيتيفُت وطتد بعل ادعيفاؿ )وإف كانت 

 حاعت دييت ك َتة( وادتش د   ادًتخيص دشتكات ا١تيتيفُت.
 تؤ ا١تيتوى ادشخص ، نعتض ا١تيتيفوف ع ت اسات متع دة نتاوحت بُت ادشتم 

يااب واع ت اس ادييَت وادضتب، و  حاعت نادرة ادقتي.. أحيانًا عتم ادتعتض واد
ا ت اًس  ٕ٘ٙرص ت  «كَت»ٟتجاب بعل ا١تيتيفات بادىػزع أو باإشارة ادييئك بادي .. 

  اأسابيع اد الثك اأوىل بع  اعنفجارات   أمتع ا.. اع ت اسات مل ن   قاصتة  تؤ 
بعل ا١تتسيات اإسالميك، وحىت ا١تياج ، فف  أ١تانيا م اًل  اأشخاص، وإ٪تا امت ت إىل

مت دهم أك ت م  ٜتيُت ميج اً، وغاداًا ٔتربرات سخيفك ووشاعات.   فتان فورت 
فيمي، كيفا  «أسامك ب  عدف»اقتحم أك ت م  ٜتيُت  ي تعًا ميج ًا بز م وجود 

 وصتتهم ا١تعتومات!!
بيك كافك إم اناهتا ١تتاقاك ادوجود  تؤ ا١تيتوى اأمٍت، سختت اأجهزة ادغت 

اإسالم   تؤ أراضيها، وأصاح هىاؾ متف أمٍت أغتب ا١تيتيفُت، خصوصًا ا١تهاجتع  
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مىهم وادذع  مل ٭تصتوا  تؤ اٞتىييك. ٚتيع ا١تتاكز وا١تياج  ومتسيات ا١تيتيفُت 
أصاحت ٖتت ادتص  اد امي أجهزة اعستخاارات، حىت ادتجيفعات وا١تت٘تتات وخطب 

ٞتيفعك أصاحت نيجي وعيتى   تيها عهتاـ أشخاص.  يفتيك ادتىصت نشيفي ا
اعنصاعت ا٢تانفيك، وكذدك ادربع  اإد ًتوين، حىت نتك ادصادرة بتغات أختى 
)كادعتبيك م اًل(، دذدك جى ت أجهزة اعستخاارات بعل ا١تيتيفُت م  ذوي ادىفوس 

ي أحياناً، أو بادته ع  عنتهاكهم ادضعيفك دتعيفي كيفخربع   تؤ إخواهنم، بادًتغيب ا١تاد
ادقوانُت، أو بادته ع  بادطتد.. جيش ا١تًتٚتُت   اعستخاارات ادغتبيك ب أ عىيفو بش ي 
مضطتد بع  اأح اث، خصوصًا دتغات ا١تيتيفُت ادشائعك كادعتبيك وادفارسيك واأردو.. 

أي معتومات  أعضًا أجهزة اعستخاارات ادعتبيك، أصاحت مفتوحك دتغتبيك، نق ـ ٢تم
 ٭تتاجوهنا خصوصاً نتك ا١تتعتقك باإسالميُت.

جزس م  اأرشيف اأمٍت ادغتيب ب أ عت وف م  ا١تيتيفُت طاديب ا٢تجتة أو ادتجوس، 
ادذع  عق موف أي معتومات    أشخاص وجهات ععتفوهنا عطتاها اٞتهاز اأمٍت ادغتيب، 

 دتيهيي حصو٢تم  تؤ اإقامك   هذا ادات  ادغتيب.
أصاحوا ٖتت اجملهت، ٔتا   ذدك   -ادذع  أستيفوا  - ا١تيتيفُت م  أصوؿ غتبيك حىت

ا٠تاصك هبم وٚتعياهتم.. بعل اٟتتكات  «اإنًتنت»كتاباهتم ودقاساهتم وحىت مواقع 
 واأحزاب اإسالميك مت حظتها ومصادرة ٦تتت اهتا.

ات و٤تور بُت ٤تور اد ع تانورع اً وم هش اً كاَت   اً نقارب دق  أٙتتت اأح اث
فاانت نيتقاي متفات  ،مىطتقاهتا وثوابتها ادغتبّيكنىاست ادعواصم و  ،اد ٯتوقتاطيك

دائتة ادعيفي بادايّىك إىل دائتة ادعيفي  م وختجت  ، رػػػػاأجهزة اأمىيك بتحابك ص
دت عاك ا١تشتّفك   صتوانمي  متوجهاً  ،دتصالة مقييفاً أف ع وف ا١تشتامي فيمي   وع ف ،بادشاهك
  ،م  اٟتقوؽ ٣تتداً  ،ٖتت دائتة ادضوس وعصاح ،اهكػػػػػػػدت ات ادش ،دتقتآف قارئاً  ،ا٠تيفس
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ما كاف احملققوف اأمىيوف ادغتبيوف  نفيمي. وك َتاً  ادغتيبكي اٟتقوؽ اديت أقّتها ادقانوف 
هي  ؟ما هو مذهاك اد عٍت ؟ا٠تيفتهي نشتب  ؟نتّدي ادصالة هي :عيأدوف ا١تشتامي فيهم

وزوجتك  ،٤تجاكأمك  هي؟ سمضمي أـ أنت ميتم باعباإسالـ ونتّدي فتائ متتـزأنت 
 ،ادشيخما رأعك   هذا ادشيخ وذاؾ  ؟هاؤ ما ه  اد تب اديت نقت  ؟وبىانك ٤تجاات

  ؟وماذا نعتؼ    ا٠تالؼ ادفقه  بُت هذا وذاؾ
ودق  نعتضت ا١تتسيات ا٠تَتعك   ادغتب إىل ضتبك قاصيفك، فاعل ا١تتسيات مت 

ؤ   أ١تانيا، اأرض ا١تق سك   أمتع ا( بعضها اآلخت حظتها باد امي )ٚتعيك اأقص
أصاح ٖتت ادتقابك باد امي، وأموا٢تا ٖتت ادت قيق،  تيفًا بأف اأقتيات ا١تيتيفك   ادغتب 
٧تحت   نأسيس شا ك م  ا١تىظيفات ا٠تَتعك، معامالهتا نصي ١تئات ا١تالعُت م  

زس مىها د  م ا١تيتيفُت   مىاطق اد وعرات، جتها ٠ت مك أبىاس ا١تيتيفُت   ادغتب، وج
 اد وارث )أفغانيتاف، اداوسىك، فتيطُت...(

وضيف  اٟتيفتك ادتٝتيك وشامي ادتٝتيك أصاحت بعل ادتخصصات ادعتيفيك اٟتياسك 
٤تتمك  تؤ ا١تيتيفُت، ديس فقط ادقادمُت م  اداالد اإسالميك بي حىت ا١تقييفُت   ادات اف 

 تخاارات اٟت وميك.ادغتبيك، بىاس  تؤ نوجيهات م  اعس
أح اث ساتيفرب أخذت بع ًا آخت   نظت ادغتبيُت دإلسالـ، فتم ع تفوا بادىيفاذج 
اديت نعيش بيىهم، وع ادتؤعك ا١تًتسخك   أذهاهنم، بي انطتق اد  َت مىهم   اداحث    

 هذا اد ع  وحقيقتمي.
تت أف ق  ذك ،  تؤ سايي ا١ت اؿ،م  وسائي اإ الـ ادربعطانيك ادع ع  وكانت
ادربعطاين إىل اعهتيفاـ باإسالـ  ادشعبساتيفرب دفعت فئات كاَتة م   ٔٔأح اث 

 وادو   بقييفمي ونقادي ه. 
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: إف كي أماك  بيع اد تب اإسالميك ـٕٕٓٓ/ٜ/ٔ  « اٞتاردعاف» صحيفك وقادت
 م  غَت ا١تيتيفُت بع  متزاع اً  اديت نىظيفها اٞتامعات شه ت إقااعً  ا١تقارفودورات اد ع  

عكتشاؼ ا١تزع  حوؿ ماادئ اإسالـ واديَتة ادىاوعك، كيفا ارنفعت نياك  ،ساتيفربأح اث 
 ٔٔ نتتا١تًتٚتك دإل٧تتيزعك م  ادقتآف اد تًن خالؿ اأشهت اد الثك اديت  ادىيخمايعات 
 . ـٕٔٓٓ ساتيفرب

ساتيفرب أصاحت أوروبا وأمَتكا أك ت صتامك بشأف نعاديم اإسالـ اأصويل  ٔٔبع  
اديت  - عي نعاديم اإسالـّتوبياب ا٠توؼ م  اإرهاب فإف ادغتب اآلف مهتم  ..ف اديت

ما أ  وخصوصاً  ،غَت معادعك دتقيم ادغتبيك -٘تارس و٬تتي نعتييفها   ادغتب  تؤ اأقي
 ادتع دعك وادعتيفانيك.

ه   (ٔ)أعتوؿ )ساتيفرب( ٔٔكانت ادييفك اداارزة دتيفجتيفع ادغتيب  قب أح اث 
بأف اأح اث  :دإلسالـ وا١تيتيفُت. غَت أف قا  ة    تم اعجتيفاع نقوؿإظهار ادع اس 

اٟت عث    ٤تاس  اإسالـ  دق  أصاح ،اعجتيفا يك ع نتيفخل    نتيجك واح ة
و  هذا اإطار،   اد  َت م  ادات اف اأوربيك وأمتع ا. وهوعتمي اٟتقيقيك موضوع اديا ك 

مفصتك    اإسالـ، باإضافك إىل قياـ  قامت صحف ك َتة بإ  اد ٖتقيقات ونقارعت
١تفهـو اإسالـ ونظتنمي إىل بعل  صحف أختى بتخصيص ٜتس م  صفحاهتا أحياناً 

وأكرب دديي  تؤ نزاع  اعهتيفاـ بفهم اإسالـ هو ادايع ادقياس   .ا١تواضيع ادتئييك
عيتا م ي اديوع  وسو  -دتيفصاحف ادقتآنيك. ونأيت اد وؿ اديت نتيفيز بتع د اد قافات 

 تؤ رأس قائيفك اداالد اديت ٭تتي ادقتآف اد تًن فيها ا١تتكز  -وهودى ا وبتجي ا وبتعطانيا
  .بُت قوائم أك ت اد تب مايعاً  اأوؿ دائيفاً 

                                                 

 .  نوازت صواش، اإلسالم والغرب، إسالم أونالين (1)
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نىاقش ادعالقك بُت اإسالـ  (ٔ)«نيىغ نانك»كيفا مت إ  اد ٤تاضتات ٖتت اسم 
 ،ادعواصم وا١ت ف اد ربى   ،واإرهاب، وهت ؼ إىل فهم ادتفاسَت ا١تختتفك دإلسالـ

وب ت شا ك  يها. تد  تة إقااؿ ادىاس  ،أكرب صاعت اعجتيفاع دذدك   د م  صصوخُ 
عتح ث    حياة  بع  اأح اث، ،ً وثائقيا بتنا٣تاً  ادتتفزعونيك اأ١تانيك ادفتنييك «أرت»

ي ، بيىيفا كاف م  ا١تقتر أف عذاع ادربنامج بع  سىتُت. وادعاموشخصيك نيب اإسالـ 
ادتئيي    نق ًن نارعخ بث ادربنامج عتجع بال شك إىل رغاك ادىاس   نعتم اإسالـ   

  أك ت  -إذا ك ادربنامج ثالثك أعاـ  تؤ ادتوايل  تساتيفرب. وق  ٘ت ٔٔأ قاب أح اث 
   نياك ا١تشاه ة. قياسياً  رقيفاً  ٤تققاً  -اديا ات مشاه ة

ُت أصاحوا  يفوًما ٖتت ا٠تطت   بت اف إف ا١تيتيف (ٕ) عصح اعنطااع ادقائي: ذدكد
ادغتب، وإف اع ت اسات  تيهم بانت عوميك؛ فف  ذدك هتوعي م  شأف ما شه نمي اأعاـ 
واأسابيع ادتاديك دتتفجَتات، أي ادفًتة اديت ٯت   أف نتوقع أف نيجِّي ذروة ردود ادفعي 

شأف ما وقع م   اعنفعاديك  تؤ ميتوى ادشارع ادغتيب. وع ععٍت ذدك ادتهوع  م 
كيفا كاف   -ا ت اسات وٖتتشات؛ فيفجتد وصوؿ ذدك إىل ميتوى قتي   د م  اأفتاد 

كاٍؼ دتتىوعمي ْتجم ا٠تطت، إع أف نقوًن ادوضع بصورة   –ادوععات ا١تتح ة اأمتع يك
 موضو يك عىاغ  أف عقـو  تؤ استحضار اأرقاـ.

كانت دصاحل  ساتيفرب ٔٔاث عتى أف أح  (ٖ)ا١تف ت ادغتيب ا١تيتم متاد هوفيفاف
اإسالـ، وستخ ـ مصتحك اإسالـ بش ي  اـ. واد ديي أف ادىاس ب سوا ٭تاودوف فهم 

ف نتٚتك معاين ادقتآف اديت قاـ أاإسالـ، وعيعوف إىل اداحث  ىمي ونفهيفمي؛ حىت 
 . أدف نيخك خالؿ سىك واح ة ٓٗبتىقيحها بادتغك اأ١تانيك بيع مىها  

                                                 

 .  نوازت صواش، اإلسالم والغرب، إسالم أونالين (1)
 .  نبيل شبيب، مسممو الغرب بعد التفجيرات، إسالم أونالين (2)
 .  م33/3/3333حوار مع إسالم أونالين في  (3)
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صفمي بتدَّة ادفعي اإ٬تابيك  تؤ ادت ا يات اديتايك اأوىل بع  أّما ذروة ما ٯت   و 
  أ١تانيا كيفا ح ث دتيفياج  اإسالميك  « ادااب ا١تفتوح»، ف انت   عـو (ٔ)ادتفجَتات

ـ، ادذي عصادؼ عـو  طتك )ذكتى إ ادة ادوح ة اأ١تانيك(. فق  نظَّم ٕٔٓٓ/ٓٔ/ٖعـو 
، وهتيئك احملاضتع  واحملاورع  اأق ر م  (واراستقااؿ ادز )ادقائيفوف  تؤ ا١تياج   يفتيك 

سواهم  تؤ  تض اإسالـ وإجابك اعستفيارات  ىمي بادتغك اأ١تانيك. وبا١تقابي شه ت 
أضعاؼ ادزوار ادذع  كانت نيتقاتهم   متات ماضيك مىذ إطالؽ    ادعاـ ادتايلا١تياج  

 ـ.ٜٜٙٔهذا ادتقتي  اديىوي  اـ 
إع أف نشاط بعضهم، ودور بعل ا١تتاكز  -  اٞتيفتك  - رغم واقع ا١تيتيفُت ادي س

اإسالميك، وٛتتك ادتعتعف ا١تيتيفتة باإسالـ، خصوصًا بع  أح اث ساتيفرب، أٙتتت 
 وقادتدخوًع متواصاًل   اإسالـ مل عتوقعمي حىت ادقائيفوف  تؤ أمت اد  وة   ادغتب. 

   اد راسك اديت أ  ها  نقالً ادربعطانيك     دها اأساو   « صى اي ناٯتز» صحيفك
 ا١تيتم ٭تِت بَتت )جوناثاف بَتت سابقا(:  ادربعطاينادااحث 

ومشاهَت اجملتيفع  اأراض أدف بتعطاين بيىهم   د م  كاار مالؾ  ٗٔأك ت م  
ورغم قتك اإحصاسات اد قيقك      د ادذع  أستيفوا بع  أح اث ا تىقوا اإسالـ. 

م أك ت ب  َت م  أ  ادهم فييفا عقابالها م  اديىوات ساتيفرب إع أف م  ا١تتك  أهن
اديابقك، كىتيجك حتيفيك دتتعتؼ  تؤ اإسالـ م  قتب، بعي ًا    ادصورة ا١تشوهك اديت 

 غذاها اإ الـ    قوؿ ادغتبيُت.

                                                 

 .  نبيل شبيب، مسممو الغرب بعد التفجيرات، إسالم أونالين  (1)
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 مسممو الغرب واإلعال 
اين اإ الـ. عتقاسم ادتأثَت  تؤ  قي اإنياف ادغتيب اثىاف: اأوؿ ادًتبيك ا١ت رسيك واد 

إع بعل ادطقوس وا٠تز االت مىيوبك  -كيفا ععتض   م ارس ادغتب  -مل ع   اإسالـ 
إىل ب وي   ادصحتاس ادتقؤ بعل اديهود وادىصارى ونقي  ىهم بعل ادىصائح 
واإرشادات، ومل عتواف هو شخصيًا    ادتيفتع بادىياس، وكانت اٟتتب ه فًا بادىياك إديمي، 

  عها عيَت.مىها عقتات و تؤ ه
  جانب اإ الـ ع ٗتتج ادصورة    اإسالـ    ا١تت اوؿ   ا١ت ارس، مع إضافك 
خاصك بواقع ا١تيتيفُت ا١تعاصت، م  ٗتتف، وأخالؽ ردعئك، وحب دت ماس، وبطش با١تتأة، 
ومعاداة ٟتقوؽ اإنياف، ووحشيك و٫تجيك قتيفا ٮتػتو مىها ٣تتيفػع م  ٣تتيفعات ا١تيتيفُت. 

سهاب إع وٖت ث بإسالـ و مقاؿ عىشت    اإأو بتنامج نتفزعوىن أو كتاب وعع اد ٮتت
 سالـ. إمتادفتُت د تيفك « جهاد»و« رهابإ»وكأ٪تا أصاحت كتيفتا  ،   اٞتهاد

: ادذات (ٔ)(اآلخت)اإ الـ ادغتيب عقـو  تؤ نتسيخ صور ٪تطيك    ادذات و
تااره أقتب إىل ادتوحش با  (تػػػػػػػػاآلخ)ت، وػدتتق ـ وادىجاح وادتحض با تاارها رمزاً 

وادا ائيك وقتك اٟتضارة. ونقـو وسائي اإ الـ   معظم اد وؿ ادغتبيك بادًتكيز  تؤ 
 ،قضاعا ادتجوس م ي ،ادع ع  م  ادقضاعا اديت نوقظ ا١تشا ت ادعىصتعك   ادضيفَت اأورويب

ادعتقيك واٞتيفا ات ا١تتطتفك   ادغتب، ونصوعت اجملتيفعات اأصتيك دألقتيات  ،وا٢تجتة
با تاارها ٣تتيفعات دتحتوب وادتختف وادعىف  -اديت نعيش   ادغتب  -واد عىيك 

                                                 

 .  م3/3/3333الممف السياسي، صحيفة البيان اإلماراتية  (1)
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أو « ادرببتي»ىيب ػواس ٕتاه اأجػىع هادك م  ادتوجس وا٠توؼ واعنطػواإرهاب، نص
 .ادقادـ إىل قتب اٞتىك ادغتبيك م  أجي إفيادها ون مَتها« ا١تتوحش»

الـ ادغتيب ب ي ما هو ػوا١تقًتنك   اإ  - (ٔ)تيفُت ا١تشوهكػونعترب صورة ادعتب وا١تي
أح  أبتز ا١تظاهت  تؤ دور اإ الـ وادتعتيم و٥تتتف أجهزة اد قافك ادشعايك  -قايح وسيئ 

  إنتاج اد تاهيك واٟتق   تؤ ادعتب وا١تيتيفُت د ى ادغتبيُت. وه  ادظاهتة اديت نعتؼ 
، أي ا٠توؼ وادتخوعف م  «الموفوبياساإ»اديـو   اد راسات اعجتيفا يك ادغتبيك باسم 

 .عه د اٟتضارة ادغتبيك اإسالـ، ونصوعته با تااره بعاعاً 
بع  أح اث ساتيفرب أصاح اإسالـ وا١تيتيفوف هو ادشغي ادشاغي دإل الـ ادغتيب. 
  اأعاـ ادتاديك دوقوع ادتفجَتات، ب أت ادصحف ادربعطانيك واأمتع يك نتح ث    

ائي اإ الـ ػػػػػػػػػرٔتا ن وف مىتشتة   أوروبا. وق  ركزت وسشا ك إرهاب إسالميك 
وادتقارعت ادصحافيك  تؤ أنااس اع تقاعت وٛتالت ادتوقيفات، اديت طادت  ىاصت 

، أوقفت ادشتطك كيفا أظهتت ادصور إسالميك   ٥تتتف اد وؿ اأوروبيك.. فف  بتوكييي
  رونتداـ أربعك أشخاص عىتيفوف دتتيار اإسالم ، وكذدك أوقفت شخصُت 

ٔت ا٫تك  يفارة س ىيك عقطىها إسالميوف؛  (ٕ)وقامت اديتطات   هاماورج هبودى ا.
وظهتت دقطات امتأة مىقاك ٖتيفي طفتها نيَت   حتاسك ادشتطك دًتد  تؤ 

 -فييفا بع  -اعستجوابات ا١تعتوضك أمامها. ورغم أف معظم اأشخاص ا١توقوفُت ثات 
جيفات  تؤ متكز ادتجارة ادعا١ت ، فإف ذدك مل ٭تتي ك با٢تػػػػػػػػػػهم أعك  القػأنمي مل ع   د

ارة دتتوقيفات م  دوف ذكت ػػػػػاكتفوا باإش  أي أ٫تيك نذكت بادىياك دتصحافيُت ادذع
  نتائج ادتحقيقات. 

                                                 

 .  نور الدين العويديدي، األقميات في الغرب، إسالم أونالين  (1)
 .  الينأميمة عبدالمطيف، اإلسالم والغرب، إسالم أون (2)
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، «ا١تيتيفوف قادموف»اد  َت م  ادعاارات ا١تهيجك ذكتهتا وسائي اإ الـ ادغتبيك م ي: 
اٟتفاظ  تؤ قيم ادغتب اديت عه دها »، و«ـأكته اإسال»، «ادغزو ادعتيب أوربا»

ادغتب ا١تتحضت اد ٯتقتاط    صتاع ض  ادقوى ادظالميك اديت ٖتتقت »، «اإرهابيوف
صاحوا أاستيقظ عا ٤تيف  فق  » ،«سالـ وادييفاإ» ،«ادقتآف وادعىف»، «ادغتب
 .«سالم رهاب اإاإ» ،«٣تانُت

قاعت ١ت ة  شتع  عومًا    صحيفك بتعطانيك جادة )نتغتاؼ( نشتت ستيتك م
وع نفتؽ بيىمي وبُت ا١تيتيفُت، و  إح اها عشَت اد انب إىل قواسم  -ك عانك  -اإسالـ 

 ، وأف اأقتيك ا١تيتيفك رٔتا هت د ادغتب.(ٔ)مشًتكك بُت ا١تيتيفُت واد الب
أهنم عىتيفوف إىل اإسالـ  ،هم ميتيفوفػ ى ما عتم ا تقاؿ أشخاص عوصفوف بأن م الً 
اهك ػبش ميتيفاً  ٓٚ٘  بتعطانيا نػم ا تقاؿ   الً ػم ،ذدك  تؤ ادصفحات اأوىلععت  

مىهم  ٗٔومل ع ف إع  ،مىهم ٜٚم نوجمي ادتهم إع إىل ػد ،  ادقانوفػاؿ ضػارن اب أ يف
الـ ػاإ أعضًا  ادتأشَتات وا٢تجتة. ،وأدعىوا دتهم غَت اإرهاب، ع نعتفمي بقانوف مازاؿ ستعاً 
 تهم.ع غادايو ع ٯت توف ا١تيتيفُت  اً اصػأشخم ػادربعطاين عضخ

وسيتك  - قب أح اث ساتيفرب -دق  أصاح ا٢تجـو  تؤ اإسالـ   اإ الـ ادغتيب 
% دأل  اد اديت ٘ٔسهتك دزعادة ادتوزعع، فادصحافك ادفتنييك زادت مايعاهتا بىياك نفوؽ 

)دومون (  نتضيف  هجومًا  تؤ اإسالـ وا١تيتيفُت، ٦تا د ا أشهت صحيفك فتنييك
دتخصيص متف    اإسالـ نشت     ة حتقات، وكذا صحيفك دوبواف )اداحث    

 اٟتقيقك( نضيف  هجوماً شتساً  تؤ اإسالـ وادقتآف. 
                                                 

 .  قناة الجزيرة، برنامج بال حدود (1)
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إعّ أهنا دائيفاً ٘تيي ١تصتحك نشوعمي  -كيفا ن     -ورغم حيادعك وسائي اإ الـ ادغتبيك 
حوؿ اٟتجاب ٔتشاركك ادع ع  م   اً بتنا٣ت (ٔ)أذا ت ادقىاة اد انيك اديوع عكاإسالـ. 
م  أصوؿ  تبيك  وادع ع  م  اديافتات أعضاً  ،م  أصوؿ  تبيك وإسالميك احملجّااب

وفييفا كانت فتيات ميتيفات ع افع     حجاهبّ  كانت سافتة إعتانيك نتأس  ،سالميكإو 
عار ٣تتك نيوعك مغيفورة   اديوع  نتهم اٟتجاب ب ونمي ديس فتعضك إسالميك بي ش ٖتتعت

 . جمليفو ك م  ا١تتعصاُت ادذع  ع عتمىوف باد ٯتوقتاطيك سياس 

ادغتبّيك ع  اٞتتائ م   اً ك َت و ى ما عتصي اأمت بتصحيح ما نشتنمي وسائي اإ الـ فإف  
قضّيك نتعتق  أو ،مادة نصحيحّيك ١تادة إ الميك نشتت    اإسالـ نشت نقاي بتاناً 
 .اإسالـغزاه   كقضيك اٟتجاب أو اٞتهاد وم  ،باإسالـ

بادطاع ديس اٞتانب اإ الم  مظتيفاً دائيفاً، فق  أنيح  تض اإسالـ أحياناً بطتعقك 
وع ع اد ٯتض  عـو واح  دوف الميك   أوربا، موضو يك م  قاي بعل ادقيادات اإس

عك داثِّ ػاحك زمىيك واسػػػػػػػػػػػبتنامج إذا   أو نتفازي؛ وخصَّصت بعل اإذا ات مي
ور كامتك م  ادقتآف اد تًن، مع بياف أهم نقاط ػػػػػك معاين سبتامج نضيفىت نتٚت

اعحت اؾ مع اد عانات اأختى وما عتعتق باٞتهاد. ونع َّدت ا١تالحق ا١تخصصك 
  أ١تانيا،   ادصحف اديوميك كيفا ح ث ا١تيتيفُت  م  دإلسالـ، وبعضها ٔتشاركك أقالـ 

 .واأساو يك ادتئييك

                                                 

 .  يحيى أبو زكريا، اإلسالم في السويد، مجمة أفق (1)
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 المسممون في أمريكا
ا١تتع دة ٟتضور ا١تيتيفُت مىذ اكتشاؼ أمتع ا وما أ قامي م  جتب  رغم اإشارات

دتعاي  )ومىهم بعل ا١تيتيفُت وادذع  ذابوا بع  ذدك   احمليط ادىصتاين( إع أف ا٢تجتة 
اٟتقيقيك ب أت مىذ هناعك ادقتف ادتاسع  شت وب اعك ادقتف ادعشتع ، خصوصًا م  بالد 

تب ادعا١تيك اد انيك ب أ وصوؿ بعل ا١تيتيفُت ادشاـ، مث نااطأت بع  ذدك، د   بع  اٟت
 م  أوربا ادشتقيك وادقتيي م  ادقارة ا٢تى عك.

  اديتيىيات ح ثت فورة   ا٢تجتة أسااب اقتصادعك، د   رافقها اٞتانب ادتعتييف  
د ى بعضهم، وكاف ا١تهاجتوف م  بت اف  تبيك وإسالميك ٥تتتفك. و  اد يفانيىيات ان فعت 

 م  ادعتاؽ وإعتاف أسااب إنيانيك وسياسيك. موجات ج ع ة
و  ادتيعيىيات هاجت بعل ا١تيتيفُت م  ماديزعا وأن ونيييا وكذدك م  ا٢تى  

 وباكيتاف وأغتاهم م  ادتقىيُت وادعتيفاس.
أما أصوؿ ا١تيتيفُت، فحيب دراسك ص رت    متكز هارد فورد دألْتاث اد عىيك   

 فهم كادتايل: (ٔ)أمتع ا
%، أوربيوف ميتيفوف ٖٓ%، أمتع يوف أفارقك ٖٖادقارة ا٢تى عك % ، ٕ٘ تب 

 % .٘%، أختى ٕ%، جىوب شتؽ آسيا ٕ
مل  «أديجا ٤تيف »أما ا١تيػتيفوف اديود فقصتهم نيػت    اإشارة.  ى ما أسػتم 

٭تيفي م  اإسالـ إع اٝتمي وبعل ادتموز ادييَتة، وكاف عتى اإسالـ دع  اديود، وهو 
إىل  «ماد ـو إكس» ى ما اهت ى  «أمك اإسالـ»كانت ادىقتك دػ   ادىيب ا١تتسي ٢تم..

اإسالـ وب أ بادطتح ادصحيح دت ع ، ٦تا نياب   مقتتمي بع  فًتة عيَتة. كاف ختيفك 
٦تا د اه  «ماد ـو إكس»ابىمي ق  اكتشف بع  موت واد ه خطػأه وصػواب  «أديجا»

عصادؼ ٧تاحًا كاَتاً  ح، د ىمي مل٨تو ادىهج ادصحي «أمك اإسالـ»إىل إح اث نغيَت   
                                                 

 .  م33/3/3333، 333مجمة الوسط، العدد  (1)
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 -بوجمي  اـ -فانقيم اأنااع وبق  بعل مىهم  تؤ ختافانمي وضالدمي، د   اٟتتكك 
بقيت ذات حضور   وسط اديود، وإف غتب  تيها ادتقوقع    بقيك ا١تيتيفُت 

 واعنعزاؿ  ىهم. 
كانت مقتاً و كامي،  كاف اإسالـ حاضتاً وظاهتاً ١ت ة نزع     قتف  ،  م عىك نيوعورؾ

ثىيك، وكاف م  بُت س اهنا ا١تيتيفُت ْتارة سف  متىو ك كاَتة م  اٞتيفا ات اإ جمليفو ك
وٕتار، وأصحاب أماك  نيتيك، ومهىيوف، وموظفو شتكات، وأصحاب مشارعع  ٕتارعك،

ا١تيتيفُت،  كانت م اف س   ُما ت دتيفهاجتع ،  ديىيويإبوععك  ،شي اغو ٕتارعك رئييك.
م    د  ك تأادعشتع   كاف عقطىها   د م  ا١تيتيفُت   أوائي ادقتف  نميأ هموع    بعض

 .ا١تيتيفُت   أي م عىك أمَتكيك أختى

% ٖٙإىل أف م  بُت ا١تالعُت ادياعك ا١تيتيفُت هىاؾ  (ٔ)ونشَت دراسك أمتع يك
% ٤تافظوف. أك ت م  ثت هم ود وا   ادوععات ا١تتح ة، ٕٔ% ديرباديوف، ٕٚمعت دوف، 
 بت اً. ٓٛ اف متع دة نصي إىل وهم م  بت

ونظتًا دتختفيك اد قافيك وادعتيفيك دت  َت م  ا١تهاجتع  ا١تيتيفُت إىل أمتع ا )ٓتالؼ 
أوربا( فإف اداع  ا١تتسيايت   ادعيفي ونىظيم شتوهنم ب أ مىذ وقت ما ت ونطور مع 

ىاؾ ادزم . وه  م  اد  تة ْتيث عصعب حصتها، فأغتاها ٚتعيات ٤تتيك صغَتة، د   ه
بعل ا١تتسيات اديياسيك واإسالميك ادعامك م ي: ٣تتس ادشتوف ادعامك اإسالميك 

MPCA   اجملتس اإسالم  اأمتع ،AMC ٣تتس ادعالقات اإسالميك اأمتع يك ،
CAIR   ادتحادف اإسالم  اأمتع ،AMA   ادتجيفع اإسالم ،IQNA . 

ج ع ة م  متاحي وجود  با س متحتك إعذاناً  نأسيس هذه ا١تتسيات جاس أعضاً 
 ،جتيفا يك اأساسيكستجابك دتحاجات اد عىيك واعا١تيتيفُت   أمتع ا، متحتك نتخطؤ اع
إىل بىاس ادقوة اديياسيك  ،جتيفا يك واد قافيكعم ي ا١تياج  وا١ت ارس وا١تتسيات ا
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واإ الميك دتيفيتيفُت اأمتع يُت وادتحتؾ اد ؤوب دتىفيذ بتنامج  يفي مشًتؾ وواضح 
 (ٔ):ـو  تؤ أربعك ٤تاور رئييك، ه عق

ستا اؿ او  ،م افحك ٤تاوعت نشوعمي صورة اإسالـ وا١تيتيفُت باإ الـ ادغتيب -ٔ
 ادصور اديتايك بأختى إ٬تابيك.

يك وخاصك فييفا عتعتق ْتقهم   نزعادة و   ا١تيتيفُت اأمتع يُت ْتقوقهم ا١ت  -ٕ
واد فاع    نتك اٟتقوؽ م  خالؿ  ٦تارسك دعىهم ٔتختتف ا١تتسيات ادعامك اأمتع يك،

 جه  مىظم و يفت .
نشجيع ا١تيتيفُت اأمتع يُت  تؤ ا١تشاركك   اٟتياة اديياسيك اأمتع يك  -ٖ

خاصك حقوؽ ادتصوعت وحتعك ادتأي وادتعاَت وحتعك  ،ستخ اـ حقوقهم ا١ت فودك دستورعاً او 
 ادتىظيم اديياس  وادًتشح دتويل ا١تىاصب اديياسيك.

تؤ ادتأثَت  تؤ اديياسك ا٠تارجيك اأمتع يك دتطوعت ا١توقف اأمتع   م  ادعيفي   -ٗ
هيفك و تؤ رأسها قضيك فتيطُت وقضيك كشيفَت وقضاعا اأقتيات قضاعا ا١تيتيفُت ا١ت

 ا١تيتيفك ا١تظتومك   بت اف كيوغيالفيا اديابقك وروسيا.
 انعكاسات أحداث سبتمبر: -

حيب –يتيفُت؛ أف م  قاـ هبا كانت اأح اث ص مك دتجيفيع، وباأخص ا١ت
هم م  ا١تيتيفُت ٦ت  ٭تيفتوف ف ت اٞتهاد ض  ادغتب اد افت  -ز م اإدارة اأمتع يك

 و تؤ رأسمي أمتع ا. بادطاع كاف ادشأف اأمٍت هو ا٢تاجس، وكاف ا١تيتيفوف ميته فُت.
 مك وادذهوؿ م  اٟت ث مع اداحث ا١تضٍت    ػػػػ  ا١تتحتك اأوىل كانت ادص

افعمي. ا١تتحتك اد انيك: بىاًس  تؤ ما رشح م  وسائي اإ الـ وادتقارعت ادتٝتيك ادفا ي ودو 
بارنااط اٟت ث ٔتجيفو ك شتؽ أوسطيك )ميتيفك( متطتفك كاف رد ادفعي ادغضب 
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وا٢تيجاف ادش ع  واد  وات ا١تت ترة بادتد ادعي تي )ومل ن خت اإدارة وسعًا   ذدك، 
ؼ اأفغاف( . أعضًا وقعت ا ت سات  تؤ فق  هاٚتت ح ومك طادااف وقضت  تؤ آع

ا ت اس   اأسػاوع ادتايل أح اث ساتيفرب( أو حىت  ٓٓٗ)أك ت م   (ٔ)أفتاد ميػتيفُت
آسيوعُت، ونزع حجاب بعل ا١تيتيفات، ون يَت ٤تالت داعل ا١تيتيفُت، وإعذاسات 
جي عك جيييفك داعل آخت، فضاًل    اعزدراس وأدفاظ اديب وادشتم، و  أدىن 

 حواؿ ادتخوؼ وادتعاك م  ا١تيتيفُت.اأ
 بادطاع مىظيفاهتم أصاحت ٤تي شاهك، وأ يفا٢تم ا٠تَتعك ٤تي اهتاـ، وأنشطتهم ٤تي متابعك. 

إرساؿ أمواؿ »ادتوسع   نعتعف اديتوؾ اإرهايب ديشيفي بعل اديتوكيات م ي  -
فتاد ادذع  وادتوسع   نعتعف ادضادعُت   أ يفاؿ اإرهاب ديشيفي اأ «١تىظيفات إرهابيك

سا  وا م  ارن اوا أو خططوا دتقياـ بعيفتيات إرهابيك، سواس كانت نتك ا١تيا  ة    
  تم أو كانت  تؤ غَت  تم.

ادتوسع   ادتىصت ا٢تانف  واإد ًتوين  تؤ ا١تشتامي بضتو هم    يفتيات إرهابيك،  -
ائصهم   قوا   متاقاك ادتجيفعات اٞتيفاهَتعك اديوميك، ونيجيي صور ا١تشاركُت فيها وخص

 معتومانيك ضخيفك ومقارنتها بصور ا١تشتامي هبم.

 (ٕ)اٟتفاظ  تؤ ستعك اأددك اديت عتم  تؤ أساسها ادقال  تؤ ا١تشتامي هبم -
 وادتحقيق معهم، وخاصك   قضاعا ا٢تجتة.

ادتعقب وادقال وادًتحيي دتيفهاجتع  ا١تقييفُت بصفك غَت قانونيك بادوععات  -
ار ادقضػائ  ادعادي؛ أف هتعس ا١تهاجتع   ػػػتىك، ودوف ا١تتور با١تيا١تتح ة دوف أددك مع

أك ت استع اداً دتقياـ بيتوكيات نضت باأم  ادقوم   -  ظ  وزارة ادع ؿ اأمتع يك  -
 اأمتع   أو نيهيي م ي نتك اديتوكيات.
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ـ( إىل أف ادع ع  ٕٕٓٓ/٘/ٜٔم  جانب آخت أشارت صحيفك واشىط  بوست )
أقات   تؤ ارن اس اٟتجاب بع  أح اث ساتيفرب، وادياب ادتئيي  هو م  ا١تيتيفات 

نعتض اد ع  اإسالم  دتيااب، وهذه ادظاهتة أوضح ما ن وف   اٞتامعات، حيث 
أثارت اٟتيفتك اد  ائيك ض  ا١تيتيفُت اهتيفامه  ب عىهم فأست   دتتعتؼ  تؤ اإسالـ 

 وارن اس اٟتجاب.
نىم    ادتيامح مع ا١تيتيفُت اأمتع يُت أو ورغم إطالؽ بعل ا١تيػتودُت  اارات 

ا١تقييفُت مىهم إع أف ادواقع أف هىاؾ ادع ع  م  ادتصت٭تات ادعىصتعك م  أ ضاس   
اد ونغتس وشخصيات دعىيك )م ي اأب غتاهاـ ادذي وصف اإسالـ بأنمي دع  شتعت 

ذًا مع و ىيف وع ع  و إىل ادتب نفيمي، وادقس فاعىػز ادذي قاؿ: إف ٤تيف  كاف شا
 تيب وميتم  (ٔ)ٕٓٓٔاأطفاؿ ومصابًا ٔتس م  ادشيطاف(. أعضًا مت احتجاز أك ت م  

 ٓٓٓٛبإجتاس مقابالت مطودك مع أك ت م   FBI تؤ ختفيك اع ت اسات، كيفا قاـ 
 شخص م  أصوؿ  تبيك وإسالميك.

 الجانب اإليجابي لألحداث:  -
 وجمي إ٬تايب: بادطاع دييت ٚتيع اأمور سيئك، فاأزمك كاف ٢تا 

كشفت اأزمك    بعل اإ٬تابيات ادتاسخك    القك ا١تيتيفُت وادعتب : أولا 
رسائي ادتأعي  وادتشجيع اديت نتقتها ا١تىظيفات  ٘ت تت   ،اأمَتكيُت ٔتجتيفعهم اأمَتك 

وباقات ادزهور اديت سارع ا١تواطىوف  ،ا١تيتيفك وادعتبيك م  قاي اديياسيُت اأمَتكيُت
بوضعها أماـ ا١تياج  ٔتختتف أ٨تاس أمَتكا، وبعل ادتغطيك اإ الميك  اأمَتكيوف

اإ٬تابيك ٞتهود ا١تيتيفُت وادعتب اأمَتكيُت   ميا  ة بت هم أمَتكا  تؤ ا٠تتوج م  
اط ػػػأزمتها رغم ما عتعتضوف دمي م  موجك   اس مضاد م انك، وأهم م  ذدك نش

ف ادوععات اأمَتكيك   نق ًن قضيتهم ا١تيتيفُت وادعتب اأمَتكيُت غَت ا١تياوؽ ٔتختت
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وادتفافهم حوؿ مىظيفاهتم  ،ادعاددك دإل الميُت واديياسيُت اأمَتكيُت أثىاس اأزمك ادتاهىك
وإحياسهم ا١تتزاع  بضتورة نفعيي دورهم اإ الم  واديياس    أمَتكا  ،احملتيك وادوطىيك

 .اأمَتك عستئصاؿ جذور ادع اس دإلسالـ وا١تيتيفُت م  اجملتيفع 
فتحت اأزمك أماـ ا١تىظيفات ا١تيتيفك اأمتع يك أبواب أكرب ا١تتسيات اديياسيك  دق 

أمتع يك اف ادتئيس اأمتع   نفيمي ادتقؤ با١تىظيفات ا١تيتيفك إ، بي (ٔ)واإ الميك اأمتع يك
متنُت خالؿ اأسابيع اد الثك ادتاديك دتحادي  شت م  ساتيفرب، أضف إىل ذدك ٘تييز 

اأمتع   وادع ع  م  ميا  عمي بُت اإسالـ وبُت متن يب اٟتوادث اإرهابيك ادتئيس 
 اأخَتة.
بادتوح  وادتح ي داخي اجملتيفع ا١تيتم اأمتع  ، و تؤ  اأزمك شعوراً أوج ت : ثانياا 

ادتغم م  أف ادتح ي ادذي ختقتمي اأزمك ق  ٮتيف ادع ع ع  وع فع بعضهم إىل نتؾ 
 اً مي زاد م  ارنااط ادع ع  م  ا١تيتيفُت وادعتب بعضهم بعضنأإع  ،ادوععات ا١تتح ة

كيفا ظهت   إقااؿ ا١تيتيفُت اد اَت  تؤ نتايك د وة مىظيفاهتم   ،وادتفافهم حوؿ متسياهتم
 ومياج هم ٢تم   أك ت م  مىاساك أو ح ث خالؿ اأسابيع اأخَتة.

١تيتم وغَت ا١تيتم( : م تت اأزمك فًتة انقطاع    قتيك ا١تواط  اأمتع   )اثالثاا 
جعتتمي عف ت    القتمي باإسالـ وا١تيتيفُت بش ي ج ع  وغَت مياوؽ، فق  ٖت ثت 

اأمتع يك ادشهَتة     دها ادصادر عـو اديابع  شت م  ساتيفرب  USA Todayجتع ة 
مشَتة  ،م تاات ادوععات ا١تتح ةم  نفاذ اد تب ا١تتعتقك باإسالـ وادشتؽ اأوسط    

اأمتع يُت ا١تتزاع  ٔتىاقشك اإسالـ و القك ادشعب اأمتع   بأبىاس ادشعوب  إىل اهتيفاـ
 اإسالميك.

فق   ،ح ث مع ادع ع  م  ا١تيتيفُت ا١تقييفُت   ادوععات ا١تتح ة مياأمت نفي
ها م  هزة إىل متاجعك ا١تصادر وا١تتسيات اإسالميك دتاحث تدفعتهم اأزمك وما نضيفى
 زمك م  نياؤعت    اإسالـ.   أجوبك ١تا أثارنمي اأ
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 تحديات سياسية:  -
، م  ختقت اأزمك أماـ ميتيف  أمتع ا ٖت عات سياسيك كاَتة (ٔ) تؤ اٞتانب اأخت

 ذدك:
أوج ت اأزمك ما عشامي حادك طوارئ غَت معتىك نييطت  تؤ نصتفات و قوؿ  :أولا 

أح  ا١تقوعت « تككصوت ا١تع فوؽع صوت ععتو »ا١تواطىُت اأمتع يُت، وأصاحت مقودك 
اأساسيك احملتكك دتتأي ادعاـ اأمتع   خالؿ ادفًتة ادتاهىك، وخالؿ فًتات ادطوارئ عصعب 

وعربر اديياسيوف  ؛ونقي أ٫تيك احملافظك  تؤ اٟتقوؽ واٟتتعات ادفتدعك ،ادتىات باديياسات
هذه  أنفيهم ستوكيات كاف عيتحيي  تيهم ادتف َت فيها قاي اأزمك. وق  صيغت خالؿ

 .وا٠تارج   اأزمك ادع ع  م  ادقوانُت ا١تتعتقك بتحقيق أم  أمتع ا  تؤ ادصعي ع  اد اخت
و ا١تتطتؼ أو اإرهايب ػب اأمتع   وهػدتشع«   و شعيب  اـ»ك ػ: أوج ت اأزمثانياا 
ادذي أصاح ٯت ي دتجي ادشارع اأمتع   أح ث أساطَت ادع اس وادشت، وق   ،ا١تيتم

اطَت دتخوعف رجي ادشارع اأمتع   اداييط م  اإسالـ وا١تيتيفُت، نيتخ ـ نتك اأس
 بي إهنا ق  نيتخ ـ دتخوعف كاار اديياسيُت م  كي ما هو إسالم  أو ميتم.

: اأزمك فتحت ادااب دتويب ا١تعادي دإلسالـ إختاج ما   جعاتمي م  اهتامات ثالثاا 
بتك ادتئيس اأمتع   مع قادة وق  زادت نتك اعهتامات بع  مقا ،دإلسالـ وا١تيتيفُت

اإدارة  ض حيث ش  هذا ادتويب ٛتتك انتقادات واسعك  ،ا١تىظيفات ا١تيتيفك اأمتع يك
ميتخ مك نفس  ،و تؤ ا١تىظيفات ا١تيتيفك وقادهتا ،اأمتع يك ١تقابتتها ا١تىظيفات ا١تيتيفك
و أف ن وف واديت ع نع  ،ييفعكاد  ا١تاض  دتشوعمي  تاٟتجج ادواهيك اديت طا١تا استخ م

 ١تىطق ادتويب اإستائيت    نق  ا١تىظيفات ا١تيتيفك اأمتع يك. ناا اً اباأدفاظ واأف ار و  نال ااً 
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 المسممون في السويد

اديوع  دييت م  دوؿ أوربا ادق ٯتك، فه  م  دوؿ أوربا ادشيفاديك ا١تىعزدك، وشامي 
ادقاتيك ا١تتوحشك واديت  ، ادشعوب«ادفاعتىج»اٞتزعتة اديت نضيفها مع فىتى ا كانت موط  

   اثت   أوربا ق ٯتاً ٗتتعااً ون مَتاً.

ادوجود اإسالم    هذا ادات  ح عث، مقارنك ب وؿ أوربا، د   أح  ادتحادك  
 ا١تيتيفُت وصي مىذ بضعك قتوف ٢تذه اداالد ووصف حاؿ أهتها وم ى وحشيتهم.

م  ادتتار د     اديتيىيات كانت ادا اعك بع  اٟتتب ادعا١تيك اد انيك بأفتاد قالئي 
ب أت هجتة  يفاديك كاَتة م  اأنتاؾ واديوغيػالؼ خصوصاً فاؽ   دهم ٜتيك  شت أدفاً 
  هناعك ادعق .   ادياعيىيات ازدادت موجك ا٢تجتة ومشتت دوًع   ع ة،  تبيك وإسػالميك 

 ك.م  بىغالدعش شتقػاً حىت داىاف غتباً، حيث ٕتاوز   دهم ا٠تيفيُت أدف نييف
استيفتت ا٢تجتة   اد يفانيىيات ومشتت دوًع ج ع ة م ي إعتاف وادعتاؽ حىت ٕتاوز 
  د ا١تيتيفُت ا١تائك وٜتيوف أدف نييفك.   ادتيعيىيات استيفتت ا٢تجتة ومشتت ادات اف 
ذات اد وارث م ي ادصوماؿ واداوسىك. وبيىيفا كانت ا٢تجتة اأوىل  يفاديك كانت اديت نتيها 

 أوىل، واأخَتة نتيجك ادعوامي اإنيانيك.سياسيك باد رجك ا
 ٖٓ٘أدف نييفك، و  اإحصاسات ادتٝتيك ٬تاوز  ٓٓٗوعق ر   د ا١تيتيفُت حاديًا 

% نقتعاًا م    د ادي اف ادذي عقارب ادتيعك ٙأدف نييفك، حيث ٯت ي ا١تيتيفوف 
 متيوف نييفك.

 (ٔ)ـٜ٘ٚٔمت نأسيس أوؿ اٖتاد إسالم    م عىك ما١توا جىوب اديوع   اـ 
 وا ًتفت اٟت ومك بمي رٝتياً.

                                                 

 .  خعبد الكريم لعالم، منتدى التاري( 1)
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مع ن اثت ا١تيتيفُت ونىوع مذاهاهم وأ تاقهم وبت اهنم ش توا ادع ع  م  اٞتيفعيات 
اإسالميك دتحفاظ  تؤ هوعاهتم وٚتع شتاهتم، د   اٟت ومك اديوع عك ا ًتفت ب الث 

ع ؛ فقط بىاس  تؤ نقص  دواقع اٞتيفعيات، وه : رابطك اٞتيفعيات اإسالميك   اديو 
اٖتاد ميتيف  اديوع ؛ واٖتاد ا١تتاكز اد قافيك اإسالميك، ومت نش يي ٣تتس نعاوين عضم 

 هذه ا١تتسيات دالستفادة م  اد  م ا١تايل ادذي نق ممي اٟت ومك ٢تذه اٞتيفعيات.
ونوج ادىشاط اإسالم  بافتتاح ا١تتكز اإسالم  وا١تيج  اٞتامع   ادعاصيفك 

نتحيب شعيب وحفاوة رٝتيك واهتيفاـ إ الم  بادغ. ـ، وسط ٕٔٓٓاستوكهومل مىتصف 
دق  كاف ٢تذا ادصتح ادشامخ أثته ا١تتيفوس، حيث ا١تشاركك ادتٝتيك   اعفتتاح، فق  

دق  كىا متشوقُت دتؤعك بىاس كهذا ع وف مالذاً دتصالة »( ٔ)صتحت وزعتة اد قافك اديوع عك:
 ىييك اديوع عك رحات بافتتاح . حىت اد«واد  اس وواحك دتحوار وادتفاهم بُت اٞتيفيع

ا١تتكز، حيث إنمي سيياهم   مىح اد ع  ا١تزع  م  اٟتضور  تؤ ا١تيتوى ادعاـ   
 .«هاـ»٣تتيفعات ادشيفاؿ، حيب وصف ا١تطتاف 

ونواف  اديوع عوف  تؤ ا١تتكز حىت فاؽ ادزوار اأربعُت أدفًا خالؿ اديتك أشهت اأوىل 
 اديت أ قات اعفتتاح.
ا١تتسي    صفوؼ ميتيف  اديوع  قفزات بارزة   اد يفانيىيات  وق  شه  ادعيفي

مع نزاع    دهم وٖتي  أوضا هم ادعامك وإم اناهتم،   ادوقت ادذي ب أت فيمي  القات 
ا١تيتيفُت مع اٟت ومك واديتطات واأحزاب اديياسيك نىضج بادت رعج، خاصك م  خالؿ 

 ابعك دمي.اجملتس اديوع ي وادع ع  م  ا٢تيئات ادتخصصيك ادت
وست اف ما نطورت ادعالقك إىل اٟت  ادذي م   م  ا١تطاداك باٟتقوؽ اإضافيك اديت 
عتطتع ميتيفو اديوع  إىل ادتيفتع هبا، كيفا بزغت بوادر دتيفشاركك اديياسيك دتيفيتيفُت، م  
خالؿ ادتعاوف ا١تااشت مع اأحزاب، وادعضوعك   ادتجاف ادتخصصيك ادتابعك دتح ومك 

                                                 

 .  عبداهلل بن ياسين، منتدى التاريخ (1)
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صك م  خالؿ ادوزارة ا١تتخصصك   ادىظت بتع عي ادقوانُت، حيث ٘ت   وادوزارات، خا
 .«م  ادتأثَت   ادع ع  م  مشتو ات ادقوانُت قاي طتحها  تؤ ادرب١تاف»(ٔ)ا١تيتيفوف

اديوع  دودك  تيفانيك، واد ع  شأف شخص ، واإٟتاد عىتشت، واد ع  عىحيت، 
يتانتيك. ادقانوف عيود اٞتيفيع، واد ودك نعامي واإسالـ ٯت ي حاديًا اد عانك اد انيك بع  ادربون

اٞتيفيع م  مواطىُت ومهاجتع   تؤ ق ـ ا١تياواة، ونظتًا د  تة اأجانب أنشأت اد ودك 
 وزارة خاصك إدماج هتعس ا١تهاجتع    اجملتيفع.

نعامي اإسالـ ك قافك ونتاث حضاري أك ت  -كيفا هو واضح   سياساهتا–اٟت ومك 
ع نعط  قييفك بادغك دتقيم اإسالميك، ونطادب ا١تيتيفُت اعدتزاـ بادقيم مىمي ك ع ، دذدك 

 ادغتبيك بصفتها  يفاد اجملتيفع.
: إف سياسك اديوع  (ٕ)عقوؿ مصطفؤ ختاق ، رئيس اجملتس اإسالم  اديوع ي

قامت   اديابق  تؤ نذوعب اأجانب   اجملتيفع، وظهت عحقًا أف هذه دييت 
مع ا١تيتيفُت، ودذا فق  جتى ناٍت سياسك أختى ه  اعن ماج  باديياسك اجمل عك، وخاصك

اإ٬تايب، اديت نعٍت اٟتفاظ  تؤ ا٢توعك ادذانيك مع اعنفتاح  تؤ اجملتيفع، وق  نش تت وزارة 
باسم وزارة اعن ماج، نتوىل ادتعامي مع اأجانب ك ي. واٟتصوؿ  تؤ اٞتىييك اديوع عك 

بع  اإقامك ١ت ة ٜتس سىوات، وحىت قاي ذدك دتيفيتم )وغَته م  ا١تهاجتع ( ع تيب 
 ٭تق دتيفهاجت ا١تشاركك   اعنتخابات ادات عك ونتق  اإ النات م تمي م ي اديوع ي.

وادواقع أف ا١تيتيفُت مل ٬ت وا صعوبك   أداس مىاس هم، وإحياس شعائتهم 
ع ي أقت اإسالميك، وإقامك مياج هم  تؤ امت اد احملافظات اديوع عك، فادرب١تاف اديو 

قانوف حتعك اأدعاف وحق أصحاب اد عانات   أداس مىاس هم كامتك دوف خوؼ م  
                                                 

 .  المصدر السابق  (1)
 .  نفسه (2)
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أح ، ودتأمُت هذا اٟتق أوج  ادرب١تاف اديوع ي قوانُت راد ك ١ت  عقفز  تؤ هذا ادقانوف، 
 ادذي استفادت مىمي كي اأقتيات.

زانيك نتجاوز   اٞتانب اد قا ، نويل اٟت ومك اهتيفامًا با١تهاجتع ، وم  خالؿ مي
 شتات ا١تالعُت م  اد وعرات ٖتصي اٞتاديك اإسالميك )ك قافك وجىييات(  تؤ اد  َت 
م  اد  م.. بي حىت صحف و٣تالت ا١تهاجتع  )ومىهم ا١تيتيفوف( ٖتصي  تؤ د م 

 وزارة اد قافك اديوع عك.
  ٓٓٓ.ٖٓٓماتغ  (ٔ)ونظتًا عهتيفاـ اٟت ومك اديوع عك باإسالـ، فق  خصصت

ك سوع عك دًتٚتك ج ع ة ١تعاين ادقتآف اد تًن، وكانت وزعتة ا٠تارجيك ق  صتحت كتون
 قائتك: إف اإسالـ   طتعقمي ديصاح دعىاً سوع عاً م ي ا١تييحيك واديهودعك.

كيفا أف وزارة ادًتبيك وادتعتيم نق ـ د يفًا ماديًا كاَتًا دتيف ارس ادعتبيك واإسالميك، وع 
ك  تبيك إسالميك أو م  حضانك إسالميك. وم  جهك أختى ٗتتو م عىك سوع عك م  م رس

فإف أبىاس ادعتب وا١تيتيفُت ادذع  ع رسوف   ا١ت ارس اديوع عك نق ـ ٢تم وجاات طعاـ 
إسالميك حفاظًا  تؤ معتق اهتم، كيفا ععطؤ أبىاس ا١تيتيفُت دروسًا   ادتغك ادعتبيك حىت 

نطاؽ ما ععتؼ   اديوع  ٔتجتيفع  ٭تافظوا  تؤ ادتغك اأـ. ونى رج هذه اديياسك  
 متع د اد قافات وا١تعتق ات.

و٭تق دتيفيتم أف عتجأ إىل احملاكم إذا شعت أف هىاؾ استه افًا د عىمي و قي نمي  تؤ 
 صعي  ادربامج اإ الميك واد قافيك وغَتها.

إع أف ا١تيتيفُت هىاؾ عواجهوف، كغَتهم م  ميتيف  مشاؿ أوربا  تؤ وجمي 
مىفتحًا ععاين م  ادًتؼ وما عتاعمي م  ا٨تتافات أخالقيك كادشذوذ، ا٠تصوص، ٣تتيفعًا 

واد  ارة ا١تىظيفك، وادتوابط ا١تف  ك، و تيمي أف عتعامي بصرب وأناة مع نتك ا١تش الت 
دتتغتب  تيها. وإىل جانب ذدك فإف ا١تيتيفُت عواجهوف أعضًا مش الهتم اد اختيك اديت 

                                                 

 .  يحيى أبو زكريا، اإلسالم دين رسمي في السويد، إسالم أونالين ( 1)
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عٍت بذدك فتقك ادصف، وا٠تالفات اد اختيك نالحقهم   كي شرب م  ختعطك ادعامل، ون
 اديت نتجع إىل أسااب مذهايك أو قوميك، وأحياناً دغوعك.

فاأنتاؾ ٢تم مياج هم وٕتيفعاهتم، وميتيفو ادصوماؿ  امل قائم بذانمي، وكذدك  تب 
بالد ادشاـ، فضاًل    اإعتانيُت واأكتاد، وحىت ميتيف  ادااكيتاف وبىغالدعش. ادفتقك ق  

كرب مش تك نواجمي ا١تيتيفُت، فهم عتحتكوف ك يانات وديس كتجيفع واح ، ٦تا ن وف أ
٭تتج اٟت ومك   ادتعامي معهم. كذدك هىاؾ اعنغالؽ  ى  بعضهم وادعيش   أحياس 

 مغتقك كتتك اديت   ضواح  ادعاصيفك.
ادتع ت اعقتصادي   ادات  انع س أثته بش ة  تؤ ا١تيتيفُت، فادفقت ب أ عىخت بيىهم، 

طابور ادعاطتُت مىهم عصي إىل  شتات اأدوؼ. وهذا اأمت ديس قاصتًا  تؤ أصحاب و 
ا١ته  ادي وعك اداييطك بي حىت أصحاب اد فاسات ادعتيفيك ععانوف بش ة د رجك اضطتار 
بعضهم دتعيفي بتوانب مت نيك وبظتوؼ قاسيك، بي اضطت بعضهم إىل نغيَت أٝتائهم إىل 

يفي. وهىاؾ أسااب مهىيك ودييت  ىصتعك ٘تىع بعل أٝتاس سوع عك دتحصوؿ  تؤ فتص  
اد فاسات م  اٟتصوؿ  تؤ فتص  يفي مىاساك كاع ًتاؼ بادشهادة ادعتيفيك وا٠تربة 

 ادعيفتيك وإنقاف ادتغك اديوع عك.
  اٞتانب اد قا ، ععيش ا١تيتيفوف أزمك حقيقيك، فادتغك ٘ت ي  قاك أساسيك، 

اٞتيفعيات اد قافيك اديت أنشأها ادعتب وا١تيتيفوف  واعطالع  تؤ اد قافك احملتيك نتؼ، حىت
أصاح جي ه فها اٟتصوؿ  تؤ ميا  ات م  اٟت ومك وديس نطوعت ثقافتهم وٖتيُت 

 نواصتهم مع اجملتيفع اديوع ي.
 -  اٞتانب اأخػالق ، ب أ ع ب   أبىاس ا١تهاجتع  اعنفػالت اأستي وا١تخ رات 

وادث ادشتؼ )اعنتقاـ وادقتي( ٕتاه اأبىاس ودذدك ن ترت ح -رغم حتص جيي اآلباس 
)اداىات بش ي خاص( ادتوايت آثتف ادعيش مع أص قائه  م  ادشااب اديوع ي، وٕتاوزت 

 قضاعا ادقتي وادضتب و٤تاودك ادقتي ا١تعتوضك أماـ احملاكم اديوع عك ادعشتات.
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فهىاؾ    اٞتانب ادفقه ، هىاؾ اختالفات واسعك ْتيب ختفيك اٞتاديك ومذهاها،
نااع    موا ي  ادصالة بادذات، ادعشاس خصوصاً،   ادصيف، حيث ع عتجاوز ادتيي 
ثالث سا ات. وحىت اعنشطار ا١تذهيب مت نقتمي إىل اديوع ، فف  ادعاصيفك استوكهومل، 
 تؤ سايي ا١ت اؿ، عوج  ميج  دتيىك وميج  آخت دتشيعك، حىت أف اديتطات اديوع عك 

، و١تا ازداد حجم ادظاهتة اإسالميك مع م  نتعامي، ونياسدت احتارت   ب اعك اأمت
  يف  ٯت ي ا١تيتيفُت؟!!

وما عتسف دمي حقاً نى ر بعل ا١ت قفُت ادعتب   اديوع  بتقتعت سوع ي عتح ث    
أف أفشي وأكيي جاديك   اديوع  ه  اٞتاديك ادعتبيك، إذ أف أفتادًا   ع ع  م  أبىاس 

 اأ ذار ١ت تب ادعيفي ومتسيك ادضيفاف وا١تتسيك اعجتيفا يك اٞتاديك ادعتبيك عق موف شىت
 آخت ادشهت، وه ذا دواديك إىل آخت حياهتم.

كيفا ظهتت أف ار متطتفك نعترب اديوع  دار حتب ٭تي هبا ك َت م  اأشياس احملتمك 
بطايعتها، م ي اديتقك وادغش وا٠ت اع وادتبا وادطالؽ بىيك ٖتيُت ادوضع ا١تايل مع استيفتار 

 ادعشتة ادزوجيك، ب  وى أف ادطالؽ   احملاكم اديوع عك ع عقع.
و  ادوقت ادذي نعًتؼ فيمي ادىخاك ا١ت قفك   اديوع  ْتضارعك اإسالـ، إع أف بعل 
احمليوبُت  تؤ ادعامل اإسالم  أ تىوا إٟتادهم وكفتهم، وبانوا   طتيعك اد  اة إىل حتماف 

يوع ، وم  هتعس م  د ا إىل حظت اٟتجاب   ا١تيتيفُت م  ٦تارسك شعائتهم   اد
اديوع  وٖت ع ًا  تؤ بىات ا١ت ارس م  ا١تيتيفُت،  تيفًا أف ما أ حتعك اأدعاف هو ما أ 
مق س   اديوع  ؤتوجامي ٭تق د ي أنااع اد عانات أف ٯتارسوا شعائتهم دوف نفتقك 

  ىصتعك.
واإجتاـ وادصتا ات عضاؼ إىل ذدك أف إق اـ ا١تئات م  ا١تيتيفُت  تؤ اٞتىح 

واديطو واعٕتار با١تخ رات وادتحاعي  تؤ متسيات اد ودك اديوع عك، و  ـ اداحث 
اٞتاد    ادعيفي، واعكتفاس بادعيش  تؤ حياب ا١تتسيات اعجتيفا يك، أدى إىل بتورة 

 صورة ستايك    اإسالـ.
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ع   دهم   اٞتانب اديياس ، فإف مشاركك ا١تيتيفُت ٤ت ودة ج ًا وع نتىاسب م
 ادي اين، وجزس م  ا١تش تك ثقا .

واٞتاديك ا١تيتيفك نفتق  دتؤعك واح ة أو مشتوع واح  ٮت مها ك تتك، وه  نفتق  
اديت ٘ت تها ونعرب    قضاعاها رغم حتص  -رغم إم انيك ن وعىها–اأحزاب اديياسيك 

جملتيفع، أعضاً اد ودك  تؤ مشاركك ا١تهاجتع  اديياسيك كجزس م  اٟتتص  تؤ إدماجهم   ا
نفتق  اٞتاديك ا١تيتيفك ا١تىابت اإ الميك اديت نعرب  ىها ونت تم باٝتها، رغم اد  م ا١تادي 

 ا١تتوافت م  وزارة اد قافك ١ت ي هذه اأ يفاؿ.
ورغم انتشار اإٟتاد وضعف ادىصتانيك   اديوع  إع أف ادشأف اد قا  ذو أ٫تيك 

رة وادصحف ادصادرة، فضاًل    وسائي بادغك، وهذا عتضح م    د اد تب ا١تىشو 
 اإ الـ ا١تتئيك وا١تييفو ك وا١تق رة بادعشتات.

حادك اهنيار اجتيفا    -كاد  َت م  اجملتيفعات ادغتبيك   -اجملتيفع اديوع ي ععيش 
ونف ك أستي وانتشار دتيفخ رات، ودذدك فهو   أمس اٟتاجك إىل دع  عتوؿ ادي  

نفتق ه ادىصتانيك( ٦تا جعي اإسالـ ٤تي اهتيفاـ ومتابعك و قي ة ٘تىحمي اعطيفئىاف )وهذا ما 
ا١تيتشتؽ اديوع ي   كتاب دمي     «ع  ساموعتوف»م  ادشعب اديوع ي. عقوؿ 

اإسالـ   اديوع : بأف اإسالـ أصاح حقًا ديس ضيف  ا١تعاددك اديوع عك فحيب بي 
 بات جزساً م  ا١تعاددك اأوربيك.

فُت اديوع عُت: ديس   اإسالـ بي   ا١تيتيفُت واإش اؿ، كيفا عقوؿ بعل ا١ت ق
ب ؿ أف ععطونا ٤تاس   -أي ا١تيتيفُت -ادذع  مل عق موا ادىيفوذج ادىاصع د عىهم، فهم 

حضارهتم أ طونا مياوئ ٣تتيفعاهتم، وب ؿ أف عأخذوا مىا احملاس  أخذوا مىا ا١تياوئ، 
 ونتك ا١تفارقك !!

 اأمتع يكادوععات ا١تتح ة    ساتيفرباٟتادي  شت م   أح اثوقعت   ى ما 
 تؤ ميتقاتهم و تؤ وجودهم بش ي  رنااؾ ش ع  خوفاً ااديوع  ب   ا١تيتيفوفأصيب 
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 اديياسّيك  بعث ادع ع  م  ادتسائي  (ٔ)وق  سارع ا١تيتودوف اديوع عوف.  اـ   اديوع 
أّف وزعتة  يفاك ،إىل ا١تيتيفُت  رب وسائي اإ الـ اديوع عك ا١تتئّيك وادييفعيك وا١ت توبك

 دتقتاو قامت بزعارة إىل ميج  ستوكهومل ا١تتكزي « مٌت سادُت»اإن ماج اديي ة 
و٦تارسك  شعائتهموطادات   كتيفك ٢تا ا١تيتيفُت اديوع عُت بأداس  ،با١تشتفُت  تؤ ا١تيج 

نويل  ا١تتكزعّكأّف ادقوانُت اديوع عك  ؛واجااهتم اد عىيك دوف خوؼ أو ر ب م  أح 
« آنا ديى »اديوع عّك اديي ة  ا٠تارجّيكوبع  ذدك قتّرت وزعتة .  عىّيك أ٫تيك كاَتةاٟتتعات اد

ادذع   ،عتّم نوزععمي  تؤ ادطاّلب اديوع عُت باإسالـدتتعتعف  أف نطاع وزراة ا٠تارجّيك كتاباً 
و٬تب أف ععتفوا أّف دعىهم اإسالم   ،ا١تيتيفُت م ٬تب أف ععتفوا أّف نصف زمالئهم 

نيخك. كيفا أّف  ٓٓٓ.ٖٓٓطاع مىمي  ادذيكيفا ورد   اد تاب   ،ريوحضا امحمتي
ا١ت ارس ادعتبيك واإسالميك وا١تياج     اديتطات اديوع عّك مل نقطع ميا  اهتا ا١تادعّك 

 ا١تىتشتة   كي احملافظات اديوع عّك.
ع   ا بعل ادتحقيقات اديت أجتهتا اأجهزة اأمىّيك م ساتيفرب زوابعمل نتاثت باديوع  و 

وٕتيفي  حياب ٚتعيك  ،«ادقا  ة»دتىظيم  ٬تيفعوف أمواعً  كانواادذع    ،بعل اأشخاص
ا١تتح ة اأمتع يك بتهيفك  القك هذه اٞتيفعيك ا١تادّيك اديت  ادوععاتادربكك ادصومادّيك بأمت م  

ىل ذوعهم   ادصوماؿ. ومل إماديك م  ا١تهاجتع  ادصوماديُت   اديوع  و  ماادغنقـو بتحوعي 
 كيفا ح ث   أمتع ا.  ،سالم طالؽ   ادوسط اإ تؤ اإ ا تقاعتّجي ني

ا١ت ارس ادعتبيك واإسالمّيك   أداس  يفتها ب ي حتعّك وب وف ن ّخي م   استيفّتت وق 
 ،  اديوع « ادقا  ة»أنااع نىظيم  حىتبي . مل ٭ت ث اديوع عك وكأّف شيئاً  اديتطات

 تقا٢تم رغم امل ٬تت  (ٕ) شخصاً ٓتيفس  شت ادذع  أحصت ا١تخابتات اديوع عك   دهم 
« بانتعك جونوف»    نقالً « إكيربس»وق  نقتت صحيفك  ،  أفغانيتاف ن ربواأهنم 
أهّنم  ؛ا٢تمػػػػػ تقاد  ٬تتي «  ةػػػػػػػػادقا »ُت إىل ػوع عك أّف ا١تىتيفػػػػػػػادي ا١تخابتاتتوؿ   ػػػػػػػػػػا١تي
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بيحب اديفَت اديوع ي  اديوع عك. وق  طادات بعل اأحزاب اديوع عك ادقوانُتمل ٮتتقوا 
وهو م  أصوؿ جزائتعّك وادذي نتفل « غوانتا٪تو»اديوع ي ا١تعتقي    بياب  واشىط  

رغم ادطتب اديوع ي ادتٝت  بضتورة ٖتتعته. هذا  تؤ ادصعي   ستاحميواشىط  إطالؽ 
 ،عؼ اديوع عُت  تؤ دراسك اإسالـآ تؤ ادصعي  ادشعيب فق  أقاي  أّما ،ادتٝت  اديوع ي

دب او٬تب  تؤ أي ط ،اد راسات ادشتقّيك واإسالميك بانت م تظك معاه ىل درجك أّف إ
وق  أستم مئات  ،ستشتاؽب اعك ادعاـ اد راس  ديحظؤ ب راسك اع م حجز مقع  قاي سىك 
بع  أف  وخصوصاً  ، تؤ دراسك اإسالـ زدادوا إقااعً او  ،اديىك هذهاديوع عُت   خضّم 

مادة إ الميك ع  ؤ ١تىاقشتها   وسائي اإ الـ ادتٝتّيك أكفأ  وا١تيتيفُتأصاح اإسالـ 
 .اديوع عُت وادعتب م ا١تتخصصُت 
فق  نضج و   إسالم  ج ع  وسط هذه  ،ادعتبيك واإسالميك اٞتادّيكصعي   و تؤ

هتيفاـ ا١تتزاع  وق  ٘ت ي ذدك   اع ،نتيفاس اٟتضاري دإلسالـما أ اع عًتسخّ وب أ  ،اٞتادّيك
ادعتيب واإسالم  وحي  ا١تتابعك دتطورات اأح اث   اداالد ادعتبيك  ادعاملبأخاار 

 ،واإسالميك٘ت ي   اإقااؿ ا١تتزاع   تؤ ا١تياج  وا١ت ارس ادعتبيك كيفا  ،واإسالميك
عشارؾ فيها آعؼ  باتاديت  ،وا١تشاركك ادفعاّدك   ادتظاهتات ا١تىاصتة دتقضيك ادفتيطيىيك

 اديوع عُت.
وأّف دورهم ق  عأيت   أي  ميتيف  اديوع  بأهّنم ميته فوف أعضاً  شعورّى أد وق 
وه   ،نتخابات ادتشتععيك اديوع عكا١ت  فك   نتشيح أنفيهم دال مشاركتهمإىل  ،ٟتظك

ودياف حاؿ كي ا١تتشحُت ادعتب وا١تيتيفُت  ،مل عياق ٢تا م يي   نارعخ اديوع  مشاركك
كيفا أّف  القك   ،إسالميك ٖتت قاك ادرب١تاف اديوع ياد فاع    ادقضاعا ادعتبيك وا هو

أّدى إىل ٗتصيص كربعات ادصحف  ادذياأمت  ،ا١تيتيفُت بوسائي اإ الـ نضا فت
قاي ادىخب اديياسيك  م وعوج  إٟتاح  ،اديوع عك صفحات    اإسالـ وا١تيتيفُت

بُت  ٖت ع اً و  اٟتضاراتاٟتاكيفك وا١ت قفك   اديوع   تؤ ضتورة أف عيود ما أ حوار 
 . ـٜٜٗٔسىك  ادعىوافهبذا  ستضافت مت٘تتاً اومعتوؼ أّف اديوع   ،اإسالـ وادغتب
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 في فرنسا المسممون

إذا كانت اديوع  ٪توذجًا أوربيًا فتع ًا   ادتيامح ٕتاه ا١تيتيفُت، فإف فتنيا  تؤ 
ًا مع ادع س، م  أسوأ ادىيفاذج اأوربيك ٕتاه ا١تيتيفُت، رغم ادعالقك ادق ٯتك خصوص

 ا١تغتب ادعتيب.
،  ى ما دختت (ٔ)ـ ٙٔٚ  اأراض  ادفتنييك إىل  اـ  سالم د اإو ععود ب اعك ادوج

أوؿ ٣تيفو ك م  اٞتىود ا١تيتيفُت ادعتب ادقادمُت م  اأن دس، بع  أف قطعوا جااؿ 
عىك ، ومت ٖتوعي كان رائيك ا١ت اإسالميكاداَتنييمي، إىل م عىك ناربوف، ووضعوها ٖتت اٟتيفاعك 

، وصتت ادقوات اإسالميك بقيادة ادييفيع ـٕٔٚإىل ميج  )ه ـ فييفا بع (. و   اـ 
ب  مادك إىل مشارؼ م عىك نودوز ادفتنييك، واشتا ت مع قوات اد ونت أود ادفتني . 

إىل م عىك ديوف وسط فتنيا، واستودت  يتيفك واـ وصتت ادقوات ا١تأوبع  ذدك ٓتيفيك 
دو. إع أف اد ونت أود ٖتادف مع شارؿ مارني، وهزموا ـ  تؤ م عىك بور  ٖٔٚ   اـ 

. ونوقفت ـٕٖٚكتوبت م   اـ أادقوات اإسالميك بادقتب م  م عىك اداوانييمي   
سالميك   اأراض  ادفتنييك، ونقي بعل اأستى ادعتب إىل مشاؿ فتنيا، ادفتوحات اإ

 ادفعت  ادذي استقت   فتنيا. ا١تيتموؿ ادوجود ادعتيب أواستقتوا فيها، وا تربوا ٔت ابك 
ح ثت هجتة  تبيك أختى إىل فتنيا، بع  سقوط اأن دس، حيث هاجت حوايل كيفا 

 .أدف  تيب، استقتوا   جىوب فتنيا ٓ٘ٔ
وأما ا٢تجتات اٟت ع ك، فق  ب أت مىذ مطتع هذا ادقتف )ادعشتع (، بياب 

ع ادعيفاؿ ادعتب م  ادعتيب، ووصي طالئ اٟتتوب اعستعيفارعك ادفتنييك   ا١تغتب
أدفاً. وكانت  ٖٓ، وبتغ   دهم حوايل ـٜ٘ٓٔ – ـٜٓٓٔاٞتزائت وا١تغتب ما بُت 

اديتطات ادفتنييك نشجع هجتة ادعيفاؿ خالؿ اٟتتب ادعا١تيك اأوىل، بياب حاجتها 
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٢تم دتعيفي   مصانع اأستحك، واعستفادة مىهم   حتوهبا اعستعيفارعك   ا٢تى  
، وعقاؿ بأهنم هم اادىورمان ي، و يفي ادعيفاؿ ادعتب   وظائف دنيفتعقيا و أادصيىيك و 

اٞتاديك ادعتبيك ما أفتاد نفاؽ ا١تًتو ادضخيفك   بارعس وديوف، وارنفع   د أادذع  حفتوا 
أدف نييفك، ٦تا دفع اٟت ومك ادفتنييك إىل  ٕٖٔبُت اٟتتب ادعا١تيك اأوىل واد انيك إىل 
 ـ.ٕٜٙٔييك    اـ بىاس ميج    وسط ادعاصيفك ادفتن

كانت ادييفك ادغاداك ٢تتعس ا١تهاجتع    ـ ادتخصص ادعتيف ، وضعف ادو   
اديياس ، وقتك ادزاد اد قا  واد عٍت، ونتيجك ٢تذه ا١تواصفات، أدقيت  تؤ اٞتيي اأوؿ 
أ ااس ادقياـ باقتصادعات فتنيا، وخاصك   ٣تاؿ إقامك اٞتيور وادطتقات واأنفاؽ، 

وق   اش هتعس معاناًة  . يتَّم ادوظيف  م  قايي ادتىظيف وادصيانك واٟتتاسكوأدناها   اد
قاسيًك ٘ت َّتت   ادا اعك أف ععيش ا١تهاجت ٔتفتده بعي ًا     ائتتمي وذوعمي، وما عىجم    

 ذدك م  مضا فات  تؤ ادصعي ع  ادىفي  واعجتيفا  .
عايح أفتاد  ائالت ادذي « ادتجيفع ادعائت »وبق  اأمت كذدك حىت ص ر قانوف 

ا١تهاجتع  اعنضيفاـ إديهم، وكاف ذدك نتيجك مطاداات مىظيفات إنيانيك ونقابيك احتجاجاً 
ادتغم م  إص ار هذا ادقانوف،  تؤ و  ..ادوضع ا١تأساوي ادذي ععيشمي هتعس ادعيفاؿ ؤ ت

مىهم   ٣تيفعات كاَت فإف حياهتم ٖتودت إىل معاناة م  نوع آخت، ٘ت تت   حشت   د  
وما زاد م  نفاقم مش تك  .. ىيك م تظك ومعزودك ع نتوفت فيها أدىن متطتاات اٟتياةس

هتعس ا١تهاجتع ، حياة ادًتدد اديت سادت   أوساطهم بُت أف ععود ا١تهاجت إىل وطىمي أو 
أف عاقؤ  تؤ مضل   ادات  ا١تهاجت إديمي، ود   ادظتوؼ كانت ق  أمتت  تؤ 

 .واعستقتار فيهامعظيفهم اداقاس   نتك اداالد 
مالعُت، معظيفهم م  اٞتزائت  ٙو ٘اٞتاديك اآلف، ما بُت  أفتاد وعًتاوح   د

سالميك   فتنيا، أ٫تها اٖتاد وا١تغتب ونونس، ونوج  بعل ادتىظييفات ادعتبيك واإ
سالميك، نقـو إٚتعيك  ٕٓٓ، وعضم ـٖٜٛٔسالميك ادذي نأسس  اـ ا١تىظيفات اإ
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ماـ اديتطات ادفتنييك، وادتد  تؤ  ىصتعك أتب وا١تيتيفُت باد فاع    ا١تهاجتع  ادع
 .بعل ا١تتسيات ادفتنييك ا١تعادعك دألجانب

، واديت (ٔ)ومش تك ادعتب   فتنيا، ه  ك تة ا٠تالفات بُت اٞتيفعيات اديت عش توهنا
ن وف   معظيفها قائيفك  تؤ أساس قطتي، أف كي جاديك  تبيك نش ي ٚتعيك باٝتها 

اد ودك اأـ. ؤتا أنمي نوج  خالفات بُت نتك اد وؿ، فإهنا نىع س  تؤ ن وف متناطك ب
 .اً أبىاس اٞتاديات ادعتبيك   ا١تهجت و تؤ  القاهتم مع بعضهم بعض

ت وف م  ا١تعارضُت دىظاـ عف م  اٞتيفعيات: اأوؿ اج  نو ذدك عو إىل جانب 
م  ادىظاـ  سياسيك وهتباً  اد ودك ادعتبيك ادقادمُت مىها، وادذع  هاجتوا إىل فتنيا أسااب

واد اين، م  ادذع  هاجتوا إىل فتنيا أسااب اقتصادعك  ؛اديياس  ا١توجود   اد ودك اأـ
ضعاؼ اٞتيفعيات ادعتبيك، وعفتت إوعتع وف استيفتار ادعالقك مع دو٢تم، وهذا عتدي إىل 
 .ق راهتا  تؤ ادتص ي دتتح عات اديت نواجهها   ا١تهجت

٘ت ي وزارة اد اختيك ادفتنييك نطادب بإنشاس هيئك متكزعك و  (ٕ)سىك ٕٓمىذ أك ت م  
نضاط كي اأمور  اديت ىييك ادأف اد ودك ادفتنييك متعودة  تؤ ادعالقات مع  ا١تيتيفُت؛

 .اد عىيك وٖتت ت ادقضاعا اد عىيك
: كانت (ٖ)سالميك   فتنيا ٖتاد ا١تىظيفات اإمُت ادعاـ عاأ ،عقوؿ د. فتاد ادعتوي

٤تاوعت   ة دتىظيم وضع اإسالـ وا١تيتيفُت   فتنيا، وكي هذه احملاوعت هىاؾ 
م تت ٬تاد هيئك ٘ت يتيك دتيفيتيفُت، إباست بادفشي، وا١تاادرة اديت قاـ هبا وزعت اد اختيك 

عقوؿ د. ٤تيف  بشاري: رئيس ادف راديك ادعامك ١تيتيف  متحتك طوعتك م  ا١تفاوضات. 
ا اجملتس هو إ٬تاد ٣تتس ٘ت يت  دت ع  اإسالم  ٯت   : ادغتض م  إنشاس هذ(ٗ)فتنيا

أوًع أف ع وف ا١تخاطب اأساس دتح ومك ادفتنييك، واديهت  تؤ نىظيم أحواؿ 
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و١تاذا وزارة اد اختيك؟ أهنا ادوزارة ا١ت تفك  ..ا١تيتيفُت   ٦تارستهم دتشعائت ادتعا عك
عك ادت ع  و٦تارسك شعائت دعىهم ونىص بىود اعنفاقيك  تؤ حق ا١تيتيفُت   حت ؛ باأدعاف

   أماف ناـ، إىل جانب حتعك داس ادزي اإسالم ، وأكي ادتحم اٟتالؿ، وبىاس ا١تياج 
 واٟتق   بىاس ا١ت ارس اإسالميك. وا١تقابت ا٠تاصك ٔتونؤ ا١تيتيفُت،

ود   ما ٖتقق مل عتغ مشا ت ادقتق وا٠توؼ ا١تتاادؿ بُت ا١تيتيفُت وبعل ادتيارات 
ك ادفتنييك، وهذا ما بانت مال٤تمي بوضوح   أ قاب فوز م  وصفوا بأهنم اديياسي

أصوديوف   انتخابات ٣تتس إسالم  ٯت ي ا١تيتيفُت   فتنيا اد اثودي يك، حيث  رب 
   هذه ا١تفارقك، م  أف بالده د  نييفح بأف عتحوَّؿ « ني وعس ساركوزي»وزعت اد اختيك 

ه م انًا دإلسالـ اد وري، وهو عقص  اإسالـ ادذي اجملتس اٞت ع  ا١تىتخب إىل ما أٝتا
٭تتفظوف دمي بصورة ستايك   أذهاهنم، ونصوعته  تؤ أنمي عتن ز  تؤ ادعىف و٦تارسك 

 ؛د  نطاَّق   أيِّ م اف -بتأعمي  -، ودذدك فإف ادقوانُت اإسالميك (اآلخت)اإرهاب ض  
 أهنا دييت قوانُت اٞتيفهورعك ادفتنييك.

م  مش الت متع دة طواؿ اديىوات ا١تاضيك وكانت  (ٔ)  فتنيا  اىن ا١تيتيفوف
وواجمي   د كاَت م  أبىائها  ،دالضطهاد سالميك م  أك ت اٞتاديات نعتضاً اٞتاديك اإ

تدهم، ػادذي نادى بط« دوباف»واس م  قاي ادييفُت ا١تتطتؼ بز امك ػػػػاهتامات متااعىك، س
نىام  ا١تيتيفُت   اجملتيفع ادفتني ،  م  صاح قتقاً أأو م  قاي ادتويب اديهودي ادذي 

ونغتغي ٣تيفو ك كاَتة م  أبىائهم   ادىييج ادوطٍت، م  خالؿ احًتاؼ بعل ا١ته  
و ا١تشاركك   نىيفيك اعقتصاد ادوطٍت،  رب   د م  ا١تشتو ات أادعتيفيك اد قيقك 

ـ ادًتوعج الػػساعقتصادعك وادتىيفوعك. اأمت ادذي عتقاطع مع ادصورة اديت أراد أ  اس اإ
تيفُت ٔتيفارسك ادعىف واٟتل  تؤ ادتطتؼ وحصته ػػسالـ وا١تي٢تا، ونقـو  تؤ اهتاـ اإ

 .  دائتة ضيقك ع ٗتتج    ادشعائت وادعاادات

                                                 

 .  م63/33/3336جريدة الرياض، تقرير  (1)
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وم  ا١تش الت اديت ععانيها ا١تيتيفوف هىاؾ ادضغوط ادتٝتيك دالن ماج، ٔتعٌت ادتزاـ 
ادفتنييُت، وهذا ما نوج بقانوف مىع قيم ادعتيفانيك و  ـ إظهار ادشعائت اإسالميك وسط 

اٟتجاب   ا١ت ارس ادفتنييك ادذي عتى أنمي عىاهل قيم اد ودك ادعتيفانيك ومت نىفيذ هذا 
 ادقانوف ب ي صتامك.

ف قتار إ، فذا كانت اٟت ومك وا١تعارضك   فتنيا نتواجهاف حوؿ كي ش س نقتعااً إو 
، كاف موضع ودي وأـ جزائتعك(أختاف ٤تجاتاف )م  أب عهبفصي  (ٔ)اجملتس ادتأدعيب

ع إصوات اعحتجاج أييفع نتحيب م  اٟت ومك وا١تعارضك اعشًتاكيك  تؤ اديواس. ومل نُ 
حادك طتد  ٜٓٓ،  تيفًا بأف أك ت م  نيافم  قاي مىظيفات اد فاع    حقوؽ اإ
 دفتيات ٤تجاات ٘تت خالؿ  اـ واح .

« غيتوهات»سالميك   اإنعيش ادغادايك ادعظيفؤ م  اٞتاديك    ضواح  ا١ت فو 
ٖتفي با١تتونُت  ،اديت ٝتيت ٔت ارس ادعزؿ ادعىصتي طفاؿاأف م ارس أ ىصتعك، ٕت  
ادتعتييفيك و  ميتوعات اد راسك  ا٠ت مات   اً ونعاين ن ني ،ادفتنييُت طفاؿاأوخاديك م  

 وك تة ا١تشاكي.  ا١ت رس خفاؽ داري ٦تا عتفع م  نيب اإ٫تاؿ اإواإ

وروبيك ادوحي ة اديت نتفل مىح ا١تيتيفُت موافقات داىاس مياج  اد ودك اأ ه فتنيا 
ىل  شتات ادطتاات داىاس ا١تياج  نىتظت مىذ سىوات دوف اإحصاسات إ ونشَت٢تم. 

أح  رؤساس ادات عات  تؤ ه ـ ميج  كاَت بادات وزر،  أق ـ. كيفا ا١تعىيكموافقك ادات عات 
ٝتح باىاس أقت ذر ًا با١تيتيفُت ود  ض» (ٕ)كتب صتاحك  فق رئيس بت عك نيس  أما

 .«  دودك  تيفانيك مياج 

إىل إدماج  اٟتجابادتٝتيوف ادفتنييوف م  وراس ٛتتتهم دتطوعق ظاهتة  وعه ؼ
وهذا ما عفّيت فتحهم كي  ،ادفتني  واد قافك ادفتنييك اجملتيفعا١تيتيفُت بش ي كامي   

تم م  ادذع  ػػػاب م  أصي مغاريب وميوادفىانُت واد تّ  ا١تيف تُتاأبواب دتيفطتبُت و 
                                                 

 .   33/33/3336ة شبكة النبأ اإلخباري (1)
 .  م3/33/3333قيس العزاوي، صورة اإلسالم والمسممين في فرنسا، موقع بيانات  (2)
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  ميت يتهم  ٨تتافاً اوماادئهم اإسالميك وصاروا أك ت  اٟتضارعكنيتخوا    قييّفهم ا
 .دي ونوا ق وة دألجياؿ اإسالميك ا١تهاجتة وا١تودودة   فتنيا ،ادفتنييُتاأخالقّيك م  
زواج ـ عييفح دألف اعسالإ :دقودمي فتنيياً  ماماً إ  ادشهت ا١تاض   فتنياوطتدت 

سالـ نمي ق ـ موا ظ    اإأ ؛ختآ ماماً إوطتدت  ،ا١تختصات غَتبضتب زوجاهتم 
 . م رع  قطاراتصويل ودافع    نفجَتات اأ

وحوايل  ،ئيفك بفتنيا مواطىوف فتنييوفاأ م   ا١تائك  ٓٔف حوايل إ (ٔ):ا٠ترباس وعقوؿ
نوف م  دوؿ  تبيك حيث ن رب عأ ومعظيفهم ،ئيفك   اداالد عتح ثوف ادفتنييكنصف اأ

 ادعتيفانيك ادفتنييك. ادقوانُتسالميك نتصادـ مع إوجهات نظت  ؤ ت همبعض
ميج  ومصتؤ، مىها  ٕٓٓٓا١تيتقاي اإسالم  ديس سيئًا ٘تاماً، فهىاؾ ما عقارب 

ادضخم ومىها ادصاعت ادصغَتة، وهىاؾ حتكك و   و ودة دإلسالـ بُت ا١تيتيفُت )بع  
بإسالمهم   فتنيا وإقااؿ ا١تيتيفُت  تؤ أداس  ا١تتتزمُتضطتاد   د اومع ساتيفرب(.. 

بي إّف  ،ادظاهتة اإسالميك   فتنيا متفتك دتىظت أصاحت ،فتوضهم وواجااهتم اد عىّيك
سواس  ،اد وائت ادعتيفانيك . د    ا١تعاددك اديياسيك ادفتنييك متثتّاً  ا١تيتيفُت أصاحوا رقيفاً 

استطا ت نشتعع قانوف مىع اٟتجاب   ا١ت ارس كجزس م   ،الـاإ  أوادقتار  متاكز  
 ردة ادفعي ٕتاه ادتحتؾ اإ٬تايب دإلسالـ   فتنيا.

م  ادشعب ادفتني   (ٕ) %ٜٙف أادفتنيك   استطالع ٢تا « دومون »وذكتت ٣تتك 
 .نيب متسي  % مىهم ععتق وف أف ٤تيف اً ٓ٘سالـ، وأف أك ت م عهتيفوف اآلف باإ

درجك أف  ىلإ (ٖ)سالـ عىتشت بُت اأوساط ادفتنييكت اأخَتة أخذ اإ  اديىوا
 م  ٥تتتف اعٕتاهات فتنيياً  ٓٓٓ.ٓٗسالـ م  ادفتنييُت بتغ  تىقوا اإاادذع  
 ، وجزساً عبأس بمي مىهم أستم بع  أح اث ساتيفرب.وادشتائح

                                                 

 .  م3/3/3333وكالة رويترز لألنباء،  (1)
 .  م63/33/3333جريدة الرياض، تقرير عن الجاليات اإلسالمية في أوربا،  (2)
 .  م33/3/3333يحيى أبو زكريا، المسممون في فرنسا، اإلسالم اليوم، ( 3)
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 مستقبل المسممين في الغرب
 تؤ ا١ت ى  «مظتيفاً »م    ادغتب م  ا١تيتاع  أف عصاح ميتقاي ادوجود اإسال

  مق متها ما ٯت    (ٔ)ا١تتوسط أو اداعي ، بي  تؤ ادىقيل م  ذدك وأسااب   ع ة
وصفمي با١تىا ك ادذانيك، وه  م  ادعوامي ادتئييك اديت ساق وحافظت  تؤ وجود ا١تيتيفُت 

ع  إباف ورسخت هوعتهم اإسالميك داخي ادغتب، ما بُت متحتك ادضياع أو ادضعف ادش 
اٟتتب ادعا١تيك اد انيك وادوقت اٟتاضت، أي   حقاك مل نىقطع خال٢تا ستيتك ا١تخاطت ا١تتواديك 
اديت ه دت ادوجود اإسالم  م  اأساس، م  خالؿ اٞتهود ا١تاذودك دتذوعب ا١تيتيفُت   

يفانيك اجملتيفع،  ق عًا وثقافيًا وستوكياً، فضاًل    اٞتهود ا١تااشتة دتقوى اد ىييك وادعت
 دتتضييق  تؤ ادعيفي اإسالم . وٯت   نيجيي بعل ا١تتشتات اإ٬تابيك:

 ارنفاع نياك ا١تيتيفُت م  ذوي اأصوؿ ادغتبيك ارنفاً ا مطَّتًدا. -
 .ادصغار انتشار ادتوّجمي اإسالم    صفوؼ -
 .كاَتارنفاع نياك ادعامتُت   مواقع اجتيفا يك واقتصادعك ذات نأثَت   -
  ادعقود «  زدك ادتيفّيز»ي اإسالم    إتاه ادتقارب، وا٠تتوج م  نطوُّر ادعيف -

 م  خالؿ انفتاح متوازف.« نواصي اجتيفا  »ا١تاضيك، وادعيفي  تؤ 
وروبيك ع نعتؼ م  ف ح ومات بعل ادات اف اأأا١تش تك ن يف    غَت أف 

 واد ي عىشؤس متسيات، سالـنمي ٯت ي اإأفاد ي ع     ؟ٗتاطب م  ا١تيتيفُت
ععانوف م  ق  سالـ   ادغتب ىل اإإ٦ت  ع  وف  ف ك َتاً أكيفا   ،سالميكإٔتييفيات 
 .سالـ مع ادواقعو ساي ن ييف اإأ ،أو ن رعيمي ،سواس   فهيفمي ،(ٕ)سالـاٞتهي باإ

                                                 
 .  نبيل شبيب، مستقبل المسممين في الغرب، إسالم أونالين (1)
 .  مرزوق عبداهلل نائب رئيس الجامعة اإلسالمية في هولندا في حوار مع صحيفة الوطن القطرية (2)
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م   إف ا١تيتيفُت   ادغتب عواجهوف   ا١تتحتك ا١تقاتك   داً دذدك ٯت   ادقوؿ: 
  (ٔ)ا١تخاطت   وقت واح :

يمي ضتبات ٤تتيفتك إىل م ام  قوة ادوجود اإسالم    ادغتب، ع سييفا   نوج -
 ميادع  ادتىظيم وادتواصي مع ادات اف اإسالميك وا١تي اف ا١تايل.

  أوساط ا١تيتيفُت، « اإرهاب»نشت موجك ج ع ة م  ا١تخاوؼ م  ادوقوع   شاهك  -
 ديت ٘ت ي  يفوده ادفقتي.دعزؿ ادعيفي ادتىظييف  ادضتوري    مص ر ادطاقك اداشتعك ا

مضا فك ستايات ادعالقات ا١تتفاونك ما بُت اإ٫تاؿ واعحتواس وا٠تصومك وحىت  -
ا١تالحقك، بُت قطاع كاَت م  ادوجود اإسالم    ادغتب وح ومات ادات اف اإسالميك، 

  نعزعز ادتىاقضات ادقائيفك م  اأصي بُت « شاهك اإرهاب»وذدك م  خالؿ نوظيف 
م  وسواد ادقائيفُت  تؤ ادعيفي اإسالم   -أسااب   ع ة معتوفك  -  وماتنتك اٟت

 ادواف ع  إىل ادغتب خالؿ ادعقود ا١تاضيك. 
إح اث ن يك ٯت   أف ن وف ميته فك ْت  ذاهتا  تؤ طتعق نطّور فعاديك ادوجود  -

ي اإسالم    ادغتب، وما ٖتقق  رب ادعقود ا١تاضيك م  نقّ ـ متيفوس   صفوؼ ادعيف
 اإسالم ، وظهور اداوادر اأوىل دتأثَته  تؤ صىا ك ادتأي ادعاـ وصىا ك ادقتار. 

٤تاودك اٟت ومات ادغتبيك إدماج ا١تيتيفُت   ٣تتيفعاهتم بقييفها ادغتبيك ؤتاادئها  -
( ٕ)يـواٟت ومك ا٢تودى عك اد مينطتاما  ادعتيفانيك وإطارها ادىصتاين ادعاـ، وم اؿ  تؤ ذدك

نعتم ادتغك ا٢تودى عك، وعتوجب  تيهم أعضا أخذ دروس م  ١تيتيفُت م  كي اأئيفك ا
  ا فهيفاً هنحوؿ ادتارعخ ا٢تودى ي وادقيم اديياسيك واعجتيفا يك ا٢تودى عك حىت عفهيفو 

. و  حاؿ إخفاؽ هتعس اأئيفك ورسوهبم   اعمتحانات ا١تقترة د  ٭تصتوا  تؤ كامالً 
ا  تؤ نأشَتات اإقامك. وه ذا ععتق  ود  ٭تصتو  ،نتخيص ٔتيفارسك ادو ظ وا٠تطابك
                                                 

 .  نبيل شبيب، مستقبل المسممين في الغرب، إسالم أونالين (1)
 .  ة، موقع الجزيرةغراهام فولر، المسممون والتعددية الثقافي( 2)
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ه  نتك ادقيم اديت  ،اأوروبيوف بضتورة أف ن وف دتيفواطىُت   ٣تتيفعاهتم قيم واح ة
 نش ي اد قافك ادغتبيك واجملتيفع ادغتيب.

أف ادتح ي  )٣تتك واشىط  كوارنتيل( (ٔ)اد عاتوماس  اأمتع   «نييفوث »عتى 
 داخت  وخارج . :بع افمي اإسالم  ادذي نواجهمي أوروبا اديـو د

 زدك   ، عقتض  م  أوروبا إدماج اأقتيات اإسالميك اديت نعيش داخليال يتحدال
ك َت م    ععتربه)  اٞتيتوهات(، إع أهنا نتزاع  دٯتوجتافياً، بش ي ستعع ج اً، وهو ما 

د بتوماس  ا وععتق . اأورويب اجملتيفعاأوروبيُت مه دًا دتهوعك اٞتيفا يك ادغتبيك، ودقيم 
وادوصوؿ إىل صيغ م تؤ دتتعاعش،   وقت ٖت ث فيمي  اعن ماجاأمتع   أف ادتيفىع    
وأ٫تها نىام    د ا١تيتيفُت، م  شأنمي أف عيتم أوروبا  أوروبا،ٖتوعت دٯتوجتافيك داخي 
اعجتيفا  ، بي وعفتح اأبواب أماـ صتا ات داختيك،  واعهتزازإىل حادك م  اعضطتاب، 

كشفت استطال ات دتتأي    نىام    ودق اد وديك.  ادتح عاتوبا ضعيفك أماـ ٕتعي أور 
أنصار اٟتتكات ادعىصتعك   أك ت م  بت  أورويب. وبادتغم م  أف هذه اٟتتكات مل نصي 

، فإف ادتوقعات نشَت إىل أنمي دا٫تاً  بع    ادع ع  م  اد وؿ اأوروبيك إىل أف نصاح خطتاً 
اميك خطت حقيق    اديىُت ادالحقك إذا مل نتخذ اإجتاسات سي وف ٢تذه اٟتتكات ا١تتى
 .اد افيك دتوقوؼ   وجهها

 عالقة المسم  بغير المسم :
  عقوؿ ا١توىل  ّز وجّي:  بأهنا دتتعارؼ، (ٕ)عقتر اإسالـ ادعالقك بُت اداشت

              
غَت ا١تيتم ديس (، وأف نعاعش ا١تيتم مع ٖٔ) اٟتجتات:      

                                                 

 .  م3333الدراسة ترجمت ونشرت في العديد من المواقع العربية، نقاًل عن المجمة الصادرة في صيف ( 1)
م؛ فيصااال مولاااوي، المفااااهيم األساساااية لمااادعوة 3336عصاااام البشاااير، مااامتمر اإلساااالم والغااارب، الخرطاااوم، ديسااامبر ( 2)

 .  اإلسالمية في بالد الغرب 
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ٔتيتى ت ماداـ   إطار ادعالقك ادعادعك دوف هت ع  دتيفيتيفُت أو ا ت اس  تؤ اد ع ، وبُتَّ 
         ساحانمي ونعاىل أساس هذا ادتعاعش بقودمي: 

                  
 

  دمي أمت خَت بي ق  عتطور ادتعاعش إىل أف ع وف نعاونًا إذا كاف اد ا  .(ٛ:ا١تيفتحىك)
دت في دار عبد اهلل بن جدعان حلفاا ما ـلقد شه» وؿ اهلل ػرس عقوؿ ونفع دتىاس،

 .(ٔ)«أحّب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في اإلسالم ألجبت
وقتر اإسػالـ  ػالقك ادقوميك وادوط ، ٔتعٌت انتيفاس اإنياف إىل بيئتمي وبت ه، مامل 

اد ع  و٤تاربُت دمي، دذدك وصف ادقتآف بعث اأناياس إىل عتحوؿ اآلختوف إىل أ  اس ٢تذا 
 (،ٓ٘:هود) (٘ٙ:اأ تاؼ)    أقوامهم باأخوة )اإنيانيك(: 

 (.ٖٙ:ادعى اوت) (ٗٛ:هود) (٘ٛ:اأ تاؼ)      
كيفا أع  اإسالـ ادرب بادواد ع  رغم كفت٫تا، إبقاس ونأعي ًا دتتحم، رغم أف ذدك ععٍت 

ك وادعطف، ود   هذه ادعاطفك اإنيانيك وادعالقك اداشتعك ودييت اٟتب اإٯتاين احملاك وادصت
وادذي خص بمي ا١تيتيفوف. وهذا  ا اهلل ب   ا اهلل ب  أيب اب  ستوؿ عه د أباه إف مل ععتذر 

 رغم ا ًتافمي ْتامي دمي وبته بمي، د   ديس  تؤ حياب اد ع . دتتسوؿ 
يك وما ق  عىتج  ىمي م  ٤تاك رغم كفت وم  هذا أعضًا جواز ادزواج م  اد تاب 

ادطتؼ )اآلخت(، د   احملاك هىا فطتعك وديس دعىيك، ٔتعٌت أنمي ع عييفح ٢تا بادتجاوز، 
       دغَتهم:  -ادعفوي–وق  ذكت اهلل حب ا١تتمىُت 

 (.ٜٔٔ)آؿ  يفتاف:
أي ادتفتعق بُت أنواع اٟتب م  جات  فطتي وإٯتاين  -و تؤ هذا اأساس 

ن وف ادعالقك مع غَت ا١تيتم، ٔتعٌت اٟتب دمي وادصتك بمي، وهذا عتك ه أعضاً  - ي قائ
                                                 

 والكالم عن هذا الحمف ذكر في البداية البن كثير بإسناد صحيح. سيرة ابن هشام،  (1)
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      : قاؿ نعاىلفطتة اهلل ادىاس  تؤ حب ادشهوات . 
          

. (ٗٔ:آؿ  يفتاف)          
َيا النَِّساُء َوالطِّ  : »وعقوؿ رسوؿ اهلل  نـْ يُب، َوُجِعَل قـُرَُّة َعْيِني ِفي ُحبَِّب ِإَليَّ ِمَن الدُّ

 (ٔ).«الصَّالةِ 
واحملاك  تؤ أسػاس اد ع  ه  اأصي وه  أ تؤ درجات اٟتب، وهذا عقتض  ادتربأ 

          قاؿ نعاىل: م  أ  اس اد ع ، 
           

 (.ٕٕ:اجملاددك)
ت وحاّد اهلل ورسودمي، وديس فقط ١ت  فا١تودة اديت هنؤ اهلل  ىها   هذه اآلعك ه  ١ت  كف

ذكت .. كفت، بي هو م  زاد  تؤ كفته أنمي ٭تاّد اهلل ورسودمي، و٭تارب اإسالـ وا١تيتيفُت
 ى ما  ، رض  اهلل  ىمي،أف هذه اآلعك نزدت   أيب  اي ة ب  اٞتتاح ،ادشوكاين   نفيَته

 .قتي واد ه   غزوة ب ر
م  طتح هذا ا١تفهـو وأصتمي وما عىتج  وعاقؤ اديتاؿ: هي كي كافت حتيب؟ هىاؾ

 ىمي م  إباحك دممي ومادمي ومعامتتمي بأخالؽ اٟتتب كجواز اد ذب واعحتياؿ. اد افت 
هو م  أ ت  ا١تيتيفوف اٟتتب  تيمي أو  تؤ دودتمي،  -كيفا قتر فقهاس اإسالـ–اٟتتيب 

 وخالؼ ذدك، فاأصي   حاؿ اد افت أنمي غَت حتيب. وأحيانًا نقع معاه ات بُت
ا١تيتيفُت واد فار ٦تا عوجب  تؤ ٚتيع ر اعا٫تا )ٔتا فيها ا١تيتيفوف( اعدتزاـ هبا. وهىاؾ 

 حادك ثاد ك دت افت وه  )خالؼ اٟتتب وخالؼ ادعه ( احتيفاديك اٟتتب. 

                                                 

 الترمذي وأحمد والطبراني في األوسط والبيهقي في السنن.  أخرجه (1)
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)اأصي   ادعالقات بُت ا١تيتيفُت وغَت ا١تيتيفُت  (ٔ)عذكت ك َت م  ادفقهاس أف
. ودو أردنا أف ٪تّحص اٟتتب( ود ىهم مل عتع وا بذدك ما عت و٫ّتمي ك َت م  ادىاس اديـو

هنم عقص وف بتتك ادعاارة )أف إ :مقصود ادفقهاس    صتهم حيب دغك  صتنا دقتىا
اأصي   ادعالقات بُت ا١تيتيفُت وغَت ا١تيتيفُت احتيفاؿ اٟتتب( وديس حتيفيك اٟتتب. 

 ساب.زع صفك اٟتتيب أقي ػوذدك واضح ٦تا عذكتونمي م  أح اـ نتعّتق بى
و ى  ٘تحيص  ػتك ادقتاؿ )دت افت( ٧ت  أنػها اٟتتابك وديس اد ػفت، ٔتعػٌت أنمي ع عيتحق 
ادقتي د فته، ودو كاف هذا صحيحًا ما نتؾ ا١تيتيفوف   ادات اف اديت فتحوها أي ٥تادف 

، ودو كاف  (ادغَت)  نعامتمي مع  عىطتق فاإسالـدإلسالـ، وأبادوهم    ب تة أبيهم. دذدك 
اٟتتب. وق  ورد   ذدك اد  َت م   عم  أّف اأصي   ادعالقك معمي ه  اديتم  ،اً كافت 

           :ادىصوص ادشت يك، قاؿ نعاىل
     :وقودمي نعاىل ،(ٜٓ:ادىياس)     
 ظتمٌ ع وف ف أدتحتب ابت اًس، إع  زعػعى ع فاإسالـ ،(ٔٙ:اأنفاؿ)     

 ؛أما ما   ا ذدك فال إكتاه   اد ع  دتىاس،الـ ػادك اإسػم  ناتيغ رس ومىعٌ  وا ت اسٌ 
ا١تخادفك. واإسالـ ع ته اٟتتب، وععترب   ٣تتدفاداا ث  تؤ ادقتاؿ هو اع ت اس، وديس 
    :اهلل هبا  تؤ  ااده ٯت كّف ا١تتمىُت    ادقتاؿ م  ا١تى  اديت 

 (.ٕ٘اأحزاب:)  
 ،(ٕ)ومتةعغَتِّ م  أٝتاس صحابتمي ادذع  نييّفوا ْتتب  ،ادىيب اد تًن  كاف بي

غَت  معد تاهتمي دتحتب وأٝتائها، فهذا هو اعٕتاه ادعاـ أو ا١تيار ادذي عضاط  القتىا 
ميًتش ع    ذدك ب تاب رهبم ناارؾ ، هذا ذهب ك َت م  ادفقهاس ىلإا١تيتيفُت. و 

           : ونعاىل
                                                 

 .  فيصل مولوي، المفاهيم األساسية لمدعوة اإلسالمية في بالد الغرب (1)
 .  لمدراسات اإلسالمية، منتدى التاريخ ونيس المبروك، المسممون في الغرب، أستاذ الفقه بالكمية األوربية (2)
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ا َأِو » : ادتسوؿ اد تًن وبقوؿ، (ٛ:ا١تائ ة)    َأل َمْن َظَلَم ُمَعاِهدا

ْوَق َطاَقِتِه َأْو َأَخَذ ِمْنُه َشْيئاا ِبَغْيِر ِطيِب نـَْفٍس َفَأنَا َحِجيُجُه يـَْوَم  تَـَقَصُه َأْو َكلََّفُه فـَ انـْ
 .(ٔ) «اْلِقَياَمةِ 

فتييت دار حتب، كيفا ز م بعضهم، ذدك أف  -باٞتيفتك  -أما واقػع بالد ادغتب 
رغم غياب دار  -باٞتيفتك -ا١تعّوؿ  تيمي أف ادغتب ٯتيي إىل أف ع وف دار  ه  ود وة 

 اإسالـ با١تعٌت اٟتت  ٢تا، وانع اـ دار اٟتتب   ادواقع اٟتقيق  ا١تعاش.
 ا   ب ا ا  ادتٛت  و١تزع  إعضػاح ادقضػيك نىقي هىا باختصار شػ ع  ْتث دتشػيخ 

 حوؿ ا١توضوع: ادعزعز ادعقي
فأما اأددك م  كتاب اهلل فه  ، ا١تيتيفُت بغَتهم هو اديتم أف اأصي    القك»

 :  تؤ أربعك أنواع
اديت أمت اهلل نعاىل فيها باديتم، وحث فيها  تؤ قاودمي م   اآلعات: النوع األول -
       كقودمي نعاىل:   ،ادتجوس إديمي حُت ،اد فار

                 مي: ػ، وقود(ٕٛٓ :اقتةاد)
             :ميػ، وقود(ٔٙ:اأنفاؿ)

 ،(ٜٓ:ادىياس)    
اديت قي  اهلل فيها اأمت بقتاؿ اد فار   حاؿ ا ت ائهم  اآلعاتي: النوع الثان -

        كقودمي نعاىل: ،  وظتيفهم دتيفيتيفُت
   ، وقودمي:(ٜٓٔ:ةاداقت )       
              

 .(ٓٗ-ٜٖ:اٟتج)       
                                                 

 .  داوودأبو  أخرجه( 1)
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مي ػاديت أباح اهلل فيها صتك وبت اد فار ادذع  مل عقانتونا كقود اآلعات: النوع الثالث -
                 نعاىل:

  (.ٛ:ا١تيفتحىك)       
 ..          قودمي نعاىل : : النوع الرابع -

ها دييت ٔتىيوخك وع ػاديتف  تؤ أن ٚتهور: رٛتمي اهلل ،الـ اب  نييفيكػقاؿ شيخ اإس
 تؤ اد ع ، وادقتاؿ ١ت  حاربىا، فإف أستم  فال ن ته أح اً  ،٥تصوصك، وإ٪تا ادىص  اـ

ف أ أهي ادقتاؿ ع نقتتمي، وع عق ر أح  قط أف عىقي  صم مادمي ودعىمي، وإذا مل ع   م 
إسالـ  كته أح ًا  تؤ اإسالـ، ع ٦تتىعًا وع مق ورًا  تيمي، وع فائ ة  أ رسوؿ اهلل 

  (ٔ).ستم قاي مىمي ظاهت اإسالـأم ي هذا، د   م  
، َوَسُلوا اللََّه  » :قوؿ ادىيب  مىها ،أما اأددك م  اديىك ف  َتة ل تـََتَمنـَّْوا ِلَقاَء اْلَعُدوِّ

أختجمي  «ا َلِقيُتُموُهْم فَاْصِبُروا َواْعَلُموا َأنَّ اْلَجنََّة َتْحَت ِظالِل السُُّيوفِ اْلَعاِفَيَة، فَِإذَ 
وهذا ع ؿ     ادتغاك   اٟتتب و٘تٍت دقاس ادع و، حيث هنؤ ادىيب  اداخاري   صحيحمي

 .إذا قامت أسااهبا  تؤ أف حادك اٟتتب حادك طارئك، ع عشتع دتيفيتم أف عتيفىاها إع
ت ع  ػتكوف فيها هم ا١تعػػػػػػػػتكُت، كاف ا١تشػػػػا١تش ها ض ػػػػػػػاديت خاض يب توب ادىػػػػػح 

تم ػػػػػي مع اد فار اديػتة، وهذا عتك  أف اأصػػػػػػػػػػمااشتة أو غَت مااش أو ا١تتيااُت بأسااب
وا١تتوانت م  ، عا ؤهم بذدك كاف اأصي معهم اٟتتب د اف ادىيب  ع اٟتتب، ودو

إىل ا١تتوؾ واأمتاس، ود ونمي ٢تم  ي ادىيب رسائ. (ٕ)أنمي مل عا أ أح ًا بادقتاؿ سَتنمي 
ع ؿ  تؤ أف اأصي اديتم، ودو كاف اأصي اٟتتب ١تا أرسي إديهم  باد خوؿ إىل اإسالـ

  ( ٖ).ا١تيتيفُت وأعضاً اإٚتاع، حيث نقي انفاؽ ؛بعث إديهم جيوشاً دتيفحاربك رسائي، وإ٪تا

                                                 

 . 333 –336ص  ،السياسة الشرعية (1)
 .  .333ص ،رسالة القتال ،ابن تيمية( 2)
 . 38/333 ،مجموع فتاوى ابن تيمية (3)
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وا١تاد يك  وزاد اٟتىفيك -صاياف نمي ع ٬توز قتي ادىياس وادأ يفاًل باد ابت م  اديىك، 
وادفالحُت   حتثهم،  ،واأجتاس، وادعجزة ،وادزمٌت ،واٟتىابتك: ادتهااف وادشيوخ، وادعيفياف
قادوا دوكاف اأصي مع اد فار اٟتتب ٟتيفتهم  تؤ  إع إذا قانتوا أو شاركوا بتأي أو إم اد،

ادقتاؿ إ٪تا هو ١ت  عقاني دفعاً  هتعس، واست ىاؤهم بتهاف  تؤ أف اإسالـ، ما ساغ است ىاس
 توف، أف ادقتاؿ هو ١ت انَ قَ ادصواب أهنم ع عػُ »قاؿ شيخ اإسالـ رٛتمي اهلل:  دع وانمي،

 .دكذعقانتىا، إذا أردنا إظهار دع  اهلل فال عااح قتتهم جملتد 
 ،كيفتحتك أوىل ف اأصي    القك ا١تيتيفُت بغَتهم هو د وهتم إىل دع  اإسالـإ

فف  هذه  ،اد اَت، ود ت أمم اد فت د ع  اإسالـ امت هبذا اٟتيفي اد  ويفإذا ما ق
 : أقياـ ثالثك اٟتادك عىقيم اد فار إىل

٢تم ما  ،خوانىاإتعس ػدعىىا، فه تجيب مىهم د  ونىا، وععتىقػم  عي: القسم األول
       دىا، و تيهم ما  تيىا، قاؿ نعاىل: 

 ( .ٔٔ:ادتوبك)    
الـ، د   ع عقف   طتعق د ونمي، وع ػع عقاي اد خوؿ   اإس م : الثانيالقسم 

فهتعس  ،سواس كاف م  أهي ادعه  أو مل ع   ،ديىا اديتمإإديمي، وعتق   عقاني م  ع  و
أمت  حقهم ا١تيا١تك، ما مل ععت وا بقوؿ أو فعي، و تؤ هتعس ٖتيفي اآلعات اديت اأصي  

       كقودمي نعاىل:  ،ها اإحياف دت فاراهلل فيها باديتم، وأباح في
               

 (. ٛ:ا١تيفتحىك)  

عتفل اد خوؿ   اإسالـ، وعقف   طتعق د ونمي، أو عىقل  م : القسم الثالث
أو ععت ي  تؤ أح  مىهم بقوؿ أو فعي، أو ٮتطط دذدك ميتقااًل،   ه ًا مع ا١تيتيفُت،

 - الـػػػػػػػػوه  ا١تتحتك ادتاديك د  وهتم إىل دع  اإس -قهم اٟتتب   ح فهتعس اأصي
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     هتعس ٖتيفي اآلعات ادواردة بقتاؿ ا١تشتكُت كقودمي نعاىل: و تؤ
      مي: ػ، وقود(ٖٜٔ:اداقتة)     

      ، وقودمي: (ٜٕ:ادتوبك)  ... 
 (.٘:ادتوبك)

عقانتىا، إذا أردنا إظهار دع   اهلل: ادقتاؿ هو ١ت رٛتمي  ،قاؿ شيخ اإسالـ اب  نييفيك
           اهلل، كيفا قاؿ نعاىل: 

 (.ٜٓٔ:اداقتة)    
 الـ أوػفأما ادذع  قانتوا أهي اإس ،ادىاس صىفاف» رٛتمي اهلل: ،اـ ادىوويػاإم وقاؿ

عتوعهم  أجتوهم    أوطاهنم أو أ انوا  تؤ ش س م  ذدك فيف  ادظتم ا١تىه   ىمي أف
دت  وة سايتها، وأما  حواػا١تيتيفوف، و٭تيىوا إديهم، و٢تتعس وأم ا٢تم شتع ادقتاؿ ديفي

إحياف إديهم واداذؿ ٢تم، ودو كاف ا ادذع  مل عفعتوا شيئًا م  ذدك فال  تؤ ا١تيتيفُت  
فعيؤ أف ع وف فيمي قوة ٢تم، مع أف إضعاؼ ادع و  هتعس ٦ت  أمت بقتا٢تم ١تا ساغ ذدك،
 (ٔ) .«احملاربوف ب ي وسيتك م  أخص ما ععٌت بمي

وبىاس  تؤ ذدك، فإف طايعك ادعالقك بُت ا١تيتيفُت ا١تقييفُت   ادغتب وشعوب نتك 
كجزس م    -الـ وأح امميػػػػػػ  ما ع ٮتادف قوا   اإس -ىهم ادات اف نقتض  ادتزاـ قواني

 ه  اإقامك بُت ظهتانيهم.. و تؤ ادتغم م  أف هىاؾ بعل اأصوات اديت ٖتذر م  
اإسالـ   ادغتب وهتوِّؿ م  صتاع اٟتضارات )رغم أف اإسالـ مىتصت ع ٤تادك كيفا بُتَّ 

ار هذا اأمت، بي ق  ع وف م  إع أنمي ديس م  ا١تصتحك إظه( ذدك ادصادؽ اأمُت 
ادعيفي  تؤ إزادك اٟتواجز بيىهم وبُت ادغتب اد افت، دييهي  تيهم اداقاس  -٢تم -اأنيب 

 م  جانب وإعصاؿ رسادك اإسالـ باطيفئىاف وأماف دوف هت ع  وو ي  م  جانب آخت.

                                                 

 .  3/38 ،شرح مسمم (1)
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 حّتى ننتهي من العالقة الخطرة

 بين اإلسالم والمرأة
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 نػػػمل اجهات ػػػ ت اتمث اج يف ّمػػػل   ا ػػػػرمب  ،يَػػػل ارن ػػػرة ارلربيػػػل رشكػػػػقـ  مػػػل ةػػػ      ػػػ ت     ريػػػػلبُنِ  
ق يل ػ ق  ت ار دين اإلكحبيث أص حل   مل ارس حل اردمريل، كقـبرمز اإلك إث ذرُيض ؼ  ..ارصمي يل

ارن ػر إث أةػ  ؿ االم يفػ    ، ات ر ارػمل  تلػ ال تُفسَّر إالّ ب ههن   ق  ت رمشلب ارسي كي ماالت يف  ي
 .  مله اردي مل  ش ها   يي هلمم ركل  ل  أيػتلم  رشكقـ  ن ارزاميل ات نيل محدى ،

 

ارلدم اتّمؿ رملرب. محىت ق    - مىه اردين ار  ين   ارل مل -ر د أص ح اإلكقـ 
، ي ػػػػد اػػػ ف ىػػػػملا ارػػػػدين،  ػػػن ارلػػػػراؽ إث  صػػػر  ػػػػرمرا  بفمسػػػػ ٌن ـٕٔٓٓكػػػ  يف   ٔٔ

مأيل مسػػ  ف ماازا،ػػر، يل ػػ  أىػػّس ف ػػر يسػػ نفر اػػ  ح ه ػػل إث االحػػ اس  نػػو   دافػػ  
مف رج حدمدى .

 بًن ارػػػا ا مػػػل  هتػػػهدة ق ػػػ  ، أصػػػ حل ار لػػػـٕٔٓٓكػػػ  يف   ٔٔمى ػػػملا،  نػػػمل 
ماردارّػل  مػػل ارصػداـ بػػٌن اإلكػػقـ  «غهف ار ن ػػ»م « راػز ار اػػ رة ارلػ جي»اال  ػدا   مػػل 
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ماردمي را يػػل، أم بػػٌن اإلكػػقـ مارلػػرب، أم بػػٌن اإلكػػقـ ما داخػػل، أا ػػر ركػػهف    ػػن أ  
مقػػػػل  ضػػػػل، بػػػػ  أصػػػػ حل ىػػػػي اجليػػػػ ر ارػػػػملى  رف ػػػػس مربميػػػػ  اإلكػػػػقـ. ر ػػػػن ىػػػػمله 

ُ يّْمػػل ار ل
 رضػ ت تلػػهد تػػملمرى  إث أي ػػ ر ُ سػػَ  ل ينػػ ىز  يفرىػػ  والؼ ارسػػنٌن، تػػرم  اج

اايف  يػل إرما   علمنػ  مشػػّك   إ   ميػل ات   خ ػػ  يه ػ    ػػ ، إذ ال يزيػدى  اػػ  مػزاع تديػػد 
إالّ ركهف  .

 نمل اجهات  ت اتمث  ،َيل ارن رة ارلربيل رشكقـ  مل ة       ت     ريلمقد بُنِ 
 يف ّمػػل   ا ػػػرمب ارصػػػمي يل، مارػػػا ت مػػػهرت بشػػ   دا،ػػػس  ػػػ. حػػػرب ار حريػػػر اازا،ريػػػل. اج

 ػػػ  »مّٔػػملا ارصػػػدد، يػػػرف اتي ػػػ ر ارسػػػ ،دة  ػػػن اإلكػػػقـ   يرمسػػػ  يلَ هِرىػػػ  بهضػػػهح دا  
  سعلػ  بلضػ ه ترح مل يند   بلػد   ارػملاارة اره نيػله مىػملا  ػ ػ، مى« ليف رػاالك-بلد

رمس  ظ ىرة غًن  ف ه ل ب  حىّت غًن   درل.يل   ترّكخ اجسميفٌن   ي

 إث ىػػمله اتكػػ  ب اة ّصػػل بفرمسػػ  أكػػ  ب أفػػرو   لّم ػػل بػػ مز اإلكػػقـ ُتضػػ ؼ م
. مارن يال ىي أف  ق ػ ت ار ػدين (ٔ) مل ارس حل اردمريل ا ل ًن  ن اجل رضل ارسي كيل

ت يفػ  ي. مى ػملا اإلكق يل ص رت ال تُفسَّر إاّل ب ههن   ق  ت رمشلب ارسي كي ماال
يرف ارن ر إث خم مف أة  ؿ االم يف   رشكقـ  ػن ارزاميػل ات نيػل محػدى ، مي ػ   رمف ػرة 

سػػػ
ُ
  أّ  ةػػػػ    ػػػػن أةػػػ  ؿ مم ركػػػػل ىػػػػمله اردي مػػػل أم اج  ر ػػػػل ّٔػػػػ  ػ ،دة، علػػػػَ  ل ارسػػػػػاج

 شػ ها   ييػو. مى ػػملا، يحػىّت وريػ ت االمػػد  ج ارنفيسػل ارػػا يزفػر ّٔػ  ىػػملا ارػدين تصػػ ح 
 ل رمشّك.  رض

،  ػػدـ ارشػػلهر دبػػدو أ يػػل «صػػراع ا ضػػ رات»م ػػن م ػػ ،ن ارن ػػ ش اجصػػ ن. حػػهؿ 
 ،  ػػػػػ  ار ف ػػػػػك ار ػػػػػدرعي رملػػػػػرب ،ار حػػػػػدي ت ا  ي يّػػػػػل ارػػػػػا ي رح ػػػػػ  اإلكػػػػػقـ اريػػػػػـه

أم اال  اؼ ب ر لدديل.  ،ما داخل

                                                 

 م.ٜٜٚٔ، باريس، «هل عمينا الخوف من اإلسالم؟»زاري، يج. س :نظرا( 1)

.Cesari, J., Faut-il avoir peur de l’islam ?, Paris, Presses de Science Po, 1997 
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عن اإلسالم: (essentialiste) النساء المسممات كموضوع لمحديث الجوهري

ةػػػػر ؤ  ػػػػ  مفػػػػ  اج (ٔ)ر إث ارلققػػػػل اجراَّ ػػػػل بػػػػٌن اجػػػػرأة ماإلكػػػػقـ ماتصػػػػهري مهيليُن َػػػػ
َُشػػػهّْه. ي رنػػػ

ز ل ارل ر ػػػل  مػػػل ارػػػرأ  ارلػػػ ـ، مأحي مػػػ   حػػػىت  مػػػل ار ح ريػػػ  ارسهكػػػيهرهتّيل ػاج
)االت يف  يل( ارا هت ّس ب رنس   اجسميف ت   يرمس ، ذبل  ارصحهة اردينيل ُ راديػل  دا،يفػ   

. مب ْ ِ  ػ ر ارػدين ماتصػهري مهيل   قز ػٌْن ّٔػملا ارشػ  ، أصػ ح (ٕ) مهيل مرم  ػرؼرألصهري
ار حث   االف قي ت اجهتهدة بٌن اردمؿ اتمرمبيل خبصهص    مل اجرأة بصفل    ل، 
ماجػػرأة اجسػػميفل بصػػفل ف صػػل، ي ػػدم  ػػدهل ارف ،ػػدة. مهلػػملا يػػرف اا ػػ  ّٔػػمله االف قيػػ ت 

سػػػَ إل  ػػػن اإلكػػػقـ ماجسػػػميفٌن الن صػػػر غػػػًن االت يف  يػػػل مار   ييػػػل يلػػػ
ُ
هد إث ار صػػػهر اج

  يف ةيل ال  . حداخل ارلرب مال  . ُدمْػَيهِيَّ و. م ن  يّّ إذف أف ي ـه ىؤال  احملّممهف بربط 
ربّرر اجرأة اجسميفل االت يف  ي مار     ب جرمؽ  ن اإلكقـ مار دين. م  أغمب اتحي ف 

قػػرا ة كػػ حيل رمنصػػهص أم ة  بػػ ت بلػػ  ارف  ػػ  ،  يػػرف ىػػمله ار ح ريػػ  تل يفػػد  مػػل
دمف ارن ر إث ار رمؼ االت يف  يل مار  رخييل اجقبسل  ي ة ارنس   اجسميف ت. 

ربػػ مؿ ذبػػ مز ىػػمله ارن ػػرة اجصػػ َنلل إث  ،(ٖ)م سػػن ا ػػج تهتػػد  ػػرؽ ربميػػ  أفػػرو
 ؽ االت يفػػ  ي. م     مػػل اجػػرأة اجسػػميفل، متنيفػػمل بلػػٌن اال   ػػ ر ار ػػ ريخ مار   يػػل مارسػػي

                                                 
 .ٙ٘ٗص  نظرا (1)
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إ ػػ ر آّ يفلػػ ت اإلكػػق يل، أخ  ػػل ىػػمله اردراكػػ ت أف ا اػػ ب أصػػ ح ير ػػز أخنػػ   يػػ ة 
يػػػػػديهرهتي ار ػػػػ ،س بػػػػػٌن االحػػػػ قؿ إث اج  م ػػػػل ار   ييػػػػػل، مصػػػػ ر  هضػػػػػه    رم حػػػػّد  ات

اإلكقـ ايفس هدع رِِ َيس ارس  ف اجس ليَفرين، مارلرب ا هة اك ليف ريل. ي حهََّؿ ا ا ب 
 ر ز رميف  م ل مرألص رل ار   ييل رميُفضَ  دين.  إث

، أّاػػػػػدت بلػػػػػػمحػػػػػىّت   أمرمبػػػػػ  ارػػػػػ  ـ ّٔػػػػػ  ػ   تمػػػػػك ارػػػػػا قػػػػػػ ت،  ػػػػػػ  اردراكػػػػػػيـه
بلػد أف كػّم ل اتضػها   مػل ىػمله  ،، تلّدد  لػ ين ا اػ ب«غ ك  ر»م «ُفْسُرف ي ر»

ػػن، مار ػػرم  ... ؼ ارسي كػػيلاجلػػ ين ارر زيػػل اج  مفػػل بػػ ف قؼ ار   ػػل االت يف  يػػل، مارسّْ
إخل. 

ميػػػػملىب وفػػػػرمف إث ارػػػػربط بػػػػٌن ا اػػػػ ب ممػػػػهع  ػػػػن ارنشػػػػ ط ار حػػػػرر  ارنسػػػػه  
ه (ٔ)إذ يل  ممػػػو ةػػػ ق  ف ّصػػػ    ػػػن أةػػػ  ؿ ربػػػّرر اجػػػرأة   ارلػػػ مل اإلكػػػق ي ،اإلكػػػق ي

مو يسيفح ب ّ  تنيايد دبهاا ل ار لًّنات االت يف  يل ارليفي ل ارن مجل  ػن ار يفػدين. إحيث 
رف ي ت مارنسػ   ارشػ ب ت   ارلػ مل ارلػرت يرتػدين ا اػ ب ح ريّػ     اجػدف ي رلديد  ن ا

ار ػػ و. مغ ر ػػ    ػػ  ي ػػهف ارليفػػ  مار نّ ػػ  مراػػهب اجهاصػػقت أكػػ   رميفػػرأة اج حاّْ ػػل، 
بس ب ارلدماميل ارا قد ت لرض هلػ  اجػرأة ارػا تلػ  ر   ات ػ ان ارليفه يػل بػردا  ففيػف 

ق ػػػل  مضػػػيف م   رمسػػػمهؾ احمل شػػػس، مرػػػملا ي ػػػه يسػػػيفح رمف ػػػ ة مه ػػػ    ػػػ . ي  اػػػ ب ي ػػػهف  
بػػ ةرمج  ػػن ار يػػل مارػػملى ب إث اا  لػػل مإث  ػػ مل ارشػػل ، دمف إخػػ رة خمػػ مؼ ارل ،مػػل 

مآّ يف. أم ردمد يلم يف  ارسم يل. 

يي ػػدم ا اػػ ب ر ػػػزا  رمحفػػ ظ  مػػل ار   ريػػػد، ممّػػ  علػػ  اجسػػػميفٌن ال يشػػلرمف أهنػػػس 
ف بِ مػػداهنس  نػػمل خقخػػػٌن ػػػػػػػار   ييػػل     ػػّب ريػػ ح ار لػػًن ارػػا تلصي ػػدما اػػ    ّه ػػ هتس 

ل اجػػرأة رى مػػ   ا ػػًنا    فضػػّس ىػػمله اررغ ػػل   ا فػػ ظ  مػػل ػػػػػ حل    مػػػػػػػنل. مقػػد أصػػػػػػػػػك
                                                 

 .  نظفران.ا سموااة ذكسفازو قو ااا(1)
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اهلهيل ار   ييل. مال ي لمإل ات ػر،   ا ػًن  ػن اتحيػ ف، دبح مرػل اررتػهع إث ارػهرا  حيػث 
فػػ ة، متػػهّرٌن أدمارا  تديػػدة ب ج  رمػػل  ػػ. اق حيفػػل ارنسػػ    يػػداف ارشػػل  فػػقؿ ىػػمله ار

مضليل أ   هتّن أم تّداهتّن. ر ػن  مػل ىػمله ار لػًنات أف تسػ  دـ رلػل ار   ريػد متنػدرج 
   االك يفراريل حىّت ال ُتصَدـ ّٔ  اايف ىًن. 

ي  اػػػ ب ىػػػه ارػػػمل  ي ػػػهّث ب ري ػػػل ر زيػػػل   يّفػػػل االم  ػػػ ؿ ىػػػمله  إف اػػػ ف  ،مى ػػػملا
 اا  لػػػل أم   ارليفػػ  ي لػػًّن، يػػػرف ذرػػك ال مػػدث إالّ بػػػ ح اـ ارسػػمهؾ   اتكػػرة أم  

بفضػػػ  ا اػػػ ب. م ػػػن ىػػػملا  ،ار ػػػرؽ ماتةػػػ  ؿ ار   ييػػػل اة صػػػل ب ر   ريػػػد اإلكػػػق يل
اجن هر، مي ن ا    ره مكيمل مسػهيل مإكػق يل ي يػل رمهصػهؿ إث ا داخػل، أ  ىػه تػهاز 

مرتليل ب  داالِّ  مػل اتدمار ااديػدة كفر رمحريل. ميص ح ا ا ب حين   ري   رادي   ر
ارػػػا  ػػػ  اػػػ ف رمنسػػػ   ار يػػػ ـ ّٔػػػ  رػػػهاله، أم اػػػ ف  مػػػي ن أف ي ػػػ م ن  ػػػن أتم ػػػ    تػػػّه 

 شحهف ب رلدامة. 

أّ ػػػػ    ح رػػػػل متػػػػهد اإلكػػػػقـ انيقميػػػػل، يػػػػرف اهلهيػػػػل اإلكػػػػق يل  رت  ػػػػل ب شػػػػ ي  
مؼ ا ػػمله. مأ ػػ  ارنسػػ   ار ها،ػف اردينيػػل مارلرقيػػل، مب ػػدرة اجػػرأة  مػػل ار حػػّرر   ظػػر 

 مػػل  ري ػػل ارلػػي  ارػػا  لي ػػ ا ػػدي  ت   ػػد بػػ هلارة يػػرف ا اػػ ب يسػػيفح هلػػن ب حمل
م مل  قق  ّن ب مداهنّن. مهلملا جنػد أف أا ػر اج ػ ترات  ،أِرْفَن     بمداهنّن اتصميل

ّن ت مذمات أصػ  قُػػَرمّ . محػىّت  ػري   ن   ارتدا،ػو  ارمهايت اكػ يفررف   ارتدا،ػو ُ ِسػ
ارػػمل  يل ػػي ارشػػلر مأكػػف  ارهتػػوه مىػػه  «ا  يػػك»ت  ػػل ت ميديػػل  إمػػو ا اػػ ب أم 

يدّؿ  مل اك يفرار متهد رابط يرب  ّن دبا يف. وفر، حىت مإف اّن قد تلّهدف ارلي  
ىملا آّ يف. ااديد    يلاز بل  اررت ؿ  ن    آّ يف. ارفرمسي، ميلرين  ن أ هر

   ب رلققػػػ ت اجهتػػػهدة بػػػٌن كػػػ ،ر اتكػػػر ي يفػػػو. ما فػػػ ظ  مػػػل حاػػػ ّٔن يػػػرت ط أيضػػػ
اجسميفل   ا ّي ارػمل  تلػي  ييػو، حيػث يهتػد ضػلط ات يفػ  ي  ػن ةػنيمو تشػاي. 
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اػدري   مػل ةػري ّن محسػن كػمها ّن أ ػ ـ بػ قي   ،رب ت اتكر  مل ارتدا  ا اػ ب
أ ض   اايف  ل.  

ل ػػػّن مأّ ػػػ  اجراى ػػػ ت ارػػػقيت ُمرػػػدف أم دركػػػن   يرمسػػػ ، يػػػرف ا اػػػ ب ي  سػػػب  
،  ن ّن َ ن ترتديو اك ا بل  ت ر ماردي  ، مبملرك ي د تشلر بنيمّو  ل ين خم مفل سب    . أّمال  

ظمس ماض   د مال تس  ي. يل  أ  ةي  ر ليًن مضل  . مارف ي ت ارػقيت يُػرض  مػي ّن 
ا ا ب يرض   دمف رغ   ّن زبملنو  ند   زبرتن  ن مص يل أكرىّن  مي ّن. ر ػن ىنػ ؾ 

ري ت ذُبرّْْبَن اكػ  داـ ا اػ ب اضػيف ف رم حػّرر، إذ ىػه يسػيفح يلػق  بػ ةرمج ي ي ت أف
مارملى ب إث اجدركل دمف أف سب رس ارل ،مل رق بل ص ر ل تّدا  مدمف إخ رة ة ها  . ي ه 
يملػػب دمر ااسػػر بػػٌن احملػػيط اُتَكػػر  مآّ يفػػ. ارفرمسػػي، إذ علػػ  اجػػرمر بػػٌن ىػػملا مذاؾ 

ارف يػػػ ت. مىػػػه يسػػػ ّْ  أيضػػػ   حػػػّ  اجشػػػ ا     ارلػػػ ،قت أميػػػ س دمف َصػػػَد  ت تشػػػلر ّٔػػػ
اج لم ػػل بػػ جرمر  ػػن كػػّن ار مػػهغ إث كػػّن اررةػػد، مىػػي  رحمػػل صػػل ل تشػػلر يي ػػ  ارف يػػ ت 

ها  خبصػػهص ار لػػًّنات ار  ر،ػػل  مػػل أتسػػ   ّن أم خبصػػهص ارلققػػ ت ػبلػػدـ االرتيػػ ح كػػ
ارل ػػػػهر بػػػػٌن اتمكػػػػ ط مار ػػػػيس   يّفػػػػ     ىػػػػملا  ػػػػ. ااػػػػن  اعفػػػػر. متملػػػػب اجدركػػػػل دمرا  

اج  مفل. مى ملا، يرف تصّرؼ بل  اجلميفٌن اجّ سس ب إلقص   م دـ ار س  ح قد يؤّد  
إث ري  ىمله ارف ي ت ر يس آّ يف. ارفرمسي متل  بلض ّن ميِْمَن إث اررادي  ريل. 

ي. مأفػػًنا ، ىنػػ ؾ ا اػػ ب ارػػمل  ال  ققػػل الرتدا،ػػو مربيّفػػ  أ   ،ػػو ب رهكػػط ارلػػ ،م
إمػػو حاػػ ب ي يػػ ت  ػػن ارهاضػػح أهنػػّن ق لػػن أةػػها    ال يسػػ   ف ّٔػػ    االمػػد  ج   

ت ػػدهل  نآّ يفػػ. ارفرمسػػي. مىػػه مي ّػػ  اجماػػني رميفح ي ػػل  مػػل ارػػملات     يفػػ.  اػػز  ػػ
 لػػػػ مل مقها ػػػػد تهتي يػػػػل تبن ،ػػػػو. مىػػػػملا ا اػػػػ ب  ػػػػ دة   ػػػػ  ي ػػػػهف  صػػػػحهب   ب هتيػػػػو 
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مارػا قػد تصػ  إث ريضػو هن ،يػ  .  ، ركػو اتبػهافاالم   دات رشكػقـ ار  ميػد  ارػمل  مي
ػػػو يػػػػدّؿ  مػػػػل تػػػػدّين  ػػػػن مػػػػهع تديػػػػد ال   يػػػػ  رػػػػو   ارهكػػػػط ار  ػػػػ   ماالت يفػػػػ  ي  إمّػ
ارفرمسػػي. مقػػػد ي مػػم اى يفػػػ ـ ىػػمله ارف يػػػ ت ب إلكػػقـ حػػػّدا  علم ػػّن ين ضػػػمن   كػػػ ي  

   ػػ مل غػػًن  ا اػػ ب مي ػػ ر  بػػو   ارفضػػ   ارليفػػه ي، إذ ىػػه ميػػنح ّن يرصػػل  رم يفيّػػز
  يفّيز، مي ًن أكئمل حهؿ ار يس ارا ُبيَن  مي   اررابط االت يف  ي ارفرمسي.  

خيػػػػػّ    ػػػػػ  مال يػػػػػرت ط ارتػػػػػدا  ا اػػػػػ ب دم ػػػػػ   بػػػػػ ر   يإل ارشػػػػػديد رشكػػػػػقـ، يفػػػػػي
اجراى  ت،  ن ّن  ػن ال ت ػيس ارصػقة، أم قّميفػ  تفلػ ، مىػن يلػ ين بػنيهنّن ع مػن ار  ػًن 

 ن مجيل   يصيفن ر ض ف. يحا ّّٔن يدّؿ  مل أهّنّن م مرن ار يفهق.  ن أ هر اردين، ر نّ 
  آّ يفػػ. ارفرمسػػي. أّ ػػ  ارشػػ ب ت ارق،ػػي يرتدينػػو  ػػن قن  ػػل ذاتيػػل، ي رت ػػ   ّن ب رػػدين 

 أمخإل، مىّن أقدر  مل ارن هض بني   ،و. مرنملار    ال   
، ـٜٜٔٔكػػػنل، قػػػررت ارتػػػدا  ا اػػػ ب   ديسػػػيف   ٕٙم يفرىػػػ   « ف.»اعمسػػػل 

فػػقؿ  ػػن ربّههلػػ  ىػػملا  متمىػػي ت ػػن أف حػػرب اةمػػين زادهتػػ  ةػػلهرا  بػػ ره ي ماري  ػػل. م 
 راحػػ   ديػػدة  يم ػػد اػػ ف ار ح ق ػػ  ب ا  لػػل بدايػػل رم ف ػػًن ما ػػديث  ػػ. أصػػدق ،     
 هضػػػػهع ارػػػػدين، مةػػػػيئ   يشػػػػيئ   ةػػػػر ل   ت  يػػػػإل تلػػػػ ريس اإلكػػػػقـ  بػػػػد  ا ب رصػػػػقة،  ّ 

يٌح أمػػػين مل واػػػ  قػػػّط  ػػػس ػصحػػػ» ب  ػ ػػػ ت ارلملا،يػػػل،  ّ ا اػػػاال  نػػػ ع  ػػػن تنػػػ مؿ احملر 
د   ملػ     تنػ مؿ ػقال  أـ ال، ي نػل ال أتػػزير، ر نين مل أان وبو إف ا ف ارمحػس حػػاةن

زير. ر ػن أصػلب ةػي  اػ ف تل يػل رأكػي، مر ػن ػمت ل ربه   يف      مل ي ن  ػس فنػ
.«ذرك مّت حٌن اق نلل ب رف رة

ارشػػ ب ت ي يفيّػػزف ب الكػػ  قريل، ميريضػػن تلػػ   صػػًنىن بنييػػد   إّف ىػػؤال  ارنسػػ  
 درا   ػػػ  ُأاػػػرِىن  مػػػل ارػػػزماج، بػػػ  غ ر ػػػ    ػػػ  يػػػ ّس زمات ػػػن ػهتن أم أزمات ػػػن. ممػػػقػػػػػػ  ،

دبحػػ  اف يػػ رىّن، بليػػدا   ػػن ارهكػػ   ت مار  ػػدمي ت اتكػػريل. مىػػّن يؤّاػػدف أيضػػ     
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ار ميفل، مي ل  من  ػ. أزمات ػّن  ب    لىن ،حي هتّن ارزمتيل  مل أهّنّن ةري  ت حي ة
 مل أك س اجس ماة. م ن ّن  ن تري  تلّدد ارزمت ت ُ ملاّْرة  أّف ارزماج ب رزمتل ار  ميل 
 شػػرمط دبهاي ػػل اتمث. ي ػػّن إذف ال يشػػلرف بهتػػهد أ  تنػػ ق  بػػٌن اػػههنّن يرمسػػي ت 

 (ٔ) ماههنّن  سميف ت.
 «اج ػػػػدس»زرزرػػػػل ارػػػػران مى ػػػػملا، أّدو ارتػػػػدا   ها نػػػػ ت يرمسػػػػي ت رمحاػػػػ ب إث 

  جػ   -رمرة دب ػ ف ارشػرمع   حػهار  ػمي   أمو ب ت  ن ارضػرملميف ميل، ر ن ذرك أظ ر ت
بٌن اإلكقـ ماايف هريل )ارفرمسيل(. - ُأتّْ  أم  ُرِح ب ري ل ف  ئل

:يديولوجية الدنيويةالحجاب ومفعوله الُمذيب لأل
إث صػػػػػيفيس  «sécularisation» يديهرهتيػػػػػل رمػػػػػَدمْػيَػَهةتلػػػػػهد تػػػػػملمر ارن ػػػػػرة ات

( ـٔ٘ٛٔ) «اردين ماإلمس ميل»  بو ػ  ا «ل اهملػأمغس»دم م رة ػيمسفل اتمهار. مت 
ػػػَدمِْيَهة ارػػػا ذبّسػػػد ام صػػػ ر ارفػػػرد ارل قػػػ   مػػػل ار ػػػهو 

ُ
  ػػػ ال  تيّػػػدا   مػػػل اإلميػػػ ف بػػػ ر هة اج

قّسيسػي » حػّدث  ػن اردينيل، مارا ت ػهف دب  بػل ارنيفػهذج اجضػ د رق   ػ د ارػديين. أمل ي
، م  يفػػػػػػ  س مشػػػػػػر ار  ػػػػػػهر ممصػػػػػػر ارسهكػػػػػػيهقرا يل )ح ػػػػػػس آّ يفػػػػػػ.(  مػػػػػػل «اإلمسػػػػػ ميل

يهقرا يل )ح س اردين(؟ ار

م ن اجؤاَّد أف   د ارهضليل قد مّث، مأف اجل رؾ ضد ار نيسل قد ام  ػل، ر ػن 
  ال ين لػػػي ار  ػػػ مف دبػػػدو تػػػنيخًن  ػػػ ض  ا ػػػملا  مػػػل ار صػػػهر ا ػػػ   رم ػػػ ىرة اردينيػػػل 

آّ يف.. مي يفن ار  كس اجشػ ؾ بػٌن  يفػ  بمػداف أمربػ  ارلربيػل   إقصػ ،   رمػدين  ػن 
ارلققػػ ت االت يف  يػػل بػػٌن اجػػها نٌن، أم ذبريػػده  ػػن أ   سػػهّغ ةػػر ي. مارػػدري   مػػل 
ميه  ىه االم ش ر ارهاك.   أمرمب  رف رة أف ارػدين ال مي نػو اإلكػ  ـ  ىملا ار ف ًن اردُّ

                                                 
 .ٔٙٔ-ٛ٘ٔص  م(ٜٜٚٔ :باريس)زاري، أن تكون مسممًا في فرنسا اليوم يمقتبس من:  كتاب ج.س (1)

Cesari, J, Etre musulman en France aujourd’hui, Paris, Hachette, 1997, p 158-161.  
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ميفا يفلػػػ ت، مذرػػػك   يفػػػ  اػػػ ف مػػػهع ارلققػػػل ار ن ييفيػػػل بػػػٌن اردمرػػػل   اةػػػًن ارلػػػ ـ ر
مارػػػػدين. مقػػػػد أّدو ىػػػػملا ار اريػػػػد رمػػػػدين  ػػػػن أيػػػػل ةػػػػر يل، إث تلػػػػ  خم مػػػػف   ػػػػ ىر 

اإلكقـ   أمرمب  ال تُ َ   إاّل بصلهبل إف مل ُتري  ريض   ق  ل  .   

ي ػػ  دا،يفػػ  ، مُ   ّمفػػل  مارػػا تُل َػػَ  ُ سػػَ      شػػ ها   ي - مت سػػّ ب اج  رػػب اإلكػػق يل
ػػر الق ػػل رػػري  ار  ػػدـ  -أحي مػػ      ردمد أيلػػ ؿ امفل ريػػل رمل يػػل. ي رتػػدا  ا اػػ ب يُفسَّ

يديهرهتيػػػل مار حػػػرر ارش صػػػي رميفػػػرأة، مي ػػػًن غضػػػب اايف  ػػػ ت اتا ػػػر دي  ػػػ    ػػػن ات
ميهيػل  اجلميفػػٌن رفضػػ   مأّدو دفػهؿ اإلكػػقـ إث ا، ماج  فػٌن، مارنسػػهيٌن، ماجػػهظفٌن ،اردُّ

اتمرت إث إخ رة صراع ضّد اّ  اتديػ ف، ايفػ  أخ   ػو تمػك اايفليػل ارنرمعيػل اجمحػدة ارػا 
  ر ل ب  إل   اإل قف اّ  يـه مجدة بض. دقػ ،إل أف ا  ال متػهد رػو، مذرػك رِ ُنػ ِي  

.  (ٔ) ؤذف أمكمه

 ا   ػن حيػث أصػ حل تػز  ،يديهرهتيػل ذرمهتػ    يرمسػ مر ػد بملػل ىػمله ارػَدميهة ات
ايف  تدّؿ  ميو قضيل ا ا ب. ي  نيخًن  ن ارهضليل اا شف اايف هريهف   ،كًن  ن ه  هت 

اجؤكسػػػهف رملميف ميػػػل اي مػػػ   تديػػػدا  أال مىػػػه ار ػػػ ،ن االت يفػػػ  ي اايفػػػ  ي، متلمػػػها  ػػػن 
فضػػػػه  س االف يػػػػ ر  جل يػػػػ ت ارلمػػػػس ارهضػػػػلي مر  ػػػػهرات ار شػػػػريل   ػػػػ دئ رمنشػػػػػ ط 

ح ي ػػي  صػػحهب بػػري  قػػ  .  «ابسػػ ييفهرهتي» ػػقب اايف ػػهر . ي ػػس إذف أب ػػ ؿ ام
 تّ   ف رقل. 

مىػػملا ارػػري  ال خيػػّ  حريػػل اعفػػرين محػػدى ، مال اجسػػ ماة اجدميػػل أم ا يػػ د، بػػ  
. مبسػػػػ ب « ف ايفن ػػػػ. م راػػػػز ر ػػػػ  ارضػػػػرمراتػػػػػػػػ. اإلمسػػػػػػرغ ػػػػل مض»ىػػػػه   ػػػػ رة  ػػػػن 

ف رقػل أضػحل ار رمؼ ار  رخييػل اة صػل ب ايف هريػل   يرمسػ ، يػرف ىػملا ارػري  ت   
                                                 

لقررد منحتهررا الحكومررة هررذا التسررريل فرري نيررس الوقررت الررذي سررمحت فيررو لجمعيررة مسررالمية تسررمى وورد مسررالمي  مي ررن، ( 1)
 ..BBC News, 30 march 2002 :نظر الخبر فيااألذان، رفع ب
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رادي  ريػػػ  . ممػػػ ن  ػػػن ذرػػػك تصػػػّهر صػػػ ـر تػػػّدا  رملميف ميػػػل، إذ ين لػػػي  مػػػل ارلق ػػػ ت 
اردينيل، مي    هلملا ار صهر، أف تُ صل  ن ات  ان ارليفه يل. يمػس تُمػَم ارػدرمس اردينيػل 

مىملا محده عل   ػن يرمسػ  اكػ  ن       رمػل  ػ. بػ قي - ن اجدارس ارليفه يل يحسب 
بػ  أصػ ح  ػ  ارلق ػ ت اردينيػل  هضػهع  ػ دالت. ي ػ ف  ػن م ػ ،ن  -اردمي را ي ت

ارا مل  ،ل اايف هريل إحي   ارن  ة ت ا  ّدة حهؿ ارلميف ميلػدفهؿ ا ا ب إث اجدرك
ُت رح   آّ يف. ارفرمسي  نمل ارفص  بٌن ار نيسل ماردمرل. مى ملا أيض   ُكّمط ارضه  

لرض بٌن ارن رة االت يف
ُ
  يل ار   ييل ارس ،دة اج يفّس ل ب رلميف ميل  ػن  مل ار ف مت اج

ت ل، مبٌن  ضيفههن  ار  مهين  ن ت ل أفرو. 

مب ل ػػػػًن وفػػػػر، يػػػػرف ار ري ػػػػل ارػػػػا يف ػػػػس ّٔػػػػ   ل ػػػػس ارفرمسػػػػيٌن ارلميف ميػػػػل ال تهايػػػػإل 
ارلميف ميل ايف  تػنّ   مي ػ  ار ػهامٌن. مب رفلػ ، يػ ر هامٌن تلػين يصػ  اردمرػل  ػن اتديػ ف، 

اةػػػد  ت ارليفه يػػػل  ػػػن ت ػػػله م ػػػن ت ػػػل أفػػػرو، ي رلميف ميػػػل تلػػػين أف مب ر ػػػ   حيػػػ د 
مىػػػه اهليئػػػل اجلنيػػػل  ،ارسػػػم  ت تضػػػيفن اػػػ  ار لػػػ بًن اردينيػػػل. ماػػػ ف  مػػػل  مػػػ  اردمرػػػل

أف يشػػًن  ػػرارا  إث ىػػملا ار فػػ مت، ُ ػػملاّْرا   نػػمل ح يفػػو اجػػؤرخ يػػـه  ،ب  فػػ ظ  مػػل ار ػػ مهف
اةػػد  ت ارليفه يػل  مػػل  ُعّماا ل يػػرغس ، أف ار ػ مهف حػػهؿ ارلميف ميػـٜٜٛٔمػهييف   ٕٚ

 ن  . المستفيدينا ي د ارديين مري  

ار ػز رقم يفػ   ارػديين   - ًن!ػػػميػ  رػو  ػن حاػ ب ة -  بػق مهمي   إذف، يرف ا اػ
ر  مػ  اردمرػل،  ال يليإل اح اـ ماتب ا ي د بني  ة    ن اتة  ؿ. مهلملا ي د ذّاػ

 ػػ  أ   ق ػػل دينيػػل  ال مي ػػن ا   ػػ ر»  ب، بنيمػػوػ  مل ت اػػ مز ح رػػل ا اػػػػػػػػػبل ػػ رة ة
، ما  ػر ارهحيػد ارػمل  مي ػن ت  ي ػو، ي لّمػإل بػ إلفقؿ «ةيئ   غًن   يف ش   . ار ػ مهف

ب رن  ـ ارل ـ.
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ر ن ح س  م  اردمرل ىػملا ينػ ق  ار صػهر ارسػ ،د ات يف  يػ   حػهؿ    مػل ارػدين 
رلميف ميػل ب ن ػيس حػإّل اػ    آّ يف.ه مىمله ىػي م  ػل ارضػلف ييػو. ي  مهميػ   ي ػـه   ػدأ ا

اتديػػ ف دمف سبييػػز   ارهصػػهؿ إث ارفضػػ   ارليفػػه ي، ممينػػ. اردمرػػل  ػػن ار ػػدّف    ىػػملا 
ارن ػػػ ـ. ر ػػػن اررغ ػػػل االت يف  يػػػل ارسػػػ ،دة ال تهايػػػإل  مػػػل ىػػػملا. يػػػًُناد  ػػػن ارلميف ميػػػل أف 

ديػػن  زع ةػػر يل ار نيايػػد ارلمػػين رقم يفػػ   إث اتديػػ ف بصػػفل    ػػل، مإثػتصػػ ح ت ػػ زا  ينػػ
بصػػفل ف ّصػػل. مارػػدري   مػػل ىػػملا، اػػ  اإلمػػملارات ارػػا مّت  ػػ   مػػ  اردمرػػل  (اعفػػر)

 بررل ،و ر رارات إداريل تلسفيل مل ربـ    دأ ارلميف ميل. 
حيػػث اػػ ف  ميػػو إرلػػ   قػػرار احمل يفػػل اإلداريػػل ر ػػ ري   ـٜٜٔٔمػػهييف   ٕ ػػ ق  يػػـه 

، مىػه « همفر ػ  »يف ريػل ر مديػل ارا أّادت  مل ةر يل ارن ػ ـ ارػدافمي رميفدركػل اإلا
م ػػ ـ دافمػػّي يػػنّ   مػػل إقصػػ   اػػ  تميفيػػملة ترتػػد  ا اػػ ب. مقػػد بػػّرر  مػػ  اردمرػػل 

ييز ضػد  ق ػل دينيػل ػف صل مإف ا ف ييػو سبػ-. ػ س احمل يفل بنيف أ  ح ر ق  ػإرل  ه  
ل. ين      دئ ارلميف مي -   )دب  أف ا ا ب ا ف ارلق ل اردينيل ارهحيدة اجملاهرة(

يرامسػػػها »م ريػػػل ىػػػمله ا ػػػرب اجدركػػػيل أحػػػداخ   تديػػػدة  ػػػ. تلمييفػػػل مزيػػػر ار بيػػػل 
، اجهتَّ ػل إث  ػدير  اجػدارس مارػا تػنّ   مػل أف ـٜٜٗٔكػ  يف   ٕٓ، ب  ريخ «ب يرم

 ػػ  أ   ق ػػل رِي ،ِيَّػػل رقم يفػػ   ارػػديين، أم ارسي كػػي أم ارفمسػػفي ممنػػهع   دافػػ  اػػ  »
؟ أريسػػل اػػّ   ق ػػل  «ارلق ػػل اررّْيَ ،ِيَّػػل»، إذ  ػػ  اج صػػهد بػػػ«ل ؤكسػػ ت ار لمػػيس ارليفه يػػ

ري ،ّيل    حّد ذاهت ؟ أـ ى  ا ا ب ىه ارهحيد ارمل  يش ر إريو ب تص ب.؟

إف دفػػػػػهؿ اإلكػػػػػقـ   ارفضػػػػػ   ارلميفػػػػػ ين ارفرمسػػػػػي كػػػػػ ىس   إضػػػػػل ؼ ارهظيفػػػػػل 
ت ميػػم ارلمػػس إث مشػػر  ار اديديػػل رمايف هريػػل. إف   يفػػل اجدركػػل اايف هريػػل ت لػػدو  ػػرد

ةصهصػػيل اتديػػ ف. مىػػي بػػملرك تركػػس أبلػػ د    جيػػل اتفػػقؽ اج نيػػل  مػػل ارلمػػس، فقيػػ   
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ادّْدة»
ُ
أ  تمك اردمرل ارا،  . اههن  الدينيل، تني     ربهي  ارفػرد مآّ يفػ.  «اردمرل اج

ف تربػه   يفػهح. ي ػي تليفػ  ا نيسػل ُ ضػ ّدة ت يفػ.   أ-اجدين فقؿ برمػ  ن كي كػي
تف ىػػمله  هتصػػ ح اح   ريػػل، ت  مػػل  ػػن   يػػدة ارلمػػس الىههتػػ . ر ػػن ىػػملا مل يلػػد مم نػػ   

ار ىن اجِ  ريل رمحداخل ب تل تن  ر،   ًنة  ار س ؤؿ حهؿ أك س اررب ط االت يفػ  ي بشػ   
 درا ي. 

أصػػػػػ حل ييػػػػػو ي ػػػػػرة ار ح يػػػػػإل ماالا يفػػػػػ ؿ مار  ػػػػػهر  رضػػػػػل  ،يفػػػػػي   يفػػػػػ. ُ ػػػػػد َّر
  يصمح تف ي هف أك ك   ال  اتيراد ع يفلهف مي  ػ رحهف رقهت   ت،    ارشي  ارمل

 شػػ    صػػًنىس اجشػػ ؾ، م  مفػػ  ارهقػػل  شػػ   ذااػػرهتس اجشػػ ال أيضػػ  ؟ مرألكػػف 
ىملا ارسؤاؿ.  نري  دب دمر اجدركل ارليفه يل أف ذبيب هن ،ي    

مر د برزت آّ دالت خبصػهص ا اػ ب   أمربػ  ام ػ ، ذرػك تف اإلكػقـ اريػـه 
مػهر أفيمػل ُ نَػفّْػرة حػهؿ مضػليل اجػرأة. يهضػلي      اإلكػقـ ت ػدم يلػق   ن قضػل سب  ػ   ب

ج ػػػدأ  ػػػدـ ار يفييػػػز ارػػػمل  يػػػن س  ققػػػ ت اتيػػػراد   آّ يفػػػ. ارفرمسػػػي. مىػػػملا ار صػػػهر 
ارسػػم  يِػػؤّد  إث ا   ػػ ر ا اػػ ب مبلػػ  ارلق ػػ ت اتفػػرو ا رصػػميب ارنػػ ز   مػػل 

حإّل أحد أ ض    م  اردمرل   تصريح أخ ر مزا    بلده، قدـ اجس ماة. مقد ذّار  ن 
مرػػملرك يػػق مي ػػن بػػني  ةػػ    ػػن  ،أف ا اػػ ب   حػػّد ذاتػػو ال يلػػّ   ػػن أّ  ةػػي 

اتة  ؿ ا    ره     ارلق ػ ت االكػ فزازيل ا رصػميب ارنػ ز  مارػا ىػي د ػهة    ةػرة 
رأة إاّل بلػػد ارماػػه  إث را ل اجػػػدمام    مػػل اػػػػػػػػرم راىيػػل. مهلػػملا يػػرف ا اػػ ب ال يُل ػػ   

جػػ  ملميفػػو أم م ػػن أمنػػ  ملميفػػو  ػػن ارػػدين ما ضػػ رة اإلكػػق يٌن. غػػًن أف  بنااات تّااّوري
ىملا ار فسًن رمر هز اردينيل دمف أ  ا    ر تمرئك ارملين يؤ نهف ّٔ ، ىه   حّد ذاتػو 

 .لحرية االعتقاد لن 
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 المواطنة
 إلى الكينونة التعميرية  من الذاتوية التدميرية

 (*)الدكتور العربي كشاط
 

ويشوووور  ن أ يوووتمعس رلتروووأ يعوووت  متوووتمعس، مترو ووو      وووو ،   يووو   ،يتووو مس مووووغر   م ووو   يووو م 
 ري  ممروعم، و مكروول  إلنتوج، مبورك  مت زيأ، زلّقٍق مغتكومت  إلنووين، ُمَنمٍّ مب   ث  حملّبو،،  ووٍ  ضلو   خلو

وو نو   م مو   حملوون » دل م ق، ي مئٍذ يق ل م  طن نو مو   و ري  دلووغر    غر ن ووو، وي مئوٍذ يووما  دلو«إّن
 . أ  آلخ ة  قبوىم -إن شو   هلل–أ دنعوىم، و عحراون 

 

أ  وت ققموو، مو  ققووو    رع ي يقووأ  ممقوو   مسومبوو، قتحوو  ،و ووو   إلنوووون، 
ْوِد       مت  و، ومحوي، ي مو و اه م  ُمنَو ِّصوت  ممعش، وُ اور ت  حلعوة. و مذَّ

حيو   متنبعو إىل ،ن  نش  ح  مّصار مبثت ىذ   متموطس، وإ ا    مثّنو  إىل 
و متش ف قوالنتوو  إىل نوديو، ويبّّن م ر نو، وي  ع،  «حغس ف  مو»،  و  

                                                 

 ( باحث أكاديمي جزائري.. )فرنسا(.*)
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 «ي به ُحْمَر الن ََّعمما أِحّب أن ل»دينمنو وضل  نك ِّر  م    و، ويقمعت شكغو، ال
 مكعن ن،  إلنوونع،،  جت يئم   متذ  ري قتنّو ينسغق م  منسغقوت َخوّصُتهو    و ع، 

ومت يق وحاهتو إىل م ق ال صغ، ذلو مبو يَهّش مو  حلس  مّوغعم م   حلقو ق  دلتصودي، 
 أ ط  يو  م رو  ، و مش  ىا  دلوثغ، مغمعون.
ووواي   ووو ورة وأ  وووعوق ىوووذه  دلسومووو   منبعغووو، يتنووو ودى  ممقوووم  مووو  قوووّن يدم مو ِّ

ويوذلووو موو   !مووو موو  يت عووا نبعووت  متم يووس قودل  طنوو، فهروووً  ووغعًرو، وشلور وو،   ديوو،، ويووو
مو ال ،ن  !د  ة ال يصار إال م  ن  يو طعب،، ور ب، أ  إلصومح  التتروو م متنومعو،
زو يووو ىووذه د وهتووو درتوو    غووج إدر تهووو أ ،در ج مبوحووث  ممغوو م  موعو ووع،  وإن أ 

  در ج خلبويو، وم  خبويوىو ىذه نشتق م خذنو  غج ىذ   دلنهج، ومو ىوذه  دل خوذ 
،نوون،  مقو د، ،ي متّحوت  وغِمو مو   أ  رغعو، ال موو فوً  إال يس ف ىذ   دلنهج يس فوً 

خصو صوووو  إلنوووووونع،، و متهووووون ،شوووو  زو  مّووووومع،، و زدر   يسغمويووووو  م  زعوووو،، ويكغَّووووس 
  دل  طن،. (ٔ) دلتمّادة م  رو قط، وإزحومو أ َفْشقوشفصم مو ق  ،قموده 

أ ،يو ن ىوذه  متم يقووت،  ب المتتم  الم د يوجتار  إلشورة إىل ،ن  موذي زّج 
، ونبوووذ ( م ووو ري)إمنوووو ىووو  نوووُ و  َمَ  وووّم إىل  النتبووووذ  ووو   ،وتحوووعم ىوووذه  الختمزووووت

ووَ ة يوووت ت  ي وو ي  ،صووحو( آلخوو ) هبو ق وو و  موو  ، و  تبووور  متمّاديوو،  مثقوفعوو، نُوبوْ
هعن،.

ُ
   مقو   دلوعئ،، وإزذ  هم قتم  ن م   دلقذِّ وت  دل

ومثوووت ىوووذه  مشووونو أ  يوووو زنو إىل ،ن نُمووووِمَ  قوووتّن ىوووذ   دلووونهج زوووا توووو  قوووومُمَ ِ  
و مُبَ وو ، وموووز ل يكووذ  ويتحووّ ى  مكووذ  حووهلل ُ توو   نووا  هلل و نووا ذوي  حِل ووج  

                                                 

 .الفشفاش = كساء غير محكم الّنسج، رقيق الغزل (1)
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يقسعموو  وصوول  مكعن نو،  (ٕ)نبمثو، مو  َ وْ ي ِ  دل (ٔ)  وىوى  يُ ِ م  ممق ل مبنوينوو ّذ قوً 
 إلنوونع،  يِغ   ميت َنوتشس ممزلهو م  خمل  مغ ح،   فمط نع، ثمثعً، متنو رَ، 
 ممقووت و مقغوو  و مسبعموو،، يَونَوووُ م وْ ووم  ووورف، وشووم ر إدر ك ووتوو د ونوو و ، و    وو  

،ُو َره حع  نعوووووٌ،  حوفظوووو، ُمنرعوووو،  يتنو وووووق فتّتقووووم  الن روووووور أ  روووو  ت  نوووووس يُووووْذِ م
، وي يقووأ إىل وووووو ت   ووتغهوم  ممقوووت (ٖ)متم ِّموو،، وُيصوومق ُخووو  َره شووه  ت ُمْصوووسَقق،

  مذي يوترّا ن ر ىا يتو  حملك م، م   عو  مش س حقو ق  م حم  حلو ر،.
فووووهذ  ىووووم شوووومبذة  ،ىووووذه  مُمَ وووو  و مُبَ وووو  (ٗ) وووو   ىووووذه  حلقووووو ق يوووووتمغ  أو 
غوو،  ووّت  موواديق  طعوت  حلايثوو، ي (ٙ)، وحعغوو، صووغَقو (٘)َشووْم    ت ّ ووت  غووج ِمْنَوووَتهتو  دلتت ِّ

 . ووىو ،ن يبغغ مبت وىو م   إلتهوز  غج إنوونع،  إلنوون
 ويترّثت ذم   إلتهوز أ  

َقْ ِم   دلم وف قودل  طن،،  (ٚ)يَوْْتِيِبو -
ُ
 معنحش  دون  نو  أ  مقوم   دل

ترو عووو،  غوووج  مترووووىم موووأ  دلقووووىعم إلتبوووور  مبعئووو،  مسبعمعووو، و الت (ٛ)َوْ وووَغَنِتو -
، وهب توو، (ٓٔ) دلشوو و   مثقوووأ  م وو ت أ  قتموووث َفْوَقو ووهو (ٜ) متتحعايوو،  موويت َفْوووَقسَ 

                                                 

 .اِتن = خبث الرائحةالَمن (1)
 .السوآء = الخمة القبيحة (2)
 .ُمْصَطفقة = مضطربة (3)
 .استعمَن األمر = تَعرَّض ألن يعمن بو (4)
 .شعراء = شديدة، عظيمة (5)
 .سحاب َصِمف = كثير الرعد، قميل الماء (6)
 .نسان عمى حساب بعده الروحيترَّب = اعتبر البعد الترابي في اإل (7)
 .ة اإلنسان = اعتباره مجرد وسيمةَوْسَمن (8)
 .فسفس فالن = اشتد حمقو (9)
 .الفسفاس = حشرة ُمِضّرة خبيثة الرائحة (10)
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خسوقوهتو، وخسس   قصور قتهوويغهو، وإذلو  مشول   رع وتن هبو قوال وت ورة مو  
 ،مقوهبو. رم و  ،حقوهبو قنور

و زدحومهو، ،ْتغَوَ  شوعوط   متهشوعم وأ ىذه   ت     دلتغباة قتمكُّ   ذلر م  
يقصووع   مقوو د ويقسعمووو إىل مووو ور  عوو، خوفعوو،، وطبعموو،  (ٔ)ويووتمب  ، ويتوقمووو َت  موو 

نوون َخنعق، فهذ   إل ،ظوى ة، و،رخو معويل  ممبثع، وال تاوى  حلعوة  اوذلو  خلونق،
قووذوف قووو و دذلّرووو  ذلروو م فتاّووو  إلنوووون و،ثووورت  ىترومووو فووهذ  ىوو   ووم  ُمْهَرووت م

ويَوّعو ذ يو،  «  رع  معبو »، يعهون،  عَّأ قَوْ َصغتو  مورووي، فتوَه أ (ٕ)و ط َ،ْاومِ 
 ذ يو، وفقا  م  م قكعن نتو.

، وط   متقكع   (ٗ)  م ر يَشّ  َ  (ٖ)و نامو ،ُ ِغقو د رة  مَتَشْ ُنق، و ْشتَوَ َ ت
َ ن،و متقكع  أ  ريكو  ف  ح  ت  غج ون، فونقتحو ،ق     متربي  و إلنو (٘)ش َحعوْ

  يقْتي  غج  هلل  مكذ  (ٙ) غج مصوريمهو، و ريكوو  ممى يعوت  مّاينَو ِّي،

                        
                         

ويم  فو  ممى يع،  إلنوون ي،، وىوتو يصوريس ريوحهو  (،ٜٚ  ) مبق ة
ُم ِّف، ومتمَّض يووفحهرو    ي م  دلتقغِّب،، ويموشق  مّاي   حمل َّف قوممقت  
دل

نوون م  م  قأ وطنعتو  مكعن نع، فهوَم  غج وتهو أ     ي م  زتم   إلو 
                                                 

 .الجالبة =اآلفة والشّدة (1)
 .الِيّم = القديم المتكسر (2)
 .اشتغر= اتسع وتفاقم (3)
 .تشّغر في القبيح = تمادى فيو (4)
 .َحْيَونة اإلنسان = اعتباره حيواناً  (5)
ية = نسبة إلى الدين الباطن (6)  .الّديَنوِّ
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 ده فعرو ،ضلت وتق  و رلهوس رّيه أ ف   وت معتوفع يقع،   يُ متوىوت  ال ْت  ، يورة 
ال مبو ياي م تع، مل يق  منهو إ،تَوعِّهو أ مقووز يوُ   شبوح، ويدى   رو ح، و،حعونًو 

ونقسأ إىل ففك  زوطَأ  مورو    (ٔ)ف َّز و،ىغ   وذم  زغعت م   ث ري م  ،شو م
  رع، فغم جي  م  يغ   دلقوطم، وذم   النقسو  إال يقّسأ  مكعن ن،  إلنوونع، 
 ميت ال  بعت ال تنقوذىو إاّل قت قعس منوقأ يصّ ر ت ىذه  مثقوف،  دلقس  ، 

  مقسمو .
قوفوووو،  وووو  منوقمهووووو  مّووووورووي، فتوووووّقغو يوووووّقت ،تووووت، مقووووا  نقسمووووو ىووووذه  مث

  فكوووووور  (ٖ)ويووووووقعس، وموووووو ىوووووذ   متووووووقعس إالّ يووووووّكمهو أ مووووووو أ (ٕ)َيَوْمُووووووأٍ 
 (ٚ)، و متموووووّبط أ َحم ووووو (ٙ) متصوووووّ ر ت  ذل توووووو  (٘)ور ووووو   يمو وووووعس (ٗ) خلَ موووووو 

هوم،    رول  خل زو   وم   مبا  و ،ن  ومل   فكوور ينتهوم حترووً إىل طََعشوون  موِّو
و،ّن   ظووووووون   م  ىعوووووو، م مووووووق إىل  ذلوويوووووو،، و،ّن قميووووووو ىووووووذه  مثقوفوووووو، موووووو  َخَعم ووووووو 

 . (ٛ)وُخَعم هو
و َ،صل ت إن  ل  مممتنوىم م   (ٜ)فغقا ُخعِّت ِإىل ىذه  مثقوف،  دلمتوم،  خلبم  َّ ،

ق  نون وو   دلقوَرز، إىل ،رع  حملويَث،، فغم جتِ  م  َخعم و وُخَعم هو إال  نسم
                                                 

 .مشُؤوم .أشائم = ج (1)
 .َتَسْعُسع = انحطاط (2)
 .َمسكعة = موضع التسّكع ومدعاة الحيرة واالضطراب .مساكع = ج (3)
 .خرماء= ضعيفة (4)
 .تعاسيف = الالمستقيم (5)
 .اليوجاء = الحمقاء (6)
 .مصارعةحمبة = موضع المالكمة وال .َحالئب = ج (7)
 .الُخَيالء = التكبر والُعجب (8)
 .األخبل = فاسد العقل (9)
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ع يصغج نور فعوأ ال و عِ،  دلتنوىعوت  دلتسوحن، أ ،د ول ىذ   مممتنوىم  دلوتترِ 
زلويَث،، زغبو ظه   دلَِ   حلقو ق سلوق ىو ورو قط منوظ ىو، و ّقهو ُموغَّروت 
َ ْقَغَنِتهو، وطغورو َقا  َو مقوىعرهو، و ّقغو ث يّوت  مقك  فترّحض مغوُّقغعوت، 

نس م تم إىل موتنقأ  مص ريورة، ومّ  و زعم  حلق و خل ري ودح تو  مت  ى    
و جلرول، أ ،وصول ،ذو ق معس ذلو م  حقعق،  مذوق إال  وو، ومعس ذلو م  

 شكغو إال روو.
،ّن َىوَموَ ووو زووا قوور ذلووو صوو حوً فوطّغمووو  ،ُخعِّووت إىل ىووذه  مثقوفوو،  دلمتوموو،  خلووبم 

، ُمقوَرزتووو، و  ووتّغتو موو  قوو  ،نعووو    ِديَّتووو، إىل مووو يت ّاووو متمومعوووً فمّغصووتو موو  رققوو
و شووووقو  نووووو ح وووو   ووووبوقعَّتو، فغووووم جتوووو  موووو  َخَعم ووووو وُخعم هووووو  وووو ى  وووواي  
  حو ووووعس، و عب قوووو،  م ووووورو  ، ويكووووّ ر مشوووووس  حلقعقوووو،، و نكوووووا ر صلوووو م  م شوووووود، 

وً فقوووا  ثقووو،  دلتموووويل ُمقورِزووو…»و نسرووووس مموووومل  ذلا يووو، أ  وووومل وصوووقو نعووووتشو قتنّوووو 
 . «زتا رإر دة  مق ة ،و  ال»فتهووى إىل مهووي  «وزُلويِثوً 

و طوو ت نوو ،توم،  خلووبم وُخعِّووت إىل ىووذه  مثقوفوو،  دلموو صووقح،  دلتمووويل،  هو عوً و،ّ وو
فغم جتِ  ِم  َخَعم و وخعم هو   ى ي ّرطهو  دل ّن أ  يغقعق ،وو  مو ،ن ل  هلل 

شوو قنه ر ونعتشووو وق  ووو ن،   «حعوووة»ىع ووت وال  «فكوو »هبووو موو   ووغسون، فووم 
َُتَ ْمِ َموو،  (ٔ)ف ويووا، و  ريىووو موو   متهوووِي  « ريوو   »ديكووورت، وال  « رووول»وال 

 دل
س ة وقوووو  مصووووار وغ،  حلرعرعوووو، قوووو   مقوووووتسو و ،ن يقسووووأ  مصووووووال طحوووو ،   وووو

 إجيودىو وإما دىو.

                                                 

 الشيادات .=  تياِترال (1)
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متوم،  خلبم 
ُ
يل  دلقوورق زوا ،ّن مقوَصَغتهو  مبو ن، مغرتمو ،ُخعِّت إىل ىذه  مثقوف،  دل

،خ تتهووووو موووو   م ووووعق إىل  مّوووووم،، وموووو   جلوووو ر إىل  ممووووال، فغووووم جتووووِ  موووو  خعم ووووو 
م ي أ م ويق  دلقتنعوت، وسلوونق  دلروووخعم هو إال  الن

ُ
تغكوت، ومكبّووت وهروك  دل

  ال تهم وت.
متوم،  خلبم 

ُ
، و قغ و ،شوّاىو و  وت ت حو   قو ت  ،ُخعِّت إىل ىذه  مثقوف،  دل

ىو(  مربّ ين،  دلت وأ    تّ  نعتهو،  دلسغوق،  دلتصوومم  و  حوتووت زلواوديتهو، قهذلو)
 مثوقو، ال يتقو دلقت عوت يس رىو، فغم جت  م  خعم وو وخعم هوو  و ى يمثّ ىوو أ 

ويودلهونوووو،  ! عوىوووو  إنوووووونع، نوووووعو إذلوووووهو فتنووووووىو نقوووووهو، ويوَمق ووووو ،  مقووووو ق
اي  رززووً جتو د قوو  موورو   غوج   حعوو ،  موذي ال يو ى  مو «فع رقووخ»ذ ت  ! موذ ت 

 قت إف  ز ت ،حشو ، ويغقعقوت ،ى   .  
متوموو،  خلووبم 

ُ
، ووو وثبووْو وثبوووت ر فموو، حوو  ىّشوورو  ،ُخعِّووت إىل ىووذه  مثقوفوو،  دل

   صوون  مويت  ونووو ي يقوأ  غعهووو، فغوم جتو  موو  خعم وو وخعم هووو  و ى  ريسومهووو 
شوووكمنعتو مشووو  ن،  وووغسو و،  شلوووو يمتوووربه دينووووً جبممعوووا  مووونُّظُم  التترو عووو، يووووتبقم 

وهتا وو، رو  ر ويوىووو،  مووذي  شووم   مشووو  ون موونهم قغَووَذ وت َتْ  وو،  ممقعوواة ف  حوو   
يتوووو م ن  وو   منبووت  ممظووعم، نبووت نوو    مصووغ، قودل وووي ة  دلقورزوو، ) هلل  ووبحونو ويموووىل( 

 نوون(.و دل وي ة  حملويث، ) مسبعم، و إل
متوموو،  خلووبم ُخعِّووت إىل ىووذه  مثقو

ُ
،ّ ووو قغ ووو ،وج  ظرتهووو حوو  فّ وو ت  ،فوو،  دل

ذلعوو، رتمعوو، رو  قوووحل  ، وتوووى  قو تبوووره  دل تمعوو،  إلووووووو رة  مووتوََّمْغر   مووذي يذن  موووووووث
ال يغعق مبقوموو، فغوم جتو  مو  خعم وو وخعم هوو  و ى يمّروق ،خوديوا  مقو   ، متغوىوو 

 مغرون ي،.،شبوح  مَمَامع،  م ت دي،  دلتهورش، أ  مكه ف  م
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متوم،  خلبم 
ُ
، و َنَومو حايث  ماي  قتحا ث  ،ُخعِّت إىل ىذه  مثقوف،  دل

 مانعو، فغم جت  م  خعم و وخعم هو   ى  صل  فهو  مُمَصوت إىل مو يُ وي ُ غَّتهو 
إىل  ماي   حوت، حع ي،، و  ورة  تترو ع،  ونغقو   نظور إىل ،ن   تشمور 

 ،ّاهو م   ،ل  ث ري م   مظ  ى ىذه  حلوت، يت ّغج م  خم
 ىترووم  دل   و   ممغرعو، قار  و، ظووى ة يتّصوت  متواي   ىترومووً ي ّ و   غوج زغعوت  -

   .(ٔ)م  ت  نبهو  دل عئ،، و ث ري م  ت  نبهو  دلمتر،     و ع،   ص معون ي،
 . دلمتغس ( آلخ )يكوث  ح  دث  متمص   مايّن  مذي يَنمُّ  غج   تبمود  -
  ووووومع   ممنقعّوووو،  موووويت يَووووو ِّد هبووووو  دلتمووووودل ن  ممغرووووون ي ن صووووقحوت ىعرنوووو،   -

 و و ت  إل مم  دل  ع، و دلور  ، و دلق و ة و دل يوي،.
   س  د مظوى  ح  دث  متم روت  مشمب ي،. -
 ِنعووو،  -

ُ
  تكشووووف  ووو مت  موووايونوت  مم يقووو،، ومقوووو   نظوووور إىل ي  ثوهتوووو  دل

وِ ب،، وإنورة قمض زو يو ز 
ُ
و  اىو  دلظغر،  مظودل، م  فوشع، يقّشو ز وحهو، ونوزي،  دل
نت ت  غوج   نقوس فت وامتهو، و غوج   رو ح فتزىقتهوو، وشوع  ع، صوّح ت  موبمد،  

  ممبود.  (ٕ)و،ْدَزمو
متوموووو،  خلووووبم ، وىووووم أ شوووووق    غرون يتهووووو، ، ووووو 

ُ
ُخعِّووووت إىل ىووووذه  مثقوفوووو،  دل

 تمعووو،  ماينعووو،، فغوووم جتووو  مووو  خعم وووو   تتصوووغو شوووتف،  دلقورزووو،، و،ن فَوووو ممووو   دل
                                                 

: كممةةة لمتعبيةةر عّمةةا ُيسةةمَّى خطةةًة باألصةةولية، إذ النسةةبة إلةةى األصةةول شةةيء محمةةوٌد، وُيقصةةد بيةةا شةةيء األصوووليونوية( 1)
إلييةةا بةسةةموب بعيةةد عةةن الحكمةةة. فةضةةفنا إلةةى كممةةة مةةذموم ىةةو التشةةّدد والتطةةرف فةةي فيةةم األصةةول والمطالبةةة بةةالعودة 

وتقةةول:  ،«لحيةةي»ألفةةًا ونونةةًا لمتعبيةةر عةةن الزيةةادة السةةرطانية الفائقةةة، إذ العةةرب تقةةول مةةثاًل نسةةبة إلةةى المحيةةة:  «أصةةول»
وتقابميةا لعظيم المحية، أمةا الةواو واليةاء والتةاء المربوطةة فقةد أضةيفت لمتعبيةر عةن مبةدأ فكةري أو أيةديولوجي،  «لحياني»

 .«Suffix» :«-ism»باإلفرنجي الالحقة 
 .أدقع=أذلّ  (2)
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   وخعم هووو  وو ى  صلحورىووو أ تحوو ر  ووقوى، ،ذلنوو،  إلنوووون  زووول يموووىل  
                           

 .(ٖٕ  ) جلوثع،                 
متومو،  خلوبم ، وزوا قغوغ  وعت   ْت رىوو  موّ  ، 

ُ
، وو زوودرة ُخعِّت إىل ىذه  مثقوف،  دل

 غج   رع، فغم جت  م  خعم و وُخعم هو   ى   ت قو هو و  وت خومهو  وصواق 
                 هلل أ  توقوووووو  مم يووووو   

 (.ٔٗ ) م وم            
موذه  مثقوُخعِّت إىل ى

ُ
تهم  مَمَ   م  إيثورىو و ميت ال ين ،بم وتوم،  خلووف،  دل

 د مو وإن وثّقو َخ َ ريو وهو  حل ال ،  ال وتوعنو ، ،ن مو ال ي  ه  ع نومغم ر    غج  مم
ن ،عم هو إال وف وج  م رب  ، و،ّ اه ضلوري  ق وج  مورو ، فغم جت  م  خعم و وخ

هو قهنوونع، وهو مَحَورّة  مقعظ  دلنبمث م   ق  نويت نّ  ق نون ري  متقايس، يّتقم ق
غق،، وعئ،  دلسوق ِّم، ققعم  إلديون، وجتّهرهو مغرشا رىو مقعرتو  دلتو إلنوون، وإى

 ِمق،وهو  غج حعوة منسغووح ص
ُ
 .(ٔ)ق، مأ يعور  حلترعوت  دل

موو
ُ
وووووتقغو  ممقو موويت   وو ،توم،  خلووبم وُخعِّووت إىل ىووذه  مثقوفوو،  دل و و و هر، وت دون يووو

وال زلو روو،، ،ن  مصوو    مووو   تصوو قو  مقكوو   مووذي ال يوووترا زعرتووو إال موو  
ووووغعتو إاّل إقا  وووووو ووف عتو، ومووو غوووف ا ت مت  وويو، وموو ىووو ووووعوذه إال شلهِّو و و و ا  موذ ت و

ال متحقعقهو، ومو ي  عاىو   ى ىعرنتهو  غوج  وت مقو د ت  م تو د، فغوم جتو  

                                                 

 .أجعفو = صرعو (1)
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مووو  خعم وووو وخعم هوووو  ووو ى  مكقووو  قوووومقك  ذ يوووو، ومل يموووا مووو  ىوووذ   ممروووت 
ْ ََتُّ حُ (ٖ)يتمعو ىذ   مقك   ممق  (ٕ)إاّل قتفو   (ٔ) دلكق ر  ثوم،  قت ،ف .، يَو

متوموو،  خلووبم 
ُ
،ن فك ىووو ىووذ   مووذي يوذّلووو ديغوو  زووارة  ،ُخعِّووت إىل ىووذه  مثقوفوو،  دل

كعت  م  زوأ يشوكعت متسعو، ومتايوا، ،و يشوكعت يقوبُّض ويقروعط، فغوم وخورز،  غج يش
و  قومنوور، وموو  م م وو  وت  ري مو   م م ووهو وخعم هو إال مو جينعو  دلوووجت  م  خعمن

 م وو،  دل
ُ
ح زوو، إال يقوووزم ظوو  ى   ممنووس  مووذي يتقوون   إل وومم  مّتغمعبوو دل

ُ
م أ و تموو،  دل

 (٘)، وذيبوووو،  وووووىو ،ن يووو مس ق   ثوووو  خلوعوووو،، ويسروووس فووو  ز ه (ٗ)إثوووورة رو ِموووس
  مكو  ة.
ويُوَ خُِّس وو و ة  مثقوفو، أ  مكومم ويكثو ون، ويَوتَوَ خَّوس ىوذه  مب   وث ويتو يَّ ،  

بمووث َزَ ُهووو ر  حوووً، خبعثوو، ُمنتنوو،  ودلّووو يقوو َّى  مغعووت  ووو  و ّغرووو ي ّخقووو وتوَّوونو،  ن
صووبحو و نشووّق، و،دقوو ت  ووو ،  مت شووع،، و،زبغووو  ووو ،  مت غعوو،،  فت ووحو  مق يوو،، 
ف يوو،  خوووتمق ى يووو، يتشووبث قق مبووو،  م  زوووأ  غوووج ى  ىووو، َيْشوووَنتُ  الخوووتمف ويب  وووو، 

 يوأ ،خو ى، وإفنوو  توواي  دل وي ، إم وو  ي ويوأ يوورًة، ويس ( آلخ )ويتقوىن أ إم و  
 ،حعونوً، وممن ي د  روً.

وشوو  ىا ىوووذ   إلم وووو  ، ثوو  مووو  ،ن ُتصوووج، يتشوووق  حغقوهتوووو  حلومقووو، فتنتووووج 
ج ت قووووو ، يتهغهووووت َشووووَن نوً يمووووال ق ووووحويوه  وووو  ط يووووق  ممووووال و ال تووووا ل، وووووووووومنو 

                                                 

 .المكفور = الذي ال ُيحمد (1)
 .أِفَكة = الكذبة العظيمة .أفائك = ج (2)
 .عفن الشيء = فسد وتغيرت صفاتو (3)
 .الّرامسة = الريح التي تثير التراب، و تدفن اآلثار (4)
 .الفاقرة = الداىية (5)
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و   ىعوووً، يووووتك ه ،حم وووهو  غوووج  مك   وووو، ويمصُّوووًبو  ْ َصْ َصوووَبو  صوووو بو متمصوووع  
 وت مق  وجت يمهم وإىم هم.   دل

متومووووو،  خلوووووبم 
ُ
، وووووو زوووووودرة  غوووووج صمصوووووم،  مقسووووو ة  ،ُخعِّوووووت إىل ىوووووذه  مثقوفووووو،  دل

وإ   ىهو  غج تح د قور هو، فغم جت  م  خعم و وخعم هو إال  التتعوس و مْتدد، 
 وووو  ِورد  إلديووووون و  مووووون،   توووووغرو مووووذ  رة إىل فكوووو ة  (ٔ)ودلّووووو ، كهووووو صوووواورىو

وووووم موووو  خووووومل ُمنَتقوووووِذه نوووووعم و وووووو ،  آلفوووووق  مّ وحعووووو، و دلمن يووووو،،  ، متقووووايس يَوتَوَنوَّ
 منظوووووو ة  مسبعمون يوووووو، مرنوووووووون، ويصووووووّ ره  (ٕ)ويوتشووووووقم طبعبووووووو موووووو   غّوووووو، َخ  نعووووووق

َقْحغَووس
ُ
ُ َ ِقُشووهو  (ٗ)مممزتووو قوووهلل  ووبحونو ويموووىل، أ شووكت  بووور ت متقوحشوو، (ٖ) دل

  « غوون فع رقوخ» (ٚ)  ال يغقظهو إال مووٌن ،ْزذَ (ٙ)قتزذ ر  مَقووَم، (٘)،زمم ُمثَوغََّم،
، وموووون  ووت موو  يقّروو  مثووت « إلمووو صوو رة دلوىعوو،  إلنوووون  مممتنوىعوو،»  «فع رقوووخ

 ىذ   موغ ك   ر   م   ت مصاور ِ ِّ رِي.
متوموو،  خلووبم 

ُ
، ووو قوريكوهبووو ، ووغ م، ،نووون،  إلمووو زووا  ،ُخعِّووت إىل ىووذه  مثقوفوو،  دل
و( ذمووو   دلتبو وووا أ  غعو وووو وإنوونوووو)ىو( ىوووذ   دلتَووووّكأ أ ز ّقوووو  دلوووووف، قووو  إذلوووو)ى

  حملويث،.  (ٛ)قعا  و، فغم جت  م  خعم و وخعم هو إال ممن،  متمثّ  أ    ث 
                                                 

 .صدورىا = انصرافيا (1)
 .ُخناق = داء يمتنع معو نفوذ الَنفس إلى الرئة .خوانيق = ج (2)
 .الُمَفْحَمس = القبيح، السمج (3)
 .متفاحشة = شديدة القبح (4)
 .ُمَثمََّخة = ممّطخة بالَقَذر (5)
 .الَفساَلة = الضعف وسوء الرأي وقّمة المروءة (6)
 .ّسيءالكالم األقذع= القبيح ال (7)
 .العاثر = حبالة الصائد (8)
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خِلشووووووووش  (ٔ)وموووووووو  حملويثووووووو، إال رفوووووووض مغْتفّوووووووأ، ومتّحوووووووض مغتووووووووقت، و ختشووووووووش
حووووود، وتنظغووووو   فتمغقرووووو وتووووا نوت  آل(ٖ)، زر  وووو   دلودِّيَّوووو،  مصووووغا  (ٕ) مّ ر  وووو 

مو  طو  رق  مربق يو،  مويت مو   «   وتوف م قو ن» مزوت  جلرو وت  و،وتس ،مثوول 
موو   خلووورج، قووت خي توو ن موو  يغوو   جلروو    موويت  ّغقووو  وو   مغِّحوووق »يووتب ق  ق هتووو 

 .«قوحل ورة، وىم  و  ة أ ط يق رزعهو
و  دلمويووو   منقووووع،، وذلّبووو (ٗ)وزرلووو ت    صوووس ىوووذه  مربق يووو، فت ووو مو فحوووع 

وزوو د  دلثوموو   التترو عوو،، و ووّننو حبو ووت  معووتس و، ووبو   مقنوو  ، ونمقووو ن   ووق 
 .«يغ  حعوب  إح  ق و حْت ق»نمعق تّو  وإنذ ر   «نعتش،» مقتن،  غج موون 

وال ريو  ،ن   وتتبو  تو      إلحوو  ق و الحوْت ق إمّنوو ىوو  نتع و، حترعو، جلنوو ن 
موووقوى، مهوووودة  ويوو، ُم ريوو، ريقووو ، و شوو  ق  مقس يوو،، ،شوو  ق  مّووورّ  و ال  ممونوواة 

 . (٘)شذوذ ت  متوّقت و النبسوح
ٌ   ،ويكّشووقو ،فو عووت مووا ق ة  مقسوو ة  موويت فسوو   هلل  منوووس  غعهووو فووهذ  ىووم َ ْ وو

 و   مصووم د، وإ  وووز أ  ذلبو    ويغوو  مقحوو، موو  مو  ف   مثقوفوو،  دلمتوموو،  خلووبم  
 ،هتو  الفْت  وووع، حووو ل ،زنووو م مووويت َمْقهَروووو مقوىعرهوووو  مِقصوووومع،، وشوووّكغو شلور وووو

ين يوووووووو،  (ٙ) م  قون يووووووو،  مووووووويت يكّثقوووووووو حوووووووو ل ، ووووووووط ري  دل    ن يووووووو،  ممنصووووووو  ن ي، و ماِّ
  ل  مممتنوووووووووىم  ممىوووووووو ب وتنوووووووووووووووتقحغو ن   بهووووووووو قو ووووووووووووووووووو،  موووووووويت   وياي م تعوووووووو  

                                                 

 .اختّش من األرض = أكل من ِخشاشيا )حشرات األرض( (1)
 .حظيرة الماشية، مةوى الَسُبع الّزريبة = حفرة الصائد، .الّزرائب = ج (2)
 .الصمداء = الشديدة الصالبة (3)
 .فّحت األفعى= صّوتت (4)
 .االنبطاح = االنكباب عمى الوجو (5)
 .وية = تغريب العالم بكل وسائل العنفالغربان (6)
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 موذي نّصو  ذ يوو م  و  ً يقوّن  أ اإل س ان ابب      يغ   ميت تّوواىو (ٔ)وزَلَْعثَتو
إىل زلعسووووت طبعمعووو، يووووترغكهو ويووووعس   غعهوووو، وإنووووونع، يقغّوووم ت يوووت موووو  وووا ه 

زغنوووو ة  ال وووتمرور  (ٕ)ذمووو   مترووواي   موووذي   ترووو  !!قترووواينهو «ق ق يتهوووو»،ظووووف  
موو   (٘) زتصووودىو  وثوووزس (ٗ)اوتمر  ت فتزصوووإىل  دلووو (ٖ)فمووّ    ممروو  ن  وزصووا

 وووتهم و و  ( آلخووو )  وووتمّقهم فت سووو  مقوصوووت ثقووووفتهم  وي وووّ ل أ   وووتعمو  
 ...  فووو  تن

ود مو دوم،  ال تامور، وهتومكو  حلاود  جل   فعو،، وفقوات  مذ ي يو،  متام رييو، 
مربّر ت وت دىو  و نقتحو  ممع ن  غج متوزج  مشوم  ، ويشووق   مثقوفووت، وطغوأ 

  متمر ريي،.  مكعن ن، ور 
، وين مغروووغر   م وو قع  ،ن يموورّبو  موو  خوومل جتوووعا  متصوو ر ت  إل ووممع،

،ّن  دل  طنوووو، معوووووو زسموووو، ،رع يتمّقوووو   دلتمّقوووو ون قْت هبووووو، وال ،دًن رزموووو، يتسووووّ  
. تّ ر م  دو  م . مسعنع ن قسعنهو. ومكنهو فك ة وووي،   ص ل، فس ي،  مق و 

ووووس    ىووووو   ، ويووووونمش  مممزووووووت  التترو عووووو، ق حعوووووق  مق وووووو ت  خلغقعووووو،، ويكعّو
 جلرو ،، ويقّ و  طوزووت  متمووون أ  متص فوت يكععقًو ي   م ق  مصغح،  مق د و 

ما ر  مرّب و متق ى، ويشوحذ  ذلروم فتتنووفس أ تقعوق مقت وعوت حقو ق  ممبوود، 
بحونو، ومووو ىووم إاّل  منقووأ  مموووم ووووووووو ق  هلل  وغح،  خلوّصوو،، وحقوووومووو ىووم إاّل  دلصوو

،و  دلصغح،  جملترمع،، ويمرق  م  م قوال سم  مبهوم  ال تممف أ   رع، 
                                                 

 .المْحَيَثة = إضفاء صفة المفارقة عمى المحايثة (1)
 .اعتمر= لبس الَعمارة (2)
 .قصد = توّجو عامداً  (3)
 .أقصد)ه( = طعنو فمم يخطئ مقاتمو (4)
 .ثاقف = جالد بالسالح (5)
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  مت  موووت إجيوقعوو، مبسوموو   مشوو يم،  موويت مبنوىووو تغوو   دلصووو  ودر  ومووو ىووم إالّ 
  دلقو ا، ومش و ع، يقاًن در   دلقو ا  غج تغ   دلصو .

ويشوووووور  ن أ يووووتمعس رلتروووووأ يعووووت  متوووووتمعس،  ،ويوووو م يتوووو مس مووووووغر   م وووو  
 مترو وو      وووو ،   يووو   إلنتووووج، مبوووورك  مت زيووأ، زلّقوووٍق مغتكوموووت  إلنوووووين، ُموووَنمٍّ 
مب   ث  حملّب،،  وٍ  ضل   خلو ري  ممروعم، و مكروول  دل مو ق، ي مئوٍذ يقو ل م  طن نوو مو  

، وي مئوووٍذ يووووما  دلووووغر ن أ دنعووووىم، «إنّوووو نووو   م مووو   حملوووون » ووو ري  دلووووغر   
 أ  آلخ ة  قبوىم.   -إن شو   هلل–و عحراون 
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 اإلسالم والديموقراطية
 تناغم أم تنافر؟

 (*)الدكتور مراد فيلفرد هوفمان
 ترجمة: سامية تواتي؛ مراجعة: د.العربي كشاط

مػػال ؿ  ربػػعج فتهعاملػػو   تعػػ نف هتملػػر  الػػو  لػػاق،  رتػػا ن رٌعػػِؽأ ره أػػ  مػػ   رتػػا  ف  ػػع   ف  
ريف  ػواؽ   لػاع ف   صػواة   ًرقر مػعه وَػْ. ه  اق عأى حق ؽ  ٍ لاف رمياق ػعا حلػ   رملتعهػا ر ر

   هملم   ملتماؿ حق ؽ  ٍ لاف  حوا اً كعع رف أم   جل تنمو   رتا   رثارث
 

 ـٕٔٓٓ( بملمر) هأ ؿم   صبح  رتا   ٍ ِمن ر ربعج منذ  لاني عشع  رق 
ا، ػػػػػػهتوشػػػاف  كثػػػع مػػػ  مي جبػػػل يف م  جعػػػ  نقااوػػػ أ كف   ت ػػػ  علػػػ عه   ر ػػػّ    

فت   ل  نػ  اػ ف  اػ  ؿ    ن   ر ماػ  امع ممثأن  لاواً ػػػػػػػػػػػػػػػػُر األ  ع روس عقائ هاً ز ػ رن
فػػػل عػػػ  جخػػػاها  عِجوػػػ   أُر عػػػ  صػػػ قتو أُ هػػػ رق حػػػ ؿ رجػػػ ن  و  ر عػػػ ـ رجػػػ ن 

ر جملماعوػػ   رمػػ  عػػِؿ تػػذ   رملبػػانُم اػػ ف   لػػأم. عػػانف مػػا  ػػ رف   الػػعم يف 
ن:  ر مي جع طوػػػ ق حقػػػ ؽ  ٍ لػػػاف رضػػػتو  نااعوػػػ  اومػػػا اػػػك نػػػِ  جخػػػاها كػػػر  تػػػ

                                                 

 سفير سابق.. اعتنق اإلسالم )ألمانيا(.( *)
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عاّمً ق رحق ؽ   ع فأ ف جو  عّك  ررلػ   فػارإ كف جزمػ  فػ ف ملػملقبل  ٍ ػِـ يف 
  ربعج ممل جا عأى  ًج ف    ت اف يف تذ    وانه   رثِن   

عنػػ  وػػعرععم يف  رمل ػػارق حػػ ؿ  - من تشػػ. –كف   لػػأم. عػػانف مػػا هِح ػػ ف 
فو. هتملقػػػ رف  أػػػم  صػػػ اج ا ػػػعف حقػػػ ؽ  ٍ لػػػاف حقػػػ ؽ  ٍ لػػػاف  ف لمِغتػػػم  ربػػػع 

ف   لػأم.  مػ  مرػ      ا اًأ ك أم تم  رذه   عرتع تا  ر رج رتا مباعنتم  ر ً ػ  
 أه ملشا ف  ف لمِغتم يف  ربعج مقملنت ف  ف حق ؽ  ٍ لاف ُ ُُترَتـ     يف  ربػعج

 ر أا تُنملَع  يف  رشعؽ فصا  م أق   
 ف صػػواة  ن ػػمل ق اػػ ػػ ه   كثػػع مػػ   رثػػاحل  ااػػن  لقوقػػ أ رمي ػػ  اعػػم  ّرؿ تػػذه   خ

لقػػ ؽ  ٍ لػػاف جػػ  ه كفالتػػا اتػػًِ يف  ربػػعجأ رعاصػػ  يف كفأػػرت   يف مرػػ   ر جػػ  كػػاف 
كػػاف  ر ػػِـ حونعػػا هػػ رق حػػ ؿ ر  ًمػػع هملتأّػػق عاّصػػ  اماهػػ    ػػ  ط  مػػ  تتّلػػا  ر ررػػ   

  ه    رملا ري مب ار  ر  أغ ي ع ـ  خخ ع رلأ اف مر   رشن أم  ونغ ما « لعه »
 فت   متعرااً  أونغ ما  ر  لص ؿ عأوو «حعه  اتل»جا   و  م جع  رأ رر  ختّك 

 إن مراحل هذا التطور التاريخي الفريد معروفة: 
 (aCtbC mutatbCbiL aCraC, 1215)  ر نوقػػػػ   رت مػػػػى رأ عهػػػػامتنػػػػاؾ  أيف فعه ا وػػػػا

 ق(Rights of Bill, 1689)( رجػا  ف  لقػ ؽ,Habeas Corpus 1679مملب عػً  فقػا  ف  ٍحخػاق)
هػػػػػام   مل ػػػػػ (ق ريف اع لػػػػػا  ٍعػػػػػِف ـٙٚٚٔ ف  ًمعه وػػػػػ  كعػػػػػِف  ُ ػػػػػملقِؿ )ػيف  رُ 

(  تػػػػذ   ر نػػػػائق سثػػػػل  ً ػػػػا،  رػػػػذي ه ـٜٛٚٔ رشػػػػعري لقػػػػ ؽ  ٍ لػػػػاف ر  ػػػػ  ط  )
قػػػ ؽ مثػػػل  ٍعػػػِف  رتػػػا ن ل أ ُعملمػػػان عأوػػػو يف  رصػػػواةام  رِحقػػػ  لقػػػ ؽ  ٍ لػػػاف

( ر  تاتػػ ت.  رػػ ررومل. رأ قػػ ؽ     وػػ أ  رلوا ػػو أ ـٜٛٗٔ ٍ لػػاف رٌمػػم   مل ػػ ف )
   ـٜٙٙٔ (نهلمر)كا  ف  ًّرؿ   ٜٔيف  ُجملماعو أ  ُجملصانه  ر رثقااو  
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 رػعةم عأػى ةري  ف تذ   رمل  ق   حي   فاخل   لو و أ فل عأى  رت س رقػ  ّه 
   كمػا أاف يف حّ  م هتػاػ ه ف را عف حق ؽ  ٍ لم  متاقض   ر نائس ر رااتو اف  رش

 رذي   ا و  رقػعنف ر رلػن أ ا  ّػو    أحي   يف اخاغ نقايف ااقغ  ر ّما  راقو  ٍ ِمن
 ًِ رشملوم   ف هملم  ٍصػع ق عأػى  ف  ه    عل ا عف رج ن حق ؽ راائ ف  راعن  ركّأا ات

 ٍ لػػػاف  ريف  ر  جػػػع رػػػ   قن ػػػا  ربأػػػ  ف  ٍ ػػػِمو  عػػػاجزف ج تعهاػػػا عػػػ   حػػػرت ـ حقػػػ ؽ 
  ػػػمل ِر نقر، مػػػ   رملػػػاقه   رتػػػا نأ اػػػ ف  ًوػػػ ار  ربلػػػ اغ كػػػا    تقعهبػػػاً يف كػػػّل 
م اف ركّل لماف ض اها رٌنعهاغ ررٌج هاغ  ر روـ  كذر  تناؾ   ملعاكام ا وت  لق ؽ 

ا  رلػ ن غ كاعهقوػر  ٍ لاف   قّنن أ رمر  ما  ع   روس اقط يف  رص.  ر ك قهػا  رشػمارو أ 
هػام   مل ػ ف  ًمريكوػ  )عأػو    ر  مريكا  رِتونوػ أ فػل حػيّف يف قر ػوا ) رشوشػاف(أ ر رُ 

ُ ُتملػػػػّل   قّ مػػػػ  يف تػػػػػذ   « ٍ ػػػػِمو »ة   ملا ػػػػام ( رك ػػػػع ئول  كف  ربأػػػػ  ف   ػػػػ ع ف فػػػػػ
  رقائم  

 أرر ػػ  ُ هلػػمل وع  حػػ   ف هن ػػع  ف حقػػ ؽ  ٍ لػػاف عػػانف مػػا هنملع عػػا ملػػأم ف
  لػػأم.:  رملتػػذه أ  فػ.فػػ   ثػري ً مػػا  صػػا ف فاٍقتػػافو.  اذه  ه ررئػػ   رػ رػوس اقػػط

افػػامأ  رعجافػػ أ رمنػػع  رػػع ي  لػػع  ةػػري   ػػو  كقتػػاج  ر ررػػ أ  رقمػػع  رب رولػػّنأ تزرهػػع  ُ مل
     رمل كو   ف  ٍ ِـ ُ ه اع كىل  ّي م  تذ  كأوأ ُر حيّف هرّق   

لقػػػ ؽ  ٍ لػػػاف عنػػػ   ر رمل بوػػػق  رلػػػنغ ررػػػ   جعهنػػػا مقاق ػػػ أ فػػػ.  ُعملػػػ  غ م
أ ا  نػػا ُ  لػػمل وع ةػػّظ  رن ػػع عأػػى  ّف  كثػػع  ُ ملعاكػػام   لػػأم. رعنػػ  ) ىعػػع(

ػػػػػلقػػػػ ؽ  ٍ ل يف  رقػػػػعف  أعاػم  رػػػػذه  جػػػػام   فػػػػػاعً  كػػػػاف  ربعفوػػػػ ف تػػػػػاف امل ػػػػاً را ػػػػػػػػػػػ
رهػ أ ر  ػملتماؿ  ً ػأ    ر ومارهػ  ر رن   أ  اضن  كحّل  ُتّ   عػ   لػعف.  رتػا ومل.
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ؾ(أ ر ٍفػػػانف  اماعوػػػ  يف   ا وػػػاأ ر  ػػػالق  ر رععػػػ   رلػػػملاروب )يف وػػػبو جزهػػػعف  ر ػػػُ 
 ًعػػريف  رػػم جػػاـ رػػا  رصػػعج يف  ربأقػػاف ) عفعهنوشػػو(  ننػػاغ عأػػملعم رأملصػػاو   رتعجوػػ  

ػا مػػ  تػػذ   را ػػػأم. يف  رب  ػػن  رك  ػػػملػػملع ا.  ر ػػعر م ر  لػػ ائع   ػ ا   كّف  هاػ
 ِمن هقرتاعا فأ  ك 

رمال ؿ  ربعج فتهعاملو   تع نف هتملر  الػو  لػاق،  رتػا ن رٌعػِؽأ ره أػ  مػ  
 رتػػػػا  ف  ػػػػع   ف ه  اػػػػق عأػػػػػى حقػػػػ ؽ  ٍ لػػػػاف رمياق ػػػػػعا حلػػػػ   رملتعهػػػػا ر رصػػػػػواة  

  ًرقر معه وَػْ. 
ريف  واؽ   لاع ف م   جل تنمو   رتا   رثارث ا  و هملم   ملتماؿ حق ؽ  ٍ لاف 

كف  لػ هث عػ  »: ـٜٜٗٔهق ؿ  ن   «فاقاز من  ق»ل ػذ   رذي جتػ  ت حوا اً كعع رف
ا ػ  ) ي   ػػو حػػ هث ممللػػّأط(أ تػػذ  هتػػب   ػػو كّأمػػ« هث عػػ   رقػػ فػحقػػ ؽ  ٍ لػػاف حػػ
 اف اذر  يف  ر  جع تذكري فارق ف  رلوا و  ر رتل عه  ػمُِكَعم حق ؽ  ٍ ل

صػػػواة  كحػػػ   مػػػ  مِلمػػػملعم رأشػػػ     ر مػػػ   رر ػػػ  رػػػ   ػػػب   لػػػأم ف وػػػوئاً 
ََعِضوَّ  ح ؿ مؤ معف عا و  ضّ تم  فل    عأوعم  ف هقا   م جااً ر ض اً م  

  عهّاهتم   
 حق ؽ  ٍ لاف: متعا  ر ضّ تا  

ذ    لػػأم فأ فػػل  جػػػ ؿ  ّرؿ عػػط ناػػاعأ  كػػاف هملتأّػػق فتِجػػػ   كّف  رؿ م جػػا  خّتػػ
 ؽ  ً ا ػو   ُجملماعوػ   رملِـل    ج نف ف.  لق ؽ  ً ا و      و  م  جع  ر لق

ر ُجملصانه  م  جع   عع   رفار بعأ ا  و م  ةري   م    ف ت  ف تناؾ   مل افام 
بول   ثػػػاؿ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأبو   اػػػع ن   ّموّػػػ.أ عأػػػى  ػ ةػػػأ ملمعػحػػػعّف رنمي جع طوػػػ  حقوقػػػً  يف  ػػػ
 ع مػػ حلأ رتػػ  فػػ رق  حيملػػاج كىل حػػ ّ ملاج كىل  ملمػػػ  ُتػػػػػػػػػػػػػػػػرفملتبػػري نعػػعأ اػػ ف  ر مي جع طو
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 رعااتوػػػػػ   ُجملصػػػػػانه   رػػػػػذ   ر عهقػػػػػ أ س نػػػػػ  نرؿ  رتػػػػػا   رثارػػػػػث مػػػػػ  كنعػػػػػاؿ مػػػػػ  
 خاصػػػ  يف تقنػػػ. حقػػػ ؽ  ٍ لػػػافأ ف ضػػػاا  حػػػق  ٍ لػػػاف يف  رتمػػػلأ يف  «حق جعػػػا»

 أ ريف  رق م   رملتأوم
ركا ػػػ  تػػػذ   رػػػ رؿ ت مػػػل  ف تػػػملم   مػػػ  كهقػػػاؼ  بػػػع رف   ػػػذك قفأ فػػػ ف تثبػػػ   ف 

ععجػّنأ فػل  -   فل تن فارت س تصػ ق جػا  حل معكػز حلحق ؽ  ٍ لاف رول  كأعا عا و
 مػػع  رتػػا   ٍ ػػِمن كف   ه ػػ  مخػػاّن ً   رقريبأ رتػػ  ةػػري مملهػػا س كطِجػػاً  - معكػػز حل

رتػػ  يف  ر  جػػع  أ ؽ رَ لػػافػا هُػػ َّعى   ػػو حقػػممػػ اً ر بوتملػػو  عأونػػا  ف  تأػػم  ف تنػػاؾ فتخػػ
وا    رمللػػأوح  رنػػ ري ػ ػػ أ  ي حػػق متاقضػػ «ت ق فػػاخ ؼػ لػػق يف  رشػػ»مخػػّ مأ مثػػل 
 ي حػػػق  أ« لػػػق يف  رمللػػػّمم» ؿ ػبق  ف ن ق  قػػػا  حػػػػ ػػػ كمػػػا صن   ػفلػػػب  جأػػػق وػػػ
 ر ج  طار  مثأو   انس فالق يف لر ج  رعجل فارعجل ر  ع ف فا ع ف   قتنارؿ    ّ ق م

ةري  ف  ل هث ع  عا و  حقػ ؽ  ٍ لػاف ُ هُقَصػ  فػو تػذ   لماجػامأ فػل  رنػ  ف 
 ر لقحعه   رع يأ ر ُعملقانأ ر رل  أ ر أ ق ؽ  لقوقو أ مثل  لق يف  لوافأ  رصأب  ر

يف منػػع  رملتػػذه   اػػ ف    ػػع   لػػأم ف فشػػّ ف  رقػػ ف  رقا   وػػ  بػػذ    تػػاهري اػػ أم هخػػّعرف 
  الػػعم ف  الػػعم   ك ػػو مػػ   ًحلػػ    ػػرت توهواً رأملػػأم.  ف هملبنػػ   كوػػ ارو  حقػػ ؽ 

  ي يف  ٍطاق  ٍ ِمن أ جومعم ٍ لاف عأى   ا، 
 ًُ   هػػػػػرل ُ يف  روع نهػػػػػ  ُر يف  «حقػػػػػ ؽ  ٍ لػػػػػاف» ف مصػػػػػ أح  ررػػػػػنِحل  ّر

ُت جػػػػ  يف  ي  مػػػػ   ر ملػػػػ   «حقػػػػ ؽ  ٍ لػػػػاف»  لػػػػو و  ُر يف  ٍ ػػػػِـ  اا ػػػػعف 
أن ػػػػػػػام  و تػػ    ارػػ   ًصػ  مػػ  وأ جػػػ ف ه ػػ ف ر حػػكمػػا  ف ا ػػعف    ماره ػػػػػػػػػػ رل

ق  مػػ   لقػػ  قاً ػػػػا ػػػػػػػػػػػػب  بػػا حلػػػػػػػاف   ػػؤم  فارنلػػػػػػػػػػػػػػه ػػ ف قّن اتػػل  ٍ ل  ؽ ا ػػعفػِلػػ
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رج ن حّق قفاحّل رَ لاف  تمأ  ّما حػّق  ٍ لػاف مباوػعف  اػِ  ررػوس مػ   رصػ ا   ف 
 ي  رقعف  رثام  عشعأ رتػ   رتصػع  أاف كىل عصع  ً   قػ ؽ  ٍ لػأح حقػمص هت ن 

ف تػػ    توػػاق   لػػملقّل ر ػػل ( فػػ ّف  ٍ لػػا ربػػعج رػػذي  ػػان اوػػو  ُجملنػػاع )ًرؿ مػػعف يف 
طبوتو أ  ي مع -رتباا ًررئ   رذه  حيملا  ف فعر فط عأوا مع حقوق  ا ؽ أونغ نعع

 !  ! و
 ف مرػػػ  كف  راقعػػػاغ   لػػػأم.   ه ػػػّ قر  ا ػػػعف حقػػػ ؽ  ٍ لػػػاف رلػػػب  كضػػػايف : 

أ اػػػ ف  رنب هػػ   رصػػ و   ّزؿ ر رلػػن ػملػػملم ف مػػ   رقػػعنف   نػػػمبػػا  أػػػا  رقػػ   .  ٍ ػػِمو  
هتػّ    ن وػاأاوث ت  ف تناؾ متػاهري قفا وػ  عأوػا ر عػع   أكع  ن تعتو  ت ق ن رٌح اـ

ًُ (ٔ) ٍو ارو م   تقعهباً   عاً  م  مر  ا ف كل كباق  راقعاغ   لأم. ععض   كل    رف 
 ف هاصػل  راقػو  ٍ ػِمن فػ. مقػاهوس عػ  عناصع  رشعهت  عأى ج ـ   لػار ف  اِت ضػاً 

م ر رقػػػع ق م  ٍن قهػػػ  فن ػػػاـ و ػػػ  ريلأ رفػػػ.  رق  عػػػ   ر  ػػػمل قه  ر رقػػػ   . ر  ع  رقػػػا  ف  رػػػ
ف عهقػػػ   ر ًح ػػػاـ تػػػ ق ن رأقومػػػ   رقخػػػائو  كمػػػا يف  ربػػػعجأ ا  ػػػو هتػػػع  كػػػل     ضػػػوع

ممللػػاره : مػػ  ج  عػػ   ر ضػػ غأ كىل حػػ رن  اػػع ئم رُتػػعذ  رعفػػا    رت ػػذ أ ا  ػػو ُ م ػػاف 
 زَّؿ كعذ   ػق  عأى م   ائع   تاهري يف   اـ جخائن منمتوا «حق ؽ  ٍ لاف»را عف  ف 

ةري  ف ةواج مص أح را عف حق ؽ  ٍ لاف   ه   رو  ف هتوق ت ػّ ق م رَّ ػ  
ػػػػجا   و  حػ ؿ تػذ     ضػ ع يف  ٍ   غ  لػلأ اػ ف ػػػػػػػػِـ رػذ   رصػا     أقػ   ررلػػػػػ

ػػػػػر رنملوه أ  ػتػػػذ   رمل ػػػػّ ق   حيػػػ ػػػػػػِـ هثػػػػري  رشػ  تػػػػن  ف  ٍ ػػػػػ ؿ ك  ػػػػو   ؾ حػػػػ  ػػػػػػػػػ
                                                 

قددد يبدددو فددا هددذا التيددور الغريددر مددن الغرابددة والمغالطددةي ففددا ا حغددام الوددرعية مراتددبي مددن فددر ي ووا ددبي وسددنةي ( 1)
وهغدددذاي وفدددا العموبددداو مراتدددبي وفدددا ال دددرا م وااعتددددا  مراتدددبي وهغدددذا سدددا ر  ومنددددوبي ومبددداري ومحدددرمي ومغدددرو ...

 .  ا حغام الورعية 
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ًِ   رجػ  كػاف  ًجػ ق ر ً ػعل  متاقضًا ف عهق    ا ػو  را ػعف حقػ ؽ  ٍ لػاف  صػ
 ن  جمعه   ٓٓٗٔكنبام  ف  ٍ ِـ ُ هتعؼ تذ   لق ؽ م  حوث ج تعتا منذ 

يف  رقػػػػػعنف  ر ػػػػػعذ  كثػػػػػع منعػػػػػا يف  ا لػػػػػ أ فػػػػػل كف تػػػػػذ   لقػػػػػ ؽ ق  ػػػػػ   فثبػػػػػامٍ 
  رصواةام  ر قجو   ربعفو   

 ه   رم كاف عأى  راقعاغ   لأم.  تّباععا: رتا تن ع ّ  رأ 
ًِ كػػاف مػػ   رلػػعل  ف ه ػػ ف م جػػا   لػػأم. مؤهّػػ  ً ًف ه ػػ ف ر ػػل وػػ ك  مػػث

رهشػػّبو جملػػل  اػػس ر حػػ ف  عميػػ  ضػػ   أ لػػق يف  لوػػافأ كم  ف  و تتػػاىل حيػػعـّ جملػػل  رػػناس
               جػػػاؿ تتػػػاىل: أ ٍ لػػػا و  ءتػػػاغ

    (أ رجػػػػػاؿ: ٕٖ)  ائػػػػػ ف:         
اػػػػالق يف  لوػػػػاف تػػػػ    ت ػػػػا، لعمػػػػ   أ(ٕٜ: رنلػػػػاغ) ...    

  رقملل  
جػاؿ  و تتػاىل هػ مع  ف تػ  ق  مػ ق   ملمػع ف   ػ    رشػ ق أ  ف أ اػعا الػ رفار عهق 
           تتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىل: 

شػػاقك   رلوا ػػو    لػػق يف    :أ انلػػمل وع  ف  لػػملنمل  مػػ  تػػذ (ٖٛ: رشػػ ق )  
عم ف عهقػػػػ   ر فػػػػ عع  نرف  ف تػػػػػعف عم ػم   مل افػػػػػِن   ًر ئػػػػل تػػػػػػػػػػػػػػػػػرمبػػػػا  ف  خأاػػػػاغ  رث

ـّأ انلػػػ فارع ػػػ ؿ  ِمو  مي نعػػػا  ف ت ػػػ ف ػمل ِر  ف  ر ررػػػ   ٍ ػػػػمل وع   ػػػػقر فػػػط ن
 نمي جع طو   

 و م    م   ك ان كاتأونا كم ً  ف  ملهّن   رملتّثع يف مص أح حق ؽ  ٍ لاف حوث 
 تصّ ق ك ِمن ا تع   

ره ػػ ف عػػّز رجػػّل  تػػ   أكّف حق جػػاً ملػػمل حاف مػػ   رشػػعهت أ من عػػا  و تتػػاىل رتبػػان 
اُ عا متاتػ ف ػػػػػػػق  كػر مػ  حقػ ؽ   ػ ٌ  ِفُتمػػعو  عأى  حرت معػا مػ  ع مػوأ َرع  ػػػػػػػػػ رش
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ُععضػ   - رتػن منمل جػام ك لػا و  -مر   ف  رتع ن ر ُتااجوام  أ ر  تااجو  ف.  ر رؿ
عػػعؽ كمػػا  ف  قاع  ر حػػيّف فقػػع ق  حػػاني  ر ػػعؼػو فأ كمػػا فاٍءػػػبوعػػا  ر فأ ما ػػًف هأ

  عف  رم تنهم ع  ععؽ  مع م   ر مع  و ػات ف نررو  ُ تنهم عنو  رنملائ   خػمت
رعأػػى كػػل حػػاؿأ اػػ ف  ٍ لػػا و    تػػنهح  فػػ  ً يف  ُتاػػاؽ عأػػى   ػػاـ ِرمػػا هلػػمَّى 

كف  ٍ لػا و  عػاجزف عػػ   : ربشػعي  َرْرنَػُقػْل ف ضػ  فػالق ؽ  ر بوتوػ  هتملمػ  عأػى  رتقػل 
 مر  رُ  رج ن  ر حن  

 نج ِ٘مو  هػـ  ػم   ٍ ػػمؤسع   ن ػيف أ ر   جبل ا  م  ًر فأ  تّاق جّ  ً  رمؤّعع ً 
عأى كعػِف  رقػاتعف حػ ؿ حقػ ؽ  ٍ لػاف يف  ٍ ػِـ  ررٌ ػا   ـٜٜٓٔ ( ةل س)

ِمن ػ جوم  جا   و   رج  كاف تناؾ كعِف ك نرف  نىن حمخاً  كاف تذ   ٍعِف  وا واً 
 ٜٔ ػػػػػػػػافق قصػػػػػػػػ ر حقػػػػػػػػ ؽ  ٍ لػػػػػػػػاف  صػػػػػػػػ ق   أػػػػػػػػس ك ػػػػػػػػِمن يف  رقرفػػػػػػػػا هػػػػػػػػـ  

أ ر ػػػػ    وملػػػػو كا ػػػػ   جػػػػل ف ثػػػػري مػػػػ  كعػػػػِف مػػػػؤسع   ن مػػػػ  ـٜٔٛٔ ( ػػػػبملمر) هأػػػػ ؿ
  ٍ ِمو   

أ  عأنػػػػ  عػػػػ  م م عأػػػػم رم ا ػػػػ   جملماعوػػػػ  قاوتػػػػ رتنػػػػاؾ و صػػػػوام ملػػػػأم  
لػ :  ل  ك افوػ   اقػ  صػعّ   ًمػري ػ ع حقػ ؽ  ٍ لػاف فصاػػم ضم جاعا قص ر 

اومػػػا هملتأّػػػق اقػػػ ؽ  ٍ لػػػاف مجػػػ  مجملػػػاج كىل كءػػػاع وػػػامل    كف  ٍعػػػِف  رتػػػا ن »
ك ب  عملق   ف نهبأ  ٍ ِـأ  لق ؽ  ٍ لاف هرل  رخافط  ًنىن رأ ج ن  ٍ لاحل 
عػػِف بػػػا مػػا هقافأعػػػا يف  رقػػػعنف رػػو  اػػػس  بػػ ؼ  ركػػػل مػػانف مػػػ    ػػ  ن  رثِنػػػ. رَ

كػػػػل  رنػػػػا، »   ركا ػػػػ   رؿ  ملوهػػػػ  بػػػػذ    ػػػػؤسع تػػػػن  ف:«ر لػػػػ هث ر ػػػػن   رع ػػػػ ؿ
  «حيمأ ف يف   العم حق ؽ  ٍ لاف
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رتنػػاؾ ملػػػأم ف نعػػعرف وػػػاقك   يف وػػػع  رضػػتو   ٍ ػػػِـ يف  رنقػػا  عػػػ  حقػػػ ؽ 
  ٍ لاف  

 أ ذ  ُعملِاػام  رقأوأػ رفاخل تذ   ًعماؿ  رملمعو ه أ ا  و م   رلػعل  روػـ  تقػ
 رتن مملتأق  فػ: أ رم تب ر م ج نف ف. اعع ن حق ؽ  ٍ لاف  ربعيب ر ٍ ِمن

   رعنف-ٔ
   رعؽ -ٕ
  رضتو   رذّمن -ٖ
  حق ؽ   ع ف -ٗ
  ل رن  ال ه    -٘

اػػػ ف  راػػػاقؽ فػػػ.  رن ػػػام.  ك ػػػِمو  مػػػؤنعفرفاخػػػل  ُجملعػػػان   تاصػػػع رش صػػػوام 
 كاف هَُ ّ    صبح  جل ا  ح  مما  

  فل كف  رقعنف همل ّ   ع  أ اأوس يف    ض ع عِؼ كطِجاً الّرّدةاوما اّك 
حاُم ع ه ف ُقت  ن م ع   ٍ ِـ  كعذ  نرف  ف هعف عا ف ّي عقاج ن و ي  

ت ّبق فناس  رش ل    غ       ا عم   ٍكع   يف مو  ف  ُعملقان 
أم.أ  ر عأى عِجام   لأم. فتخعم عأى  رتِجام ف.   لأم. رةري   ل

ِـ  رذه  تتّعض   رأتقاج ػػػػػػػػػػػن   رشعها أ ا ّف   عت ه  ع   ٍ ػفبتظ  رراقًا رأل
ِمن ػػػػػػػػػػػػػاؿ متانه  رأ ه   ٍ ػتم اقط  ررئ   رذه  وعع   فت   قت  نتم يف  عم

مى  ػّ  م تو فل  رملمّعن ر خوا    رت ػأم.  اهعميملعم كمً  رول   ر اع اػػػػػ ر رأمل
        ج رو تتاىل: كما ت  ر ضح م  
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عأى  -مبقملخى جا  ف  رتق فام -  ر رتقاج (ٖٖ)  ائ ف:    

 خوا    نناغ  لعج فارتق ف   رقص   ونغ متم ؿ فو يف  رتا  ف  ع   ص وح  ف 
 ف   لأم ُ هعنو كُ  مر   ف   عتّ  حقو يف   ري  أ م   ملائ   رعّنف  هخًا اق

 ًُ ر  جبأنا  ف جا  ف   ري   همل نّع  نلو   ملأم   ر   تذ   رملمووز هب ر يل مقب 
 ر  ق أ رتذ  ونغ طبوتن  رتنا      قافأ  ف.  ٍ ِـ را عف  انلو   رتذ  ما 

  »noitan ج مو » فػ « ُّم »ح.  رتجم كأم     اتأو ةارباً 
  ك نا ر  من   طبتاً م   ك  رقعنف  ىهام  رػم تػذكع مش أ   هخاً  الرِّقّ رروس يف 

ِعػػػّم  ف  رقػػػعنف همل ػػػّ   عػػػ   رػػػّعّؽ ف ضػػ   كشػػػنٍغ مصػػػري   رػػػزر ؿ وػػػوئاً اشػػػوئاً  
ُ
 رػػّعّؽ    

جػػل تػػذ  اػػ ف  ي نررػػ  ملػػأم  تلػػمل وع   صػػانج   روػػـ  عأػػى   تاتػػ  م  ر رروػػ   رػػم  ًر
ّعّؽ نرف  ي مشػػػػ أ    رر ػػػػ  يف  ًمػػػػاك   رػػػػم فقوػػػػ  اوعػػػػا  رتب نهػػػػ  م جػػػػ نف ُتػػػػعـّ  رػػػػ

فاراتلأ ا ف عأى   لأم.  ف حياا    عأى حق ؽ  ررئ    لاك. فاحرت ـ    ا    رػم 
مػن عم كهاتػػا  ٍ ػِـأ رتػػن م ا ػػ   عأػى ف ثػػري مػػ  رضػتو   رػػعؽأ  رػػم  عأػ   أػػا ضػػ  

هػػػػػام   مل ػػػػػ ف  ًمعه وػػػػػ  كىل ةاهػػػػػ   أ رق ميػػػػػ   رقػػػػػا  فأ يف قرمػػػػػا يف  رتصػػػػػ ق  ر يف  رُ 
منملصػػػا  رقػػػعف  رملا ػػػع عشػػػع  رتػػػذ   ػػػب  نعػػػع جوّػػػ  رتػػػ ـ   لػػػا، فاىهػػػام  رقعن وػػػ  

   ذك قف  
( يف  ٍ ِـ اعن ج هػ  جػ  اأ فػل تػن  جػ   أهل الذّمة ما عاه   ًجأوام  ر هنو  )

  نػ   كم  ف  ًجأوػام  يموػ  حيّف م  رضػتو   ًجأوػام يف   تاتػ  م  ر رروػ   ًكثػع ح
أ حمعرمػػ  مػػ   انلػػو   ر امأػػ أ اعػػن ت  ػػا ر  أػػا ن ئمػػاً  مػػ   ر قجػػ  »يف م ا ػػ    روػػـ 
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  ر رشعهت  ُ تتاق أ حل  امل ن عثمافأ     طَن   ر امأػ  رٌجأوػام  يموػ أ « رثا و 
  (ٔ)كف  عملرم  ر رر    لأم   العا كق مو أ عأى ةع ق  رق مو   ًرقرفو 

ونغ مينع  ر رر    لأم  م  منح كل  لق ؽ  ل هثػ    ملتأقػ  فاانلػو أ وػعه    ُر
 ف ه ار   رذمو ف فذر   ريف حار  كعذ أ ا  و م   ر بوتن  ف  اخع  ةري   لأم. 
رػناس  رخػػعهب   رتامػػ  ر خ مػػ   رتلػػ عه   رػػم اخػػع بمػػا   لػػأم ف  ررقػػ  جامػػ  مصػػع 

  ر قج منذ م ف ر رل ن فأ فارلري عأى تذ  
تػػػذ   رمل ػػػ ق هثػػػري  رلػػػؤ ؿ  رملػػػايل : تػػػل مي ػػػ   ربػػػري   لػػػأم  ف هصػػػبح قئػػػوس نررػػػ  

ًف  حملماؿ   مل اج ةري ملأم عأى ق ،  ملمع  قملأم  ؟ رتذ   رلؤ ؿ  ارت ضن جّ  ً 
هام   مل  ف  ًمريكوػ    ملأم ضئول ج  ً  ريف  اس  ر ج  عأونا  ف  تعؼ  ف حيف  رُ 

 ػػن فػػ ف ه ػػ ف قئولػػعا  اػػا   طن ف  ًمعه ػػاف    رػػ نرف يف  خػػاقج  ُ تلػػمح ًي  معه
كأعم مقص ف مبقملخى ن ػمل ق  رػبِن  رقأاوػ  كعػذ أ مػ  هلػمل وع  عملبػاق جتػل ر واػ  

 ةري جا  حل  ر ةري ن مل قي؟ ووئاً  أعأى   لأم. ِمن ح ع ً ػ   ر رر  يف فأ  ك ػقئا 
اوػػ  منػػذ  رب  هػػ   ف  ػػذّكع  ف مبػػ   أ ك ػػو مػػ    (حقوووق الموورأة)ررنمل ػػعؽ  ىف كىل 

  لػػػػار ف هقملخػػػػونا  ف  لػػػػاري يف متامأػػػػ  وػػػػوئ. مملمػػػػانأ.  رت ػػػػذ  اػػػػ ف  ًوػػػػواغ ةػػػػري 
ف  رعجػػل اػػ  أاً وػػأ  ف تُتامػػل ف عهقػػ  عاصػػ   رعأػػى كػػل حػػاؿأ عأم  ملمانأػػ   ػػ أ مبػػ ئواً 

م هقبأػ ف  ف  هخاًأ ا ف   لأم. ر  لػأما فل  الواً  روس اقط جل هاً  أفار  ع ف وملأا
 ف  رػػػذكع رػػػوس كػػػاً ثىأ جػػػاؿ هقػػػعاق  رقػػػعنف  ر ضػػػحأ انلػػػ. ةػػػري ممل ػػػافق.  رفشػػػ ل 

ربػػػػذ  اػػػػ ف رجػػػػ ن جػػػػ   . عاصػػػػ  (  ٖٙ:نؿ عمػػػػع ف)     تتػػػػاىل: 
 و   لقوقوػػػ  ػ  قؽ  ربو ر جػػػػععن مػػػا ن ـ هنبثػػق مػػػ   راػػػػػػػػػػػػػػػػػنغ وػػػػاغ وػػػػػػػػػػػػفارعجػػاؿ  ر فارنل

                                                 

(1.    )Fathi Osman, The Children of Adam - An Islamic Perspective on Pluralisme, Washington 1996  
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رهاّخػل  ُعملمػان عأػى  أباضى عػ  تػذ   راػ  قؽر     ذت   ربعيب لق ؽ  ٍ لاف همل
اق  لعكام  رنل ه   رر   م  ػار ف  رملاّم   رم ه  اع عنعا اـز   صػ خواؿ  رقا  حل رأمل

   كطِجاً  حوث  رمل بوقأ ا ف  خِؼ ف.  رن ام.  ربعيب ر ٍ ِمن روس ض ماً 
        : رقػػا  ف   ػػري    ٍ ػػِمن راقػػاً 
  (ٔ)أ ا ف حص   ًع  تتانؿ  صا حص   عوعػا اقػط(ٔٔ: رنلاغ) ... 

رأاقو  ٍ ػِمن اػ ف   ػ ّق  ُ ميأػ   ف هبػرّي   ػاـ  رقلػم    بػ ئن راائػ ف  فنملػو   رراقاً 
رقةم تذ  ا ف   لأم. ُ هعرف يف مر   يَّ سووز جائع عأى   ع ف راائ ف  رعجػلأ مرػ  

ج   رقواـ فاًعباغ   ارو  ر ُجملصانه  رٌ عف كأعا  ف جا  ف  ً عف يف  ٍ ِـ  تل ر 
 عأى  رذك ق م   ًفناغ نرف  ٍ ا    ح ع ً 

ج رػػػو تتػػػاىل:  عأػػػى ملمان ً ػ عػػػر ِمنأ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحلػػػ  جػػػا  ف  ٍجػػػع غ م     وػػػ   ٍ 
                   
                 ...  

 تت ؿ  صا وعانف قجل أ ا ف وعانف  مع ف (ٖٕٛ-ٕٕٛ) ربقعف:
تػػن  شػػ ج عػػِؼ سػػاقي فلػػب  ر  أ.  ىهملػػ. تصػػ ق ف حارػػ  عاصػػ اتر ػػ  تػػ

متامأ    ا عا َنْه   كم ً اارقخو  ختك مو   اً  كثع   ملتامأ. اوو تم قجاؿ  رملهػاقفأ 
  رفا نا ػػب أ اػ ف  رقػػعنف ُ هتػػعؼ  ي مرػ   روػػـ   ر يف عصػػع  رع ػ ؿ  كػػاف  ػ  غ 

ع ف يف  ٍجػػػع غ م  خاصػػػ  فارتق فػػػامأ رتػػػذ  هؤّكػػػ   ف  رتنصػػػع سووػػػز ضػػػ  وػػػعانف   ػػػ
  راوصل يف  رقخو  ت  كااغف  رشات   ر  رشات ف  رروس جنلو  

                                                 

 .  طةإنا أتحدث هنا عن أبسط الحااو: و ود أخ وأخو فمط حّتى أورر هذ  النم (1)
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رق رػو  عأى  رقع غف  رملقأو ه  ريف   اضن كاف تص ق تقلوم  ًنر ق ف.  رزرج. مبنواً 
             تتاىل: 

                
             

         (أ رج رػو تتاىل: ٕٕٛ: ربقعف)
  اان  رىل تات.  ىهمل.أ ( ٖٗ) رنلاغ: ...      

 عأى م   رنلاغ  ر   تذ أ رٌ اأ ت  تتموم  «ف قج »هب ر  ف  رعجاؿ هملمملت ف 
 ربمل  ع  م ا     ع ف يف ُ تمل       قف  ربقعف مبع  ركعع ج رأنك م   واجو  اآه 

فل تتاجل حار  عاص  فار ِؽ  ريف تذ   رلواؽأ ا ف  ىه  تؤك  اقط عأى   أ ً عف
 رت ف  رثِن  أ ُر   يف كقجاع  لائعم عِؿ  وعع -كف قةب   يف  رصأح -حق  رعجاؿ 

 ونغ  كثع م  مر   
ػع ج رػو تتػاىل ما نه         :   قف  رنلػاغأ اأ ا ػا ُالا

   عأػػى  أػػػاػ ه ف يف اعػػػم  رق  مػػػف عهقػػ  مك قهػػ    جػػػلأ اقػػ  كا ػػ   رعةبػػػ   رنم وػػ   وػػ
ه  ػ  ر ػػ«قئولػػعا»  ػػع ف  ر  «مػػ هع»رأعجػػاؿ عأػػى  رنلػػاغأ  ي  ف  رعجػػل تػػ   « ػػأ  »

ًِ ػتػػذ   رنػػ عا كػػل ػو  ر ً ا وػػ   رػػم جػػاـ فػػػأوزه  ر راع لػػػيف تعءػػام  رقػػعنف كىل  ٍفػػ زع  مػػث
 ؿأ معمػػػػ رؾ ػو مأ قرني فاقهػػػػ أ حممػػػػ  ق ػػػػػأ ُل قر، ة ر شػػػػمػػػػ : مػػػػاكس تػػػػا ونإ
 مو   وأ عزف  ف ف عأ ن وز ما  فأ رفا ل توهاحل ػفو ملعاؿأ حمم  ح

رلل   للأ ا  نا ف أ  كثع اػ كثعأ تعءػام رأقػعنف رػذ   رأبػام  رػثِ  ه ػ ف 
رف عأػػػى قعاهػػػ   رعجػػػاؿ هلػػػعع »: سامػػػاً  وملأاػػػاً  اعمعػػػا رأ أمػػػام  ًقفػػػع   ػػػذك قف  ػػػافقاً 

فػػل عأػػوعم  ف ه   ػػ   يف رضػػتو   أ ي رولػػ  رضػػتو   رعجػػاؿ  عأػػى مػػ   رنلػػاغ « رنلػػاغ
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فصػػ ن جاعػػ ف ت بوقوػػ  ررولػػ  جاعػػ ف ت  ولػػو   رفػػ  تػػذ   عاهػػ  بػػ   رمجػػ  تنػػا  هخػػاً 
 رملالػػري عنػػ  عصػػب  مػػ    رتءػػ. مػػػنعم: ه  ػػا عأػػنأ حممػػ    ػػ أ م ج  نهعاونػػػإأ 

ؾأ  عػػ  اػػ ف ن اػػعأ  مػػري لهػػ  فأ رتعءػػ    ػػ ذ كروػػا،   عػػافأ جػػاؾ فػػري ػػػػ بػػِيل رحمل
تػػػ فا  هنػػ    نػػ قف: ريف ٕٕٗٔرعبػػ   و اع ػػ  ف فنعػػاذ رتػػن فاً ا وػػ  رجػػ   شػػعم  ػػن  

زع   ا ه ف  م  تػذ   رز رهػ  كم ً اػ ف ػتذ  نرول عأى  رنها   راائق  رذي ُتققو تذ   رن
جػّ  ً مػع ا ػعف   لػار ف  مملماوػوملاف( ٖٗ) نهػ   ػ قف  رنلػاغر  (ٕٕٛأ نهػ   ربقػعف ) ىهمل.

 ف.  رعجل رلرجملو يف  رزر ج  
رفقو  تناؾ جخو   رزر ج    ملأطأ  ي لر ج   لأم. فارنصاق   ر  روع ن 
ر رت سأ  رم هتامل اوعا  راقو  ٍ ِمن   ع ف ف عهق  عاص   ااراقعاغ   لأم ف 

رِ ملنملاج   ن قن فت ـ رج ن مقافل  هعاخ ف لر ج   لأم  فنصع حل  ر هع نيأ راقاً 
          :   قف   ائ ف  ل ي  ا تقملخوو نه 

            
أم فنصع  و   ر ػبأ ف فزر ج  رعجل   لػأ يف  ر ج   رذي هق(٘)  ائ ف: ... 

م هع نه   كّف تذ   رنملوه  تت س  ر رق  رملقأو ي رأعجل  كف كاف  رزرج ت   رزعو
   أق يف  ً عفأ ا وا رأزرج    لأم   ف تنمل ع م  قجل  صع حل  ف هقّ ، نهنعا 

 رق  با؟ 
 ما تت ن  رزرجام اع  يف    وأ   ربعفو   كر عائق يف  ٍ ِـأ نرف  ّي مرق  

م ر ح   فملت ن  رزرجامأ ُر  ربعج همّللم ر ح   ػػػػػػػػػػػرفارمل كو  ا ف  رشعؽ ُ همّلل
عؽ  انق ج  اأ  ّما يف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اان  ر  جع تت ن  رزرجام يف  رشمع ف ر ح فافارزر ج ف

 ربعج ات ن  رز ام  رم تلملمّع   ف ط هأ  هملخاغؿ ه مًا فت  هـ   ر ًةأبو   رت مى 
باج ػػػػػػػػػانه أ رر   تذ   ً ػػػػػػملصػباج  جػػػػػػػػػػػ ف ً ػػػػػمع ف ر حاأم. هملزرج ف فػػػػػػػ لم   
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رجل: كم  ف  رلما  فملت ن  فل ما هشعحعا ت  كق نف  و عز أُ ت ان رشع   رقخو 
        أ جاؿ تتاىل:  رزرجام يف  رقعنف مشعرط

                     
 (  ٖ:) رنلاغ      

ر ىه  ر ض   يف تذ   ر رلواؽ  رذي رقنم اوو  ىه  هملتأق فاٍحلاف كىل  روملامىأ
تو   ف ف  رك و ًمع ق              :   اؿ
 فار عهق   ىتو :  رتقملصع عأى مكع  ىه مقاُم تمل    ع     ض ع  ن ئماً 

           
 أروس اقط يف ف  هملعاأ فل يف أاهملعا  هخاً  أاعذ   ىه  تملتع  رأبرت أررذ   رش ل

ات ـ ق  رت ذ أ              كم هملم تعؾ  امأ    ملمم : 
 عام   رل قف  ال (ٜٕٔ)عاص  ر ف  ىه   ج  ً  أنك  رقعنحل كعهوٌ ل ر ٍنق ؾ  ر ام

       : و تتاىلرتن ج ر أةاربًا ما تُنلى ساماً 
   ! 

مرػ   رػ رق  رػذي  رأنلاغكوا  م    ف ه  ف   :ر ماـ تذ   ر رولأ رنا  ف  مللاغؿ
  ؟يف تاقه   ٍ ِـ  ض أت  فو

  تزررػػػػ   رػػػػم هصػػػػبح اوعػػػػا  رلػػػػما  فملتػػػػ ن  رر ػػػػ  عأونػػػػا  ف  ػػػػذكع تأػػػػ   لػػػػاُم
 ًِ  أ  خناػػظ عػػ ن  رعجػػاؿ  خنااضػػاً  رزرجػػام فَػعَكػػ  حقوقوػػ   فتػػ   لػػعج  رتا وػػ   ًرىل مػػث

 ًِ مِهػػػ.  ننػػاغ  لػػػعج  يف تأػػػ   راػػػرتف   ه ػػػ  مػػػ   مخلػػػ يف   ا وػػػا كم جملػػػل مػػػنعم  تػػائ
ررػػوس مػػ   رصػػػت   أ طبتػػاً فشػػ ل ةػػري ق ػػن و رنػػانق  ف تملقا ػػم  مع تػػاف  رعجػػل  الػػ

ملثنائن  اخػػػل حػػػل ػػػػػػػػػػػػتصػػػ ق حػػػاُم  عػػػع  ه ػػػ ف اوعػػػا تتػػػ ن  رزرجػػػام  يػػػ رن ر ُ 
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عػػ   رع ػػار   رقعن وػػ  ف ػػل مػػا ُتمل هػػوأ  رتػػِج  لمػػ  عائأوػػ   ر  لػػأم ف  ػػو  ات ف ن ئمػػاً 
رػػوس اقػػط مػػ   جػػل تػػذ   ل مػػ أ فػػل مػػ  حوػػث   بػػ    ررػػذ   خأاوػػ   رػػم وػػعحملعا 

 -يف نهملػػػو  رثارثػػػ  مػػػ   ػػػ قف  رنلػػػاغ -   هتمػػػ   ف  رقػػػعنف هلػػػمل وع   لػػػأم ف  ف ه حخػػػ
 مخاّن رأ ق ؽ  رتا و  رَ لاف 

  ػػذك قف يف  (الحوودود الديوودية)ر ػػ  تػػذ   رملعمػػ  ُ مي ػػ  تاانهعػػا اومػػا اػػك 
كتقػػاج جػػاٍ، رُمقػػباح  رهػػا رأبع فػػ ! كف    رقػػعنفأ مبػػا  ف  ي حػػ   منعػػا هتملػػر  روػػـ    ا ػػاً 

هام   مل  ف  ً معه و أ رتن تع   العا   عو   ًعِجػن رأتػا أ تقبػل فػل رت بػق  رُ 
 :  ٍع  ـ   رتقاج  ال ي  ًكثع جلارف  رتقبو اً 

ًف  قكف  كثع ما هشمل ى منوأ ع  حّقأ ت  قجم  رز اف يف  ٍ ِـ   ج ؿ ع  حق
رج ن رػو يف  رقػعنف  رػذي ُ هػذكع قصػ ر  ُر أقجم  رز حل م ج ن يف  ر ملاج   ق ،

       : حػػػ   رػػػزىن كُّ  اأػػػ  فارلػػػ ط ر ػػػ  نرف  رقملػػػل
  ـ  رػز حل ػ ـ وػععو  كعػػ   كنبػام عػػ  رلهانف عأػى مرػ أ ميػ(ٕ) رن ق: ...  
 رتبػ  ر رػذي هػنك عأػى  ف  رػز حل  أأم فػ  فػو   لػػ ملاج  رذي هؤمػػ ع كىل  ك  رػفارعج

 ف   ٍع  ـ ؟ (  اما ت   صا عق  ٕ٘:ٗ) لع هتاج  فنصا ح   رز حل 
نرف متعاػػػ    ػػػاـ  ماوػػػ  ً  حػػػ هثاً   رتق فػػػام  الػػػ ه ك نػػػا رػػػ   لػػػمل وع  لػػػ هث عػػػ  

 لماهػػػ   ُجملماعوػػػ  يف حخػػػاقف ت ػػػ ف اوعػػػا   ػػػ تع م ر رنقػػػ نأ عاصػػػ   رذتبوػػػ  منعػػػاأ 
عػ   للػافام   رخماف  ر حوػ  ر لماهػ   ًكوػ ف رأ ضػتو    اروػ  رأمػع ف   ملزرجػ أ فتوػ  ً 

 وػػ   ااػػن  ملمتػػام كعػػذ أ ت ػػ ف  رلػػعج  ضػػعف  م جعػػ  كىل   ػػاـ  لماهػػ  ر ر نػػ ل  ربن
  ُجملماعو  كأو  
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ر نو مي ننا  رلػاع يف  قجػاغ  رتػا   ٍ ػِمن  ػ ف  ػن. نرف  رتثػ ق عأػى وػ ك 
مق ػػ ع  روػػ   تػػذ  ُ هػػ ؿ عأػػى   تػػ  ـ  رلػػع ؽأ فػػل عأػػى اقػػو قحػػوم عػػعؼ كوػػا هاػػعغ 

أ رج  عػػػػ  ر ضػػػػ   رحمػػػػ رنف نجوقػػػػ  حمػػػػ نف رقخػػػػو  مػػػػ  ع  قهتػػػػا مػػػػ  عػػػػِؿ تتػػػػاقها 
 ٍجع غ م  رتق فام  

ةػاٍؿ حممػّن م جػ ن ن عػل مأ وػ  اعنهػ  رشػ ك  غاارلعج  فا تىن  رقعنحل تػن  ػزع وػن
هتملػر  ػعج   ريف  ػن  م  اػ جأ يف ععػ   ما )رروس مأ ا رأ رر (  اارلػ   ةػري  خ ػع ُ

ّه تتأوػػق ت بوػػق    امػػ  رعّمػػ    اعػػ فتػػ   ف طارػػ   ينػػ   رت قضػػن  و عنػػوأ  خأواػػ  عمػػعأ
بػػذ  اػ ف  ياكمػػام عأػػى    حػّ   رلػػعج أ رتػػذ  تػ    تمػػ ؿ فػػو عػانًف  رحػػيف مػػ  ةػري  اعػػ 

 ر ً  ق منعا ت بوق  لّ    أ رلعج   انقف
 جعق م  ج ه   ف  خِؼ ف.  رن ام.  رقا   .  جل   و  مما      ر نب م   رتا   ا

لأم. ح. حيارقرف  ربعج   رف   العم عانًف يف رضتو  ُ ق فح  ععؼ  هخًا  ف   
م   ٕٙ٘ كاىه -ا ف  جملنع  رناج رف ف ف   تاهري  رقعن و  من مجو  ُر ةباق عأوعا  أاوعا
: م    ائ ف ٛٗ ر  ىه    ...          :  ربقعف

              
                 

كف ما هعم روس  رن عه  فل  رمل بوقأ رروس  :هق ر ف رنا - ...   
ًُ يف  رتا   ٍ ِمنأ    رقا  ف فل  ر  جعق ر نعم كف رج ر   رمل بوقأ  ي  ر  جع مقب 

كف   تاهري ةري   قب ر   :كما ت  لاؿ يف م ض ع تت ن  رزرجام ر رلعج أ هق ر ف رنا
 رَ ِـ تن  رم هتّمعم 

اف يف ػػػػػػػػػػػعهت  عأػػػػى حقػػػػ ؽ  ٍ لػػػػػػػػػػيف   ػػػػعيأ عأػػػػى كػػػػل حػػػػاؿأ تػػػػذ   رن ػػػػعف  رلر 
نرف  ف  أ ٍ ػػِـ تبػػ ي رنػػا  ف  راػػ  قؽ فػػ.  رن ػػاـ  ربػػعيب ر ٍ ػػِمن رولػػ  ضػػ م 
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ت ػػ ف جزمػػ   ر ػػ   راػػ  قؽ  ر ػػر  م جػػ نف يف تصػػ ق كػػل ر حػػ  ريعػػع  رفاراتػػل اػػ ف 
مػاً لماهػ  حقػ ؽ  ٍ لػاف  رجػ  ُمملما   ٍ ِـ هلمل وعأ ر   قن ا مر أ  ف هصػبح   امػاً 

ان هتم م   رملقأول م   رملشنهام  رم   عق هنا  ف فتظ   ملع ه    تاصعه  س ن   فاجمل
 هلّببعا  ٍ ِـ فل  ّببملعا  لخاقف  ٍ ِمو  يف   اضن 

 رنأ ًف  رشػػعهت   ٍ ػػِمو  تػػن يف  ً ػػا،  ملوهػػ  رملشػػعهع ػر ػػ  بػػذ   ر عهقػػ  حػػ
ز ـ فو كىل  ًف   اتأونػا  ف  تػوإ كم ً فشػنغ مػ   رملنػااع فا مل ػاق  ف هتػ  رملقفاحل     ُ

 ! ل  نػ  - مافتػ  -  ل  نػ  املػ هعتا فاسػا  مافتػ  - فتػ  قهػح متاكلػ  رأ   نػ   ر  ػا

post-post-modernité  
ًِ مػػع  رلػػعع   رػػم هملبػػري رػػا  رػػع ي  رتػػاـ قصػػ ر  رتِجػػام   رتػػذ  مػػا حيػػ   اتػػ

مػا كىل  نلػاغأ عأػى  ػبول   ثػاؿ  كف مؤوػع   وػز ف ُ فػ  ر ف هتػ ن ه مػاً ف.  رعجػاؿ ر ر
   ه ػػػ    ر  ػػطأ كىل  را ػػعف  رلػػأوم   رمػػ  تػػذ    ن ػػ قأ عأونػػا  ف  مل أػػى فارصػػر 

   وزف  ً ا و  رأملأم.؟  رصر نرماً 
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 اإلبراهيمية وممتقيات اإلسالم قفرال
 نماذج لمحياة المشتركة في أوروبا

 (*)غن مكشر و الدكتور ي
 ترجمة: د.نديم محمد عطا إلياس

تقتصر معرفة اجملتمع األملاين  اينسالا م ملاملما مل   ات ايتعرملاح املتلذا  ايابه تعات ااو اييتا  املي الاذة  مل ا     
فينجليا  ااينر ر ىاك  كاو معكااينع ايتعاينملد   ملياي   ملصاهو اينيتلايه ملايتييملاي  كت  ايتين ملخ   ات اسالا م مل 

األدملينن  صذي كبري ملؤى يين يتأصذ  ايعيل ملترالذخ ايم م  ملىبه  الاينيتيين ملميمتياين ايار   ادىاين ا. لاين  يابا فا ن 
    نيينايكاج  امل قت   ت  ينتقيين ىك د م ايتعينملد اسجيينيب يف ك  جمتمع  ملد ء املخينطر ملاألىكال 

 

م  ازدملايند اهىتماينم اينسالاا م  1002كاينن ماآ اراين  اياينده  نار ماآ الابتمو يقاي  
يف  مليننذاااين مليف الاااينور ايااايملل األمل ملاذاااة األ ااار    اىتماااينم مت املاااي اينسالااا م يف اس ا اااينع 

ينن  ملماين يباه ىابا اهىتمااينم ااااااااينءاع متيار   يااكا  األدملاااااااااااااينفة  مل قاي يقلاااااملايت ها   ملايص
أرريىين ااااااااا  تاااااااار  ململ ملصاااااااااات يقااينءاع ايااكا  دااايملد  ايعاايد ملاألر ن َضاام ر اعااي ا ذاا   كينناا

 إىل األ مينق  
                                                 

 رئيس مجمس التبادل الحضاري.. )ألمانيا(.( *)
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مل  ااات ايااارتم ماااآ تأكذاااي املمااا مل املتيااار   ن ايهااارص املتين اااة ينناااينطيم ملاااارملزىم 
اييمل  يف  مليننذين تهكق ايهرص املتين ة يف معظم دملل ايعينمل اسال مي  مل ن ايرملاة اييملنذاة 

يم األص ذة  إه  هنم ملعيننكن مآ كثري مآ صك  ايرفض اير ملتمتعكن هبين م هتقي  يف مكاطن
ملايتمذذ   يف  مليننذين مليف  مل ملاين  إهنم مل ممكن اكضكح  هنم تاري مرتاكف فاذيم  ململكاجياكن 
خمت ح املصين   مآ اسدا اع ايب يملاة ملانعيم ماآ اناينء مماينجيىم  ململهينجاأملن تبايند اع 

 شعبذة تتأالس  صذصينً سفنينل منين ملع انينء املمينجي  
 ت ايرتم مآ تصرحيينع  ؤالينء  يكمينع مجذع املقينطعاينع ارارمل   إد اينل مايند  مل 

ايتع ذم اسال مي  إه  ن جيكد املنظمينع اسال مذة املطينيبة اتلقذق ت ك املطيني   ي 
 نهميين  مينم  فض متير  مي كم حبجت ملاىذة حتكل دملن  يك 

تق ذااايه ملجاااايع ملإ ا ماااين   ادع مماااا مة  ن ت تااا م اقكا ااااي يبينالااايين اسالاااا مي  مل اي
 فض تكظذهيين  اني   ينص يف امليا س  مل املمتنهذينع  حبجة يبيناليين اينر ي  مليقي 
مرع إ ي  املم مينع هببه ايتجراة  ذه  فض نايند  ملينضاي تكظذهياين  اماب   جينهباين 
اسالاااا مي  ملاينماااات اعااااض ا ااااينكم فااااكق  يااااك ا ضااااهينء ايقيننكنذااااة   اااات ىاااابا ايماااا كك 

 ايتمذذ ه  
منة   ذه كيننت اينومة اب  ايينده  نر مآ البتمو يقي االتمرع ايع اينع اي

ااال املماا مل ملتااري املماا مل  دملن  ن تتااأرر الاا بذينً  إه  ن ايااينده  ناار مااآ الاابتمو 
شاااي  شااارا   تهجاااري ملمعااااكل ىااايم ي صااا ة اااال املماااا مل ملالاااكاىم يف األملالاااينط اياااار 

يم  ملزاد يف افتقاايع ت ااك ايااااة امليذقااة الاايناقينً  ملزاد يف إ جااينم ار اارملآ  ااآ مكاصاا ت
 ايرملبة ملاينك فذيم  

يقااااي يهتنااااين اينظاااار يف د االااااتنين ايصاااايند   اعااااي ايااااينده  ناااار مااااآ الاااابتمو اعنااااكان  
إىل  ن  اايداً مااآ املمااينجي اااي  اارق يف ىكيناايا  مل ااين   «اسالاا م يف ايقاار  األمل ملاذااة»
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ايتيماااذد »  مل«ايااارفض ايصاااينمت»املمااا مكن يف دملل   ااار  قاااين  ط قناااين   ذاااو مصاااط   
  ملالاب   ياك ك او اجليا  اينسالا م ملاأانينواو «ااا اارا م اياكا  اي راة»  مل«اهجتمين ي

 ايقينطنل معنين  
  اات اياارتم مااآ ملجااكد  -يقااي ااتصاارع معرفااة اجملتمااع األملااين  اينسالاا م ملاملماا مل 
  ات ايتعرملاح املتلذاا   - كثار ماآ ر راة م ذاكن مماا م يف  مليننذاين  م ذكناينن مانيم مااآ تركذاين

ي الااذة  مل اا   كتاا  ايتااين ملخ   اات اسالاا م ململصااهو اينيتلاايه اياابه تعاات اااو اييتاا  امل
 ملايتييملي  ايبه ملااص اأمل ملاين  ملىبا ه خييم اينيطبع ايص ة اسجييناذة ملايتعينملد املناك  

مل مليكنكا ميذقل ملث  ىبه ايظرملف  فيينن  د فع   -مآ جية   ر   -ملايكافيملن 
اطآ األمل مليب  يقاي كيننات مع كماين م اييثري منيم ايتخكف مآ اجملتمع اجليملي مل فض املاك 

 آ اينصرانذة ديملد  ي  ينملة  ملج وذة تري متكازنة  ململ تياآ يايمليم تينيباينً  ه  رااة الايناقة 
ماع اينظااينم ايايديقراطي  ملفكجقااكا تظاينىر ترفراايين نهكالايم  ملتصاارفينع نيناذاة مااآ ايناابينف 

ااااع  ملزاد مااااآ ملاينماااينء يف ايكالاااا. ايعاااينم  دفااااع ىااابا اييثااااري مااانيم إىل اهنيمااااينش ملايتقك 
  يتيم إي ينء كثري مآ ايصص اس ا ذة اير كيننت خمصصة ا  ينع ايكافيملآ  قين دفعيم 
إىل اه تمااايند   ااات إ ا اااينع ماااكاطنيم األصااا ذة ملايااار ه  اااتم  صكصاااذينع ىااابا اجملتماااع 

 اجليملي  مله تعم    ت  ا. ص تيم او  
بااين   املرملجااة  ااكل كاا  ىاابا مل ملااي مااآ منااي ع ايتعااينملد   ململ ملااي ايطااَل ا  ااة األ 
   مينل ايعنح ملاسجرام  اير ملقكم هبين اعض مآ ملنتم  يإلال م 

 مين   كجنين يف ضكء  يك ك و إىل منين ج جيملي  ي تعينملد اسجيينيب ايبنينء!؟ 
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 أواًل: الفرق اإلبراهيمية

اهنينيت   ي  ايط بينع اعي ايينده  نر مآ البتمو سيقينء دينضراع  اآ اسالا م  
َ الاااااة يف ميملنااااة أىيننااااينمل   مل ناااايمين  ااااايملت ملكااااينن   اااايىين مااااآ  م ي  الاااااة كينركيذيذااااة يف َمي 

إن  انينءناين ملااااينءىم يف  »االاتعياده س الاينل دينضار مما م  جيناات املي الاة ايا    ار  
  ملاالاتطعت اعاي إياينح شايملي إاناين يم « كف شيملي مآ ايرف ملمآ املم مل  مكمينً 

َيع املي  الااااة  ا  اااايند  اينظاااار اقبااااكل ر رااااة دينضاااارملآ  نصااااارا  ململيااااكده ملممااااا م   مل اااا
ملاييمله مع  مليذينء األمك    مل  ت ق  داً ماآ ىابه املي الاة   مليياآ ننااأع اابيك فيار  

امليكنااة مااآ متخصصااال  كهااينء مااآ اينصااين   ملايذيااكد ملاملمااا مل   «ايهاارق اساراىذمذااة»
كا    -ملاير تقكم ا يقينء دينضاراع منااكة  آ  دملاينهنم  ملاياي كل يف  اكا  ملنقاينش  اينم 

لابه ايهارق انطاا اينً ماآ ايتقااينء  «اساراىذمذاة»ملكاينن ا تذاين  ايتمامذة   -مآ ملجياة نظاره 
 األدملينن ايثا رة يف إاراىذم   يب األنبذينء    ذو ايم م  

م يف مي الااااااة تيملنااااااة أمينملنااااااا    1002نااااااكفمو  19 راااااانين ايتجراااااااة األملىل يف 
ا يف ىاابا اي قااينء    اات ا ينضاار ملتركاا ع  الااق ة ا مماال طينيبااينً ملطينيبااة  اياابملآ شااين كك 

 م أ ماااري زملااايان   ملكيننااات  رااااة شاااذقة لاااؤهء ايط باااة ايااابملآ  يناااكا ماااآ طااارح ااملمااا
  اعاض ارملاينع اد إ جينهبم  ينملاو مع ط ابيم ترتذا الق تيم اي  ملضكح ملصرا ة  ملز 

ماااآ ايقاااران اييااارب  ملاينملقيناااا  تركااا ع  الاااق ة املااايا س األ ااار   اع األت بذاااة ايعراذاااة 
 ة   ت ا ينضرملآ اينصرا  ملايذيكده  ملاياكذ
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مكاضاذع شاأ  رناينء  كالاين  كاينن  ضياين اراينملين ايتعاينملد  «ايهرق اساراىذمذاة» ينجلت 
املناااك  مليينيااين تطرااات كاابيك ألالااق ة  ااكل مهيااكم كاا  دملااآ ساااراىذم   ذااو ايماا م  

ملمهيااكم  ملمهيااكم اينبااك   ملدمل  املاار    ملتهمااري اينصااكص اييملنذااة  ملمهيااكم ا ااري ملايبناار 
اياااارف ملايماااا م  ملممااااتقب   ااااكا  األدملااااينن  ملايتعااااينملد يف اجملتمعااااينع املتعاااايد  األدملااااينن 

 ملايثقينفينع  
 اااكل  -إ ا ماااين طااارح  -مت اهتهاااينق اذنناااين   ااات  ن اذااا   اااآ الاااؤال ملا اااي فقااا. 

ايقرااذة ايه مااطذنذة  مل ن ن هاات اينظاار اعااي  يااك إىل  ن ىاايف ايااكا  إمنااين ىااك ايقرااينملين 
  ىبا اجملتمع األملين   املتع قة اينيتعينملد يف

ايهااارق »إىل ارن  كثاار ماااآ مينواااة يقااينء لااابه  «جم ااس ايتبااايندل ايراااين ه»ملاااي نظااام 
يف امليا س مل ملاا. اراينء ملاييناينوس ملاألكيندديذاينع ملدملاوار اينارطة ملريناينع  «اساراىذمذة

اجلااااذد ملاجلينمعااااينع  اااااينم هباااابه ايهعينيذااااينع  كثاااار مااااآ الااااتل دينضااااراً مااااآ اينخصااااذينع 
 ايذيكدملة ملاينصرانذة  اع اييهينء  ملايتجراة   ت املمتك  اهحتينده ايينم و  اسال مذة مل 

راً ملإ جيناااااينً  ينصااااينً  نظااااراً جلااااك ااااااااااىتمينمااااينً كبذ «ايهاااارق اساراىذمذااااة»ملجاااايع ىااااب 
ايتهااينىم ملاهنمااجينم ملايصاايااة اياابه ملاارا. ا ينضاارملآ مااآ األدملااينن ايث رااة  ملاياابه ننااأ 

  ا ينضرملآ اهالتعياد ملعينجلة اراينملين  رجاة مآ   ل  راة ايكا  ايميناقة   ملمنت يي
تكضاااك ذة ملانهتاااينح   ملالاااينضت ىااابه ايتجراااااة يف تعمذاااق اياااتهيم ملاه ااااام اااال  انااااينء 
األدملينن ايث رة   ايذيكدملة ملاينصرانذة ملاسال م  ملاينم جم س ايتبايندل ايراين ه اينيتعاينملن 

  ململزا   «نينالاااينمل»مل «ىماااآ»ماااع مجعذاااة أتااارملاآ  ا ريملاااة  ملايينذماااة ايوملتماااتيننتذة يف 
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اييا  ذاااااة اهحتيندملاااااة  ملاملهكضاااااذة األمل ملاذاااااة  ات طذاااااة نهقاااااينع ىااااابه ايهعينيذاااااينع يعجااااا  
 املؤالمينع املمترذهة  آ ت طذة نهقينع الهر ا ينضرملآ  

 األممية اإلبراهيمية:  -
يقااااي ااااارزع ايهاااارملق ااااال ايذيكدملااااة ملاينصاااارانذة ملاسالاااا م تااااين مليهااااي  اااا ل ايقاااارملن 

  يف ايقرن ايينده ملايعنرملآ اني  ملاض    ت ايقكاالم املناكة املينضذة  ململنب ي  ن نرك
ال ىبه األدملينن  ملمآ  ىم مين ت تقي   ذاو ىابه األدملاينن ايث راة  ن إااراىذم   ذاو ايما م 
ىاااك  ف ايعقذاااي  ي ذياااكد ملاينصاااين   ملاملمااا مل  ايااابملآ ملعبااايملن ك يااام  ف  إااااراىذم   ذاااو 

ايتك ا  ملاساذ  ملايقران  ملمآ املميآ  ا  ملمآ ايم م  مليقي مل د د ينء إاراىذم   هو يف 
ايررمل ه   ن ني ك يننكء مل ي  إاراىذمذة يف  مل ملاين  اير انصب ت اصب ة ىبه األدملينن 
ايث راااة  مل ذاااه ملقاااذم يف نطاااينق ايك اااي  األمل ملاذاااة مقاااينع األياااكف ماااآ ايذياااكد مل ااااكا  

اجل رافذااة  ململعااي   ناارملآ م ذااكن ممااا م مل كثاار مااآ الاابعل م ذااكن مماا م يف  اايملد  مل ملاااين
 حتجاذمينً تين خيذينً ألمل ملاين  ن نصهيين اأمل ملاين اينصرانذة ايذيكدملة   

يقااي يعاا  اسالاا م دمل اً ميمااينً يف تااين ملخ  مل ملاااين    ااينش املماا مكن  ااي  ااارملن يف 
األناااييس  ململعاااذد املمااا مكن ايتاااا إىل ملكمناااين ىااابا يف فن نااايا ملدملل ايب طذاااق  ملاالاااتمر 

يف دملل شاارق  مل ملاااين  مله ملاا ال اماام كبااري مااآ مااكاط  ايياام اسالاا مي ارملنااينً  يملااي  
نين مل يبيننذاااين ملككالاااكفين ملتركذاااين  اطاااين  ممااا مة  فأمل ملااااين صاااب ت اااااااااوص ممااا مل   ملايبكال

رقينفذينً ملدملنذينً اينألدملينن اساراىذمذاة  ايذيكدملاة ملاينصارانذة ملاسالا م  ململناي  اسالا م يف 
 ملكمنين ىبا اييملآ ايثين  يف  مل ملاين  اعي اينصرانذة  
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 تقي  دملينن ايتك ذي ايث رة   ت  نينصر د ك  إاراىذم  فينيعيل مآ اذميين األالينالذة ت
ململاجبين ين ايروذمة  ملكبيك ميينفلة ايهقر  ملىم مجاذعيم ملعم اكن   ات إاارا  ايما م اال 
ايبناار  ململنط قااكن مااآ اااذم  دملااينهنم يااي ء اياارف ملا ينفظااة   اات ايبذقااة ملا  ذقااة  ملايكصااينملين 

ملينهنم ىي  الينس  قكق اسنمينن املعمكل هبين  ينملذينً  ملإكرام ايرذح ايعنر املتأص ة يف  د
ملدين اة ايعنصارملة ملايعراذاة ماآ  قات ااذميم   مل ذاه تياكن ىابه ايقاذم ايع ذاين فا  مياينن 

 يصراع ايرين اع ملايثقينفينع  
 الروحانية اإلبراهيمية:  -

آ مااآ اهيتقااينء   اات ايتاابكري  اا اينألالااس نعاام ىنااينك  مل يننذااة إاراىذمذااة مناااكة  يق
املناكة يف األدملينن ايث رة ملاملنصكص   ذيين يف كتبيم  ملمآ املميآ  قي ا تهينهع 

م يف مطين  فرانيهك ع 1002إاراىذمذة كينه تهينل ايبه  قي ألملل مر  يف دملممو 
تنينالاااابة  ذااااي ايهصاااا  ايذيااااكده مل ذااااي املااااذ د اينصاااارا  ملتنينالاااابة  مرااااينن  ملمطااااين  

ه ملكجي يف ايقين اة ايثيننذاة معباي ملياكده ملهاكا ه  فرانيهك ع ملتذ  ايهرصة يبيك   ذ
كنذمااة نصاارانذة ملممااجي  فقااينم  انااينء األدملااينن ايث رااة ا ملااين   املعبااي ايذيااكده ملإشااعينل 
اينمكع تنينالبة ايعذي ايذيكده  مث تكجيكا إىل ايينذمة  ذه  ت  امينملالة كينركيذك 

 ااينم اسماينم ملارملتمتيننت نصكص  ذي املذ د  ملتكجيكا اعي  ياك إىل املماجي  ذاه 
ص   امل ارف ملد اين اجلمذاع إىل إفطاين  منااك  ملا تاتم ايها  ه ماة رقينفذاة  حتاي  

اااافذياااين قااااث ك األدملاااينن  اااكل  ضذاااة ت اااك املنينال ااااابينع يااايمليم  راااام االااااا ترينفتيم إدا   ااااااا
م يف 1002املطاااين  يف  نااااينء مناااااك  ملاالااااتمر إ ذاااينء ىااابه املنينالااابة كااا   اااينم مناااب 

 مطين  فرانيهك ع  
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نينالااابينع ايااار ديياااآ  ن ملماااتهيند منياااين ملثااا  ىااابه اه تهاااينهع  ملمنياااين ملماااين  كثااار امل
ملمنينالابة  مراينن   ذاه تااك د اكاع املما مل جلارياهنم  «ملكم املمجي املهتاكح»منينالبة 

 ملمعين فيم يإلفطين   مل ي ملين   املمجي  كو األرر يف نهكاليم  

راىذمذااااة يقااااي ننااااأ اييثااااري مااااآ فاااارص ايت اااااي ايرمل ااااي انط اااااينً مااااآ ايرمل يننذااااة اسا
املناااكة  مله تاا ال تتياار   ينمااينً اعااي  ااينم  ملمنيااين تباايندل ايتيااين  اينأل ذاايند  ملاملنااين كة فذيااين 

 ا يقينء ايي مينع  ملايا ذ  اينألومة ملايقمينملالة اجليد يف  مينكآ  م يم  

 واجبات المجتمع:  -
ايتكاص  ال األدملاينن ملعاكد ااين ري   ات اجملتماع كيا   مل  ات ايطكاواح  ا اين  إه  ن 

يمل  األالااينس يياا  طينوهااة إمنااين ىااك ا ينفظااة   اات ايااباع ملالكملااة  ملالااينمل ع اعااض كبااين  اياا
املمؤمليل يف ايطكاوح شيكك ملخمينملف مآ  ن ايكا  ملايتكاصا  ملاي ك إىل فقايان اياباع 
ملإضعينف الكملة  إه  ن ايتجراة تؤكي اي  ملضكح  ن ايكا  ملعمق إديينن ك  طرف ململ ملي 

 مس  ينيذينً تكجيينً يي  اعض املماؤمليل  اآ اييناينوس  مآ رقتو انهمو ملفيمو ييملنو  ملن
انااي   ااينص  إىل  فااض ايعماا  املناااك ملايتعااينملن  كفااينً   اات امليينالاا  ايتين خيذااة اياار 

  ص ت   ذيين ايينذمة مل كفينً   ت صيا   مرك ىين  
ملااتم يف ايي جااة األملىل  ااآ طرملااق مجعذااينع  ريملااة  «ايهاارق اساراىذمذااة»إن د اام 

ملااة  مل ااآ طرملااق املهكضااذة األمل ملاذااة  ملمااآ املهذااي  ن ملااتم تباايندل ملإدا اع د ذااة ملاحتيند
ا اااواع امليتمااابة ماااآ ىااابا اينماااك ج اسجياااينيب يذاااتم نناااره اناااي  الااارملع يف اينطاااينق 

 األمل مليب  مل ن ملتم تبيندل ا واع  كل منين ج منينهبة يف ايعينمل اسال مي  
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 الممتقى اإلبراهيمي في ألمانيا:  -
يف  مليننذاين   «جمل اس ايتبايندل ايراين ه» مليننذين مؤالمة تيناعة يف  «امل تقت اساراىذمي»

ململتم د ماو مآ اب  أمجعذة ترملاآ ا ريملة  ملىك ملناي  شبية  كا  ملت ق ينخصاذينع 
ماااآ اجمل اااس األ  ااات ي ذيكدملاااة يف  مليننذاااين  ملاجمل اااس األ  ااات ي ممااا مل يف  مليننذاااين  ملاحتااايند 

الااااا مذة  ململزا   اييا  ذاااااة اهحتيندملاااااة  اييناااااينوس األمليننذاااااة  ملاحتااااايند اجلمعذاااااينع اياكذاااااة اس
 ملمجعذينع  ريملة مل  مينء مل ينم ل يف جمينل ايتكاص  ملايكا  ال األدملينن ايث رة  

 أهداف الممتقى اإلبراهيمي:  -
ايتعااينملد املناااك  املنط ااق مااآ ايثقااة املتبينديااة  ملاه اااام  ملايصاايااة ااال ايبناار  -2

 تخت ح  دملينهنم  ملاينبذبة اني   ينص  
 كم  ا و  يف ايتعينم  ملايتعين ف ملاه ااف املتبيندل    -1
 ايعم  اسجيينيب ايهعينل ملايتكاص  األمل مليب   -3
مكاجياااااة األ ياااااينم املمااااابقة ملاملخاااااينملف اجمللهاااااة ضاااااي ايذيكدملاااااة  ملاينصااااارانذة   -4

 ملاسال م اني   ينص  ملميينفلة ايعنصرملة ملايعراذة  
 الوسائل:  -

 اساراىذمذة يف  ملينض األطهينل ملامليا س ملاجلينمعينع  املنين ملع ايااكملة ملايثقينفذة  -2
 األ ذيند اساراىذمذة ملاملنينالبينع اييملنذة   -1
 اينيملاع ايثقينفذة مليقينءاع ايكا   كل ايقذم املناكة   -3
 امل تقذينع األ ر  ملايننينطينع املخت هة يف جمينل ايتبيندل اينبينيب   -4
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د ذة  «م تقذينع إاراىذمذة»يننذين إننينء يف  مل «امل تقت اساراىذمي»ملكينن  ملل  ىياف 
ااو اصااعكاينع كبااري   كااينن  يتعمذااق ايتعااينملد   اات املمااتك  ا  ااي  ملييااآ ىاابا الاايف ململ ج 
منيين إ راض ايطينوهة ايذيكدملة  آ املنين كة امب  ا اة  ايد  فرادىاين ايعاينم ل  ملاننا ينلم 

ماب  مناي ع انؤملن ايذيكد ايكافيملآ اأ اياد كباري  ماآ  ملالاذين  ملكاينن ىناينك إ جاينم ا
 ايقرذة ايه مطاذنذة ملا ا ف اسالراوذ ي  

ملماااآ اجليننااا  اينصااارا   كاااينن مل همااار اس جاااينم اماااب  ايااارص   ااات تنمذاااة اياااباع 
ملالكملااة اباا  ايااي كل يف  ااكا  ملتاا ق مااع األدملااينن األ اار   اينسضااينفة إىل األراار ايماا   

 يتجين ف اليناقة تري مكفقة  
ين إىل ايااب  مااآ ايتعينماا  مااع اعااض  منيااين مل د  تعاايد املؤالمااينع اسالاا مذة ملتهراياا

دملن ار اار ملاااين ملماااب   ياااك ماااآ امتعاااينض يااي  كااا  طااارف  اينسضاااينفة إىل  ااايم  ياااآ 
معظم األومة مآ اي  ة األمليننذة ملافتاقين ىم إىل ايتايكملآ ايايمل  املؤى ا  ي لاكا  ماع األدملاينن 

 األ ر  
سنناينء امل تقذااينع مناي ع شاأ   اات ايصاعذي ا  ااي  تتط ا  صااواً ململاتاينً ملجيااياً 

 اساراىذمذة ا  ذة  
مليقااي  ربتاات ايتجااين ف إىل ارن    اات اياارتم مااآ  يااك ك ااو   ن ايتعااينملد ملايتكاصاا  
ال  انينء األدملينن اساراىذمذة  مار ديياآ حتقذقاو  ملىناينك معطذاينع إجييناذاة متاكفر  يف  مليننذاين 

 تمم  اينيتعينملن ملايتنمذق  ملدييآ تنمذتيين ممتقب ذينً  
ملط اا  مت املااي   اات ناايملاع ملعينجلااة مكضااك ينع ملنااين ك يف معينجلتيااين  ىنااينك إابااينل

مليااااكد ملنصااااين   ملمماااا مكن يف ان ملا ااااي  ملدييااااآ معينجلااااة ارااااينملين األ اااا ق ملايتااااين ملخ 
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مااآ  -اياار تناا   كاا  إنمااينن يف ملاتنااين ىاابا  -ملايعبااينداع ملاملعااينم ع ملايااذااة ملايطاا  
ة  اينملف اينخصاذينع ماآ ملجية اينظر ايذيكدملة ملاينصرانذة ملاسال مذة  مل ربتات ايتجراا

الينور ايطكاوح مع ىبه املتط بينع اهجتمين ذة  ملمآ شأن ىبه اي قينءاع املناكة إزاية 
األ يينم املمبقة ضي املم مل ملضي ايذيكد كبيك  ملاير  ي  ملاجينً كبرياً يف جمتمعنين  
ملتتاااذ  ىااابه اي قاااينءاع ايهرصاااة هداااين  مكااااح نينااااي ماااآ ايتطااارف ايمذينالاااي املنماااكف 

  مكمينً  يألدملينن 
 فمين   كجنين إيذيين يي م األمآ اييا  ي ملايم م اهجتمين ي!؟ 

يف اعااض األاطااين   «م تقاااذينع إاراىذمذااة»ملجياا  ايتنكملااو يف ىاابا املراامين  إىل ملجاااكد 
األ ااك  »م  مااين ملماامت اااا 2967األمل ملاذااة األ اار    ذااه ملكجاااي يف فرنمااين  منااب  ااينم 

  اينخصاااااذينع ماااااآ األدملاااااينن ملايااااار تراااااام كباااااين «Franite d’Abrahemاساراىذمذاااااة 
د م ملتنمذة ايقذم ايرمل يننذة ملاأل  اذة »اساراىذمذة  ملايبملآ   بملا   ت  ينتقيم ملاج  

   «اساراىذميملايثقينفذة املنبثقة  آ اياا  
ايااابه ملرااام  «Three Faith Forumم تقااات األدملاااينن ايث راااة »ملنناااأ يف ارملطيننذاااين 

 «مناارملع إاااراىذم»يبكالاانين ملالرالااك اين «الااراملذهك»شخصااذينع دملنذااة مرمكاااة  ململكجااي يف 
 ايبه ملعم  ضمنو شبينف مآ األدملينن ايث رة اكجو  ينص  

ملنأم   ن تنماك ىابه ايباياملينع يف  مل ملااين  مل ن ملاتم تبايندل ا او  اذنياين ملاال  مثينلاين 
 يف ايعينمل ايعريب  
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 ثانيًا: ممتقيات اإلسالم
 ا.  اينس م ذقاينً  م  ن ىناينك1002يقي كينن ملاضلينً اب  ايينده  نر مآ البتمو 

اينملني ع ال املكاطنل املم مل ملاملاكاطنل تاري املما مل يف  مليننذاين   ازداد ىابا األمار 
م  ملت عماااق املكااااح ايااارافض ي ممااا مل 1002ملضاااك ينً اعاااي اياااينده  نااار ماااآ الااابتمو 

 كثااار ماااآ  ه ابااا   ملالاااين ي   ااات تعمذقاااو اييثاااري ماااآ املقاااينهع ملاياااوامت  اع اينظااار  
 وذااة  كماين الااين ي   اات  ياك مااين كااينن مكجاكداً مااآ اباا  ماآ خمااينملف مل  يااينم املتلينم اة اجل

ممبقة  ململمنين انيمينشاينً ماآ ابا  اعاض املنظماينع اسالا مذة  اآ اجملتماع  قاين  الاينء إىل 
ايتكاصاا  ااال كاا  ايطااارفل   ملازدادع املخااينملف مااآ  ن ىاابا املكااااح ايماا   اااي ملنماااي 

جلمين اااينع  قاااين مل ملاااي ىاااك ار ااار ماااآ اااايمل ه ايتكجياااينع اسالااا مذة املتطرفاااة ياااي  اعاااض ا
 خمينملف اجملتمع مآ اسال م  

م مع اعض املماؤمليل 1002حتيرت اعي  ي   شير مآ ايينده  نر مآ البتمو 
 ااآ اجلمعذااينع اياكذااة ملاييكمااة اهحتيندملااة ملاينقيناااينع ملاس اا م  مااين دييااآ  م ااو ييماار 

ير  إننينء م تقت ملتاذ  فرصاة ىبه اي قة املعذبة  ملكينن نتذجة املنينمل اع  ن تكص نين إىل ف
ايكا  ال املما مل ملتاري املما مل  ملديي اآ ماآ منيناناة الاينور ايقراينملين ايرجاة ايماين نة 

 مع ممؤمل  اييملية يف نطينق ضذق ملاني  صرمل  منهت   
ااآ قث ااي املنظمااينع اسالاا مذة مااآ مهينحتااة املمااؤمليل تااين جياايملن مااآ  مليعاا  ىاابا ديي 

ماااين ي   ااات اهناايمينج ملتعمااا    اات ملضااا  خمطااا. منااي ع  ملماااين ياايمليم ماااآ   ااكل ت
 متكال. ملاعذي املي  يتنهذب  يك  

م يف فرانيهااااك ع  1001ملكنذااااك  16يف  « ماااااااااااااااامل تقاااات اسال»  قااااي اي قااااينء األملل 
ملكااينن مااآ مظااينىره اسجييناذااة ايمااين    ن شااين ك فذااو كبااين  اينخصااذينع املمث ااة ي منظمااينع 
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األ  اات ي مماا مل يف  مليننذااين  مل ااطااة اسالاا مذة اياار مل عتااي هبااين   ذااه شااين ك فذااو اجمل ااس 
   مل ااطاة ATIB   ملاحتيند املراكا  اسالا مذة اياكذاة يف  مل ملااين أVIKZاملراك  اسال مذة أ

املم مل األملينن   ملجم س املكاطنل األتراك املتجنمل  ملاجلمين ة اياكذاة يف  مليننذاين  ملكاينن 
تك  ماااااآ ملزا   اييا  ذاااااة  طاااااراف اياااااكا  ماااااآ اجليننااااا  أار ااااار  مماااااؤمليل  فذعاااااي املمااااا

اهحتيندملة  ململزا اع اييا  ذة ي مقينطعينع  ملاينقيناينع  ملايطكاواح اييملنذاة األ ار   مل ايد 
اييديقراطذاااة »  «اييالاااتك  ملاسالااا م»ماااآ ايع ماااينء  ملط ر ااات مكضاااك ينع ي نقاااينش مثااا  

  «املماااااا مكن ملاييمليااااااة األمليننذااااااة   نقااااااينط ا اااااا ف ملتط عااااااينع املمااااااتقب »  «ملاسالاااااا م
 اينسضينفة إىل مني ع ايتع ذم ملايجينف   «ملاسال م ملاجلمين ينع املتطرفةاملخيناراع »

م   اات د اام اينخصااذينع 1001تعماا  منااب ملكنذااك  «م تقذااينع اسالاا م»مله تاا ال 
 املمتعي  ي لكا  يف اينطينق اسال مي  

يقااي كينناات د ااك  اجملمك ااينع ايرافرااة ي يديقراطذااة ملاييالااتك  مكضااع  اا ف منااب 
قث ااااي منظمااااة أم  ااااي تااااك ملش  اياااابملآ ه مل ايااااكن متمماااايل  ايبياملااااة  ياااابيك مل ناااايع

 اء ايميناق ام اييملآ   ايينن  ملييننين امنين اي ك   وذس اينملخط. ايمذينالي يروذس ايكز 
ملاياابه كااينن  مذنااينً  ينمااينً الاايناقينً لاابه اجلمين ااة يف  مليننذااين  ملكااينن ىاابا  «جم ااس اسالاا م»

مك ينع   ر  تعم  ضمآ مكضع نقي مآ اعض اجليينع  إه  ننين ملجينين  ن ملجكد جم
ملتعاين ض يف ايكاات نهماو ايتكجياينع ايرافراة ي يالاتك  ملاو  د كتناين  «جم س اسالا م»

يو  مله ملا ال األمار ىابا يف  ينجاة إىل نقاينش   ماق  فينينقاينش ايصارمل  املنهات  ا ميينناو 
إجيااايند جااااك  فرااا  مااااآ ايتهاااينىم املتباااايندل ملتهكملااات ايهاااارص   ااات ايقااااك  املتااا مر    اااات 

 يالتك   اييديقراطذة ملاي
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  ت املماتك  اهحتاينده    «م تقت اسال م»يقي شجعتنين ايتجراة اسجييناذة يف جمينل 
  ات إننااينء م تقذااينع منااينهبة   اات ممااتك  املقينطعااينع   ذااه دييااآ ايت  اا    اات كثااري 
مااآ املنااي ع ايذكمذااة ااال املماا مل ملتااري املماا مل   اات ايصااعذي ا  ااي انااي   الاارع 

  ايصعذي اهحتينده  مل كثر فعينيذة قين يك طر ت يف
ملالات فينيذاين  ملىاي  كاو مقينطعاة يف  مليننذاين  -ملىيبا   ننئ يف مقينطعاة أااينل اياراملآ

م تقات »م  ملاعي شير مآ ىبا ايتين ملخ   ننئ 1003البتمو  20يف  «م تقت يإلال م»
م تقاااااات »م  نناااااائ 1003اهرانيهااااااك ع  مليف نااااااكفمو   ىمااااااآأيف مقينطعااااااة  «اسالاااااا م
يف  «م تقااات اسالااا م»م  ننااائ 1004ة أدمل ن    مليف ملكنذاااك ا  اااي يف ميملنااا «اسالااا م

ميملنااااة أه ملباااا    يذ طااااي  ينجااااينع املقينطعااااينع اينااااراذة اياااار انراااامت إىل  مليننذااااين اعااااي 
تك ذايىين   ذاه ت تقااي شخصاذينع ماآ ت ااك املقينطعاينع  ايا مقينطعااة أاارملآ   مله تاا ال 

 اجليكد اينومة سننينء م تقذينع   ر   
مل اىتمينماااااينً مل تباااااة كباااااري  ي مناااااين كة يف ىااااابه يقاااااي  ظيااااارع ايتجرااااااة  ن ي ممااااا 

امل تقذاااينع  فياااي تتاااذ  لااام ايهرصاااة ي لاااكا  املبينشااار ماااع املماااؤمليل  ملتطااارح اااا اااينع 
ي ااكل منااينك يم   اات ممااتك  اييمليااة ملاملقينطعااة ملامليملنااة  ملىااي تتااذ  يف ايكااات نهمااو 

ناا   اجملتمااع ايهرصااة ملكاجيااة املماا مل ملمنظمااين م اينيعيملااي مااآ األالااق ة ايرجااة اياار ت
ملاييمليااة  يذاا داد تهياام املماا مل يينجااينع دااذطيم ملخمااينملف جمااتمعيم  ملكثاارياً مااين ملاايمل  

الااك   -اينقاينش انااي   ايند متصاايندم  إه  ن ىابا ملهاات   ماينم املماا مل فرصاة   اار  
 يذص كا إىل مطينيبيم مآ   ل كم  تهيم ار رملآ ملنذ  تأملذيىم   -ايقرينء 
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 ثالثًا: تأهيل األئمة
  ملتياااكملآ األوماااة ملاياااي ين  مااآ  كاااو مناااي ع ايتعاااينملد يف ىااابا اجملتماااع  ملعااي تأىذااا

فمعظميام ه جيذاايملن إه اي  ااة اياكذاة  ململ ملااتم إ اايادىم ي تعينما  مااع ايظاارملف ايقينومااة يف 
 مليننذين  ملىم مل متقيمكن مآ تركذين  آ طرملق  كو  ااطة تركذاة أاهحتايند اياكاي األملاين  سدا   

  مث مل مااتبيل هباام الااكاىم مااآ تركذااين اعااي   اااع الاانكاع  ملىاام ه DITIBاينااؤملن اييملنذااة  أ
ملمااتك بكن ايكالاا. اياابه ملعذنااكن فذااو  مله ديياانيم تهياام ظاارملف ايناابذبة اينينشااقة يف ىاابه 
ايااب د  مله خمااينطبتيم  فياام ااابيك مل َصااع بكن اناايمينج ىاابا اجلذاا  ااايهً مااآ  ن مليكنااكا  ينماا  

اينع كااو  يف اهتصااينل هبااؤهء األومااة  قااين إاين ااو ملتماارملعو   مل ااي اجليااينع األمليننذااة صااعك 
 ملي ك إىل اطع ايص ة ملاالتمرا  املخينملف ملاأل يينم املمبقة  

مليقي يهتُّ نظر إدا   ايناؤملن اييملنذاة يف  نقار  إىل ىابا ايكضاع   ا ل زملاين   ياكذاين 
م  ململجاايع تهيمااينً ياايمليم ملاالااتعياداً ياا  املنااي ة  ملمت اهتهااينق مااع 1001يف  كتااكار 
  ت تأىذ  األومة اب  جمذقيم إىل  مليننذين  ي تيذح ماع داذ.  م يام مل  ات إاينماة اسدا   

 مؤ راع لم يف  مليننذين يتلمل ص تيم اينجملتمع األملين   
  55م  ملل مااؤ ر ألوماااة ىاابه ايرااطااة  شااين ك فذاااو أ1003ملىياابا  امنااين يف ملكنذااك 

ة ملشخصااذينع  يكمذااة إمينمااينً  اينسضااينفة إىل شخصااذينع مااآ ايطينوهااة ايذيكدملااة ملاينصاارانذ
 ملنينانة حتمل ايتعينملد يف اجملتمع األملين   

ملا تااو ىاابا املااؤ ر اياابه شااين كت اييكمااة اهحتيندملااة يف ت طذااة نهقينتااو مااؤ راً مهذااياً 
ملنينجلااينً  مل طاا. يعقااي   اعااة مااؤ راع   اار  ملااتم   لااين ترمجااة املااياملهع ترمجااة فك ملااة 

 ايني  تل اياكذة ملاألمليننذة  
مينع تأىذاااا  األومااااة ملايااااي ين   اينسضااااينفة إىل تع مياااام اي  ااااة األمليننذااااة  ملمااااآ مماااات   

معرفتيم اأالينالذينع اييملآ ملاييملية ملاجملتمع يف ىبا ا اذ. اجليملاي   ملإ ا مل ملاتم تاأىذ يم 
 هببا املمتك  ف هنم الذ جأملن إىل اهنيمينش مآ اجملتمع األمل مليب ملاهنط ق دملنو  
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يكملااة كااو   ملمااآ ايراارمل ه كاابيك إننااينء كراالااي ياابا ف ننااين نقااي   ن لاابا ايتأىذاا   مل 
ااآ مااآ تأىذاا  ملتيااكملآ األومااة ملمي الااي ماايند   يتع ااذم اسالاا م يف اجلينمعااينع األمليننذااة  ي 

 اسال م يف امليا س األمليننذة  
  «مكنما»ملجينمعة  «فرانيهك ع»ملىنينك اكاد  يف ىبا اجملينل يف جينمعة 

يف  مليننذاااين   مل يف  اطاااين   مل ملاذاااة  جيااا    ااات املماااتك  ايبعذاااي تأىذااا  ملتياااكملآ األوماااة
  اار   فياابا مل اايه مظنااة إجياايند جااك مااآ ايااتهيم اينيناااي ي مجتمااع األملااين  ملي جمين ااينع 

 اسال مذة املقذمة فذو  ملمظنة تبل طرملق ايتعينم  ملايتعينملد املناك  
 رابعًا: مهام وواجبات

  يابا ه ىاك  كاو معكااينع ايتعاينملد -ملىك مكجااكد ياي  ايطارفل  -اجلي  اينر ر 
اي مآ إجاراء ل اة تك ذاة ميثهاة يف املايا س ملاملماينجي ملاييناينوس ملاجلينمعاينع ملاس ا م  
مله دييآ اهالت نينء  اآ ايتبايندل ايراين ه ملاياكا  ايايمل  ي قراينء   ات املخاينملف ملسزاياة 

 «م تقذاااااينع اسالااااا م»مل «ايهااااارق اساراىذمذاااااة»األ ياااااينم املمااااابقة  ملىااااابا ملؤكاااااي  ضذاااااة 
ملايااااي كاع  «ملااااكم املمااااجي املهتااااكح»  ململؤكااااي كاااابيك  ضذاااة «ألومااااةماااؤ راع تأىذاااا  ا»مل

 املتبيندية يف  مرينن مل ذي املذ د ملاأل ذيند األ ر   
 ملىنينك ممت  مينع  الينالذة يرمينن اينح اجليكد مآ  ج  ايتعينملد املناك  

  ملاكا اايه األالينالااذة  ملفصاا  اياايملآ  ااآ اييمليااة  يجببا الولببوس  الببت الدلببتور -2
ه األالااس   مل رملااة اياايملآ اينااينم ة سمييننذااة ا تنااينق دملااآ   مل ت ذااري مل اايم دينمليااة نقااض ىااب

 اييملآ   مل  يم ا تنينق  ه دملآ  ىي مآ ايقكق اير ملرمنيين اييالتك  يي  إنمينن  
  فأمليننذاين جمتماع يجبا اتتبرات تددديبة الفوا با   با نبا اللدبات البديمورا ا -1

األمل ملاذااة األ اار   ملىاابه  متعاايد ايثقينفااينع ملمتعاايد األدملااينن  ملىاابا  ااينل معظاام األاطااين 
 ايتعيدملة قة اجملتمع اييمله  ملجي  ا ااميين   
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 ماار ه اااي منااو  فمااآ ايطبذعااي  ن  الحببوار اليببريل تببوس لبباالر الم ببك   -3
تننأ تصك اع خمت هة يف اجملتمع ايتعيده  ملجيا   ن نتعاكد   ات ايعاذد يف جمتماع ملرام 

ىاي صاك   معاو   اآ  ذكملاة ىابا تصك اع  يملاي  ملااي تياكن متعين ضاة  ملىابه ايتعيدملاة 
 اجملتمع ملمرملنتو  

يجبببا يد يبببدور الحبببوار  بببين ممفىبببا ا ديببباد عىببب   اعبببد  الت ببباو   بببين  -4
  ف اذس ي يناينوس اينصارانذة  فرا ذة جملارد ا تمايندىم   ات  ت بذاتيم ايعيدملاة  مله الجميع

 جيكز  ن مل ر طيي املم مكن ييكهنم  ا ذة  
  مليااذس مااآ املقبااكل  ن لتطليوببا   التطليوببا يجببا موارنببة المفببا  المفببا وا -5

 خي . ال  يك  رنينء ايتلينمل  ملاينقينش  
ماااآ مقكماااينع ااااينح اياااكا   ملكااا  ماااين جييننااا   ياااك  اإلخببب ح وت بببن الليبببة -6

مرفكض  مله  م  يف اين و؛ مليذس مآ ايصيق ملاس  ص  ن ملطرح يف جمينل ايكا  مآ 
قة  ملكثرياً مين تتكيي ايصرا ة ملايصيق ايجت ملار اء  يس مين ملطرح   ح األاكاف امل  
 ملاس  ص مآ   ل ايتجراة   ت مكاوي ايكا   

  مل ن تكضاع ايقكا اي ياكا  مماتمر يجا يد تتولد الفوة  بين ي براا الحبوار -7
فعينل  مليآ ملمتمر ايكا  ململيت  يو اينجينح إه إ ا ملجيع ايثقة املتبيندية ال قث ي كينفة 

 األطراف  
االلتدداد لىلود الذاتا، وإعباد  اللدبر  با المو بد البديلا  جي   ن ملكجي -8
ع  ظذمة  ينيي   ملفذيين كابيك   ايا  مظ ماة ا  فهي تين ملخ مجذع األدملينن إاينز الذاتا

 جي  اييمله  كلين اي  انهتينح ملصرا ة  
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ر بببل التطبببرا والدلبببد ماااآ مقكماااينع ااااينح ايعاااذد املنااااك ملاياااكا  ايبناااينء  -9
  مليف ك  دملآ شيء مآ  يك  مع شايملي األالاح  ملجيا  يةوالتمييز والدليرية والدر 

  ن ملؤده ايكا  إىل كب  ىبه ايتصرفينع امل ينيذة ملاملتطرفة  
األدملااااينن معرضاااااة هالاااات  لين ماااااآ ابااااا  أاياااابعض  يتاااااأجذت نااااين  ا ااااا ف مليتوملااااار 
ايصاايام   مليااي  األدملااينن  صااذي كبااري ملؤى يااين يتأصااذ  ايعاايل ملترالااذخ ايماا م  ملىاابه 

ين اياار   ادىااين ا. لااين  ياابا فاا ن ايكاجاا  امل قاات   اات  ينتقيااين ىااك د اام  الااينيتيين ملميمتياا
ذ ليم   اات كاا  ااااايتعااينملد اسجيااينيب يف كاا  جمتمااع  ملد ء املخااينطر ملاألىااكال  نيااين  ملال

 دملآ اقي  اين و يف ايقذينم هببا ايكاج  ايعظذم 
 
 
 

 

 المراجع: -
  

- Micksch, Jürgen; Schwier, Anja: Islam in europäischen Dörfern, 

Frankfurt/M. 2002 

- Micksch, Jürgen: Abrahamische und Interreligiöse Teams, 

Frankfurt/M. 2003  
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 المسممون في أمريكا 
 سبيل الخروج من تداعيات الكارثة

 (*)الدكتور محمد وقيع اهلل أحمد
 

يف أمريكػػت اسػػتس  كلػػق يػػمب أ إكػػق ٔتػػ ع إ ػػفتمفت يف حػػتا األكػػر هاأجوػػب هاأتػػلأك   ه ػػ    ا ػػ  مػػت اػػ اؿ  
ػ  د ال ً م  أف يسرأها حهف  مت ضتمرة يف  شتطتت ا١تسإلُت  هٖتتتج إىل  ف  حىت اربز  فكسرأ األمريكك ف ٢ت

إف مسػػإل  أمريكػػت ٭تتػػت  ف إىل فسػػ  دحػػ    يسػػتهجا  فسفػػتؤ    اأػػلي  ا لسػػ ا يف اأ إػػ  «.. اأغػػَت»يكتجػػ  
 .اأشرح   هحتش ا هبله اأجبلد  همتر  ا اأ ح ة حإى   ع هدصَتة  هايتسج ا خربات ثرة يف  لا اجملتؿ

 

 مقدمة:

ق ه ف أق  سجكق إىل شىت أ٨تتء اأ تا  هأف أس  أُاكح أئل بلـ أف يه اح دسرح
أك فكلت ح ا ا تثهتءات  إكإق ٘تثإفت األ  أس هد ض يستسر فكفت ا تسرارا ً را خت ً  هذ

  ائر اأجور األدكض ا١تت  ط. أمت ا تستؿ اإل بلـ إىل اأ تا اٞت ي  فس  الخر يثَتا ً 
ؤخِّر حلإكق اغإغإ    دتت ٚتق  أخَّرت همت ا اؿ اػػػػػػػػػهايتهلت  همت ا اؿ اكتهل  ص

 هالصإ  يف اإك األ٨تتء.
                                                 

 بفرجينيا.. )الواليات المتحدة األمريكية(.باحث أكاديمي.. أستاذ العالقات الدولية ( *)
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هأكس م  غرض  له اأ را ق اأت رض اأتلصكإ  ألط ار هص ؿ اإل بلـ إىل  
أمريكت  هأكهفت اتخل م  أثر اأ  اممب ا١ت تيسق  أه ا١ت   تت  اأيت  أ فلت يف ا اكمب 

ذأك أكتسٌت ا تشتر اإل بلـ يف اأ اليتت ا١تتو ة األمريككق  إطترا ً  ظريت ً أإتوإكمب  ه 
ال  كلت يف أحستب أح اث اٟتتد  حشر م   -اأهظر فكلت إذا يتف اأ  ت اٟتتيل 

   اأ  ت األ س  أ را ق اإك اأ  اممب ا١ت تيسق هٖت ي  مبلمح األ إ ب  - جتلرب 
األمثمب أإت تممب م فت هاٟت  م    هتت اأتلثَتيق اأسإجكق  هفتح اجملتؿ م  مث ال تسرار 

 تريت ً  هدبل مشتيمب م حجق يف اأجبلد.اإل بلـ   إلكت ً هحض

 تأثير العوامل المعاكسة
إف ا١تستسرئ أتتريخ م  تت ا٢تجرة األهىل اأيت  تءت دت١تسإلُت إىل اأسترة 
األمريككق حل مت ً  هاأ اليتت ا١تتو ة خص صت ً  يبلحظ أ      صتحجتفت ظرهؼ حصكق 

 ف  هالهيجف  يف ا١تصفر ا يتلك  أهأئك ا١تفت رهف م  اا ي فت  دمب ٘تكهت م  اا ي
األمريك   حىت غ ها م اطهُت أمريككُت دبل   يق أصإكق ي ت هف هبت  هاأسبلئمب مهف  ٦ت  
أُاكح ٢ت  االحتلتظ دش ء م  م تا ا٢ت يق األصإكق فإف ح يثف  حهفت ا ي    ػ ع 

 ىل.ح يب األيريتت اأج ػك ة اأيت ٭تلػإفت شىت ا١تفت رهف ا١تتلمري ف ح  أهطتهن  األه 
 المستكشفون األوائل:  -

أس   تء ا١تسإل ف األهائمب إىل أمريكت مستكشلُت ٢تله اأ يتر اأسصكق ح  اأ تا  
ع ال ؽ حإل  دت ر  ت ػػػػػػػػػػػاأس ًن  دْك  أهن  ا يلا ا يف ظرهؼ هنضق صػهتحكق هال أهض
كارة حإى احملكط األ  ػػػػػػػهال  تؤها دلحػ اد يجَتة ْتكب ات  ٢ت  اأغإجق اأتتمق  هاأس

 ف ا إأك . ا ت
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ه   أيثرت اأ ثتئق اأتترٮتكق م  ذير أخجتر األ  اـ األي   جا ا اأ تا اٞت ي   جمب  
ي أ مج س  فُتوِ ثهت اأ ثتئق اأصكهكق اأس ٯتق اأيت ا رضت أإو يب ح  ٥تتإ  ا٢تجرات 
اأ ت١تكق اأيت ا تفت  إىل أمريكت  ملصإق  اأس ؿ يف  جرة د ض اأ رب ا١تسإلُت م  

ا١تراداُت ا١تغردكق  اأيت دامت دُت اأسر ُت اٟتتد  هاأثتين حشر ا١تكبلديُت  أاجتع دهأق 
فتس ؿ: إف اإك ا٢تجرة  ا ت ْترا ً يجَتا ً ختأكت ً م  اٞت ر  ه٥ترت أم ا   أليثر م  متئق 
يـ  حىت ا تفت إىل مت ي رؼ اأكـ  دلمريكت. ها رضت اأ ثكسق  أإو يب ح  حج  

رت أهنت يت ت أضخ  حشرات ا١ترات م  اأسل  اأيت اأسل  اأيت امتات ت اأ رب  فلي
. هدسكق مت  تء م  التصكمب (ٔ) «يريست فر ي أ مجس»أاى هبت ا١تستكش  اإلياتيل 

ح  رحإق حردكق « اأشري  اإلدريس »اأ ثكسق يتلق  ٘تتمت ً مع مت أهرده ا١تؤرخ اإل بلم  
شفرة ضتفكق يف   األ   تؿ «   ق ا١تشتتؽ يف اخًتاؽ اآلفتؽ»أخرع يف يتتد : 

 اأسه ات األخَتة  دشكمب ختص  يف أه تط د ض اأجتحثُت ها١تؤرخُت اأغردكُت.
هاأ اضح يف أمر  تاُت اأرحإتُت أف أصوتهبت ر   ا أدرا ف  حىت دإغ ا ديتر    
هح ث ا  أ تأكف  أهن     اأتس ا دلمريكت أ  امت ً  يت  ا    هصإ  ت  جإف   هأألْ    

  ٘تتمت ً  ها أ ا أمر اأًتٚتق دكهف  هدُت اأسكتف احملإكُت.. ه هتأك يتو ث ف اأ ردكق مثإف
ها .. (ٕ)ٓتتصق ال هتلػهت يف  لا اأسكتؽ «اإلدريس »التصػكمب أخرع ا ت  دسػرد ت 

اتو ث أ  هثكسق ال حسق ح  مصَت اأ رب األهائمب  األي  ا ت طه ا أمريكت مهل 
ا١تر وق دلهن  رٔتت ا  ٣ت ا ا ر٬تكت ً يف اأسرف اأ تشر ا١تكبلد   فكلت اثَت االفًتاضتت 

                                                 

راجعع تفايععيل مععا جععاو فعي الوثععاية الجغرافيععة اليععينية الجديمعةي التععي يرجععع تاريخيععا إلعا الجععرنين الثععاني ع ععر والثالععث ( 1)
 ع ر الميالديين في ترجمتيا إلا اإلنجميزية بجمم:

W. W. Rockhill & Friedrich Hirth, »Chau Ju-Kua: His Work on The Chinese and Arab Trade in The 

Twelfth and Thirteen Centuries«, entitled: Chu – Fan Chi (St. Petersburg, 1911)   . 
ال ععريا اإلدريسععيي يععفة المغععرب وأرن السععودان وميععر واألنععدلسي مععهخوذة مععن كتععاب نزىععة الم ععتاة فععي اختععراة  (2)

 . 510-515مي ص 5991طبعة بريلي اآلفاةي طبع في مدينة لبيدن المحروسةي بم
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اأسكتف احملإكُت  هفس ها مس متهت  هثستفتهت  األااكق  أه رٔتت ا  ثرها دل مب اٟترهب 
 اأاتحهق اأيت يت ت ا هر دُت اجملل حتت اإلثهكق دلمريكت يف ذأك األهاف.

كق أخرع هيف أهائمب اأسرف اأرادع حشر ا١تكبلد  طر ت د ثق ا تكشتفكق إ بلمكق إفريس
  يتف غهكت ً غٌت أ ا ريت ً «أد  دكر»ش اطئ أمريكت  يس د ت مإٌك م  متيل يسلى 

فضمب اهلل اد  »ها١تؤرخ « اأسإسشه  »ها١ت  ػ ح  « اد  دا طق»ٖت ث حه  اأرحتأق 
ه    رر ذأك ا١تإك أف يستخ ـ اإك اأثرهة األ ا ريق فػَتي  ثجج اأجور «. اأ لر 

أ    لؿ « اأ لر اد  فضمب اهلل »ه   حكى  ا١تؤرخ  أككتش  مت هراءه م  اآلفتؽ 
ح   رِّ ا تستؿ اأػُلإك إأك   فلفتده « مهست م  ى»ا١تإك اد  أيب دكر  لا ا١تسلى 

إف األ  يتف  جإ  يظ  أف اأجور احملكط أ  غتيق ا رؾ  فجف  ِمئُت  ل   » تئبل ً: 
أف ال ير   ا حىت يجإغ ا هشوهفت دتأر ػتؿ هاألزهاد اأيت اكلكف   هُت  هأمر م  فكفت 

هنتيت  أه اهل  أزهاد    فغتد ا م ة ط يإق  مث حتد مهف   لكهق هاح ة  هحضر مس َّمفت  
فسلأ  ح  أمر    فستؿ:  ترت اأسل  زمت ت ً ط يبل ً حىت حرض ٢تت يف اأجور يف ه ط 
 اأإجق هاد أ   ريق حظكلق  فتدتإع اإك ا١تراي   هيهت آخر اأسـ   فر  ت دسلكهيت 
فإ  يص     فجف  أألت ً أإر تؿ هأألت ً أؤلزهاد  ها تخإلٍت ه تفر دهلس  أك إ  حسكسق 

 . (ٔ)«ذأك  فكتف آخر اأ ف  د  هٔت  م  
ه   حسق يف التصكمب مت  رع ٢تتاُت اأج ثتُت اال تكشتفكتُت اإلفريسكتُت حتا 

ق األهىل ٖتالت فلي  أف اأج ث« إيلتف فتف  َتاكلت»األ ثرهد أ  كت ا١ت تصر اأربهفس ر 
حإى اأتكتر ا١تتئ  اال ت ائ  األ  ٬تر  داخمب احملكط  رادق   احمب فإ ري ا  هر َّح 
دش ا   أثريق أسج ر أشختص   د ار ع إىل اإك األًتة دتأتو ي  هص ؿ اأج ثق اأثت كق 

 .(ٕ)ها تسرار ت يف   اح  فإ ري ا ها١تكسكك هاختبلطفت دت٢ته د اٟتلر  هتؾ
                                                 

م( 5950أبو العبعاس أحمعد بعن عمعي الجمج عندحي يعبى األع عا فعي يعناعة اإلن عاو )الجعاىرة: دار الكتعب الخديويعةي ( 1)
0/595-590 . 

(2          )Ivan Van Sertima, They Came before Columbus: The African Presence in Ancient America 
Random  house, 1976.  
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يريست فر  » ؤالء اأر تؿ    أهأئك اأس د األي  اأتست    هرٔتت يتف دستيت
هٖت ث حهف  يف مليراا  ح  اأرحإق اأثتأثق  ههصلف  دلهن  يت  ا   د « ي أ مجس

هأدهات  هرٔتت ٘تت ( ٔ)اأجشرة  ه٭تلإ ف أ إوق مل جق  هأهن  أغهكتء ٔتت ٢ت  م  متتع
كُت األي  أ ف  حإكف  إدتدة  ؤالء اأسكتف الحست ً ضل  األ  اـ هاأسكتف احملإ

هرٔتت  «. ي أ مجس»ا١تفت رهف األهردك ف  األي  ا اف ها حإى اأسترة األمريككق حإى إثر 
« ا١تكسكك»ه« اكستس»ه«  كلتدا»يت ت ا١تست   األثريق اأيت ايتشلت يف يمب م  

 م  دستيت آثتر  . 
أ    ـ ٕٜٗٔأيضت ً يف مليراا   دتتريخ اٟتتد  حشر م  أيت در « ي ١تجس»ه   ذير 

ي رؼ ا١تست   « ي أ مجس».. ه(ٕ)رٔتت رأع مسج ا ً ٔتهترة ط يإق  جتأق اأستحمب اأك يب
؛ فإف يتف مت (ٖ) ك ا ً؛ أل   أاى م  األ  أس ا١تسإلق يف حتـ  س طفت يف ي  اأهصترع

رآه مسج ا ً دتأل مب فإ إ  يتف أيضت ً م  آثتر أهأئك األفتر ق ا١تسإلُت األي   جا ا 
 «. أ مجسي»أمريكت  جمب 

  ههصل  م   جإ  اد  دا طق «ي أ مج س»هأمت غهت   األ  هصل  
هاأسإسشه   هآخرهف  فلع أ   أهصإف  إىل ح اش  اأ تا اٞت ي   إال أ   ظمب غٌت ً 

ا يغ  حهف  شكئت ً  إذ ا يتو ؿ إىل  -دإغق متأك د   يب  رٛت  اهلل  -« شكئكت ً »
اأسبلح األهريب اٟت يب  األ  ا تخ ـ متدة ث رة صػهتحكق اهتج مت يستدمب هيكتفئ 

 ال تئصتؿ ه  د   م  حإى اأًتاب األمريك ! 
                                                 

(1        ) Samuel E. Morison, Journals and Other Documents on the Life and Voyages of Christopher 
Columbus, Heritage Press, New York, 1963, P. 237.                                                                      

(2  )The Journal of Christopher Columbus, Translated By Cecil Jane, Clarkson N. Potter , New York, 
1969, P. 41-42.                                                                                                                         

دةي نوعيعة الطعابعي رنعت إلعا الويعول إلعا الجعدس ععن طريعة وكان كولومبعوس فعي الحجيجعة طميععة حممعة يعميبية جديع( 3)
 اليندي فويمت من حيث لم تتوقع إلا ما يعرا بهمريكا  اليوم! راجع  في  تفاييل  ذلك:

Rafael A. Guevara Bazan, Some notes For History Of Relations Between Latin America , The Arabs 

And Islam “ The Muslem World, October , 1971 , P. 286-287.  
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 آثار الموريسكيين: -
هيف ظرهؼ اأتضككق حإى مسإل  األ  أس  م   جمب ٤تتي  اأتلتكش اأهصرا كق  
فرت أح اد متكتثرة مهف  إىل ا١تغرب اأ ريب  حكب ا تسرها  هتؾ. دك  أف أح ادا ً هفَتة 

حملكط األطإس  ها تسرت يف أمريكت. ه ؤالء ُه  ت آثتر أغتف  اأ ردكق أخرع  ا ت ا
! -٥تتإاق  دإغق ا٢ته د اٟتلر   ػكتف أمريكت األصإكُت  يلت أي  ذأك  -حىت اأكـ 

األ  يتف م رهفت ً « أك  هايهر»دشكمب  تطع أ تتذ  تم ق  ترفترد األ جق اأربهفس ر 
  حشر أغق حت١تكق.دإ تدا  أ إ  اأإغتت هإ تدا  أليثر م  اثٍت

أيضت ً أ   رأع أ  امت ً يشجف ف أ مب األ  أس  ها تغرب م  « ي ١تجس»ه   ذير  
 َت ت  ه  »ا تشتر اٟتجتب يف أه تط  ستئف . هذير مكتش  أ جتين آخر    

اأيت يت ت ارا يفت  ستء األ  أس. « اأربا ع»أف أهأئك  اأهس ة ي  يرا ي  « ي راك 
أهن  ي  يرا ي  مبلدس ٘تتثمب مبلدس « َت ت   ي أ مجسف»هذير ا١تكتش  اإل جتين 

 (ٔ)  ستء غر تطق  دكهلت يتف أطلت٢ت  يرا هف أيضت ً أزيتء أطلتؿ غر تطق.
تض لُت األتري  د يهف  هد كت   ال يرٕتى ٢ت  ػػػهد    أف أمثتؿ أهأئك ا١تس

ة  مستسجمب آم  يف ظمب مت د٫تف  د ص ؿ ٛتبلت أح ائف  األ جتف إىل اأ  كت اٞت ي 
فس  ا تؤصمب ه  د   د   ذأك د  ت  إكمب  ه   مت ذأك  جمب أف يت  ا تئصتؿ 
أص  تئف  األي  أَِ ُس ا هب  يف اأغردق م  ا٢ته د اٟتلر. فل  أهأئك األ  أسكُت ا١ت لدُت 

ت ع اأظت ر حإى األ مب  همهف  م  ػػػػم  ا تتك   ه جمب احتهتؽ اأهصرا كق  حإى مس
حك  إىل أ جت كت أكوتي   هتأك أمتـ ٤تتي  اأتلتكش. أُح ـ حر ت ً دتأهتر  همهف  م  أ

 (ٕ)«أال ي    أ  ٣تتؿ أهشر اأ ي  احملل  »فس  يتف ا١تاإ ب  يلت اس ؿ اأ ثتئق: 
                                                 

(1)Youssef  Mrouch, Pre – Columbian Muslims in America, “The Message” July, 1997. P.  19.            
جععاو ىععذا الععنص فععي خطععاب رسععمي أرسععمو المسععؤولون األسععبان إلععا أحععد والتيععم بهمريكععاي وقععد  ععمو الكتععاب التععوثيجي  (2)

معععععع ممحعععععة بدراسعععععة ععععععن  «م(5555-5595ندلسعععععيون والمسعععععيحيون: المجابيعععععة الجدليعععععة )الموريسعععععكيون األ»الجعععععيم: 
زغعوان: مركعز الدراسعات والبحعوث  -الموريسكيين بهمريكاي من تهليا لوح كاردياكي ترجمة عبد الجميل التميمعي )تعونس

 . 505م( ص 5919العثمانية والموريسكيةي 
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دي اف اأتوسكق ا يلتش »فػإف: « أ   يترديتؾ»ح  طريسػف  يف أمريكت. هيلت يسػ ؿ 
« بلم  أ ع األرد ا١تسكو فسط ح  اأسضتيت ا١تت إسق دت١تسإلُت  دمب مت هراء يمب أثر إ 

. فكتف ا١تسص د يف اٞتلإق مهع الثَت ا١تسإلُت يف حستئ  اأهصترع (ٔ)يف اأ تا اٞت ي 
 األمريككُت هأ  م  د ك . 

 استرقاق األفارقة المسممين:  -
هد   ا تسرار أهضتع  ا١تفت ري  األهرهدكُت حإى ٨ت  مت يف أمريكت  ا تإ   ؤالء  

مبليُت اأس د اإلفريسكُت إىل  هتؾ  مث هاصإ ا مفلق ا تبلع  ح  طريق ٕتترة اأر كق 
اإل بلـ هأغت  اأ ردكق م  أه تط أهأئك ا١تسًتَِ ُت  فس  يتف أيثر م   ص  أهأئك 
األر تء األفتر ق مسإلُت  ا ت ح ا م  ٦تتأك غرب أفريسكت  اأيت يت ت ح اضر حتمرة يف 

  ا١تسًتِ ُت حإى ديهف   إال أف أ  اؿ ذأك اٟتُت. ه   صل  أيثر أفراد اٞتكمب األهؿ م
اأرؽ هأحكتم  ا١تلأق ا١تفكهق  اأيت د ثرت أ ر   هد دت هح اهت  اأصغَتة  د أت ا ح ع 
ا تلتء األ كتؿ اأبلحسق مهف  إىل دي  اإل بلـ  ه ذأك إىل أف ا  ثر ا تلتؤ   إأك  

 هنتئكت ً مع ماتأع  اأسرف اأ شري !
ا ً ذااكق مثَتة  يتجت دتأإغق اأ ردكق  ألفراد م  ه   حلظت أهت هثتئق  إكإق  َت 

   (ٕ)كت هحتفظ حإى إٯتػت  ػػػػػػػػػػػػإ  األهؿ األ  ا ػتإ  إىل أمريػػػػػػػػػػػػػاٞتكمب اإلفريس  ا١تس
يلت حلظت أهت هثتئق أخرع  صص ٖت ؿ ذراريف  ح  دي  اإل بلـ.. هٖتلظ 

ء ً حردكق  أٝتت -هغتأجكتف  م  غَت ا١تسإلُت - جبلت أٝتتء اأس د األمريككُت اٟتتأكُت 
 يثَتة يف أه تطف   اشَت إىل أص ٢ت  اإل بلمكق اأ ردكق اأس ٯتق ا١ته ثرة. 

                                                 

 . 500الميدر السابةي ص  (1)
اذج معن السعير الذاتيعة لمرقيعة اإلسعالمي فعي أمريكعا فعي ععدة كتعب يعدرت خعالل العجعدين األخيعرين يمكعن مراجععة نمع (2)

 أىميا وأوسعيا:
 Austin Allan D. African Muslims in Antebellum America: A Sourcebook, Garland Publishing, New 

York ,1984.  
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 الهجرات العربية األولى: -
هيف هنتيتت اأسرف اأتت ع حشر هماإع اأسرف اأ شري   تءت ا٢تجرات اأ ردكق 

 «ا تدؿ أجهتف هفإساُت ه  ريت هاألردف يف اٞتغرافكت اٟتتأكق»األهىل م    ريت اأس ٯتق 
دلف اج يجَتة م  األتري  م  اأسفر اأسكت   اأًتي  هاأراغجُت يف ٖتسُت أهضتحف  
ا١ت كشكق  هيت ت غتأجكق أهأئك ا١تفت ري  م  أشجته األمكُت هأ صتؼ ا١تت إلُت  ها٩ترط 
م ظلف  يف األحلتؿ ا٢تتمشكق هاأتجترة دت١تلرؽ  ها هج اأكثَت مهف  دتألمريككتت  

ها هت ً ا يت هد دت١تس متت اأثستفكق اأ ردكق اإل بلمكق اأيت اكل   هأ٧تج ا مهف   كبل ً  شت ً 
أصل ده يف د اسق اإلذادق اأثستفكق األمريككق  هيتف  ل ذ األمفتت أيرب دكثَت م   ل ذ 

 اآلدتء حإى ذأك اٞتكمب  فإ  يكت  أليثره أف ٭تتفظ حإى اراث اآلدتء.
ذأك اٞتكمب  أف م ػظ  أفراده ا هالير د ض األددكتت اأيت اهتهأت دتأتوػإكمب أح اؿ 

يفتل ا دش ء يلير م  اأش تئر اأ يهكق  هأ  حإى  جكمب احملتفظق اأتسإك يق حإى ا١تظت ر 
هاألحراؼ؛ ه١تت اٗتل د ض احملإإُت اال تلتحكُت هاأل ثرهد أ  كُت م  أداء صبلة اٞتل ق 

كإق ذأك اٞتكمب هصـ  رمضتف م كتري  ألدىن در ق م  در تت االأت اـ اأ يٍت  يت ت حص
 .(ٔ)مهفت ض كلق أإغتيق  ه دلأك ارشو ا ّت ارة أس ر األهدتف

هيلير د ض م  در  ا اإك ا١ترحإق أف أدهتء ا١تسإلُت فس ها دسرحق مإكق 
اأتو ث دتأإغق اأ ردكق  هاٗتلها أٝتتء ً  صرا كق ااستء ً ١تشتحر اأتلكك   ها ه  ا م  غَت 

ػ ا يمب مت يت إق دتأ رهدق ػػػػػػػػػػػر    سػػػػػػػػػػػ اتؽ أ ا١تسػإلتت  هٓترهج أهأئك األدهتء ح  
أه اإل بلـ  هيت ت احملصإق أف ُ جرت ا١تست   اأسإكإق اأيت دهت ت  كمب اآلدتء  ْتكب 

 ا ٕت  م  يغشت ت يف أهاخر األرد كهكتت. 
                                                 

(1 ) Sameer Abraham & Nabeel Abraham,  Eds Arabs in The New World : Studies on Arab 

American Communities, Wayne State University , Detroit , 1981 P. 114.                                           
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األ  حتش مهل طل أت  د يًتهيت أف مست   «  جكمب إدرا تـ»هيلير اأربهفس ر 
هاأإف  ها١تكتء هاأتص يق هاأر ص  حكب ا تغإت  اإك اأهتحكق أضوت أمتي  أإتسإكق

. ه   أُاكح أكتا   له اأسا ر يف حتـ (ٔ) تحتت ا١تسج  اأ ا  ق أتإك األغراض
ـ أف ي هر مسج ي    ٯتُت دتأشلتؿ األمريك   دكع أح ٫تت هٖت ؿ   ء مه  إىل ٜٜٛٔ

ْتل  صتأق ر ص  هآخر خصصت إح ع  تحتا  أإر ص ا١تختإط. ه   ٘تك  ا١تسإل ف 
اهلل م  اافَت ا١تسج  اأثتين  ها تخبلص  أإصبلة م    ي   هاجسى حإكف  أف 
يست ك ها ا١تسج  األهؿ ح  طريق  اأشراء  د   أف دتح  أحلتد ا١تفت ري  األأجتف ٗتإصت ً 

 مه   د   أف  جرها فرض اأصبلة هااج  ا اأشف ات.
يلت يلير د ض م     لا ه   ا تغإت  فتت اأتهصَت األهضتع اأبل كق دت١تست   

اتد  ا اتريخ اإك األًتة  ف خإ  ت م  أ مب أف يهصرها ا١تسإلُت م  داخإفت  فكت ت 
اإك ذرهة ا١تل تة أف ُيبلحق ا١تسإل ف يف مست      هأف يُلَّهد ا م   هتؾ يف ا١تصفر 

 . (ٕ)األمريك 
 أمة اإلسالم الضائعة في أمريكا: -

لُت ا١تفت ري  ه ذهدتهن   يت ت اهشل هيف  لا األهاف  األ  شف  است ط ا١تسإ
يف أمريكت حريتت إ بلمكق داخإكق ه ط  األ إكق اأس داء  فس  ه   اإل بلـ  ج ال ً 
أ ع يثَت م  اأس د  األي  يت  ا    خر  ا أت    م  ردسق اأرؽ يف اأ س د األخَتة 
م  اأسرف اأتت ع حشر  هال ست ح ة حريتت أهشر اإل بلـ ه اف   م  أ٫تفت 

ـ  ٖٜٔٔيف حتـ «  ك  آر ؾ»إلُت ا١ت ريسككُت اأيت ال ست ده اح  ػػػػريق ا١تسح
األ   تـ دًتٚتق اأسرآف ارٚتق زائلق أفس ت مرامك  «   دمب هدره حإ »ه   ا حلفت 

                                                 
(1    ) Nabeel Abraham & Andrew Shryoch  ,Eds. Arab Detroit :From Margin to Mainstream, Wayne 

state University Press , Detroit,  2000, P. 296.  
(2  )El- Kholy, M. M. The Arab Muslims in the United States of America: Religion and Assimilation, 

College University, New Haven, Conn, 1966, p.296.  
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. مث أفس  ر تأت  ٚتك ت ً دتدحتئ  أإهج ة د   ذأك  زاحلت ً أ   ر  ؿ اهلل (ٔ)هم ت ك   إفت
   ؿ اهلل إىل اأ رب!   ر إىل اأس د مثإلت يتف ٤تل  

ها ٗتمب دسكق اٟتريتت اإل ػبلمكق ه ط اأسػ د م  مثمب  لا اأتخإكط اأغإكظ  ال 
  ه   ا حلفت «أمق اإل بلـ اأضتئ ق » كلت اإك اٟتريق اأيت ٛتإت أٝتتء مت  دة أ٫تفت 

ـ حإى أ تس رد ف مب حهصر  ٖٜٗٔيف ديًتهيت  ه   ال ست يف « أأكجت ٤تل »
اٞتهس األ  د حإى اٞتهس األدكض  هيسصر احتهتؽ اأر تأق هاضح يس ؿ دتل ؽ 

اإك « م تد »اإل بلمكق حإك   حكب ال ٬ت ز أإجكض احتهتؽ اإل بلـ  هال دخ ؿ 
اأهوإق اأ جكجق اأيت   حت فكلت د   ٨ت  اأ ه  هاأتلرد هإ شتء ٣تتلع مه  ؿ ٘تتمت ً ح  

لق حإى مضتمُت اأر تأق اجملتلع األمريك  األدكض  هش َّشت دتإك اأهػ حتت اأ خك
اإل بلمكق همستسجمب اأ ح ة إأكفت  حكب د ا أكثَت م  األمريككُت أف اإل بلـ دي  

 حهصر  ختص دتٞتهس األ  د هح ه. 
هظإت اأ ح ة اإل بلمكق يف أمريكت مراجاق أ متف ط يمب دتأل إكق اأس داء  حىت 

ق ا سكتب اأ ح ة ا    اأكثَتهف أف اإل بلـ دي  حهصر  ا١تهػ ع  ف تؽ ذأك حري
يف أه تط اأجكض  يلت حت فت أيضػت ً اَػَرفُّع أه ػتط اأجكض يف اأ متف ا١تتض  ح  يمب 
مت يت إق دثستفق اأس د هأ٪تتط ثستفتهت  ه إ يكتهت . ها يسصِّر يثَت م   تدة اٟتريق 

د هر   يف ٣تف د اهلَت اأجكض م  اإل ػبلـ « دتأسػ داء»اإل بلمكق اأيت ا حى 
  د ض غبلاػف  أف إ بلـ اأجكض غَت مسج ؿ  حإى اإلطبلؽ؛ ألهن  حه مت أحإ
ح    دجكتض اأإ ف همسخ خإس  د   أف يتف أ  د   يت ً ي ـ « مإ  ف» هس 

 ا٠تإق األهؿ. 

                                                 

والغريعب أن «  The Holy Koran of the Moorish Science Temple of America»عنعوان تمعك الترجمعة ىعو: ( 1)
   بعن الدارسين بستخدميا عما أتيا ترجمة يحيحة لمجرآن الكريم!
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ه   حتهؿ د ض اأ حتة ا١تسإلُت اٞتس ري  يف صل ؼ اأجكض أف يتجتهزها اإك 
دبل ري     اأشكخ اأ احكق اأ سجتت اأ صكق  أك  م  غَت يثَت ا فكق. هأهؿ  ؤالء 

  ذأك اأرائػ  األ  ا ا رس «ـٜٙٔٔ-٤ٔٛٗٚتلػ  اأكسػه ر ر مب هي   »
 إ فتمتا  اأتترٮتكق  ك ا ً حىت اآلف.

ـ ألب يتف ي لمب دهشر ٚٗٛٔيف  ك ي رؾ يف حتـ « ٤تل  اأكسه ر»هأ  
ت ا١تست ع اأصو . ه١تت يتف اأ اأ  غهكت ً مست را ً فس  د ب دتده  إىل ا١ت ارس ا٠تتصق ذا

اأت إكل  هاأتثسكل  اأرا    ه هتؾ ط ر االد  حسَّت ً أددكت ً متلك ا ً ها ت ىل حإك  غراـ اأسراءة 
هاأكتتدق اأجوثكق هاألكريق هاألددكق. ه شر ح دا ً هفَتا ً م  ا١تستالت هاألْتتث هاأسصص 

 The»اأسصَتة  ههرث مفهق أدك  يف  شر اأصو   هزاد حإكفت دشرائ  أصوكلق 

Missouri Republican »  ه   إح ع يربيتت اأصو  األمريككق يف ذأك األهاف
هظمب يص ر ت ١ت ة ثبلث  ه ات  هرأس ٖترير ح ة صو  د   ذأك يف يمب م  

 «. شككتغ »ه«  ت ت أ يس»
ػكت ق ا٠تتر ػكق األمريككق حه مت ػػػػػػـ دخمب يف إطتر خ مق اأسٙٛٛٔهيف حتـ 

دتأج ثق اأ دإ مت كق األمريككق يف األإجُت   هصبل ً « يإكلبل  »حكه  اأرئكس األمريك  
ٚتك ت ً إذ طغى حسإ  األكتض « ر مب»ها يستغرؽ اأ لمب اأ دإ مت   ا تلتمتت 

فشلمب دتلمبلا  األديتف اأشر كق اأيت ا رَّؼ حإكفت ألهؿ مرة  هتؾ  ها ل مب دص رة 
ختصق د ستئ  اأ ي  اإل بلم  همجتدئ  اأتشري كق  فخصَّفت ٔت ي  م  اأ رس 
هاألوص  ه رر حإى إثر ذأك أف ي تهق اإل بلـ  ها يَػُردَّه ح  ذأك ال مهصج  
اأ دإ مت   اأرا    هال َهْ َإق   م  اأجكض ها تغراهب  ١تت احًتاه  هخات خا ة أخرع 
دتٗتتذه  رارا ً دتال تستأق م  اأ لمب اأ دإ مت   ا١ترم ؽ أكتلرغ دتأكإكق أهشر  اأ ستئ  

 ا١تتو ة.  اإل بلمكق يف اأ اليتت
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أتإك ا١تفلق د اد فكر  هحإل  ها ع  هحس  حإسق ااصتالت « ر مب»ه   ا هد 
  هدحتة م  اٞت يرة «د ر اأ ي  حج  اهلل خَت»مشإت ملكري  إ بلمكُت  ه د مثمب اأشكخ 

ه   ات ر م  ا١ت يهق ا١ته رة اربع دثإب ثرها  « اٟتتج حج  اهلل حرب»اأ ردكق مثمب اأشكخ 
حس  ر  ح  إىل دبلده مهظلق  «٤تل »اإل بلـ يف أمريكت.. هأ شل أصتحل مشرهع  شر 
هأأ  يتتدت ً أاكلت ً م  ٨ت  « The American Islamic Propaganda»خَتيق دح يق ٝتت ت: 

ير   دكتمإ  أت ري  األمريككُت   (ٔ)«Islam in America» ج ُت صلوق أٝتته: 
  بلـ هشرائ  .دتإل بلـ هدحض اأشجفتت ا١تهتشرة دكهف  ح  حستئ  اإل

هأك  حإى اأرغ  م    ة اأ ترضق األكريق حملل  ر مب  ها ت اره اأصول  اأ تيل  
هيثرة األم اؿ اأيت يت ت ْت زا   همكت ت  ا١تإو ظق يف طجستت اجملتلع األمريك   فس   
يتف حظ دح ا  م  اأهجتح ضئكبل ً   ا ً  ها يتلػك  م  ال كس حريق إ بلمكق ي ت  

مست   أه مؤ ستت ا إكلكق ثتدتق  ها ٮتإ  أ صترا ً أ  يتء ٭تلإ ف دح ا  هبت  هال دهتء 
يتتد  ذه اأسكلق اأتترٮتكق  هاألثر اأريتد  أتإك  م  د  ه. هيمب مت دس  م  آثتره   

 احملتهأق اٞتس رة ال توتـ حتا اأجكض د ح ة اإل بلـ. 
 مؤشرات التأسيس والتوطين:  -

أطكتففت م  اأهجتح ضئكبل ً يف ا١ت ًتؾ  هظمب حظ اأ ح ات اإل بلمكق دكتفق
األمريك  إىل  تكهكتت اأسرف ا١تتض   حكب د أ ٪تط ا٢تجرات اإل بلمكق إىل أمريكت 
يلخل يف اأتو ؿ اإل٬تتيب  فلصجح اأغتأ  حإى ا١تفت ري  أهن  م  أصوتب اأت إك  

راي  ت ع األمريك  اأ تـ  ه تؿ اأكثَتهف مهف  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألفضمب  حىت دت١تستر ق مع ا١تس
يت ت اإك    اٟتسجق  مفهكق هحلإكق مرم  ق  ه٘تت  ا ٔتست يتت ا تصتديق ٦تتتزة. ه  

                                                 
(1 ) Mohammed Alexander Russell Webb, Islam in America: A Brief Statement of Islam and Outline 

of American Islamic Propaganda, Edit. by Muhammed Abdullah al-Ahari Bektashi Magribine 

Press of Chicago.  
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اأيت ا جثق ها تىل فكفت   ر اأصو ة اإل بلمكق يف ا١تشرؽ  فولإ  أخكتر ا١تفت ري  م ف  
 إىل ا١تغرب.

هحإى أي    ؤالء ا١تفت ري  م  أصػوتب اٟتظػ ظ اأت إكلػكق اأ ػإكت د أت 
ػكس ها طُت اأ لػمب اإل ػبلم  دت١تفػجر  حكب ار خ ه  ده د   ٣تفػ دات ال 

  The Muslim» ٣تت ػ ات يثَتة ٔتهظلػتت   يػق مػثمب اٖتتد اأاػبلب ا١تسػإلُت 

student’s Association of The United States & Canada» هاٟتإسق اإل بلمكق  
ٖتتد اأ إلتء   ها«The Islamic Circle of North America»أشلتؿ أمريكت 

  هاٖتتد األطجتء «The American Muslim Social Scientists»اال تلتحكُت ا١تسإلُت 
ه شلت ا١ت ارس اإل بلمكق ذات «.. The Islamic Medical Association»ا١تسإلُت  

 اأ هاـ اأكتممب  م  ص  اٟتضت ق إىل صل ؼ اأ يت راه. 

كـ  ٨ت  ثبلٙتتئق م ر ق إ بلمكق أإت إك  ها    دل٨تتء اأ اليتت ا١تتو ة األمريككق اأ
اأ تـ  ه ت مؤ ستت أإ را تت اٞتتم كق هف ؽ اٞتتم كق     اٞتتم ق األمريككق 
ا١تلت حق  هاٞتتم ق اإل بلمكق اأ ت١تكق  ه تم ق اإل ًت ت  هاٞتتم ق اإل بلمكق دشككتغ   

كت أإ إـ  اال تلتحكق هم ف  اأ إـ  اإل بلمكق هاأ ردكق دلمريكت  هم ر ق اأ را تت اأ إ
هاإل بلمكق  يلت ا    ح ة مراي  ْت ث متس مق متخصصق يف األكر اإل بلم  

 دتجإكتا  اأسكت كق هاال تلتحكق  أ٫تفت ا١ت ف  اأ ت١ت  أإلكر اإل بلم  دلر كهكت.

هازداد ح د ا١تست   ها١تراي  اإل بلمكق يف خبلؿ اأ شري  حتمت ً ا١تتضكق دليثر  
ئق  حكب دإغ  ريجت ً م  أأل  مسج  همري  إ بلم   ها اي  ح د م  متئتُت دت١تت

حض ر ا١تؤ٘ترات اإل بلمكق اأكجَتة متضتحلت ً دهو  حشرة أض تؼ حلت يتف حإك  ٨ت  
 حشري  حتمت ً فسط.
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 كارثة سبتمبر.. سبيل الخروج
هأك  حه مت د ا أف اأ   د اإل بلم     أخل يًت خ ف بل ً   هه   االحًتاؼ 

ى األص  ة اأسكت كق هاأ إلكق هاأ يهكق يتفق   تءت يترثق اٟتتد  حشر م  ا١تاإ ب حإ
 جتلرب  أتصك  ذأك اأ   د ٔتثمب ا٢ت ة اأصتحسق اأيت أصتدت هبت األدراج ها١تجتين 
اأشت سق اأيت دمرهتت  ه   أصك  اأ   د اإل بلم  ٔتثمب مت أصك  د  اجملتلع األمريك  

  هأصجح ا١تسإل ف ٤تمب االشتجته ألًتة م  اأ م   م  حبلمتت اٟتَتة هاأتخجط هاأًتا ع
هاجتيهت رؤا   هخااف  يف  جكمب ا٠ترهج م  أ  اء األزمق احمل  ق د   د    ها١تف دة 

 ١تستسجإف  يف اأصلك .
ه   اجتيهت اإك اأرؤع ها٠تاط  م  حكب اأتشتـؤ هاأتلتؤؿ  هم  مث م  حكب 

تحق اأ ح ة هاأتلتحمب اٟت  مع اجملتلع اأ ا ع اأإج ء إىل اأ  أق  هاٟتلر  أه اإل  اـ ٨ت   
األ  ي كش ف دُت ظفرا ك . هفكلت يإ  ٨تتهؿ رص  د ض اأرؤع ها٠تاط  همتتد ق د ض 
خا ات ردهد األ مب اإل بلم  حإى حستدكمب يترثق  جتلرب  أهتجُت د ض ٤تتهالت مسإل  

 أمريكت أتجتهز ذأك اٟت ث األتدح  هم تٞتق  إجكتا  اأستاإق.  
يت ت أ    جمب ا٠ترهج م  اأكترثق اإك اأيت  تءت م  طرؼ اأ سبلء    أس 

فسجمب أف يلكق األمريكك ف م    ؿ اٟتتد  حشر م   جتلرب دتدر د ض أحكتف 
ا١تسإلُت هه   ف  دلتح دتب اأت اصمب هاأتلتير مع ٥تتإ  األه تط األمريككق  

  « Interfaith Dialogue» هاشت  اأس   اٟتثكب إل تمق مؤ٘ترات اٟت ار حرب األديتف 
  «Open - Mosque» هافتتتح  إستت اال تسجتؿ يف ا١تست   ها١تراي  اإل بلمكق 

هاكتثرت أستءات ا١تسإلُت اأت اهأكق مع مهظلتت حس ؽ اإل ستف  هٚت كتت ٛتتيق 
اٟتس ؽ ا١ت  كق  ها١تهظلتت ا١تهت ضق أإتلر ق اأ هصريق  ها١تهظلتت اأكهسكق هاأكف ديق  

دتس ًن اأ  ف أإلسراء  هاأتربع دتأ ـ أإلصتدُت ها١ترضى  هأ فل ا يف دهتء ه ترح ا 
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د ض ا١تستي  حمل هد  اأ خمب  هازداد ا تلتمف  دشؤهف اأسكت ق اأ اخإكق هاأشؤهف 
احملإكق هاالحتكتؾ دت١ت اط  األمريك  اأ تد   حإى مست ع أمتي  اأ را ق  هاأ لمب  

رب يف اجملتلع األمريك   م  خبلؿ رفع األحبلـ هاأسك   هاأتس ؽ  هأد ها ا  مت ت ً أي
 األمريككق أحكت ت ً حإى اأسكترات ها١تهتزؿ هد ض ا١ت ارس ها١تراي  اإل بلمكق. 

ها يك   م  اأكسَت حإى اٞتتأكتت اإل بلمكق دلمريكػت أف ٘تضػ   ػ مت ً يف اٗتػتذ يػمب 
 اإػػػػػك ا٠تاػػػػػ ات  إذ ا ٮتػػػػػمب األمػػػػػر مػػػػػ   ػػػػػ ؿ شػػػػػ ي  دشػػػػػلف مشػػػػػرهحكتفت  ه ػػػػػ هع
ا تخ امفت  هأك  ٘تخض اٞت اؿ دتٟتسٌت  يف اأهفتيق ح  حإ ؿ ه اى  ت  ػق  هيػتف 
 تتج اٞت اؿ إ٬تتدكت ً م   تحكق  أخرع مفلق  إذ أدع إىل مهع األ إكق اإل بلمكق ا١تتش دة 
ها١تتارفػػػق مػػػ  احتكػػػتر ٘تثكػػػمب ا١تسػػػإلُت دأرائفػػػت اأشػػػتذة هأف ت٢تػػػت اأشػػػهك ق حإػػػى ا١تسػػػت ع 

 ػػرؼ األمريككػػ ف مػػ  مث  حإػػى ٨تػػ  ها ػػع  هرٔتػػت ألهؿ مػػرة  حإػػى اأسػػ م  األمريكػػ   فت
 اآلراء اإل بلمكق ا١ت ت أق  هغَت ا١تهل إق دل  اء اأ  اء هاأصراع. 

 نحو مزيد من االتحاد:  -
هدكهلت ظإت غتأجكق ا١تسإلُت يهلتو ف دإ  اـ حإى اجملتلع احملكط  فس   ررها يلأك 

ت ر َّق  جتلرب ح    ر يجَت م  اأتبلح  اس يق صل فف  م  اأ اخمب  ه كلا ٘تخض
هاأت ح  دُت مك  تت اجملتلع اإل بلم  األمريك   حكب ا تج  اٞتلكع أ   د اأثغرات 
هأه   اأسص ر  هال ج ا أتبليف األخاتر ها٠تا ب  ه لها ح  دهاح  األر ق هاأشتتت اأيت 

ة ا١تككهق  م  ت صل فف  شر ٦ت ؽ يف ا١تتض   هغ ها يص   ف   هت  دتإك اأ ح 
 هيس م ف هبت أ٪ت ذ ت ً مثتأكت ً يف اأتأأ  هاأتأخ  أإلجتلع األمريك . 

ه لا  ف  يتف    د أ  إلت ً هأكه  اا ر يثَتا ً يف اآله ق األخَتة  ْتكب أصجح  
متأك ا »لك  م    ًن ػػػػيمب مسج  أه مري  إ بلم  أمَتي  يشف  مت يتف يس

ارع يف ص  اأصبلة اأ اح  األشسر  د لى األأ اف اأجشريق يف اإل بلـ  حكب« إيس
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يس   هجت ً إىل  ه  مع األٝتر هاألصلر  هاألخضر  هاألٛتر   لا دكهلت ال ا اؿ أيثر  
يهتئس أمريكت مهسسلق حإى أ س أ  كق هحر كق صترخق  فكهتئٌس أإس د  هأخرع 
أإجكض  هأخرع أإصكهكُت  هأخرع أإكتدت كُت هغَت    هفكلت ال ا اؿ أديتف أخرع 

د هتصر حر كق ه  مكق م كهق ال ات  ا ت هال ٕت  يف م تد  ت   ع أفراد م  اإك  ٗتتص
األحراؽ هاأس مكتت  ه هت ٯتك  أف  لير يف  كتؽ  له ا١تإمب ذات اأس مكق اأ اح ة 

دسكتدة  «The Nation Of Islamأمق اإل بلـ »مإق مهس دق إىل ا١تسإلُت    ٚتتحػق 
أف اإل ستف األدكض غَت مؤ مب الحتهتؽ    حكب ال ا اؿ اصرُّ «أ يس فرايتف»

اإل بلـ. هأك  اجلؿ  ف د يجَتة م   جمب ا١تسإلُت ٟتلمب اإك اأهوإق ا١تت صجق حإى 
اأتخإ  ح  ذأك اأت ص  اأ ر   األمك   ْتسجتهنت ٨تإق ٤تس دق حإى اإل بلـ 
 ها١تسإلُت يف اأهفتيق  هٯتك  أف يؤد  اارففت يف  لا ا١تهوى إىل ضرر ش ي   د ح ة

  اإل بلـ.
هيف  جكمب ا حك   ف د اأتبلح  هاأت ح  دُت ا١تك  تت اإل بلمكق األمريككق ا  س  

بلم  دلمريكت  األهؿ ػػػػػػػـ  أضخ  مؤ٘تري  يف اتريخ اأ   د اإل ٕٗٓٓيف أهؿ  جتلرب 
« Islamic Circle of North America»    مؤ٘تر اٟتإسق اإل بلمكق أشلتؿ أمريكت:

  «American Society of Muslims»بلمكق ػػػػاألمريككق اإل  هاأثتين: مؤ٘تر اٞتل كق
إ   هيتف ا٢ت ؼ األيرب م  حس ٫تت يف ػػػػػػػػه   حضر٫تت م ت ً ٨ت ا ً م  ٙتت ُت أأ  مس

ه ت هاح   همكت ُت متستردُت  حإى د   ثبلثق أمكتؿ م  د ضفلت د ضت ً  ٔت يهق 
يف اجملل حق ككتغ   ٘تكُت أفراد يمب ٣تل حق م  اأت رؼ اأ ثكق حإى مت ي هر ػػػػػػش

كق اٞتف د اأسإلكق اأست   كق حملتهأق ا  يمب ػػػػػػػػػػػػػاألخرع م  أفكتر ه شتطتت  هاهس
اأس ا ُت األمهكق اٞت ي ة اأيت استف فف  أه اضكِّق حإكف   هاأ لمب حإى ٖت ي  ٤تتهر 
اأ لمب ا١تشًتؾ يف  جكمب اأ ح ة  مع مرا  ق ا٠تاتب اأ ح   مرا  ق  تدة أمكهق  

 ادت اأشرحكق  هال يتس  ع يف دهائر اٞتل د ا١تشتط.ْتكب ال يتخإى ح  اأث  
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 :الغمو في مفهوم البراء -
ه   ٕتإى هاضوت ً أف يلكلق ا٠تاتب اأغتيل يليت يلتاإ   ْجإ  ال تئهتؼ مستر  

ففهتأك طتئلق م  أ مب اأتش د  د ضفت م  ا١تسإلُت اٞت د األي  ا  اأ ح ة يلت يتف 
 أذ تهن   هد ضفت م  اأس امى م    اة استسر حستئق اإل بلـ حإى ٨ت  صوكح يف

اأغإ  هم مهك   اهو  ٨ت  إ تمق األ ارؽ دُت اإل بلـ هأ٪تتط اٟتكتة األمريككق  حىت 
ا١تسج ؿ مهفت  هٕتتهز ذأك أتهكر حإى األمريككُت ريتئ  حكتهت  اأسكت كق هاال تلتحكق. 

يك   هال أهن   جق هال يكتد ٭تس د ض  ؤالء دلهن  أضكتؼ طترئ ف حإى اجملتلع األمر 
هه َّ  ا حإى ا ف ات دتحًتاـ د ت ر اأجبلد ه  ا كهفت  هألأك ارا   ال ٬ت هف فرصق 
 ت٨تق إال هحربها ح  شججف  ها تفجتهن  أإ ٯتسراطكق  هاإلدت ق ح  اختبلففت ح  اأهظتـ 

 اأسكت   اإل بلم   هأف اأتص يت يلر  ه مت أشج  ذأك م  األتتهع اٞت افكق.
له اأاتئلق يمب مت ٬تلع دُت ا١تسإلُت هغَت    هاشكك يف أ  مس ى هاتجت مب  

أإتلت   مع أ مب اأ يت تُت اأكتتدكتُت د ح ع أهنت اتضل  الريات ً يف حق اإل بلـ 
همجتدئ   هذأك حإى اأرغ  م  أف ا١تشػًتيُت يف اإك ا١تإتسػكتت اٟت اريق مت فتئ ا ٭ترص ف 

تءات ال هت ؼ إىل م ج األديتف د ضفت حإى اإلحبلف يف يمب أستء ح  أف اإك اأإس
دج ض  هال أتس يػ  اأتهتزالت ا١تتجتدأق أإ ص ؿ إىل حإ ؿ ه اى  هإ٪تت أإت تهف فكلت 
يتلق فك  اأهتس ادت اء ً يلستهمق األ احش هحإى رأ فت ا٠تلر  ها١تخ رات  هاأشلهذ 

ت٨ت ف  هغَت اٞتهس   ههدتء ٛتمب اأكتف تت  هحصتدتت اإل راـ اأيت يس د ت األح اث اٞت
 ذأك ٦تت يتلذع مه  ٚتكع ا١تؤمهُت احملتشلُت احملتفظُت.  

هأكس أاتئلق اأتش د م  أ مب اإل بلـ أدىن حجق أ   ؼ ذأك ا١ت    ا١ت ترض  
 هق متضكق فك   يف حإ  األض ؿ  األ  ه   فك  مع يلتر  طت١تت أف أر  ؿ اهلل 
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  إىل مثإ  يف اإل بلـ أل تب  د   اأهج ة: أ   أ  دح  ريش ١تهع اأظإ   هأحإ  
هطت١تت ااضوت ف ائ  اأتلت   مع أ مب األديتف األخرع أصتحل ا١تسإلُت  حكب يت رؼ 
غَت ا١تسإلُت حرب اإك اأارؽ حإى طرؼ م  أددكتت ا١تسإلُت هأفكتر   ها  فتهت  يف 
مكتفوق األستد  د صلف  م اطهُت مسؤهأُت مثإف  مثمب  تئر ا١ت اطهُت اٟتتددُت حإى 

 مصتحل اأجبلد اأيت يساه هنت. 
هأات١تت اشتات م ا    ؤالء اأغبلة هحإت أص اهت  يف صخ  ش ي  يف شج  
اآلخري  ا١تجتدري  أؤلمر دت١ت رهؼ هاأهف  ح  ا١تهكر دتٟتسٌت يف اجملتلع األمريك . 
هأات١تت احتس ها أهن  هح    ا١تلثإ ف أئل بلـ اأصوكح  هدأد ا حإى  ص  أ ه ة 

شستؽ هاأ ح ة إىل اأرباء  هاأتلكُّ   هاال ت بلء  ها١تهتدلة  هاال ت  اء  هطرح ا٠تبلؼ هاأ
اأسضتيت غَت ا١تلأ فق دُت اأهتس  هذأك إىل أف د٫تتف  حستدكمب أح اث  جتلرب فلدري ا 
حكهفت أهن  ٣ترد ظت رة ص اكق مت حتد اجملتلع اإل بلم  يلد  ٢تت هال ير   مهفت خَتا ً  

ر ت حإى ا  فتا  ه شتطتا  اأسإلكق اإل٬تتدكق يف اأ  ط اٟتضتر  يثَتا ً  دمب ٭تلر م  ش
 اأت  د  األمريك . 

 لا هإذا يتف ا تشراء خاتب اأغإ  )اأغتأُت(    ا كلش دتف ي  اأ تممب األمٍت 
يف ا١تستـ األهؿ  إال أف فكره اأكتم  يجسى يف حت ق إىل حبلج  لر . فت١ت تٞتتت 

 ك  همرام  هدالالت  ضتيت اأ الء هاأرباء  هاأ  أق اٞت ئكق ا١تس مق أجكتف ح هد ملت
اأش  ريق     م تٞتتت  ظريق ال اهظر إىل اأ ا ع احملكط هال ابلمس  إال  إكبل ً. ه٭تتتج 
مسإل  أمريكت إىل فس  دح     ي   يستهجا  فسفتؤ   احملإك ف  األي  ا لس ا يف 

أ ح ة حإى   ع هدصَتة  اأ إ  اأشرح   هحتش ا ط يبل ً هبله اأجبلد  همتر  ا ا
هايتسج ا خربات يثكلق هثرة يف  لا اجملتؿ. هاشت  اٟتت ق ألأك األس  اأ ح   حإى 
أ تس أف مسإل  أمريكت ال ي اأ ف ٣ترد أ إكق صغَتة ٘تترس حكتهتت يف ه ط غَت 
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إ بلم   هٖتتتج إىل أف ٖت د حبل تهتت دشكمب صوكح مع ذأك اأ  ط  حىت اتورؾ 
دت ً راش ا ً  هاتجه  دلأك م اأق األف  ا٠تتطئ أإهص ص  هم ا   ٨ت ه ٖتريت ً ٤تس  

 اأتارؼ اأيت ال ٬تٍت مهفت ا١تسإل ف   ع ا١ت تط  ها٠تسراف. 
 أخطار العزلة:  -

هّتت   م تٞتق أخاتر اأغبلة ا١ته ف ُت  فس  ا    حإى مسإلى أمريكت أف 
أكترثق  جتلرب أف د ض  ي تٞت ا أيضت ً هضع ا١تهسوجُت اأكتئسُت.. فل  األثتر اأسإجكق

ا١تسإلُت أصجو ا ٭تجل ف ح  اإل فتـ يف أ  حلمب إ بلم  حتـ   ع اأصبلة 
هاالحتلتالت اإل بلمكق  خ فت ً م  أف يت رض ا أإشجفتت هاالهتتمتت ها١تبلحستت 
األمهكق  ختصق هأف يتتدتت مغرضق يثَتة طلوت دتأ  اء أكمب مظفر إ بلم   

إى أهن  خار دا   حإى اأغرب ه٪تط اٟتضترة هحرضت حإك   هص رت ا١تسإلُت ح
اٟت يثق  هأغرع ذأك د ض اأرِّ ر ق ه اأ ٫تتء األمريككق فغ ت ات رض أإلسإلُت 

 دتأ  هاف  ها اسإ  حىت اأهستء احملججتت م  ٖترش هإر تب  ؤالء.
ه    تـ أح  احملإإُت دإح اد درا ق ح  اجملتلع اإل بلم  ٔت يهق شككتغ   ه   

٣تتل تت ا١تسإلُت يف أمريكت  خرج مهفت دلهن  أصجو ا د   ح ادث أح  أيرب 
 جتلرب ٭تلإ ف ش  را ً متهت ضت ً حكتؿ آراء اأشػ   األمريك  ح ؿ ا١تسػإلُت. فجكهلت 
اهتد  ط ائ  م  اأش   األمريك  حإى ا١تسإلُت أك  ي خإ ا يف اأتكتر اأ تـ 

هن  متارف ف أص أك ف ذهه هيصجو ا أحضتء فتحإُت د   ا ح    ط ائ  أخرع حإى أ
استأك  مهت ضق أس اح  اأتل ف األمريك   هيهسج ف إأكف  أ  ف مب متارؼ يسـ  د  
مسإ  يف أ  مكتف آخر م  اأ تا. ه كلا اسرب إىل  اتع م  مسإل  شككتغ  
دلهن  ُمرا ج ف حكب حإ ا هٖتري ا  هأهن  ٤تكـ  حإكف  ٔتستيكس ٗتتإ  ح  مستيكس 
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  ه   أثتر هض ف   لا  إق د ض ٚتتحتت حس ؽ اإل ستف فسَتت اأ  اأق األمريككق
 .(ٔ)د ض اأتظت رات أبلحتجتج حإى مت يإس ف

همت يهاجق حإى مسإل  شككتغ  يهاجق حإى ٣تل حتت أخرع م  مسإل  
أمريكت  هرٔتت دهس  أحإى  إذ ير ح أف ارالع در ق اأت  س هاأًتدد هاإلحجتـ يإلت 

 اضر أمريكت األخرع. ه كلا ا تج  اأرح  دساتحتت صغر حج  اجملتلع اإل بلم  ْت
مس َّرة م  مسإل  أمريكت  ههتتهع اإلٯتتف م   إ هب   حىت اختإط حإكف   هاختط 
د ضف  اكترا ً   ي ا ً   ٯتت ً    اكتر اال  متج إىل ح  األهدتف يف اجملتلع األمريك  مع 

 االحتلتظ دتإلٯتتف يف اأسإ   يلت ي حل ف.
ع ٦تثبلت  لا اأتكتر يتتدت ً حس  اإك األح اث ٖتلر فك  م  ه   أص رت إح 

أف اإلم تف يف ااجكق اإل بلـ يؤد  إىل اأساك ق هاأ  اء مع اجملتلع  هاس ؿ: إف حإى 
مسإل  أمريكت أف يك   ا مثمب م اطٍت أمريكت م  أاجتع األديتف األخرع يسكل ف 

 جمب اأ هاج  هال يص هف  هيغش ف احتلتالت اأر ص ا١تختإط  هيسرهف ٦تتر ق اٞتهس
حهفت أدهتء   هدهتهت   فإف ذأك ٦تت ال يتصتدـ مع حسكسق اإلٯتتف مىت مت ر خت يف 

 اأسإ   يلت اس ؿ! 
حه مت » تئبل ً: « ٭تِت إٯتَتيك»هحإى  ل اأ ح ة اأ ا هق يرد ا١تفت   األمريك  

هأك   أٝتع مثمب  له اآلراء اص ر م  ه ط إ بلم  أيتد أف أصتب دترٕتتج حسإ  
تلع أجهػ    م  ػحه مت أالير   ءا ً م  اترٮت  اأثستيف  هأ ت شتب  صراين  أ 

يسخرهف فكلت دكهف  م  ديهف   حكهفت أ٘تكَّ  م  الككك أطراؼ ا١ت تدأق  هأدرؾ 
 . (ٕ)«حإى ه   اأكسُت ١تتذا أمسى د ض ا١تسإلُت يسخرهف حإهت ً  هت م  ديهف 

                                                 

(1      )Noreen S. Ahmed-Ullah, Don Terry and Ted Gregory ,Muslims Witness Support Amid Anger 

“The Chicago Tribune “, 15 September 2001.                                                                                 
(2 )Yahiya Emerick, What Kind of Islam Will Last in America, ” The Message”, July, 2004, p.51.       
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 مسممون تقدميون: -
سلى دت١تسإلُت اأتس مكُت مثتال ً  تط ت ً ١تت يهكره ا١تسإ  ا١تفت ع هاس ـ ظت رة مت ي 

فلػػ  ردهد األ ػػمب ا١تتارفػػق حإػػى مغجَّػػتت اٟتػػتد  حشػػر مػػ   ػػجتلرب مػػت   «٭تػػِت إٯتَتيػػك»
ه    «إ راء   لتين»اسـ  د  طتئلق صغَتة ارأ فت اأصولكق األمريككق م  أصمب  ه   

مريكػ  حإػى غػرار ا ػ متج اأا ائػ  اأ يهكػق طتئلق ا ح  أبل ػ متج اأكتمػمب يف اجملتلػع األ
األخػػرع غػػَت اإل ػػبلمكق فكػػ . هٖتظػػى  ػػله اأاتئلػػق دػػ ح  يجػػَت مػػ  األه ػػتط األمريككػػق 

دسصػػػ  اره٬تفػػػت دػػػُت   يلػػػت ٖتظػػػى  شػػػتطتهتت دتغاكػػػتت إحبلمكػػػق ها ػػػ ق   اأرٝتكػػػق هاأ تمػػػق
 ا١تسإلُت. 
 «هاشها  د  ت» صتفت حإى ص ر صوكلق  «إ راء   لتين»رحت ػػػه   ش

بل مب احملرمتت هاألحكتـ ػػهاري  إداتؿ اأ س  ه    تئإق: إهنت اري  اٟتريق أإجلكع
حكتة ا١تسإلُت ها  ٢ت  ه٘تك    ح  غَت   م  اجملتل تت  «اهكِّ »اأشرحكق اأيت 

م    «شجإ    لتين»مت أ٧تجت ادهفت  ا١تتوضرة. ه   ا أ ت اإك اأ ح ة أ يفت حس 
  (ٔ)كق أف يستـ حإكفت ح  اأر  ػدت٢ته  خش دهف زهاج  هاضارت أإفرب م  م طهفت

تء ػػػػػػػػػإذ أف اأهس  األ  ذيرت أ   يستـ حتدة حإى اأهستء هال يستـ حإى اأر تؿ
همضاف ات يلأك ه ط ٣تتل تت   مضاف ات يف ٚتكع أ اتر اأ تا اإل بلم 

ٛتإتفت  «راءػػػػػػػػػػػػإ »األ إكق اإل بلمكق حىت يف اأ اليتت ا١تتو ة األمريككق  هألأك ص  ت 
أ تمت    فكلت(ٕ)ت   أت حك  صل ؼ اأصبلة هخإط اأهستء دتأر تؿػػػػػػداخمب ا١تسم  

 ٕتردق ألأك يف أح  مست   فر كهكت دسص  ا لكلفت يف ا١تست   األخرع.
                                                 

(1 ) Asra Q. Nomani, She Shouldn't Be Stoned to Death. None of Us Should , The Washington Post , 

1 June, 2003; P. B01.                                                                                                                  
(2    ) Asra Q. Nomani , Rebel in the Mosque: Going Where I Know I Belong, The Washington Post, 

December 28, 2003, P.1,5.                                                                                                         
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 مراجعة الخطاب الدعوي: -

هظفػرت ردهد أف ػتؿ أخػرع أخػلت مظفػرا ً أمريككػػت ً هاضػوت ً ه أكػ  مػ  غػَت الػػريط 
ر يترثػػػق اٟتػػػتد  حشػػػر مػػػ   ػػػجتلرب إ٬تتدكػػػق ا  ػػػ  أيثػػػر آثػػػتيف اٞتػػػ  ر اإل ػػػبلم   فلػػػ  

هاأ لػمب حإػى ا لكسػ  ١تختطجػق   اأكثَت م  مسػإل  أمريكػت إىل مرا  ػق ا٠تاػتب اأػ ح  
اأ  ط األكر  األمريك  ٔتسػت اه. ه ػتج حػ  ذأػك حػ ة أددكػتت فػلة ا اشػف  اأسػتحق 

ي ع حإػى مسػت ع اإل بلمكق األمريككق مثكبل ً ٢تت م   جمب  هد ضفت يت  أ  اال تشتر هاأل
   م  متسع. 

اأ ريسػق ألحػ  طبلهبػت  « ترفػترد»ه   يتف آيق م  آيتت اأت فكق أف حف ت  تم ػق 
ـ يإلػتف  يف احتلػتؿ اأتخػريج ٕٕٓٓا١تسإلُت أف يإس  دتأهكتدق ح  زمبلئ  خر٬ت  حتـ 

هأدػػتف فكفػػت حػػ  م ػػٌت  ػػلا « My American Jihad   فػػتد  األمريكػػ »فسػػلت ت 
هذيػػػر أف يإلػػػق      اأػػػل  أ ػػػكئ ففلػػػ  يف اأغػػػرب مػػػ   ػػػ ًن اأ مػػػتفا١تصػػػاإح اإل ػػػبلم

األ  ير   ٚتكع ا١تسإلُت اٟتسكسكُت إىل اأتوسق دػ     يف م هت ت اٟتسكس  اأهس  « فتد»
هإثجػػتت دحػػتئ  اٟتػػق احملػػض ا١تلوػػص  حػػىت    ػػ  اأ ػػـ  إل٧تػػتز األحلػػتؿ اأشػػريلق اأس ٯتػػق

حإػػى حػػ ة مسػت يتت أت حكػػق اأػػلات هأػ  يػػتف ضػ  مصػػتحل األػػرد اأشخصػكق  هأ ػػ   ضػتؿ 
حإػػى ا١تسػػت يتت احملإكػػق هاأس مكػػق   هاهسكتفػػت هاسػػخَت ت ٠ت مػػق اأ  اأػػق هخ مػػق اجملتل ػػتت

هاأ ت١تكق  هاأت تهف مع اأجشر م  يمب األحلتر هاألأ اف ها١ت تس ات م  أ مب اأسكارة حإى 
دتػ از هطػ   مراي  اٗتتذ اأسرارات اأكربع  أػكس يف  ػجكمب اٟتصػ ؿ حإػى  ا ػق أرض أه ا

هذأك مت يت فػ  اإل ػبلـ دإ٧تػتزه   ألم  هاأ هاء هاأا تـ أكمب ٤تتتجاهإ٪تت يف  جكمب ا فَت 
 . (ٔ)أإجشريق ٔتختإ   اتحتهتت

هأف   ه   أاكح أتإك اأكإلق ا١تت لسق أف الاع م  ٤تاتت اأتإل ة األمريككق ا١تختإلق
ه٥تتص   ها ٬ت   اه س  ح ٢تت اأهستشتت مت دُت مستغرب همستلسر همؤي  همهكر

 « ترفترد»بلـ هم رفق م ير  تم ق ػػػػػػػػػػػػػػا١تختصل ف   ع أف يهكرها م رفق  لا األىت دتإل 
                                                 

يوجد نص الكممة كما توجد تعميجات ومناق ات حوليا عما ع رات المواقع عما اإلنترنت. راجع عما سبيل المثال: ( 1)
25_1.htmlhttp://www.beliefnet.com/story/107/story_107 . 

http://www.beliefnet.com/story/107/story_10725_1.html
http://www.beliefnet.com/story/107/story_10725_1.html
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ه تؿ   هأ تزه  ٔتت يس ؿ األيت ا١تسإ   رغ  أف م ير اٞتتم ق اطإع حإى ا٠تاتب مسجست ً 
 ه تؿ ا توستف اأساتع األه ع م  اأرأ  اأ تـ األمريك .  رضى ٣تإس اٞتتم ق

تطجتت إ بلمكق شىت ٗتتط  األمريككُت ٔتػت يلفلػ ف  ففهتأػك فر ػق ه    تءت ٥ت 
حإػى د ػض «  ػإكلتف ا٢تػتد »األهكق اأيت اس ـ حرهضفت اأغهتئكق دسكتدة  «آخر اأش راء»

مسػػػترح  ك يػػػ رؾ  ه ػػػ  اتغػػػٌت دػػػتأسك  اإل ػػػبلمكق اأافػػػ ر  اأػػػيت اسػػػ  اجملتلػػػع اإل ػػػبلم  
ٞتهسػػػػكق  هاكػػػػتفح اإلر ػػػػتب. ه ػػػػ  مػػػػ  شػػػػرهر ا٠تلػػػػ ر ها١تخػػػػ رات هاإلدتحكػػػػق ااأل ػػػػ د 

حػػرهض ابل ػػ  إ جػػتال ً شػػ ي ا ً مػػ  اٞتلفػػ ر  هيثػػَتا ً مػػت ي إػػ  د ػػض األفػػراد إ ػػبلمف  إثػػر 
ا تلتحف  إأكفت  ه   أ إ   ج  ف شخصت ً م  أ رة  تئ  األر ق اػلثرا ً دت١ت ػتين اأػيت اجثفػت 

د ػ    يف ذرههتػت اإلٯتت كػق «مػتأك ا أيػس»هاستل  األر ق دشكمب حتـ ٕتردػق  .أغتين األر ق
ها تفػػػتده يف   أدائػػ  ألريضػػق اٟتػػػج  هٗتإصػػ  مػػ  آثػػػتر اأ هصػػريق هاأت صػػ  ضػػػ  اأجػػكض

 اأتافر هاأتستم  دسك  اإل بلـ. 
   أ ػرب إىل أزيػتء ا١تسػإلُت اأشػر كُت اأتسإك يػق    هيرا   أحضتء األر ق أزيتء ٦تك ة

بلمكق  هيتوػػػ ث ف هحهػػػ مت يصػػػ  هف حإػػػى خشػػػجق ا١تسػػػرح ٭تكػػػ ف اٞتلفػػػ ر دتأتوكػػػق اإل ػػػ
 إكبل ً ح يب اأ حظ  فكليرهف اهلل ا تىل دتٟتل  هاأثهتء  هيليِّرهف اٟتض ر دتآلالء اإل٢تكق 

اأسكتمػػق هاٟتشػػر هضػػرهرة االأتػػ اـ د ستئػػ  اإل ػػبلـ هشػػرائ  . ل  اؿ هده ػػك  اٞتهػػق ا١ت حػػ د هدػػ
: حػ ث ا إف ر  ؿ اإل بلـ يتف يسػ ؿ»يف اربير خات  األهكق:  « إكلتف ا٢تتد »هيس ؿ 

اأهتس ٔتت يلفل ف. ه٨ت  ال  ل ػمب شػكئت ً غػَت ذأػك. فػإف أ ػمب أمريكػت ٭تجػ ف األػ  هاأغهػتء 
 ( ٔ) .«حجت ً ٚتت ً  هألأك  ص غ ٢ت  ا١ت احظ يف اأإغق اأيت ٭تج هنت ه٭تسه ف ففلفت

يسػتلر اأت اصػمب مػع اأ  ػط اأثسػتيف األمريكػ  حػرب أفػبلـ   هحإى اأص ك  اأسكهلتئ 
 هر فػػكإ  شػػتممب حػػ  ٕتردػػق ػػػػػػػػػػػ ع هاٟتجكػػق األهكػػق  حكػػب يت  ػػع صمػػ  حكػػب احملتػػ    يػػق

  « ػػػػػػػػػػػػ٤تلػػػ  أ »ػلى دػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأػػػل  اس «أك د أػػػ  فػػػتيس»   ػػػػػػػػػتشرؽ اأهلسػػػػػػػػإٯتػػػتف ا١تس
                                                 

 كتاب: راجع  ألخذ فكرة عن خمفية و أفكار ىذه الفرقة الفنية النيويوركيةي (1)
Steven Barboza, The American Jihad: Islam After Malcom X, Image Book, New York, 1994, p.33-35. 
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 ـ يف يتتدػػ :ٜٗ٘ٔاأػػيت صػػ رت يف حػػتـ اأرائ ػػق هذأػػك أخػػلا ً حػػ   ػػَتا  األااكػػق اأرهائكػػق 
«The Road to Mecca»  دسإػػ  اأج إجكػػ  د هػػ اف: ا١تػػًت   إىل اأ ردكػػق ارٚتػػق مثتأكػػق  لكسػػق
هيت  ػػػػػع أيضػػػػػت ً صػػػػػ هر فػػػػػكإ  آخػػػػػر أإلخػػػػػرج اأسػػػػػ ر  اأشػػػػػفَت   «اأاريػػػػػق إىل اإل ػػػػػبلـ»
ه ػ  فػكإ  ٮتتطػ  اأضػلَت   «صبلح اأ ي  األي يب»ح   فتد اأجامب  «اأ ستدمصالى »

  اأغػػػريب مجتشػػػػرة دت ت راضػػػ  ٞترائػػػػر اأصػػػػإكجكُت يف ا توػػػتـ اأ ػػػػتا اإل ػػػبلم  هاػػػػلدكح أ إػػػػ 
 ها تصتره حإكف   مث حل ه حهف   هم تمإت  ٢ت  دإحستف.   اأ ي  ٢ت هاص   صبلح 

اأػل  أ تجتػ   «٤تلػ  ر ػ ؿ اهلل»ه   ص ر مجتشػرة د كػ  حكػ  األاػر ٢تػلا اأ ػتـ فػكإ  
ه   هإف يتف م  فت ً أ ت ت ً ( ٔ) «د ر»أصتحل ٣تل حق  «Rich Crest Animation»شريق 

اإل ػػػػبلمكق دكتمإفػػػػت  هم  ػػػػ  يػػػػلأك ألطلػػػػتؿ ا١تسػػػػإلُت  إال أ ػػػػ  م  ػػػػ  يػػػػلأك أؤل ػػػػر 
أإجلفػػ ر األمريكػػ  اأ ػػريض  حكػػب مت حرضػػ  يف يثػػَت مػػ  دهر اأ ػػرض اأسػػكهلتئ  حإػػى 

همػ  األمػ ر ذات ا١تغػ ع أف مػتدة األػكإ  ٘تػت إ تزهتػت  .امت اد اأ اليتت ا١تتو ة األمريككػق
 يف ه ػػػت هاحػػػ  مػػػ   جػػػمب حإلػػػتء ٣تلػػػع اأجوػػػ ث اإل ػػػبلمكق دػػػتألز ر اأشػػػري   همػػػ   جػػػمب

د.  ػػػػػ ف »ه «د. ػػػػػ ف فػػػػػ ؿ»َحَإلػػػػػُت مػػػػػ  أ ػػػػػتطُت حريػػػػػق اال تشػػػػػراؽ اٟت يثػػػػػق ه٫تػػػػػت 
 .همري  اٟت ار اإل بلم  اأهصراين«   ر تتهف»  األ تتذي  ّتتم ق «أ ج  كت 

 اإلسالم في الدوائر الثقافية والشعبية:  -
دت لتتح أيرب م  األه تط « اأغَت»ه     دمب  لا اال لتتح األديب اإل بلم  حإى 

ثستفكق األمريككق  فلصجح اإل بلـ د   أح اث  جتلرب م ض حت ً أ ت كت ً أإجوب اأ
هاأتستؤؿ اٞت   يف اأ هائر اأثستفكق هاأش جكق األمريككق  ال  كلت اإك اأيت اشف  
ه  د ٕتل تت إ بلمكق يربع فكفت  ههتتفت األمريكك ف حإى  راءة اأكت  

دتأرص  هاأتوإكمب  هأصجح  لا اأه ع م   بلمكق  أه اأيت اتهتهؿ اأظت رة اإل بلمكقػػػػػاإل 
 اأكت  م  أش  اأكت  رها ت ً يف   ؽ اأهشر.

                                                 

(1)The Muslim Link , November 5, 2004, P. 1,5.                                                                              
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هد ال ً م  أف اُرص  اأكت  اإل بلمكق أه اأيت اتو ث ح  اإل بلـ يف  اتؽ يت  
األديتف اأشر كق  يلت يتف ملأ فت ً يف ا١تتض   فس  غ ت ا١تكتجتت اأتجتريق اأػكربع الرد 

  ه   أحصكت يف «Islam»ه ع م  اأكت  ٖتت حه اف: مكت ت ً ختصت ً أ رض  لا اأ
أيثر م  ٜتس حشرة ارٚتق  «Barnes&Nobles»مكتجق ٕتتريق هاح ة    دار  شر: 

١ت تين اأسرآف اأكرًن إىل اأإغق اإل٧تإك يق  فضبل ً ح  يت  اأسَتة هاأتتريخ اإل بلم   اأس ًن 
 هاٟت يب  هغَت ذأك ٦تت يه رج ٖتت  لا اأ ه اف اأ ريض.

هأاتحت اإك اأهشرات اأكثَتة ح  اإل بلـ ٣تتالت أه ع أك  يت رؼ األمريكك ف 
حإى  لا اأ ي   هيت اصإ ا مع م اكتا  اأ ستئ يق هاٟتضتريق هاال تلتحكق دشكمب 
م ض ح  مري . أك  يبلحظ حإى أيثر اأكتتدتت اأيت  شرت مؤخرا ً ح  اإل بلـ  أهنت 

إذا يت ت أ  صإق   يق دتإل بلـ أـ  ري ت دشكمب ختص حإى م ض ع اإلر تب  همت
ال  هرٔتت يتف ذأك ا تلتمت ً طجك كت ً يف ظمب مت د   اأسـ  م  خا   جتلرب  أه دتحتجتر 
أف اأجوب مت زاؿ يف أش اط  األهىل. هحإى اأ لـ   فجإمكتف ا١تؤألُت ا١تسإلُت أف 

إىل ا١تصتدر يإوس ا دلأك اأري   هيس دها ه فت   دتس ًن أْتتث مهفجكق   يق  استه  
اأشرحكق اأس ٯتق  ه٘تسَّ  ضتيت اأ صر اٟت يب  همشتغمب اأ ا ع األمريك  ٓتتصق  دص رة 

 دل إ ب مسهع. مجتشرة  هاهلل إىل أحلتؽ اأسضتيت  هاس ـ ا١ت تٞتتت اإل بلمكق
ه   يتاإ  ذأك ه تت ً ط يبل ً  هأكه  أمر ال م  ع حه   فلجتل تت اأغرب ا كش 

 ق األهىل  هيف اأ اليتت ا١تتو ة ٓتتصق استس  كلق يمب أ إكق دتأت  ك  األكر  دتأ ر 
حر كق أه ديهكق ٔت ع إ فتمفت يف حتا األكر هاأجوب هاأتلأك  هاأت إك  اٞتتم    ه له 
د كهفت    اٞت ا   اأيت مت ا اؿ ضتمرة يف  شتطتت مسإل  أمريكت  هٖتتتج إىل اأتلتت 

اضوق أإرأ  اأ تـ  فكسرأ األمريكك ف ٢ت  ختص حىت اربز ا تفتداهت  هآراؤ   دص رة ه 
   هأيثر   ٥تتصل ف!«اأغَت»مجتشرة د ال ً م  أف يسرأها حهف  مت يكتج  
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 توطين اإلسالم في أمريكا
ه   أثتر م ض ع خاتب )اآلخر( غَت احملتي  ها٠تاتب غَت اأ  كق ح  اإل بلـ  

ؤاؿ ا طُت اإل بلـ يف هخاتب ا١تسإلُت اأ ح   غَت ا١تهت   أغَت   ٣ت دا ً أإجوب  
اأًتاب األمريك   هضرهرة فف  اأ ا ع هاال ابلؽ مه   هأ٫تكق ا١ت از ق دُت ا تلتمتت 
مسإل  اأ تا همسإل  أمريكت  هدُت ا تلتمتت ا١تفت ري  ها١ت اطهُت م  دُت  ؤالء 
األخَتي   ذأك أف مت  رع م  ح هاف يثك  حإى اأًتاب األمريك  ُح َّ يف  ظر 

 ا ت ً حىت حإى مسإل  أمريكت.د ضف  ح ه 
 رادق ا٠تلسلتئق مسإ   أ   «متهنتا »فل   تحكق راح ضوكق ا٢تجـ  حإى در   

. هم   تحكق ثت كق ٖتلمب مسإل  ٘ٔمت  ي ي  حإى  % م  ضوتيت ذأك اٟتتدث ا١تشؤـه
أمريكت حجئت ً يجَتا ً يف أحستب اٟتتدث    اء حإى اأص ك  األمٍت أه األديب  إذ متؿ 

إىل اهتتمف  حإى اٞتلإق حإى أهن  ظفَت هطتد ر ختمس أئلر تدكُت  « اأج ض»
هم ر ت ض    ٖترشتت همبلحستت أمهكق يثَتة  حىت أف د ضف  طلق ٮتشى أف 
يإوق دت١تسإلُت األمريككُت مت ٟتق دتأكتدت كُت األمريككُت يف أحستب ا٢تجـ   اأكتدتين 

ـر  هراح ا يست رض ف ملتصمب ذأك يف أهائمب أرد كهكتت اأسرف ا١تهص «دَتؿ  تردر»حإى 
اٟت ث اأتترٮت  اال تثهتئ   هي ر     ّت يق أكستإفل ا مه  اأ رهس هاأ رب أصتحل 

 همستسجإف . (ٔ)حتضر ا١تسإلُت األمريككُت
هيت ت مشتيمب ح ي ة حت ت ت مسإل  أمريكت  جمب   ة  جتلرب    طرحت  ؤاؿ 

ت م  ٣تل ع اآلثتر هاأتإ ثتت ا طُت اأ ح ة يف ا١تتض   هدحت إىل ضرهرة اصلكتف
اأ تأسق  اأيت ا تإجفت د ضف  م  اأشرؽ  حكب ٛتَّمب د ضف  اأ ح ة ٚتإق م  ا١تلت ك  
ا١تختإق هاإلشكتالت ا١تصاه ق هاألهأ يتت ا١ت ك  ق اأيت اري  حإى غَت  ضتيت ا١تسإلُت 

                                                 

(1   )       Ama F.Shabazz, History’s Lessons: Treatment of Japanese – Americans during W.W.II, 

The Message, July, 2004, P. 25-28.      
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خترج حإى األمريككُت  دمب اؤ ج أحكت ت ً اأهػ احتت دُت األ اتر اإل بلمكق يف مهتٍط 
 ٤تكط اإك األ اتر.

ه   الذت اأ ح ة يلت الذت اجملتل تت اإل بلمكق األمريككق يثَتا ً م  اإك اأرزايت 
هاألهزار  ه تءت يترثق  جتلرب أت جمب ْتس  ذأك اأسؤاؿ اٟتتد  حكب ار ح دشكمب 
  تطع مج أ ا طُت اأ ح ة دلمريكت  هضرهرة اأًتيك  حإى أهأ يتت مسإل  أمريكت  هاأ ا ع
األمريك   ال  كلت أف اأتو يتت أخلت اتكتثر هاتكث  يف األفق  هذ   اأتص   

 ٢تت ٔت ظ  اإلمكت كتت هاٞتف د. 
 هأ   اإك اأتو يتت  اأيت ي هرح ٢تت اأجوب هاٟت يب    : 

 استكمال )مْأَسَسة( العمل اإلسالمي:  -1
ال ير ى حتئ  حكب الًتض اأجكئق األمريككق مْلَ َسق أ َّ حلمب حتـ دشكمب  ك . ه 

طك  أل   ف  يف اجملتؿ اأ تـ متا يص ر ح  مؤ ستت   يق را خق همر ق همتا رة 
 استجك  أإا ارئ ه ات اءـ مع ا١تتغَتات. 

ه   َحرَب ا١تسإل ف األمريكك ف خبلؿ اترٮتف  اٟت يب ٕتترب مت  دة م  اأ لمب 
تجتيف ح  اأاتدع ا١تؤ س  هغَت ا١تؤ س   هاجكه ا  ك ا ً ف ائ  اأ لمب ا١تؤ س  ا١ت

اأشخص  أه اٟت يب أه اأاتئل  أه اأس م   حكب اتضتءؿ  هت فرص ا٠تبلؼ هاأشجتر 
هاال سستـ هأثر اأ  اممب اأ دكإق اجملإ دق م  اأشرؽ. هٖتسق مسإل  أمريكت  ك ا ً أف أيثر 
إ٧تتزات اأ لمب اأ حػ      ٘تت دسج  االأت اـ دت١تؤ سػكق اأراش ة  هم  مث غ ْها ال 

ف هبت د يبل ً  همض ا يف      تد متجرد ال تكلت٢تت هإحكتمفت  حىت اصجح ٝتق يراض  
أستئر ضرهب اأ لمب اإل بلم   د ءا ً د هر اأ جتدة  مرهرا ً ٔت ارس اأت إك  اأ تـ هاأ تيل 

 همراي  اأجو ث هدهر اأهشر  ها تفتء ً ٔتؤ ستت اأ    هاال تثلتر. 
  حإى ار كخ هاا ير مراي  اأجوب هيسع اأًتيك  حتأكت ً يف ٣تتؿ اأ لمب ا١تؤ س

اأ إل   حكب الي ت اٟتت ق إىل ه  د دهائر أْتتث متس مق أإتخاكط أإ لمب 
اإل بلم  ا١تتسع  هاأتهسكق دُت أ هوت  هفرهح  ا١تتكتثرة  هٖت ي  األهأ يتت دشكمب 
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مهاس  مسهع  هاس ًن ا١تش رة اأ إلكق أإلؤ ستت اإل بلمكق األخرع. ها١تلم ؿ أف 
له ا١تؤ ستت اأجوثكق ا١تتا رة ح   كت تت حإكت راش ة ٖتك  اأ لمب اتلخض  

اإل بلم  يف أمريكت  هٕتهج    حتت اأغإ  ا٢ت امق  اأيت أ٧تجت مل تة  جتلرب همت دههنت 
 م  ا١تأ   اأيت ح  ت مستر اس ـ ا١تسإلُت األمريككُت. 

 الولوج إلى الساحة اإلعالمية:  -2
  ُِّف  اآلأق اإلحبلمكق إىل ح  يجَت  فف  يستل  إف اإل ستف األمريك  اأ تد  ا

مهفت م ظ  م إ متا  ح  اأهشتطتت اأسكت كق  هاأ يهكق  هاال تلتحكق  هاألكريق  يف 
دبلده هيف اأ تا أٚتع.. هفكلت يتصمب دتإل بلـ  فإف اإك ا١ت إ متت اليت يف غتأ  

ـ ها١تسإلُت    اء ً األحكتف مغإ طق أه مص غق ٔتت ي ح  دإ٭تتءات  إجكق ح  اإل بل
حإى مست ع اأهظريق أه اأتاجكق؛ هيست   يف ا تخ اـ اإك األ تأك  اإلحبلـ ا١ترئ  
ها١تسل ع ها١تسرهء  فت١تسكارهف حإك     ٩تٌ  ا ظلف  مراي  مصتحل ه  ع ذات ح اء 
را خ أئل بلـ ها١تسإلُت  هٖتلر اصتح   ل ذ    هٝتتع ص هت   هاجُتُّ أفكتر   أإرأ  

 األمريك .  اأ تـ
هإذ ا يك  يف إمكتف مسإل  أمريكت  يف اأ  ت اأرا    أف يهشئ ا إمرباط ريتت 
إحبلمكق اضت   اإك ا١تتخصصق يف اش ي  حستئ    همجتدئف   فإف يف إمكتهن  أف 

حإى مت يستؿ هيكت  حهف   ها تثلتر أدىن فرصق  -  ر اإلمكتف  -يتص ها دتأرد
تدكق ح  اإل بلـ  هاأسكتـ دتأتشككك يف مص ا كق اإك متتحق أإرد أتس ًن م إ متت إ٬ت

اإلمرباط ريتت اإلحبلمكق يف اهته٢تت أشؤهف اأظت رة اإل بلمكق  األمر األ  يكش  
 خجكئتفت ١تستفإك  ا١ت اد اإلحبلمكق اأغتفإُت. 

هاٟتق يستؿ: فإف ا١ت اط  األمريك  إ ستف مهلتح األ   إىل أد   اٟت هد  
كمب إىل ا١ت از ق دُت ا١تصتدر  هفوص ا١ت اد اأيت اس مفت أ  ه تئط هم ت ؿ اأهظر  هٯت

اإلحبلـ؛ هأك  يف غكتب اأردهد اأهس يق اأرصكهق يت لر حإك  مضت تة ا١ت اد ا١تتإستة 
هم از تفت د ضفت دج ض  هاٗتتذ م    حسبلين م ُت دإزائفت  ه لا ها   ا١تسإلُت  
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د  دفٌع أإجتطمب ا١تغرض  هإظفتٌر أإوق األ  يهجغ  أال يلرط ا فك   إذ يف اأسكتـ 
 اإل بلم   ها تصتر أ  دل مب اأتكتأك .

األخَتة  دتدر  اتع م ترب م  ا١تثسلُت ا١تسإلُت  يظت ر   ح د م   اآله قهيف 
  «  ف  ج  كت »  هاأربهفس ر «  ف ف ؿ»فس ر ه ا١تستشر ُت اأشرفتء م  أمثتؿ اأرب 

 «متر  آرمسًته غ»  هاأربهفس رة « ُت ٝتكب»ة   هاأربهفس ر «إيل ف ح اد»هاأربهفس رة 
أإتص   أئلر تؼ اإلحبلم  حىت أٞتلهه إىل د ض اٟتلر هاالحت اؿ  فلصجح يُسلع 

مت يس أ ف  هيص ِّد   ه٭تر     -إىل حٍ  مت  -أإلسإلُت هأ صتر   ص ٌت م س ؿ ي ازف 
 هيجُت ُح اره إف اشتط يف اأهل ر هيف اأإجتج. 

فرٔتت ا صتع اإلحبلـ األمريك   دلضمب اأضغط ا١تت اصمب حإك   هيف ا١ت ع اأج ك   
أبلحًتاؼ ْتق ا١تسإلُت  هاس يره  هرحتيت   ٘تتمت ً مثإلت أٞتئت حريق اال تشراؽ اأس ٯتق 
أخَتا ً  دلضمب االحًتاض حإكفت ه س  ت  إىل د ض ا١ت ض حكق هاأرش  هاأتهتهؿ ا١ت ت ؿ 

حريق أيتدٯتكق اتسك  دتألحراؼ اٞتتم كق  اٞتتد أشؤهف اإل بلـ ها١تسإلُت  هأصجوت 
هاهلع شكئت ً فشكئت ً ح  أ  اففت اأس ٯتق يف اأتجشَت دتأهصرا كق  هاربير  كت تت اال تغبلؿ 

 اأسكت   هاال تصتد  أإس ع اأغردكق ا١تفكلهق. 
 جماعات المصالح ومراكز الضغط:  -3

تهت  اأ إلكق ها١تفهكق همع اهتم  اأكثتفػق اأجشريق ١تسإل  أمريكت  هاصتح  إمكت ك
اأيت يت اضع  «دت١تككت ك متت»هاال تصتديق  فس  أصجو ا مؤ إُت ١تلتر ق اٟتكتة اأ تمق 

 Checks and»اأضغط هاأت افع  «مككت ك متت»اجملتلع األمريك  حإى ا تخ امفت  ه   

Balances» اأيت ي تل  ت اأسـ  أإ ص ؿ إىل حتأق اأت ازف هاأت فكق دُت مصتحل هماتأ  
 األئتت هاٞتلتحتت هاأاجستت ا١تختإلق  اأيت اك ِّف اأهسكج اأس م  األمريك . 

همراي  اأضغط هٚتتحتت ا١تصتحل    ٣تل حتت م  األفراد  ارداف  مع 
د ضف  أ ستؽ م كهق م  اأرغجتت اأضكسق  اأيت ال ات  ا    دمب    ات ترض مع 

يسج  اأص اـ ها٠تإمب يف رغجتت   ا   م  ا١ت اطهُت  هأك  أكس إىل اٟت  األ  
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.. هيمب مت يتاإج  ٖتسكق اإك اأرغجتت    أف يت تهف أفراد  يمب (ٔ) ظتـ اجملتلع اأ تـ
٣تل حق مصإوكق م كهق أتو ي  اإك ا١تصإوق ٖت ي ا ً  ك ا ً  هاجكتهنت أآلخري   
هاأ فتع حهفت دسص  اربير مشرهحكتفت  هم  مث ا١تاتأجق دتوسكسفت  ه٦تتر ق اأضغط 

إى صهتع اأسرار  يف اٞتفتزي  اأتشري   هاأتهلكل   حىت ي تل ه ت اأسإل  ح
ه٭تسس  ت. هدلأك ٗتتإ  ٚتتحتت ا١تصتحل همراي  اأضغط ح  اهظكلتت األح اب 
اأسكت كق  فتألخَتة ٘تثمب  اتحتت ها  ق م  ا١ت اطهُت  هاهتد  دتوسكق مصتحل حإى 

 اطهُت  هااتأ  دتهلكل ا١تست ع اأس م  اأ تـ؛ هاإك ٘تثمب  اتحتت ٤ت هدة م  ا١ت
 رغجتت ال ات  ع ح هد اإك اٞتلتحق اأضكسق م  اأش  .

ه لا اأضرب م  اأهشتط ا١تصإو     أيثر مت يبلئ  هضع ا١تسإلُت  م  حكب  
إهن  أ إكق صغَتة يف أمريكت  فكت ُت حإكف  م  مث أف يهشا ا يف  جكمب اك ي  اأإ يب 

همصتٟتف   ها١تاتأجق ا١تإوق هبت  ه٦تتر ق اإل بلم  اأهتفل أتلثكمب رغجتت ا١تسإلُت 
اأضغط اأس   حإى   اب اأك ٧ترس ه تدة اٞتفتز اأتهلكل  إل جتر   حإى هض فت 

 م ضع اأسج ؿ هاالحتجتر هاأتوسكق. 
ه   ٨تت م ظ  ٚتتحتت األ إكتت اأ ر كق هاأ يهكق يف أمريكت دتٕتته إ شتء مراي  

أ إكق صغَتة   ا ً  دت١تستر ق ْتج  اأ   د  ضغط ختصق أتوسكق مصتٟتفت  فت    ٚتتحتت
اإل بلم  يف أمريكت  يجلتحق اأصكهكُت اأتتي ا كُت  هاألرم   هاأك  ت كُت  هاأسربصكُت  
هغَت    اتلتع دهل ذ  تئمب حإى صهتع اأسرار  ها رؼ دتجترهبت اأا يإق يك  استلكإف  

  يس  ف ال تكشتؼ رغجتت أتوسكق ماتأجفت  دمب أحكت ت ً ٕت   ؤالء اأسكت كُت    األي
همصتحل اإك اٞتلتحتت اأصغَتة هٖتسكسفت ادت اء ً هٔتجتدرة مهف   هذأك حىت يتلتدها 

 ضغ طفت هإحرا تهتت ههت ي اهتت ْتج  األص ات ح  اأه اب يف أثهتء اال تختدتت. 
                                                 

(1             ) Richard H. Curtiss, American Muslims Ready to Fight Back Against U.S.A. Partriot Ac. 

Washington Report on Middle East Affairs, November, 2003, p. 29.                                                
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هأص ات ا١تسإلُت اال تختدكق يهجغ  أال ال     را ً  هإ٪تت ٕتتإ  هبت ا١تصتحل 
 مق ه  د    هٛتتيت   هٕتليره يف اأًتاب األمريك   فتإك    اأصلسق اأيت اأكربع  ٠ت

 اتوسق هبت ماتأ  األئتت يف  له اأجبلد . 
هإذا يت ت إ فتمتت ا١تسإلُت يف اجملتؿ اال تختيب اأرئت   ا ٭تتألفت اأت فكق يف 

ا ض ه يف اأتجردتُت اال تختدكتُت األخَتاُت  حكب ص ا ا أصتحل مرشح يف آف  مث ص ا  
آف آخر  فإكس يف ذأك أدىن ضَت  فتإك    طجك ق اأ لمب اأسكت   ٔتلتر تا  
همبلدستا  اٟتر ق اٟتتدة  هأكس أإلسإلُت األمريككُت م  رصك  اأتجترب متيس لف  
أكستخ م ا ا٠تكترات اأسإكإق ا١تجلهأق أمتمف  ا تخ امت ً أمثمب  فبل ي    يف اأستحق 

اأرئكسُت  هخكتر اٟت ب ا٢تتمش  غَت اأ اح   هخكتر  اأسكت كق   ع خكتر  اٟت دُت
حج  األص ات اإل بلمكق ها اكمب ها   اإل بلـ يف اأ لمب اأسكت   اأ ٯتسراط .. 
فتإك أرد ق خكترات ص جق  ٭تتتج ا١تسإل ف إىل الممب م اكتهتت هفوصفت فوصت ً متل كت ً  

ت تت  هإ فتض اأهتتئج. هال يؤد  اال ت جتؿ فكفت إال إىل اهكُّ  اأسجمب  هإ  ار اأا
ف إى ا١تسإلُت أف يؤدها ها جف  أهال ً يف  لا ا١تستضى  ه   ها   شتؽ مر ق  ه 

 د ه   ال ٯتك  أف ٭تص ها اأهتتئج ا١تت ختة. 
ه جمب  لا هد  ه يظمب اأًتيك  حإى أداء اأإ يب اإل بلم   األ  يستخ ـ ه تئمب 

ختصق أ ح  اجملت  ات اال تصتديق  اأضغط ا١ت ف دة  أيثر الثَتا ً  هيجسى مر  ا ً دصلق
 هاأ إلكق هاأ ح يق ١تسإل  أمريكت  هٛتتيتفت م  ا ًتاءات ا٠تصـ  اأشتئهُت. 

 المرأة المسممة.. عطاء في سبيل التوطين:  -
 لا هال ٯتك  إهنتء اٟت يب ح  ها ع اإل بلـ يف أمريكت دهف اإلشترة إىل حاتء 

اتء يص  يف اأهفتيق يف خ مق ا طُت ا١ترأة ا١تسإلق  حإى ه   ا٠تص ص  ه   ح
اإل بلـ يف أمريكت.. فإإلرأة ا١تسإلق األمريككق  شتطتت ها  ق مإو ظق يف خ مػق 

بلـ م  اأر ػتؿ دكثَت  ػػػػػػػػػػػػػػتء يف أمريكت أيثر إ جتال ً حإى اإل ػػػػاأ ح ة هاجملتلػع. هاأهس
ػبلـ يف اأ تدة م  خبلؿ أزها ف   حىت هأ  ا يك   ا حإى ػػػػػػػػػػػػػػل  اإل ػػػػػػػػػػػػػػه   يكتش
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ا ي  ش ي   حكب مت دس  م   إكسق اأت ي  يف  جتيت   يك ف يتفكت ً يف أحكتف يثَتة 
أهكمب إحجتب اأ ه تت  هدف ف  ١ت ي  م  اأتسص   أ ستئ  اإل بلـ ها تأكل  هشري ت   
هاال تفتء م  رحإق اأجوب يف اأغتأ  دتحتهتؽ اإل بلـ ح  ا تهتع هٛتت ق متل جق 

 حإى  اتؽ اجملتلع. أتلصكإ  يف  اتؽ األ رة ه شره 
ه كلا ظفرت داحكتت حإى حٍظ يجَت م    ة اأتلكَت  يكثرف م  اأتلأك  

اأيت ا ترب أحظ  ا١تلكرات  «مرًن ٚتكإق»هاحملتضرة  يف طإك تف  هال ري  ا١تلكرة 
اإل بلمكتت طرِّا يف  لا اأ صر  ه   هإف ا اك  ا كش يف أمريكت حتأكت ً إال أف 

اأس ة ٔتكتف  ال  كلت يتجفت يف حإ  ا تلتع اأ ح ة  ه س   ل ذ ت األكر  فكفت م  
 اجملتلع األمريك   هاس ًن اأج يمب اٟتكتيت اأهلس  هاال تلتح  اإل بلم . 

اأيت ٖتتمب  «أ٧تري  هااس ف»ا    ملكرات إ بلمكتت يثر يػ «مرًن ٚتكإق»ه  ع 
؛ «ترال رد  كلهتر  »مس  ا ً أت ريس اإل بلـ يف  تم ق  تمت أ ت ت ً أإتجشَت اأهصراين 

اأيت  تمت دهخمب م اد اأ را تت اال تلتحكق يف ا١ت ارس األمريككق   «  زاف دهغبلس»ه
اأيت ات رض ا رضت ً مغإ طت ً أئل بلـ  ه تمت دإح اد م اد إرشتديق اصوكوكق احُتل ت م  
 ِجمب ا١ت ارس  دمب هأ فلت يف صكتغق يتتٍب يتهتهؿ اإل بلـ احُتل  يف يثَت م  ا١ت ارس 

أ تتذة اأست  ف  اأيت « ح ي ة اٟترب »اٟتك مكق األمريككق يلسرر إأ ام  أإابلب  هاأربهفس ر 
أخلت حإى حتاسفت ح ء اأ فتع ح  حس ؽ ا١ترأة ا١تسإلق  ال كلت د   اكتثر االحت اءات 

  األثكلق حإكفت د   يترثق اٟتتد  حشر م   جتلرب.
 ا١ت ارس اإل بلمكق اأهظتمكق   هات ىل اأهستء دصلق أ ت كق ٛتمب ح ء اأت إك  يف

يلت يت أُت ح ء اأت إك  اإل بلم  غَت اأهظتم  أؤلطلتؿ دت١تست    هيت رض  دسج  
 شتطف  اأ ائ  همظفر   اأكت   ا١تلك  أإلتتح  هاألخاتر دليثر ٦تت يت رض أ  
اأر تؿ  ه   يتف  صكجف  م  ذأك يف األيتـ اأيت اإت يترثق  جتلرب    اأهصك  

ـٌ    اصرَّمت ها سضى أيثر مت احتلإت  م  اأشر  هدسكت ا١ترأة  األهىف  هأك  اإك أيت
 ا١تسإلق اأ احكق ا١تثتدرة أمبل ً ههح ا ً د اتء يجَت حإى مستر هم ًتؾ اأ ح ة األمريك . 
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 خاتمة
أس  ا ت صت  تحق اأ تا اٞت ي  يثَتا ً حإى اإل بلـ  هص َّت دح ا   ها تو ذت 

ا دتأػت ريج يف ا١تصػفر األمريك  اأر ك   يلت حلإت اأجكئق األمريككق حإى أاجتحػ  األي  ذاد  
حإى م ج اأ ستئ  اإل ػبلمكق ٔتت ال يتلق مع أص ٢تت  يلت اج َّع ذأك يف أص ؿ اأ ستئ  اأيت 

ا١ت ج  »اجهتفت اأهومب اإل بلمكق األمريككق اأيت ظفرت يف اأ س د األهىل أإسرف اأ شري   يهوإق 
  «أأكجت ٤تل »اأيت ا حلفت  «أمق اإل بلـ»  ه٨تإق «  دمب دره حإ »ا ال ت  اأيت «ا١ت ريسك 

 . «أ يس فرايتف»هيت حلفت اآلف 
هأك  اأ س د ا٠تلس ا١تتضكق أات إىل اأستحق األمريككق ٔتت ٖت ع اإك اأهومب اأيت  

حإى يت ت ا ح  ٘تثكمب اإل بلـ  يلت رف   تحق اأ ستئ  األمريككق  اأيت يتجترع اأ حتة فكفت 
اأًتهيج ١تت ي ي  ح  ٜتسق آالؼ ٨تإق هدي   د سك ة   ي ة در هت حإى متت ق هرصت ق 
ه تذدكق فتئسق مكهتفت م  ايتستح اأهومب اأس ٯتق اأيت يت ت ا ح  اأهسجق إىل اإل بلـ  
هاأسكتـ دتأ ح ة إأك   همكهتفت يلأك م  مجتراة ذأك اأك  ا٢تتئمب م  اأهومب هاأ ح ات  

ك ت ً  حىت أصجح اإل بلـ دلأك اأ ي  األيثر ا تشترا ً حإى اأر  ق اٞتغرافكق هاأتل ؽ حإكفت ٚت
 األمريككق  مثإلت    األيثر ا تشترا ً حإى اأر  ق اٞتغرافكق اأ ت١تكق. 

هأك   تءت  لر اأص اـ اٟتضتر  مع اإل بلـ حس  ح ادث  جتلرب  أتلير دشريط 
ارامت فك   هأتضع مسإل  أمريكت ٣ت دا ً يف  اأتتريخ اأا يمب  ه٤تكَّتت اأش َّة ا١تت  دة اأيت

ا  ه ت  راحت ً  أكتخلها حإى -ْتل  اهلل  -م ا   اٟتلر هاأًتا ع ها١ترا  ق. غَت أهن  ا  ه ت
إثر ت م ا   أ  ع ٘تثإت يف اهظك  صل فف  يف مؤ ستت متست  ة  اتجٌت خط االحت اؿ  

مع اال تلتدة م  م اكتت اأ لمب  هاٟتكلق  هاأتخاكط ط يمب ا١ت ع  ها١تثتدرة حإى األداء 
اإلدار  هٕتترب ا١تؤ ستت األمريككق ا١تختإلق أصتحل مؤ ستت اهتفح ح   ضتيت اإل بلـ  

 هاإتـ  دلحكتم  همثإ  اأ إكت  هاس م  يف إطتٍر حضتر  متورؾ أغَت ا١تسإلُت. 
بلمكق ات ط  يف أمريكت هات لق  هاتجٌت  ضتيت ػػػػػػػػػهدلأك أصجوت اأ ح ة اإل 

 األمريككُت دتأ ر ق األهىل  مع ح ـ إ٫تتؿ  ضتيت اأ تا اإل بلم   هأصجح إلُتػػػػػػا١تس
وتب ا٠تربة اأ ثكسق دتأ ا ع األمريك .. يلت ا جثق  كمب   ي  م  ػػأيثر دحتهتت م  أص



 
 
 
 
 
 
 

 مسممو الغرب بعد أحداث سبتمبر

 

 -055- 

أدهتء ا١تفت ري  يتو ث اإل٧تإك يق دابل ق  هيكتجفت دإ تدة  هيتوتهر دت ت ار مع خصـ  
 األيتدٯتكق هاألكريق هاألددكق هاإلحبلمكق. اإل بلـ ه ت  ي  حإى اأستحتت

هالّاى م  ذأك اٟت ار اأسجتيل دحٌ      أصتحل دح ة اإل بلـ  حكب أخرس خص مت ً 
أُ َّا ً  هايتس  إىل اإل بلـ مست  ة يربع م  أه تط اأرأ  اأ تـ.. هأ مب  تتئج آخر 

ُت فسط    األ  ٭تلمب ا تجكت تت اأرأ  اأ تـ األمريك   اأيت أشترت إىل أف ردع األمريكك
ففلت ً  إجكت ً أئل بلـ     أفضمب دالأ  حإى فتحإكق اكتر اأت اصمب اإل بلم  مع األمريككُت  

  ػ اء حإى ص ك  اٟتػ ار األػكر   أه اٟت ار اأ يٍت  أه اأت تممب اإل ستين اأ تـ. 
صإق حإى فتحإكت  ه  هاه  يف مستدمب اكتر ا١تلت «اأغَت»ه كلا در   اكتر اأت اصمب مع 

اأ  ائكق ا١تستل ة  األ  أراد أف يفت ر ٔتسإل  أمريكت  جرة أخرع خت رة يف داخمب أمريكت 
 لسفت. ه   اكتر ا ٬ت  مه  ا١تسإل ف   ع األضرار اأجإكغق  ا١تتد  مهفت هاألمٍت هاألديب.. 
َت ه    لر ا١تسػإل ف م  دحتهع ذأك اأتكتر  مثإلت  لر مهفت األمريكك ف  فإ  ي   أ  م  مص

  ع أف يهػ ه  هيتضتءؿ هيهوسر  أه يتشكمب يف إطتر ٨تإق شتذة مستفجهق مثمب اأهومب 
ا١تتارفق األخرع  اأيت يت ت ا ح    ٯتت ً احتكتر ٘تثكمب اإل بلـ يف أمريكت  هأكس أ  حىت 

 دلأك مهجتة م  مصَت اأتبلش  هاأ هاؿ. 
 س  ا١ت ت ؿ  األ  يت إق  لا هإف أيثر مت ٯتك  أف ٭ُتَك  د  يف اس ير   ة اأتكتر ا١تؤ 

د  مسإل  أمريكت حتأكت ً     ذأك اأ ح  اأس   األ  يتلتع د   هاٟتض ر اٟتتش  يف 
مؤ٘تراا   ه   دإغ حج  ذأك اٟتض ر  رغ  احملتذير األمهكق اأكثَتة  اأيت    ا    د ض 

 تثهتئكت ً غَت مت  ع  حكب دإغ ح د اٟتض ر يفػػػػػػػاأهتس يف اأس ـه ها١تشتريق  مست ع ا 
ػككتغ   جمب أشػفر   رادق ٙتت ُت أأ  شخص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمؤ٘تري  أ كلت دتأسرب م  د ضفت د ضت ً دش

ه   ر   ضخ  دكمب ا١تستيكس  هفك  اأ الأق األ  ع حإى اكريس  -يلت  إ  اأس ؿ   -
هنج اأ  اكق اأ سبل كق اأ ا  كق هنجت ً أمثمب أإت تممب مع اجملتلع األمريك   ه   اأهفج ا١تر   

م  حستدكمب ذأك اٟتتدث اأ دكمب  هٕتتهز ت ٚتك ت ً  هاأس   د   ذأك ٨ت   أتخإكص ا١تسإلُت
 ٘تكُت اإل بلـ مهترة أإف ع هاأرشتد يف  ل اأجبلد. 
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 فقرة وقيع اهلل
ٔ- 

هحإى أي   ا١تفت ري  م  أصوتب اأت إك  األفضمب د أت ٣تف دات اأتل كس 
ٔتهظلتت   يق مثمب اٖتتد اأابلب هاأت طُت أإ لمب اإل بلم  حىت ار خ ه  ده 

ا١تسإلُت  هاٟتإسق اإل بلمكق أشلتؿ أمريكت  هاٖتتد اأ إلتء اال تلتحكُت ا١تسإلُت  
هاٖتتد األطجتء ها١تفه  ُت ا١تسإلُت  ه شلت ا١ت ارس اإل بلمكق ذات اأ هاـ اأكتممب  

 م  ص  اٟتضت ق إىل صل ؼ اأ يت راه. 
 
ٕ- 

مت أصك  د  اجملتلع األمريك  م  حبلمتت  ه   أصك  اأ   د اإل بلم  ٔتثمب
اٟتَتة هاأتخجط هاأًتا ع  هأصجح ا١تسإل ف ٤تمب االشتجته ألًتة م  اأ م   هاجتيهت رؤا   
هخااف  يف  جكمب ا٠ترهج م  أ  اء األزمق احمل  ق د   د   ها١تف دة ١تستسجإف  يف 

 ؤؿ اأصلك   ه   اجتيهت اإك اأرؤع ها٠تاط  م  حكب اأتشتـؤ هاأتلت
 
ٖ-  

هأصجح اإل بلـ د   أح اث  جتلرب م ض ع ْتب هاستؤؿ     يف اأ هائر 
اأثستفكق هاأش جكق األمريككق  ال  كلت اإك اأيت اشف  ه  د ٕتل تت إ بلمكق يربع 
فكفت  ههتتفت األمريك ف حإى  راءة اأكت  اإل بلمكق أه اأيت اتهتهؿ اأظت رة اإل بلمكق 

اأه ع م  اأكت  م  أش  اأكت  رها ت ً يف   ؽ  دتأرص  هاأتوإكمب  هأصجح  لا
 اأهشر 
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أيثر آثتر يترثق اٟتتد  حشر م   جتلرب إ٬تتدكق    ا    اأكثَت م  م  هأ مب  -ٗ
هاأ لػػػمب حإػػػى ا لكسػػػ  ١تختطجػػػق اأ  ػػػط   مسػػػإل  أمريكػػػت إىل مرا  ػػػق ا٠تاػػػتب اأػػػ ح  

أسػػػػتحق األكػػػػر  األمريكػػػػ  ٔتسػػػػت اه. ه ػػػػتج حػػػػ  ذأػػػػك حػػػػ ة أددكػػػػتت فػػػػلة ا اشػػػػف  ا
اإل بلمكق األمريككق مثكبل ً ٢تت م   جمب  هد ضفت يت  أ  اال تشتر هاألي ع حإػى مسػت ع 

   م  متسع.
٘تخضت ر َّق  جتلرب ح    ر يجَت م  اأتبلح  هاأت ح  دُت مك  تت اجملتلع  -٘

اإل بلم  األمريك   حكب ا تج  اٞتلكع أ   د اأثغرات هأه   اأسص ر  هال ج ا أتبليف 
ها٠تا ب  ه لها ح  دهاح  األر ق هاأشتتت اأيت م  ت صل فف  شر ٦ت ؽ يف األخاتر 

ا١تتض   هغ ها يص   ف   هت  دتإك اأ ح ة ا١تككهق  هيس م ف هبت أ٪ت ذ ت ً مثتأكت ً يف 
 اأتأأ  هاأتأخ  أإلجتلع األمريك  

ٙ-  
ه٭تتتج مسإل  أمريكت إىل فس  دح     ي   يستهجا  فسفتؤ   احملإك ف  األي  

 لس ا يف اأ إ  اأشرح   هحتش ا ط يبل ً هبله اأجبلد  همتر  ا اأ ح ة حإى   ع ا
 هدصَتة  هايتسج ا خربات يثكلق هثرة يف  لا اجملتؿ

ٚ- 
هيف اأ اليتت ا١تتو ة ٓتتصق استس  كلق يمب أ إكق حر كق أه ديهكق ٔت ع إ فتمفت يف 

ت    اٞت ا   اأيت مت ا اؿ حتا األكر هاأجوب هاأتلأك  هاأت إك  اٞتتم    ه له د كهف
ضتمرة يف  شتطتت مسإل  أمريكت  هٖتتتج إىل اأتلتت ختص حىت اربز ا تفتداهت  
هآراؤ   دص رة هاضوق أإرأ  اأ تـ  فكسرأ األمريكك ف ٢ت  مجتشرة د ال ً م  أف يسرأها حهف  

   هأيثر   ٥تتصل ف!«اأغَت»مت يكتج  
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ٙ-  
ٚ- 

 ع إ ػػفتمفت يف حػتا األكػر هاأجوػب هاأتػلأك  هاأت إػك  اٞتػتم    ه ػػ  يف أمريكػت اسػتس  كلػق يػمب أ إكػق ٔتػ
  ا ػػ  مػػت اػػ اؿ ضػػػتمرة يف  شػػتطتت مسػػإل  أمريكػػػت  هٖتتػػتج إىل اأتلػػتت خػػػتص حػػىت اػػربز ا تفػػػتداهت  
هآراؤ ػػػ  دصػػػ رة هاضػػػوق أإػػػرأ  اأ ػػػتـ  فكسػػػرأ األمريككػػػ ف ٢تػػػ  مجتشػػػرة دػػػ ال ً مػػػ  أف يسػػػرأها حػػػهف  مػػػت يكتجػػػ  

ثػػػر   ٥تتصػػػل ف.. إف مسػػػإل  أمريكػػػت ٭تتػػػت  ف إىل فسػػػ  دحػػػ     يػػػ   يسػػػتهجا  فسفػػػتؤ     هأي«اأغػػػَت»
احملإك ف  األي  ا لس ا يف اأ إ  اأشرح   هحتش ا ط يبل ً هبله اأجبلد  همتر ػ ا اأػ ح ة حإػى  ػ ع هدصػَتة  

 هايتسج ا خربات يثكلق هثرة يف  لا اجملتؿ
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 أحداث سبتمبر 
مكانية التجاوز   دعوة لممراجعة.. وا 

 (*)األستاذ عمر عبيد حسنو 
 

اؼبسػػون ف ا اربػػزب مػػال نػػ  ارارػػول اغبيػػورج ماررسػػإس االمهتنػػوضار مإوػػحونولع اغبيػػور   ما ػػ   رو إػػوف    
أف  شكو ا مس ر ارهت اصل ماألنل ن ق در رغع اإلصوبوتر اريت غبقت هبعر ماررػاضوت ار رصز   اريت ربوصزهعر 

وه أال ػارثقػػوا ماغبػػ ار اغبيػػورجر م صػػػ ةب ا ذهرإػػ  ،وػػا ا هتن ػػػوتر رػػًتاهع نػػ  اشسػػػرُت   مإف أ شػػ  نػػو لبشػػػ
،أ ػ  أدػثاث وػػاهتن  نػو ،سػػهت قت نػ  ارهت وإػػل مارثراوػ  ماؼبزام ػ ر ضوػػ  نسػهت ، ارػػ ات م ا  ػز ر مارهت ػػزؼ 

 ذبومزهو    مرالهور ماكهتشوؼ ارفج ات مار نل ضو إذل األواوب اغبقإقإ  ماؼب   ضإ  اريت ،كن

 

أر،ر شأف اركثَت ا ار ودلر أف أدثاث اغبودج ضشز ن  أ و ؿ  واهتن   
شكوت زراااًل نو ،ااؿ ضبنت ذبهتوح ار ودل بأكنوتر منر طفًو ،ورىبإًو نو ،ااؿ نبلؿبت 

اب ػػػػػػػػػػػثورر بس،ظحز م،هتيح شإئًو فشإئوًر رك  ه ه اؼبزة بشػكل نهتسورع اإل قوع ما 
إذل  نو سبهتوا ارثمؿ األق ، ن  ،كر ر مإو اال،صوؿ ماألدمات اإلضبلنإ  اؼبهتف ق ر

 ؼ   هت  بثا   غبقا  ،ورىبإ  ضوؼبإ  ػدرم  يبك  ارق ؿ ن حو: إف ه ا اغبثث و

                                                 

 مدير مركز البحوث والدراسات.. )دولة قطر(.( *)



 
 
 
 
 
 
 

 الغرب بعد أحداث سبتمبر مسممو

 

 -435- 

مث ثة ما    اراصنوت ضو  نسَتة اغبيورة ار وؼبإ ر مار بلقوت اإلنسونإ  ضون ر قث 
أنبإهتحو م،أثَتالو ض  اغبزبُت ار وؼبإهتُت اروهتُت أضود،و ،شكإل ار ودلر مروع  ال ،قل ا

 زائطت ارسإووإ  ماعببزافإ  مارًتب    ماالمهتنوضإ  ماؼبفوهإنإ  مفق إرادة األق ، اؼبرهتصز 
 مربقإقوً ؼبصو هتت 

 ؿ مقث ال قبوا اغبقإق  منقع ا ارهتح  ل ما وزف  ارفكز   إذا قورو: إف أدثاث أ و
 واهتن   كونت إ  انًو بونثالع اغبزب ار  ؼبإ  أم ار وؼبإ  ارثورث  مإهبود نس غولور مإف 
ا هتوفت أدمالو مأوو هتحو ممووئوحو مأهثافحور منإود رحور مأف ه ه اغبزب و ؼ ،شنل 

 ار ودل كوت ما والت كوحو بشكل أم بآ زر إف دل ،ك  مصوهتحو ب ث  
ن  اغبقوئق ماؼبو  ظوت ماؼب طإوت أف نطوق ضوإحو فحل يبك  ررو ا   ل اركثَت 

اغبزمب ماؽبإنر ر و ال بوررسا   واللو اؼبهت ثدة  «ض ؼب »أم  «ار  ؼب »نصطوح دزمب 
مارشونو  أم أهثافحو اريت دل ، ث  وفإ  ضو  أدث؟ إهنو دزب وإووإ ر مدزب فكز   

 إطت مفق إرادة األق ، ماقهتصود   مديور  ر دزب ،بإَت رو ودل مإضودة ،شكإوت م،رن
مرئ  كوف نإثاف اغبزب ار وؼبإ  األمذل مارثونإ ر ا األضع اربوربر ارثمؿ األمرمبإ  
ضو  ممت اػبص صر مإف انهتثت نهتوئجحو مآثورهو إذل ار ودل كوتر فإف نإثاف ه ه 
اغبزب ارزئإس ه  ار ودل كوت بشكل ضوـ مضودل اؼبسونُت بشكل أ صر دإثنو كون ار 

ار ودل اإلوبلنا مبزافإوًر ألف نسونا اربزب كون ا  ط اؼب امح  األمذلر مإف   مال نق ؿ
كونت ارص رة ،اثم أكثز ظح رًا ماألهثاؼ أكثز ذبوإًو مم  دًو ا ب ض أكبول ار ودل 

 اإلوبلنا األ ز،  
مقث ال نهتجومز اغبقإق  إذا قورو: إف أدثاث أ و ؿ  واهتن   اضهت تر ضرث ب ض 

ز ُتر ماوهتبوت كفزص  ضظإن  روثأر ن  اؼبسونُتر مإن وش األدقود اغبوقث   مار رص
ارهتورىبإ ر مذبث ث ار اكزة اربزبإ  اريت نزت حبقب ن  ار رصز   مارصوإاإ ر مؿبومر  
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اوًتموضحو ؼبروخ اغبزمب ارصوإاإ  اريت شرهتحور من  ب ثهو االوهت نور اغبث ثر من  مث 
 ز نو ب ث االوهت نور ضو  ار ودل اإلوبلنا صروض  ار نور  ارسإووإ  مارثقوفإ  ا ضص

ر را يبك ر ن  ب ض ار م هر اضهتاور ه ه األدثاث م،ثاضإولو ها أشات 
بورك اشف اركإنإوئإ ر اريت ربثد  صوئص مصفوت م،فوضبلت اؼب ادر م، ز اغبقإق  
اركونر   وف ارص رة اؼبا ف ر م،سقط األقر  ر م،سفز ض  ار مت اغبقإقا روكزاهإ  

 ثامةر مزبزج األ بوفر ر را فحا ربهتوج إذل اؼبزاقا  ارثقإق ر شأهنو ا ذرا شأف مار
ن ظع األزنوت ارك ، اريت زبزج اؼبخا ل ضودةر ب إثًا ض  ارهتكإف مص ر اررفوؽ 
االمهتنوضا مارسإووار إهنو سبثل اؼبزآة اغبقإقإ  رو اقعر ماراام   ارثقإق  رورظز ماؼب زف ر 

مدضو وت ارزضب  ماإلنسونإ ر مادًتاـ دق ؽ اإلنسوفر مإشوض   ضو  ارزغع ن  ادضولات
قإع اغبز  ر ماغبزص ضو  إشوض  اغبز   ارث رإ ر منشز قإع ارثيبقزاطإ ر مار ثؿر مضثـ 
االضهتثالر مإقزار اغبق ا ،قز ز اؼبصَتر مضثـ ارهتث ل بورشؤمف ارثا وإ  روثمؿ 

   مارش  بر ماعبر ح إذل اغب ار بث بًل ض  اؼب امح
مكب  هرو ال نز ث أف ن نع بأدكونرو ه ه ضو  ووئز اغبقب ارهتورىبإ  مووئز 
ر ار    بو، ا هبإش ف اعبإ شر  ارروسر شأف ووو  مقودة ب ض ارثمؿ اربزبإ  ارإـ 
موبشثمف األقبلـ ماإلضبلـ ماألن اؿ ؼب وقا  اؼبسونُت صبإ وًر مأ  هع جبز زة ب ض 

 يبك  ،فسَته إال أنت ؿبومر  إلدإول ارزمح ا دودر أم ب ض األفزادر ضو  شكل ال
ارصوإاإ ر مب ث األص رإ  اغبوقثة ن  مث ثر م،ب    ناضوت ارهت صبر مارهت ائ   ث 
اؼبسونُتر إذل درم  ارهتشكإا بوإلوبلـ منيب اإلوبلـ مارقإع اإلوبلنإ ر مإشوض  

نإ  ضوماة أدود ث اإلفار مؾبوفوة اغبقإق  ارهتورىبإ  ا االدضول أف ارقإن  اإلوبل
منهتخوف  بطاإ هتحو ض  صروض  اغبيورةر هب ا ارشكل اؼبقإت مارفس ن  ضن  األر افر 
ار ج  ق د إذل ارهت نإع بوألدكوـر مؿبومر  رنا اؼبسونُت بثال ارهت صب مار رصز   

 ار ج   ون ف هع نرت  
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 مؤثرات مناخ الكراهية
ضو  اؼبروخ ارثقوا مقث  ك ف ن  اؼبفإث أف نفهتح ب ض ارر اف  رئلطبلر  نرحو 

مارسإووار ار ج وبكع ار هرإ  ماإلدارة اربزبإ  اؼب وصزةر اريت ر إت ررفسحو أف ،ك فر 
و ال بفوهتوت رسوهنو أم دبنوروولو اؼبهتر ض ر مر ث  اغبزمب ارصوإاإ  ماالوهت نور اغبث ثر 

 والت ر مفزض األمبوط اربزبإ  ا ا«ار  ؼب »مدونو  ر ال اؽبإنر  ضو  ار ودل بووع 
اؼبهت ثدةر ارسإووإ  مارثقوفإ  ماالمهتنوضإ  ماالقهتصود  ر اريت بو،ت سبثل ارإـ  االوهت نور 

 األدثث  
مو ؼ نشَت إذل ب ض ن   زمج ه ه األ بوف ب ث أدثاث اغبودج ضشز ن  

ـ  دإث كثزت اركهتوبوت اربزبإ  ض  ضبلق  اربزب بوإلوبلـر ٕٔٓٓأ و ؿ  واهتن  
ت ضثد ن  ار روم   اؼبهتشوهب  ن  أنثوؿ: اإلوبلـ ماربزبر ممولت ،وا اركهتوبوت رب

ارصزاع بُت اغبيوراتر اؼبسون ف  وف اغبصور اربزيبر انهتحاما ارفزص ر نو ب ث اغبزب 
 اراوردةر نو ب ث ارسبلـر األص رإ  اإلوبلنإ ر هنو   ارهتور خ    إخل  
  ماالوًتا،إجإ  ب ض مقث ،اّضع ،وا اغبنبلت اؼبس  رة مأممث ؽبو نس غولو ارفكز 

اركهتوب ن  أص وب اػبوفإ  ارهت را،إ ر ن  أنثوؿ: بزنورد ر  سر مصن ئإل هرهترجهت فر 
 من  ن ظفا األن  ماالوهتخاورات األنز كإ  ن  أنثوؿ: مزاهوـ ف روزر مأ وف رإسز 

ارسكز،َت ار وـ ارسوبق غبوف مشوؿ األطوسا  «م ف كورف »مر ل نو صزح بت 
ار ج اضهُت  نصزًا رئلن  ورإ   -مدل ،قع أدثاث ب ث  - ب ث هثـ مثار بزرُت

إوو  اربزبإ ر ار    ػػػػػػػارزأظبورإ ر  شكل إشورة ما    ر مح  ن ظع نرظزج ارس
؛  ق ؿ ػػ قاي ف ضو  ارس نو ،زصبهتت: رقث كسارو اغبزب  «م ف كورف »وط  ارإـ 
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ضومبًل أم  اراوردة بُت ارشػزؽ ماربزبر مرك  هروؾ  ػبلفًو قثيبًو و ؼ  هتجثد  إف
 آمبًل  بإررو مبُت اإلوبلـر مال نثرج ن  ار ج وإكسب اؼب زك ؟! 

ن  أوو، ة اعبون   األنز كإ  ا ماشرط ر ار ج ذكز  «نو كل ووال»منو صزح بت 
أف ار بلقوت بُت ارسإوو  اػبورمإ  اربزبإ  مبُت اإلوبلـ و ؼ ،ك ف ضبلقوت ضثائإ  

 أوقطتريت ا،ا هتحو ارزأظبورإ  نع ارشإ ضإ  دىت ماوهتئصورإ ر ضو  غزار االوًتا،إجإ  ا
 االربود ارس فإيت  

ه ا نصوب ب ن  األر اف أ يوًر فح  ال  ز، إوبلنًو نهتطزفًو مآ ز  «ووال»م
ن هتثاًلر فورفزؽ بإرحنو ضرثه بورهتكهتإا ال أكثزر من  مث فإنت  ز،ر شأف ضثد غفَت ن  

ـ ضو  قنػع اغبزكوت اإلوبلنإ ر ؼبو اراودثُتر  زمرة دضع دك نوت اؼبسونُت اريت ،ق  
 ضو  اغبيورة اربزبإ    -ا زضنحع –رهتوا اغبزكوت ن   طز 

قث ال ربهتوج إذل درإلر ألنت ار اقع ار ج  كود  ك ف نشح داً   مه ه ار مح
منسهتنزًا نر  إوػقوط اػببلف  ماإل،إوف بور سكز رو كعر ألنػحع األقػثر ضو  فبورو  

 إووار مإف اوػهتاثر ا أراسػهتحعر رقنع دزكوت ار ضا اإلوبلنا ارظوع ماالوػهتاثاد ارس
فإ نل ار ال وت اؼبهت ثة  «صزاع اغبيورات»صودب كهتوب  «هرهترجهت ف»أنو 

اؼبسؤمرإ  األمذل ا انهتشوؿ اربزب ن  م  ت ارزاه ر ما فزض اغبيور   اربزبإ   
 ك يورة ضوؼبإ   

ذج ن  اؼبفكز   مارسوو  من ومد ارق ؿ: إنرو بوإل،إوف ضو  نثل ه ه اررنو
 ر مب ث األدقودر ماإلغزال بقهتل ػػػماراضنولر ار    ال هعَّ ؽبع إال إثورة اركزاهإ

اؼبسونُت مؿبوصزلعر مؿبومر  إقصوئحع مإربوئحع ديور وًر من اصو  اغبزمب ارصوإاإ  
اؼبقرَّ  ر مارًتم س ؽبور مارهت ز ض  ث اإلوبلـ ماؼبسونُت ا ا هتن وت اريت ،ثضا 
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ر ونونإ ر مإقون  مدضع أنظن  االوهتاثاد ارسإووار مها ،ثضا ارثيبقزاطإ ر ال هنثؼ ا
إذل اؼبسونب  بصروض  نروخ اركزاهإ  مارهت يَت رون امح ر مال دىت ارهت نإع بوألدكوـ 
ضو  أهل ديػورة اربزب كوحعر مإمبو ها ن اف  ضو  ضبَّورُت اغبطبر إلدراؾ ارساب 

 ح  اغبقإقا اركون  مرال اؼب ام
إنرو ال نز ث أف نقع دبو مق  ا بت ن  ارهت نإع ماغبكع ضو  ار ودل اإلوبلنا بأكنوت 
ماؼبسونُت أ رنو كون ار مذبزيبحعر من وقاهتحعر مغنط اغبيورة اإلوبلنإ  بف ل نفز نرحعر 
ذرا أف ارهت نإع ال ىبزج ض  أف  ك ف  زبًو ن  ار ونإ  مضن  األر اف مضثـ ارهتنإإار 

هتفا مرال أرقوب ضونإ  مفكز  ر ألف ارهت صب ماغبقث ه  اشزؾر ار ج  دىت مر  كوف ىب
كثَتًا نو هب ل ار وع مارفكز نطإ  رتر فور وع نع ارهت صب  ق د إذل ارابا مارهت سف 

 ماركثَت ن  ارهتجٍت 
مإف صح ارهت اَت: -ما  قإررو أف ه ه اؼب م  ار و،إ  اريت  ق دهو ارإنُت اؼبهتطزؼ 

ماؼبسونُتر و ؼ ،هتكسزر نحنو طوؿ هبو األنث؛ ألهنو ؿبض   ث اإلوبلـ -اؼبهتصحُت
ظوعر م ث ور  اهلل ا األنفس ما فوؽر مإف انهتصزت إذل دُتر مار  ة دائنوً 
بور  اقبر دإث ال  صح إال ارص إحر شأهنو ا ذرا شأف ووئز ار ثامات ارهتورىبإ ر 

إنر  ماالوهتإبلل ضو  منصَتهو وإك ف ذات نصَت ووئز اإلن اط ر وت اريت دومرت اؽب
ار ودلر رك  ال بث أف نشَت إذل أف ور  اهلل وا ونت م، وذل إمبو ،هت زؾ ن   بلؿ ضاائع 
اراشز ماوهتش ور ارهت ثج ماؼبثاف   اغبيور  ر فور بل األك   قع ضو  ضو،ق اؼبسونُتر 

 مقثرلع ضو  فحع ارص رة ماوهتإ وهبور مكإفإ  ارهت ونل ن حو 
ارشوئ  اضهتاور أف ه ه اؼب م  ار و،إ  اؼبهت صا  سبثل  مال شا أف ن  ارهت نإع

ؾبهتن وت اربزب كوحور مإف كونت ارإـ  ،طف  ضو  وط حور ذرا أف اركثَت ن  
 ب ار ود ُت بو، ا  اصزمف اؼبخوطز كوحو ػػػػػػار قبلل ماؼبفكز   مار ونول مدىت أفزاد ارش
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طإ  ف ن   ط رة اريت و ؼ ،ًت،ب ضو  ه ه اؼبسورا ارزضرولر موب رمف بكل نو  سهت
 اررهتوئس 

إف ص ر اغبقث ماركزاهإ  روبزب بو،ت ،هتسعر دإث بثأ اربزب  فهتقث نصثاقإهتت ا 
ضنق ارش  ب اإلوبلنإ  اريت بثأت ،ش ز   نإًو بإهون  اربزب ؽبو دبخهتوف ارص رر مال 
ض ة هرو بوألنظن  ارزظبإ ر اريت ،اثم ن ارإ  روبزبر ذرا أف اركثَت ن  ،وا األنظن  

زظبػإ  نو  ااؿ   هتنثهو اربزبر هػ ه األنظن  مإف اوهتطوضت أف ،هت  ؿ إذل اربزب ار
ركرحو دل ،سهتطع أف رب ؿ ش  هبور األنز ار ج م ل اؼب امح  نع ار اتر دإث بو،ت 
ارثمر  ا ن امح  األن  ا كثَت ن  بوثاف ار ودل اإلوبلنار فبو أهنا ارثمر  مأهنا 

 ن  ب ض ،رظإنوت ارهتطزؼ ماربو  ماروج ل إذل اؼب امح  األن ر مهإأ اؼبروخ اؼبرووب رر
ذرا أنت دب ودر  بسإط  مووذم  ن  قال اؼبهتطزفُتر فإف اركثَت نرحع أصاح  هتَػَ هع 
أف ارثمر  إمبو سبورس ارقحز ماربوا  ماإلقصػول دبو سبهتوا ن  ارسػوط  مارق ةر فونوذا ال 

ر  اإلداوط مارإأس ماالدهتقوف  وجأ إذل اوهت نوؿ ارق ة مفبوروهتحو روخو ص ن  دو
ماشوصزةر ف قع دب وعب  اػبطأ ماالكبزاؼ خبطأ ماكبزاؼر مب را قثـ اؼبس غوت 

شورب  ارقإع اإلوبلنإ  بووع ؿبورب   -دمف أف  ثرؾ  -ماؼب رات روثمر  مَنْ  مرالهو 
 ارهتطزؼ ماإلرهوب  

و  مغز ا  روض  د إػػػػػػػمرإس ه ا فقطر فقث ،ك ف فبورو  ارهتطزؼ ماإلرهوب ص
بلـ مإهبود ػػػػػػض  اإلوبلـر مقث ،ك ف شبزة ال ًتاقوت  ورمإ  رهتش  ت ص رة اإلو

  غ ار ثماف ماالمهتإوحر بووع ػػػػػػاؼبس غ ؼب امحهتت ب ث أف ،اا ث ضثد ن هترقإتر مرهتس
 ؿبورب  ارهتطزؼ ماإلرهوب 
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 من محاذير الفكر الدفاعي
األمراؽر ماألر افر ما غنزة ه ه اؽبجن  ارشزو ر مارص رة ارياوبإ ر ما هتبلط 

ماعبوينر هرو قيإ  قث  ك ف ن  اؼبفإث  لار جمضثـ ارهتنإإا ا اؼب امح  ماؼبسؤمرإ  بُت 
بل ن  اريزمرج ارهت قف ضرثهو مر  بقثرر ضو  ارزغع ن  اركهتوبوت اركثَتة اريت 
صثرت ض  ارثا ل اإلوبلنا ب ث أدثاث أ و ؿ  واهتن   ؼب امح  َكْإل االلونوت 

ونُت مذبزيبحعر مرإس ذرا فقط بل ؿبومر  إدان  ارقإع اإلوبلنإ ر ماضهتاورهو ر نـ  اؼبس
اؼبسؤمر ر األنز ار ج  ثض  روشفق  م هتجومز كل ضقل مضثؿ منرطق م،ور خر ذرا أنت 
يبك  ،صرإف صبإع اركهتوبوت ماألدبإوت ارصودرة ب ث اغبودج ضشز ن  واهتن  ا 

ر ج قث  صل أدإونًو إذل نزدو  اؼبزضر  ون  ارفكز ارثفوضار أم األدب ارثفوضار ا
م سوهع وواإوً ببوا  ار ثم م،كز س اؽبايب  مار ص ؿ إذل دور  ن  اؽب اف اريت  ز   فإحو 

 ارقهتإل مرإس  ز   ارقو،لر مأف اعبزيب  اؼبز،كا  ،رهتحا دائنوً بورقاض ضو  ارقهتإل  
  ارقإع اإلوبلنإ  مرإس اربو   هرو أف نقول ن  قإن  مأنبإ  ارفكز ارثفوضا غبنو 

مارثفوع ض  اغبقإق  مكشف ارا ف مارهتجٍت منصزة ضودل اؼبسونُتر مرك  ار ج نز ثه أف 
ال  هتجومز ارفكز ارثفوضا اؼبسود  اشثدة ماؼبقثرة دىت ال  ُوقا  ا  ز  ارقاض ضو  
ضق ررو م بهتصاحور موبثد نشوطحو نساقوًر م هت كع بإنهتومحور ضو  دسوب اركثَت ن  

و اؼبو   ضو  األص ثة اؼبهت ثدةر كنو اغهتصب أر رو موإووو،رو ماقهتصودنور ذرا قيو ون
أف االلونوت اؼبهتهتوب   ذب ورو نشب رُت فكز ًو دبو  شبورو بتر مه ه ن  أ طز دمائز 

 ارهت كع ارفكزج مارثقوا  
منسهتطإع ارق ؿ: إف إرقول نظزة ضو  األدبإوت ارصودرة ا ضودل اؼبسونُتر  بلؿ 

ارثبلث األ َتةر ،كشف ض  أهنو دل زبزج ا ن ظنحو ض  ه ا ارفكز  ر اتػارس
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ارثفوضا مرد ارهتحعر ماركثَت  ش ز أنت ضو  ارزغع ن  ذرا فبل  ااؿ األنز حبوم  إذل 
اؼبا ثر ار ج قث  ك ف ضو  دسوب قيو ونو األ ز،   فورهتحعر ماؼبفزدات اإلضبلنإ ر 

ع ن   ا  ز  اوهتطوضت ضنوإوً ارهت كع ماؼبصطو وت ارسإووإ ر اريت نُق ؼ هبو كوغبن
 مارهت مإت ررشوطرو ار هٍت مإنهتومرو ارفكزج 

ه ه اؽبجن  ضو  ارقإع اإلوبلنإ ر مارهتشرإع ضو  ضودل اؼبسونُتر مإف اشهتث أمارهور 
ب ث أدثاث أ و ؿ  واهتن  ر ماوهتخثنت ؽبو كل األوو  ر إال أهنو قثيب  قثـ اإلوػبلـ 

   نو إ  منسوَّن  ال ربهتوج إذل نزام  :  نفستر دىت رهتكود ،صاح ور 
   ر ٕٚٔ اراقزة:        

    مو ؼ ر  ٜٔٔ آؿ ضنزاف:       
 ز   ضرو ب يحع نحنو دومررور مار اقع شوهث ضو  ذرار دىت نهتاع هنجحع مقإنحع 

اقهتصود مثقوفهتحع مديورلع؛ ألهنع   هت مهنو اؼب إور ركل ديورة م،قثـ موإوو  م 
 مامهتنوع مف  مقإع مضوداتر دىت ارط وـ مارشزاب    ر   ز  ا دىت نهتاع نوهتحع 

مه ه رإست ممح  نظزر مولت شبزة رزد ف لر مإمبو ها دقإق  ،ورىبإ  مديور  ر 
،ؤكثهو اغبزمب ارصوإاإ ر مدزمب االوهت نور اغبث ثر مأمبوط االوهت نور األدثثر 

ر ودل كوتر رفزض قإع اررظوـ ار وؼبا اعبث ثر أم اريت ،كود ،كهتسح ا «ار  ؼب »مدزمب 
 ز   ارقهتإل »كل نو ضثاهور دىت بوت وبكع ضوؼبرو ارإـ  بشكل ما ح نق ر : إقصول 

  «مرإس  ز   ارقو،ل
مقيإ  اؼب امح  مإهبود ار ثم مذبإإش اعبإ ش مرب  ل نسور ار وع مارهتقرإ  إلنهتوج 

 ا  ز  ربت نسنإوت نهت ثدةر ن  مووئل ارق ة مارهتسوطر مربز ا اعبإ ش ذبوه 
هت نور إذل دزمب ضوؼبإ ر ماغبوع بوإلن اط ر وتر ػػػػػػػػػػدزمب صوإاإ  إذل دزمب االو
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 كود  ك ف نسق اغبيورة اربزبإ  مدونحو مكإوهنو مهومسحو ارثائعر فإذا دل  ك  هروؾ 
ضثم  صاح األنز اؼبطزمح كإف نصرع ضثماًر دىت ر  دل ،ك  هروؾ ن ورؾ مدزمب 

 فوإلضثاد ماالوهت ثاد ماؽب امس ،اق  ربكع ار قوإ  ا نو أظبا اغبزب اراوردة وو ر ر 
م،بإَت األوو   مارهت  ؿ إذل ؾبوؿ اإلنهتوج اإلضبلنا ماؼب و نويت ماإلركًتمينر 
ماضهتاور اؼب زف  ها ارق ة اؼبزن  مق ة اؼبسهتقالر ه  ،ط  ز رو وإو ر مبقول رو قوإ ر مسبكُت 

زيب ضو  ارسإطزة مارهتف ؽ مارصزاع ماربوا  ضو   ا  ز ؛ ألف رونروخ ارثقوار ار ج  
ذرا ا زضنحع   دث ارصفر م ق ج اعباح  ارثا وإ ر مهبنع األن  غبنو   نفسحو 
مذبومز نشكبللو مأزنولو ارثا وإ ر دمف أف ،ثرج أف ارهتثاضإوت اػبورمإ  رون امح  

 األزنوت ارثا وإ  ارقو،و    م، وإع دائزلو مإقون  اإلن اط ر وت  ؤدج إذل نش ل
ر را فنسوسل اؼب امح  ماالوهتحثاؼ دل  هت قف مإف ،بَتت مووئوتر فن  اغبزمب 
ارصوإاإ  إذل اغبزمب ار وؼبإ ر إذل دزمب االوهت نور اغبث ثر إذل ن امح  ارشإ ضإ  
منؤوسولور إذل دزمب نو ب ث وق ط ارشإ ضإ ر كوحو نؤشزات ضو  أف اؼب امح  

 ثم مارصزاع ن ت ه  نسق ديورج ثقوا ن وً ماصطروع ار 
مر ل اوهتحثاؼ ارقإع اإلوبلنإ  مار ودل اإلوبلنا دل  بب ض  ار هرإ  مب ض 
اإلدارات مارقودة ماؼبفكز   اربزبإُتر ا كل نزادل اؼب امح ر اريت بثأت بوغبزمب 

،فخإخ ارصوإاإ ر نزمرًا بوغبزمب ار وؼبإ  اريت أدت إذل ،قسإع ار ودل اإلوبلنا م 
اؼبرطق  بإقون  إوزائإلر مانهتحوًل حبزمب االوهت نور اغبث ثر اريت أدت إذل ادهتبلرتر 
مكونت غوراًو نو ،صف  اغبسوبوت بثنول اؼبسونُتر مكوف اؼبسون ف مضو  األ ص 
ن  اؼببزب ار زيب هع مق د اغبزمب ار وؼبإ  ا كثَت ن  األدإوفر كنو كون ا 

 ن  دنور  اضث رارول نو  وفهتت اغبزب ػػػػػارس
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مال  بإب ض  بوؿ أدث ن  اؼبهتوب ُت ماؼبزاقاُت كإف اوهتخثنت ارقإع اإلوبلنإ   
كسبلح ؼب امح  ارشإ ضإ  ماإلغبود ا ار ودلر ممرثت ر را اركثَت ن  األنظن  
ماغبك نوت ماألن اؿ ا ضودل اؼبسونُت ؼب امح  ارشإ ضإ ر ضثم ارزأظبورإ  اروثمدر بووع 

ار قإثة اإلوبلنإ ر فبو أد، إذل ،قسإع ار ودل اإلوبلنا إذل دمؿ  ؿبورب  اإلغبود مضبو  
ث ر   اشًتاكإ  مدمؿ يبإرإ  ؿبوفظ ر مكوف بأوحو بإرحو شث ثاًر األنز ار ج أهنا األن  

 مدل  قهتصز ضو  إهنوؾ ارثمر  
رقث اوهتخثنت ارهتي إوت اإلوبلنإ ر ماألن اؿ اإلوبلنإ ر ماألنظن  ا ارابلد 

ىت ب ض ارهترظإنوت اإلوبلنإ ر ؼب امح  االربود ارس فإيت ا أشزس اإلوبلنإ ر مد
اؼب ورؾ ا أفبونسهتوفر مُزمةد ا وهثمف بأن اؿ اؼبسونُت موبلح اربزب مدضنت رثدز 
االربود ارس فإيتر دىت رركود نق ؿ: بأف أفبونسهتوف ما وهث   كون ا أدث األواوب 

 ا ب ث ذرا إذل نهتطزفُت إرهوبإُت هبب ارزئإس  رسق ط االربود ارس فإيتر مث رب ر
نطوردلعر ؼبو و ؼ  شكو ف ن   طز ضو  اغبيورة اربزبإ  مضو  األنظن  مدك نوت 

 اؼبسونُت  !  
ه ا ضثا ض  إقون  األنظن  ارث كهتو، ر  ر مدضنحو مدف حو ػب ض اؼب ورؾ 

اؽبو؛ ألف ارطودر  رصوحل  ا  ز  من  مث هبال ار قت روهتي إ  هب ه األنظن  ماوهتاث
ار نبلل هع األر ص دائنوًر مو ؼ  ُوفظ ف ب ث أدال ارثمر اؼبر ط هبع   مقال 
ذرا مب ثه نو قوـ بت اربزبر ار ج  ثضا ار ونونإ  مارثيب قزاطإ ر ن  ،فخإخ ار ودل 

بإقون  اركإوف ارصحإ ين ار رصزج ارقوئع ضو  ارزؤ    -كنو أووفرو   -اإلوبلنا 
 اهر م حثر طوقو،تر م صرع أزنو،تر م سوهع ب ثـ اوهتقزارهر ارث رإ  ا قواتر  رحا ق

 م سهترػاؼ ثزما،تر م كزس زبوفت  
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منسهتطإع ارق ؿ: بأنت ضو  ارزغع ن  ارهت ثج ماالوهتفااز ار ج صر ت اركإوف 
ارصحإ ينر مار ج ووهع إذل دٍث كاَت حبزك  ار ضا مار  دة إذل ار ات ماالدهتنول 

شف االكبإوز م،بإإب اغبق مار ثؿ ض  اؼب اقف ارثمرإ ر بوعب مر مارقإع اإلوبلنإ ر مك
األنز ار ج أوقط األقر   ض  ار م هر مأفقث اركثَت ن  دمؿ اربزب نصثاقإهتتر موػوهع 
بشػكل أوػوس ا صػرع ارهتطزؼ مارهتشثد ماربو  ؼب امح  إرهوب ارثمر  اشهتػو ر مارثأر ن  

كثزر إال أف اغبقإق  اريت ال ؾبوؿ رهتجومزهو ارثمؿ اؼبر وزة رػحور اريت ،كإل دبكإورُت أم أ
أف اركإوف ارصحإ ين من  مرائت ارإنُت اؼبهتصحُتر كوف فخًو ؿبكنًو مـبططًو رت ب كول 

 مدهولر أد، ارثمر اؼبر ط بت بشكل ؿبكع مال  ااؿ  
فورهتنحإث رشإ ع االوهتاثاد ارسإووا ا ار ودل ار زيب ماإلوبلنار منو يبك  أف 

مارهتطزؼ ماؼب امح ر ُو ةغ ر م ده ب ر    ن امح  االدهتبلؿر مكوف   رهتجت ن  اربو 
ر دإث «ال ص ت   و  ف ؽ ص ت اؼب زك »ارش ور ارثائع ار ج ىبزس ارروس: 

أ زوت األص اتر فهتخوف ا هتنع مكهتنت األنفوس مص درت اغبز وتر مبثأ نسوسل 
اوهتنز نسوسل م  ر«ار سكز ن  أمل ضبو   ار ط  مأنل ارهت ز ز رؤلرض اشهتو »

االنقبلبوت ار سكز   اؼبهتاودر  بووع ث رات ارهت ز زر اريت قيت ضو  اغبز  ر مقسع 
ار ودل ار زيب إذل دمؿ ،قثنإ  م وت ن  نفسحو مصإ  ضو  ارقيإ  أم قيو و األن ر 
مدمؿ رم إ  النت بور نور  مارهتآنز ضو  ارقيإ ؛ مال ،سأؿ ض  اإلهنوؾ ار ج ،زكهتت 

 ريت دل ،اد اؼبرطق  إالَّ زبوفوً مضجااً ه ه اؼبسومبلتر ا
دىت اعبإ شر اريت ،شكوت ن  أمل ارهت ز ز مضبو   ار ط  اوهترفثت  َتات 
ارابلدر مأهنكت اقهتصودهور مرب رت ن  ضبو   ار ط  إذل ضبو   األنظن  موثان  
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 االوهتاثاد ارسإووا مفبورو  ارقحز رو اود مارابلدر مرب رت إوزائإل ن  كإوف ها ل إذل
أوط رة ا ارق ة اريت ال ،قػحزر مب را دل ،قهتصز اػبسػورة ضو  فوسطػُت مإمبو انهتثت 

 اػبسوئز مار  ارض رهتصإب صبإع أنشط  اغبإوة 
االقهتصود مإصوبو،ت اؼبانر  ا ب ض بوثاف ار ودل ار زيب ماإلوبلنا ف ثث ضرحو أنو 

األوو   اريت ،يز  مال دزجر فن ظنت ، زض رورحب ار وـر منو بقا انهتح  إذل ،كث س
مال ،رفع   دإث أصا ت األن اؿ ماألو اؽ ار زبإ  ؿببًل ألوو   اػبزدةر إ وف  إذل أف 
األنظن  اريت ادضت ارث ر   ارسإووإ  ماالمهتنوضإ  مزبوإص ارابلد ن  ارفقز مارطاقإ ر دل 
ر ،رجح إال ا ، نإع ارفقز ب ث أف كوف هروؾ فقزال مأغرإولر رهت قإق ناثأ اؼبسوماة
منش ل طاقوت مث ثة اوهتأثزت بورثزمة ماغبكع  كوف قواحو ضو  ارإسور رك  مإ هبو  

ال ص ت »كونت ا ارإنُت  كنو  قوؿر مأصاح ارروس  قهتو، ف بورش ورات م زددمهنو: 
ر ن  كل »ر «ال دز   ألضثال ارش ب» ر«  و  ف ؽ ص ت اؼب زك  كل اػبصـ 

 كود ال  اق  شز ف ا األن ر مارقحز  ر دىت«األطزاؼر ضنبلل إلوزائإل من  مرالهو
مارهتسوط مارطزد مارهتحجَت ارقسزج ماال هتإورجر م،فز غ ارابلد ن  كل ارطوقوتر ه  

 ارسإوو  اؼب هتنثة  
زمنُت ػػػػػػػػػػػػطػُت ن  ارثفػع بآالؼ اشػػػػػػػه ا إ وف  إذل نو ،زكهتت نكػا  فوس

ا مار ودلر ا ماربلمئُت ماؼبطزمد   مار وطوُت ض  ار نل إذل ببلد ار ودل اإلوبلن
ػحور م،كز س ديبقزاطػإهتحور ػػػػػػػػػار قت ار ج كونت إوػزائإل ،سػحز ضو  برول نفس

م،ق    مإشحور مإطبلؽ ارص ار خر مبرول نؤوػسوت أوو   ارثنور ارشونلر 
طو وت ماؼبفزدات ماؼبفح نػوت ماؼبثر الت اريت   ػود إنهتومحو ا ػػػػمإطبلؽ اؼبص

مار ودل ار زيب ماإلوبلنا بشكل  وصر اربزب م،س  قحو إذل ار ودل بشكل ضوـ 
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 ز   ارقهتإل »مؿبوواهتت ضوإحور م سهتنز فإرو ارًتامع مارهتقحقزر م،س دنو نق ر : 
  «مرإس  ز   ارقو،ل

فكإف ماغبػوؿ ه هر ماؼبروخ ه ار ال  ك ف ارهتطزؼر مال  ك ف اإلرهػوبر مال 
  ك ف اربو ؟! 

وئس  م،صزفوت ؿباط ؛ ألف فوربز ب أف ال  ك ف هروؾ إرهوب م،طزؼ مدزكوت  
أواوهبو صبإ ًو نهت فزةر م وغط ر مقث  ك ف ن  ارهت سف مارظوع ما وزف  أف   هت  ب ض 
اراودثُت مارقودة ارسإووإُت أف واب ارهتطزؼ ماإلرهوب ماربو ر نع ربفظرو ضو  اركثَت 
 ن  نثر ؿ ه ه اؼبصطو وتر ه  اإلوبلـر من  مث   هتنث ه ا ارهتس  غر ار ج ال يبت
ر قل أم ضوع أم اوهتقصول أم دراو  ن   ضإ  مودةر رظ اهز اربو  مارهتطزؼ 
ماإلرهوبر فوألواوب اريت قث ال ربص  ها اؼبسؤمر  ض  نثل ه ه ارظ اهزر اروحع إال 
إذا كوف اركثَت نرحو نصر ضوًر مكوف أص وهبو ـُبًْتَق فر مأهنو صر ت رهتهتخ  ذر    رورإل 

مديورة اؼبسونُتر ذرا أف رفع ارو دوت مارش ورات  ن  اإلوبلـ مارقإع اإلوبلنإ 
اإلوبلنإ  ضو  نثل ه ه ارظ اهز ماؼبنورووت ال  بَت شإئًو ن  اغبقإق ر فوالوع نحنو  
كوف ال  بَت دقإق  اؼبسن ر مال أدؿ ضو  ذرا ن  ه ا ارهت نإع ارزهإب ارزضإبر 

ام واب ارهتطزؼ ار ج  فهتقز ركل نرطق مضقل مدرإلر ضو  اؼبسونُت صبإ وًر بل مض
 إذل ارقإع اإلوبلنإ  

فوررظز ؼبثل ه ه ارظ اهزر مضر نهتحو بوإلوبلـر فإت اركثَت ن  ارظوع مارهتجٍت مؾبوفوة 
اغبقإق ؛ مؿبوكن  اإلوػبلـ ماؼبسونُت ضو  ه ه ارظ اهز ه  اػبطزر ار ج ال بث ن  

 ارهتفكَت اركثَت بكإفإ  ارهت ونل ن ت 
مرال ه ه ارهتفووَت مارهت وإل رظ اهز ار رف مار جإب اربز ب أ يًو أف  رسوؽ 

مارهتطزؼ ماإلرهوبر اركثَت ن  ارسوو  ماؼبفكز   مأهل ارزأج مار ونولر ار    رب ؿ 
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        ار وع ضو   ثهع إذل ر ف ن  ارابا: 
 ر م،روو ا األواوب اغبقإقإ  ٜٔ آؿ ضنزاف:       

ضهت ما ارقإع اإلوبلنإ  ها اؼبسؤمر  ضرحور ؽب ه ارظ اهزر غبوم  ا نفس   ق بر ما
 ماؼبسونُت هع اإلرهوبإ ف ما زن ف  

مب را أضط ا أنفسحع اغبق ا اغبزب ضو  اإلوبلـ ماؼبسونُتر مإضودة ادهتبلؿ 
ببلدهعر مذبومز وإودلعر مارهتث ل بل ماريبط ضوإحع رهتبإَت أوو ب دإولع 

ع مأنظنهتحع ارسإووإ  ماالمهتنوضإ  منروهجحع مضودالع م،ورىبحع م، وإنحع مد رح
ماإلضبلنإ ر مبثأت ارثض ات إذل  زمرة ارهتبإَتر مانهتبلؾ دق ارهتث لر مم ع 
ارهتشز  وت اريت ،س غ ذرار م،شز ع ق انُت األدر  ارسز  ر كسإ ؼ نسوط  ضو  رأس  
كل إنسوف ماريت ال هب ز اإلطبلع ضوإحو رثماع أنرإ ؛ ألف ا ذرا إ بلاًل بورقيإ  

رإ  مإ زارًا بوألن  ارق نار م،شز  وت غبق ارهتث ل بووع  زمرة ، مإت اريزبوت األن
االوهتاوقإ  أم اغبزمب ارثفوضإ ر مافًتاض أضثالر م، نإع ه ا االفًتاضر مضثـ قصزه 

مذبرإث اركثَت ن  ارقودة ماراضنول ماؼبفكز    -دسب رأ حع -ضو  ن   قـ  بوإلرهوب 
ت إلرهوب ارثمر  األق ،ر اريت ،هتث ل بور ودل كوت ماؼبشزضُت رهتس  غ ه ه اؼبنوروو

بووع اغبزب ضو  اإلرهوب م، قاتر ماضهتنود اؼبؤوسوت ارسإووإ  مارهتشز  إ  اػبوص  
 بورثمؿ األق ،ر منر حو اغبق مإطبلؽ  ثهو ا ار ودل بثؿ نؤوسوت األنع اؼبهت ثة  

ضشز ن   إف نزدو  مث ثةر أم دقا  مث ثة ن  دقب ارهتور خر بثأت بوغبودج
واهتن ر نحنو دومررو ارهتح    ن  األنزر أم ارهتح  ل ألواوبت مآثورهر مأف اؼبسهتحثؼ 

 األمؿ ا ذرا  كود  ك ف ه  اإلوبلـ ماؼبسونُتر نع األوف 
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 الهجرة إلى أرض العدل والحرية
هروؾ دقإق    هت  إدراكحو ضو  غو   ن  األنبإ ر ضو  نسهت ، ارثض ة ماغبزك  

ول ػػػػػػػػػػػ  ز ر مها أف اؼبسوع   هتقث أف األرض كوحو هللر   رثحو ن   شمارهت ونل نع  ا
   اضهت هو ػػػػػػػػػػػػػػػػػن  ضاودهر مها فيول اغبزك  مؾبوؽبو   ماؽبجزة إذل أرض اهلل ار او

اإلوبلـ واإبًل روخزمج ن  دػوالت اريبػط ماؼب ػونوةر م،ػجومزًا غبػوالت االوهتي وؼ: 

               
               رٜٚ اررسول:
   ٓٓٔ اررسول:

ر را فوؼبسوع ال   وين ن  ضقثة االغًتابر كنو أنت ال   وين ن  ضقثة األغزاب 
ماألغإور؛ ألهنع ؿبل رثض ،تر فحع أن  ارثض ة مؾبوؽبور ماؽبثؼ ه  إغبوؽ ارزضب  هبع 

وبلـر دإثنو كوف مإنقوذهعر ماؼبسوع ن اط  ضوؼبا ا أن  اإلوبلـر من  مث ا دمر  اإل
 مكونت مرسإهتتر فوإلوبلـ فكزة أن  قال أف  ك ف كإوف دمر  
وع  ط  مدزك  ػػػػػػػا  رونسػػػػػػػػػػماؽبجزة رإست هزمبًو مف بًل وواإًو مإمبو ها بوررس

بور وؼبُتر  مإغبوؽ ارزضب  اإلوبلـ قإعؾبوؿ رهت صإل  مإ،ود  ؾبوهثة مفزص  ضطولر رإهبوبإ 
  ٚٓٔ األناإول:       اوهتجوب  رق رػت ، وذل: 

ػ ة مارزضبػ  روػروس دإثنػو ربػزك ا مأ رػنو كونػ ار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ارثضػػػػػػػػػػػػػزمف روػػػػػػػػػػػػػفوؼبحوم
وط ؛ ػػػػػػػػ ؿ رضبػ  مدضػ ة قال أف  ك ف رمػل دمر  موػػػػػػػػػػػػػػػماألصػل أف اؼبسوع رو

ػب أكػ  ن  اػبػَت مرإست غو   ا ػػػػػػػػػػػػػػػإو  رهت قإػق كسػػػػػػػػػػػػػػػوط  موػػػػػػػػػػػػػػػػفورثمر  مارسػ
 هنو   اؼبطوؼ  
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إلوبلـ بشكل  وص ماررا ة بشكل ضوـر مإثورة االقهتثال ضرث فوؽبجزات ا ،ور خ ا
 ا  ز ر كونت مال ،ااؿ ها ار وإو  األهع ا نسَتة ارثض ة إذل اهلل   مإذا كوف 
اإلوبلـ د   اإلنسوفر مقزآنت  طوب اإلنسوفر أ رنو كوفر ف را  فهتح آفوقًو روثض ة 

كل اغبثمد مارف ارؽ ارقسز  ر   ماغبزك  ما،سوع دائزة األ  ة اإلنسونإ  بشكل  هتجومز
مارا ث ض  ارهت صب ماالنببلؽ مار رصز  ر مر ل ه ا ه  ارساب ارزئإس ا انهتشور 
اإلوبلـ ماإلقاوؿ ضوإت مقا رػت ن  أبرول ببلد اؼبحجزر دىت مر  كوف دضو،ت ن  اؼبحومز   

 إرإحع 
سوع إذل ماؽبجزة كونت مال ،ااؿ نراع ضطول م َت ممحودر و اًل أكونت هجزة اؼب

 ا  ز  أـ هجزة  ا  ز  إرإرو  ر را فوؽبجزة رإست ، رإ  دبز بقثر نو ها 
 اوًتا،إجإ  ذبومز  وؿ أفيل مضطول دائع منسهتنز 

مال بث ن  االضًتاؼ أف أنز كور دىت بثا وت أدثاث اغبودج ضشز ن  واهتن ر كونت 
شكل ضوـر ماؼبسوماةر م،كوفؤ ،هتنهتع بأقثار ن  اغبز   مارثيبقزاطإ  مضبو   دق ؽ اإلنسوف ب

ارفزصر م، فَت فزص ار نل   كونت دز ص  ضو  اوهتقطوب اركفولات ار وؼبإ  اررودرة 
رونسونب  ا بروئحو اغبيورجر مر را كونت ؿبل م ب مإغزال بوؽبجزة إرإحو ن  ار ودل 

ل ار ودل اإلوبلنا مار ودلر رغا  ا اغبز   مارهتنهتع بوركزان  مار ثؿر  وص  مأف ن ظع أكبو
 اإلوبلنا  س ده االوهتاثاد ارسإووا مانهتحوؾ دق ؽ اإلنسوف  

فوؽبجزة إذل أنز كو ماربزب دل ،قهتصز ضو  هجزة ارس اضث فقطر مإمبو ذبومزلو إذل 
هجزة ار ق ؿ ماركفولاتر دىت غثت أنز كو ؿببًل الوهتقطوب اركفولات م،قث زهور 

وً ػػػون ولور األنز ار ج أ،وح فزصػػػػػػػػػػػػػهو مممؿببًل رطوب ار وع ماؼب زف  ماػب ة ا ن وهث
ورهر ماضهتروقت ن  ضثد ػػػػػػػػػػػػػهتقزارهر مانهتشػػػػػػػػػػػػػذهاإ  روهت ز ف بوإلوبلـر مارهت زؼ ضوإتر ماو
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نوفت ن  ارسكوف األصوإُتر إ وف  إذل قإوـ اؼبزاكا ماؼبثارس ماؼبؤوسوت اإلوبلنإ  
   ضو  أص ثة نهت ثدةر دىت رقث فيوحو كثَت ن  اؼبسونُت ضو  بوثاهنع األصوإ 

إن »رونسونُت األمائل ار    ضون ا نو ضون ا ا بوثهع:  مر ل ق ر  ارزو ؿ 
بأرض الحبشة ملًكا ال يُظلم أحد عنده، فالحقوا ببالده حتى يجعل اهلل لكم فرًجا 

،شكل رؤ   دقإق  منرحجًو  ورثاًر مدور  ؾبزدة ض  دثمد  «ومخرًجا مما أنتم فيو
 اؼبسونُت ارانوف ماؼبكوفر منسهتنزة ا دإوة 

فأنز كور قال األدثاثر كونت ،هتنهتع دبروخ ن  إشوض  ار ثؿ ماؼب   ضإ  مارسن   
ارطػإا ؛ مقث ممػث اؼبحومزمف أنفسحع مكزانهتحع فإحور مه ا ال يبك  مال هب ز خبست حبوؿ 
ن  األد اؿر مال يبك  أف  طنست أم  هتجومزه ب ض أص وب األنظور اركوإو  

    قث ال  ك ن ف نثركُت روقإع اإلوبلنإ  مكإفإ  ارهت ونل ن حو ماالمػهتحودات اشان ر ار
 ثرك ف ار صز منهتبَتا،ت منهتطواو،ت منشكبل،تر  م،رػا وحو ضو  ار اقع بشكل ص إحر مال

مال طاإ   ا هتن وت م،ك  رحو مكإفإ  ارهت ونل ن حو ن   بلؿ ارقإع اإلوبلنإ ر مال دىت 
ا قبث اركثَت نرحع  هت سف ا اوهت نوؿ فزص أن ر اؼب اطر  مضح دهو من اثإقحور ر ر

اغبز   حبنوووت مناقوت مغإا ب  مضا ،سال رئلوبلـر م،ثض ا إذل اررف ر نرتر مربنل 
 ا  ز  ضو  دنب  بورهتطزؼ ماإلرهوبر مالونت ب ثـ االضًتاؼ بورهتر ع مإقصول 

  ا  ز  
 فًتات ه ا ماقع قث  يإق ا فًتات ار ضا بوإلوبلـ مار صزر مقث  هتسع ا

ب مقو  ارفقت ماإلدراؾر ركرت ال  رقطع بإطبلؽر شأف دور  اػبوق مطاإ هتت ا  ػػػػػػارهت ص
 كل ا هتن وت ماألد وف ماألق اـ 
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 المشكمة ثقافية: -
ر را يبك  ارق ؿ: بأف اإلشكورإ  اغبقإقإ  بوررسا  ؼبسونا اربزبر م وص  ار افث   

 ا والت اؼبخهتوف ر ارسإووإ  نرحعر إشكورإ  ثقوفإ ر ،هتنظحز ذبوإولو ما    ا
ماالمهتنوضإ  ماإلضبلنإ  مارفكز   ماؼبؤوسإ     إخلر ذرا أف ن ظع اؼبحومز  ر ا اربورب 
مضو  ارزغع ن  ار ص ؿ إذل اعبإل ارثورث أم ارزابعر نو  ااؿ نسك نًو دبشكبلت مأزنوت 

ب  منو ،ااؿ ،وا ن اطرحع األصوإ ر اريت  زم ا نرحور مإف كوف ضنوإًو ووكرًو ا اربز 
اؼبشكبلت ،شكل قُ لع ارإ نار م،سهتبزقحع م،ربوق ضوإحعر م،شكل مثاًل نسهتنزاً 
 سهترػاؼ ارطوقوتر م حثر اإلنكونإوت دمف كاَت مثم،ر مدمف أف  ثرك ا بأف ارهتاو   

بوثاهنع األصوإ  مببلد اؼبحجزر مر ل اغبيورج مارثقوا مارهترن ج مارهتقٍت مارث ٍت ما ح بُت 
  ارساب األووس ا أهنع دل  ؤدما روورهتحع بشكل مإثر مدل  ك  ،أثَتهع كاَتاًر  ذرا ه

كنو ه  نأن ؿر مكوف غَتهع أقثر نرحع ضو  فحع ا هتنع ماالنثنوج بتر ماغبص ؿ ضو  
 نفو،إ ت اغبقإقإ  ا ار وع ماؼب زف  ماؼب اطر  

هترنإ  مطاإ   منو دل  ثرؾ نسون  اربزب ه ا ارهتاو   ماال هتبلؼ ا ارس    مار
اؼبشكبلتر م اصزما آرإوت ارهت ونل اغبيور  ر ماؼبروبز ارفوضو  ا ا هتنعر م  زف ا كإف 
 ز،ودمنػحور م ز،ق ف ن   ػبلؽبو ب وع مفقت من   ضػإ ر أم ب اورة أ ز، نو دل  ثرك ا أف 
ا اؼبشكو  ثقوفإ ر مأف اؼبطو ب قال كل شال إضودة ارهتشكإل ارثقوا رو هرإ  اؼبسون  

  ل نك نوت ؾبهتن وت اربزب ر مربث ث ارفزص اؼبهتود  ماإلنكونوت اؼبهت فزةر فس ؼ 
 سهتنز اريزب ا اغبث ث اراوردر نحنو طوؿ اران ر م،سهتنز ا وزفوت ار نّإ ر اريت ال 

 ربنل إال ارابللر مكب  نظ  أنرو كبس  صر وً  
أـ ن  اؼبقإنُت  مال شا أف رونسونُتر و اًل كون ا ن  وكوف ارابلد األصوإُت

ار افث  ر دق قًو كفوهتحو دوو،َت مق انُت ،وا ارابلدر رك  نع شث ث األوف نو  ااؿ 
اركثَت نرو  هت سف ا اوهت نوؽبور مب را كب ةؿ فزص اغبز   ن  فيول نهتوح روخإور 
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مار نل مارفحع مإدراؾ  ا  ز  مكإفإ  ارهت ونل ن تر مهثا هتتر مإغبوؽ ارزضب  بتر إذل بإئ  
رات اركثَت ن  اؼبشكبلت ماػببلفوت اريت كونت نكا ،  قال اؽبجزة إذل أنز كو ،سهت

ماربزبر م سهتنز صزا رو مإدانو،رو مقهتوررو ا غَت ضثمر موبهتل نف ورو مرؤمورو نروخ 
ارهتخوف مارهت سفر م سهتص ارو م سإطز ضوإرو ارهتشكإل اغبايب ارروشئ ا نروخ 

ذهرإهترو االمهتحودات ارفقحإ  اريت دل ، ث  االوهتاثاد ارسإووار بكل نشكبل،تر مربهتل
،صوح دىت  هتن حو مضصزهور من ومد امًتار مإنهتوج األدبإوت ارفكز   ارروشئ  ا 
ؾبهتن وت ارهتخوفر دمف ارقثرة ضو  ذبومزهور مفحع نك نوت ا هتنع اعبث ثر مفقحتر 

 مفكزهر مدمائز االوهتطوض  فإت 
ر مب ث ه ه ار ق د اؼبهتطومر ر مارهتجورب اؼبهت ثدةر نو  ااؿ   وين  مار قل اؼبحومز ارإـ 

اركثَت ن  االر،اوؾ م اوب ارزؤ  ر فح   هتأرمح م ًتامح بُت االنسبلخ ن  ارقإع 
اإلوبلنإ  بإطبلؽ رإث ل ا ؾبهتنع االغًتاب بكل نو فإتر مب را  ث ل نزدو  اريإوع 

ث ارفوضوإ ر مبُت نو   ونإت ن  مار مبوف ماربإا ب  اغبيور  ر اريت قث ،وبا ار ات هنوئإوً م،فق
األمهوـ مأدبلـ ارإقظ  ا قزالة نروخ اغبز  ر مو ل اوهتخثانحور مارثض ة إذل ،شكإل 
أمسوـ غز ا  ،ركفئ ضو  نفسحور سبورس ارهت صب مارهتشرسر م، جا ض  فحع ارقإع 
ول اإلوبلنإ  م،رػا وحو بشكل ووإع ضو  ار اقعر مانهتبلؾ ارقثرة ضو  ارهتنإإا بُت االرسب

ماالنكفولر بُت ار مبوف اؼب نـ  ماالنثنوج اؼبطو بر منو  هتطوات االنثنوج ن  إدراؾ فقت 
ار ح د ماؼب اثإق مدق ؽ مماماوت اؼب اطر  ماالوهتإطوفر منو  ًت،ب ضو  ذرا؛ فإبز ت 
نروخ اغبز   بورثض ة إذل ن امح  ،وا ا هتن وتر مإقون  اػببلف  اإلوبلنإ  دىت مر  كوف 

ر مإ قوظوً ر ثامالع بثمف فوئثة  ذرا دزك   ا فزاغر مإ بوراً رصثمر اػبصـ 
مكب  ب را ال نثض  إلربول االر،كوز اغبيورج ألن  اإلوبلـر مديورلور م،ورىبحور 
مضثـ ارهتفوضل نع قيو وهو ار ودر ر ماالنهتصور ؽبور م،شكإل طبلئع نهتقثن  ربومؿ إقروع 
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  ألنبإ  اإلدراؾ رطاإ   ،وا ا هتن وتر  ا  ز  حبقحو مشزؼ نقصثهور مإمبو نثض
مثقوفهتحور ماإلدوط  ب ونحور من  مث روع اؼبثا ل اغبقإقإ  ما ث   ركإفإ  ارهت ونل ن حور 
ماإلفودة ن  ضو نحو م،قرإولو مإقبوزهور مؿبومر  إبزاز ارص رة اغبيور   رئلوبلـ ارا إث ض  

قثمي ص رة روهت و ش مارشزاك  ا ارارول ارهت صب ماالنببلؽ مضثـ االضًتاؼ بػ  ا  ز ر م،
 اغبيورجر مارقثرة ضو  رب  ل نسور اغبيورة إذل  َت اراشز     

ما اضهتقودج أف اؼبشكو  اريت غبقت بوؼبسونُتر ا أنز كو ماربزبر ب ث أدثاث 
أ و ؿ  واهتن  ر ضو  ارزغع ن  كل اؼبيوضفوت مارهتثاضإوتر منو  وف ذرا ن  آالـ 

د مناضوت ضرصز  ر مدفع إذل ،صزفوت مفبورووت م،شز  وت غو ا  مآثور من  أدقو
م،صزفوت طوئش ر قث  ك ف ؽبو ب ض اؼب رر إال أف اإلشكورإ  ا ارهت نإع بوألدكوـ 
مار ق بوت ماؼبنورووت رهتروؿ اؼبخطئ ماؼبصإب ماعبوين مار ئر مؿبووا  ارروس ضو  ن ا وهع 

تر دىت ذبومزت ا ضرصز هتحو م، صاحو إذل اؼبفًت  ر نحنو قإل ض  أنبإ  ،وا ارهت  طو
اررإل ن  ارقإع اإلوبلنإ  نفسحور ماضهتاورهو وااوً ا إناوت مزائع ارقهتل ماالضهتثال مارهتطزؼ 

 ماإلرهوبر مارهت  ؿ إذل دزب ضو  ارقإع اإلوبلنإ  ماؼبسونُت أ رنو كون ا 
هروؾ ،كن  اػبط رة اركاَتةر رإس بوررسا  رونسونُت فقط مإف كوف اؼبسون ف أمذل 
  و وهور مإمبو بوررسا  ألنز كور اريت دبثل ه ه اؼبنورووت مارهت نإنوت مضن  األر اف 
مار  ار ار قوا إمبو ،قـ  بهت ائ  اؼبسونُت ا ار ودل ضو  اركزاهإ  مار نل  ثهو مارشنو،  

هتطزف  اريت ،شكل ثأراً نرحو؛ إف اركثَت ا ار ودل اإلوبلنار مبساب رد با ض ار نوإوت اؼب
ارف لر و ؼ  هت وطف ف نع ارهتطزؼر م  نن ف أدكونحع رإقوبو ا اػبطأ ماالكبزاؼ خبطأ 

 ماكبزاؼ فبوثلر مهرو ،اثأ اركورث  مارثمراف ا دوق  محرنإ  نبوق  
بط ػػػػػػػػ ع األنظن ر ماريمنحنو  قوؿ ض  ق ة أنز كور مقثرلو ضو  ،بإَت م،ط  

ن  اريت ،ثمر ػػػضوإحور مادهت ائحور فإهنو ،اق  ضوماة ض  ،ط  ع األنعر مقث ربومؿ األنظ
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ا فوا أنز كو رب  ل مالل األن ر رك  ارهتجورب ارهتورىبإ  ،ثرل ضو  أف األنظن  ب را 
 ،هت  ؿ إذل ن امح  األن ر مال  هت  ؿ إالَّ مالؤهو ها  

دمد األف وؿر مارهتفكَت بكإفإ  ادهت ال اؼب م ر ر را نق ؿ: ال بث ن  ذبومز ر 
ماوهتإ وب اؼبهتبَتاتر مم ع اػبطط ركإفإ  ارهت ونل ن حور مضثـ ن وعب  االكبزاؼ 

 بوكبزاؼ فبوثل 
ماألنز اؼبخإف دقوًر أف اركثَت ن  دك نوت بوثاف ار ودل اإلوبلنا طوب ؽبو 

حر مضثـ االضهتاور دب  اؼبقوـر ر را فحا نصزة ضو  ،كز س ارهتخوفر مؿبورب  اإلصبل
 د ؽبو منو د ؽبور زب فوً ن  أف اإلصبلح و ؼ  روؿ ن  نصوغبحو  

فبل نونع ضرثهو أف ،أ   كل شال ن  اربزب ،قز اوًر ن  بيوئع م،قرإوتر مدىت 
ارط وـ مارشزاب مارزكوب مارثإوب مار وداتر مدىت اإلبودإوت؛ فإذا مولت وَتة 

م،أ  هو ار اة بوإلمثر   فًو ضو  نصوغبحور ر را  اإلصبلح ،ث ر فإحو ضالو ممطرإهتحو
 ،زفض دضوم، اإلصبلح مارثيبقزاطإ ؛ حبج  أهنو قودن  ن  اػبورج  ! 

ماؼبرطق مار اقع  ق ؿ: إف اؼبحع اإلصبلح مرإس اؼبحع ن  أ   ،أيت دض ات 
   اإلصبلح؛ اؼبحع اإلموب  ض  األوئو  اركاَتة اريت  رهتظزهو ارروس صبإ وً: نو ها طاإ

ارثض ات؟ منو فوئثلو؟ منو أهثافحو؟ فوؼبشَت قث ال  ك ف نحنًو ب ث ا هتاور أنبإ  
مفوئثة اؼبشور إرإت؛ ر را ال بث ن  اوهتإ وب اؼبزدو ر مارهتكإف ن حور ن   بلؿ 
األص ؿ مارقإع اغبيور   اإلوبلنإ ر ارقوئن  ضو  اغب ارر مارهتاودؿ ارثقوار ماغبزص 

سحور أكثز ن  ار ضول ار ج مولت نرتر مأ   ار  ة ن   نف  ضو  ارهتفهتإش ض  اغبكن
كل ظوهزةر و ال أكونت وواإ  أم إهبوبإ ر ضو  نسهت ، ار ات م ا  ز ر ربت 

  دىت ال لبزب بإ ،رو بأ ث رو بساب ٕ اغبشز:     ش ور: 
 اإلصوب  بورَ َنت مغإوب ار ضا 
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ضاءات هادية  مالمح وا 
ق ط ا ن اقع ارفكز ارثفوضار نو أنك ر اريت مضو  ارزغع ن  دزصرو ذبرب ارس

أضود،رو إرإحو أدثاث اغبودج ضشز ن  أ و ؿ  واهتن   إال أف ،وا األدثاث 
م،ثاضإولور ماوهتنزار اررإل ن  ارقإع اإلوبلنإ  مضودل اؼبسونُتر  قهتيا مر  إشورات 

 وز    ضو  ارطز قر ر وحو ،شكل إ ولات ؼب  أراد أف  اصز  
 ه اإلشوراتر أف نثرؾ:ما نقثن  ه 

    أف اربو   ن  اررا ة إغبوؽ ارزضب  بور وؼبُتر  ق ؿ ، وذل:  -
 ر مأف اإلوػبلـ مول ،ػح  اًو روروس مرإس ،   اوً ٚٓٔ األناإول:   

 مضرهتوً ؽبع  
أف ديورة اؼبسػونُت م،ور خ اؼبسونُت ال يبك  أف ىُبهتاؿ دب قف أم صبوض  أم  -

شخصر مأف ،ورىبحع اغبيورج  شحث ضو  أف ارقإع اإلوبلنإ  ادضول أم دثث أم 
بز ئ  ن  ارهت صب مار رصز   مار ثماف م،زم ع ا نرُت بطاإ هتحو؛ ألهنو رإست قإنوً 
رش ب نبوق أم مرس أم ر ف أم مبزافإو؛ مأهنو ديورة إنسونإ  شوركت فإحو األنع 

 ؾبزاهو ب ض اغب ادث مارش  ب؛ مدىت غَت اؼبسونُت ممثما أنفسحع فإحور مدل  بَت
 ماؼبنورووت ارشوذة  

 أف اإلوبلـ د   اإلنسوف أ رنو كوفر دل  ك  مر   ك ف دكزاً ضو  أدث   -
أف ،ور خ اؼبسونُت دل  ُو ث بوضهتثالات مدزمب صوإاإ  مادهتبلالت  -

ماوهت نور مربز ا دزمب ضوؼبإ  مإبودة روجرس اراشزج بأوو   دنور ذر   من م   
نإوئإ ر نو  ااؿ ب ث أكثز ن  نصف قزف   و وهو   ون ف ضو  َأِوزَّة مبإ ر مإ  مكإ

 اؼبزض ا اؼبسهتشفإوت 
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أف اؼبسونُت كون ا ؿببًل رو ثماف ماالضهتثال ماالدهتبلؿ ماالوهت نورر منع ذرا  -
  هتحن ف بوإلرهوب! 

أف ارقإع اإلوبلنإ  ، هت  أف ارروس صبإ وًر ن  رثف آدـ إذل قإوـ ارسوض ر  -
         مكوفزهعر أفزاد أوزة مادثة:  نؤنرحع

 ر ه ه اغبقإق  األوز   ،ؤهوحع روهت و ش مارهتفوهعر مأف ار و  ن  ارهتر ع ٖٔ اغبجزات:
 ا اػبوق ارهت ورؼ مارهتكونل  

أف اإلوبلـ اضًتؼ بورهتر عر ماضهت ه واإبًل إلثزال اغبيورة مارهتفوضل مارهتكونل  -
    ٖٔ اغبجزات:      مارهت و ش مارهت ورؼ: 

نكزَـّ بأصل  وقت كإنسوفر كوئرًو ن  كوف:  أف اإلنسوفر ا ارقإع اإلوبلنإ ر -
   ٓٚ اإلوزال:           

أف ارهتث     هت  أضو  أن اع اغبز   ماال هتإور مأرقوهور ر را فش ور اإلوبلـ  -
 ر ٕٕ اربوشإ :    رٕٙ٘ اراقزة: اركاَت ؼب هترقإت: 

 ر فوإلكزاه مارقسز ماإلماورر فبورووت  ورم  ض  ٘ٗ ؽ:      
 ارقإع اإلوبلنإ  

أف اإلوبلـ شزع اعبحود غبنو   دز   اال هتإورر منرح اإلنسوف اغبز   اركونو ر  -
         ماغبإو ر  دمف إكزاه اإلنسوف أم إماوره أم فهترهتت: 

 روؽ اإلوبلـ   ر مرإس إلماور ارروس ضو  اضهتٖٜٔ اراقزة:
أف نشزمضإ  اعبحود رثفع ارظوع مرد ار ثمافر مربقإق دز   اال هتإور منسخ  -

 ارظوع مارطبإوف 
ز : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ار مارهتفػوهع مادػًتاـ  ا  ػػػػػػػػػػونإ  ه  اغبػػػػػػػػػػػػػػاإل ار ػبلق  اإلنسػػػػػػػػػػػػػػأف و -

 ؛ ٗٙ آؿ ضنزاف:              
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اْلِحْكَمُة َضالَُّة اْلُمْؤِمِن، َفَحْيُث َوَجَدَىا     »مأف ارهتاودؿ اؼب زا واإل اررن  ماالر،قول: 
   ٔ «فَ ُهَو َأَحقُّ ِبَها

زمطت ػػػػػػػػػػػػػأف ن  آداب اعبحودر دىت ضو  أرض اؼب زك ر ب ث أف ،هت فز ش -
منق نو،تر ضثـ قهتل اررسول ماألطفوؿر مضثـ قطع األشجور مارهت زض روشإ خ مارزهاوف 

  اػبطأ ن  ػػػػػػػػػػػػػونو  بوؼبثل من وعبزم ع األنرُتر مضثـ اؼب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمأنوك  ار اودة م،
ز  خبطػأ ن  ار اتر فو  نّثل األضػثال أثرول اغبزب ماؼب زك  دب ،ونو مض ب ا ػػػػػػػػػػػػػػػ ا  

أوزانو ال هب ز ررو أف نسإئ إذل األوز، أم مبثل ا ارقهتو ر فوؼبإااف ضرثنو ا اإلوبلـ: 
   ٗٙٔ األن وـ:       

مارصثؽ ونو  اركزيب  رؤلوَت ها نإااف اإليبوف أف األوَت ؿبٌل رزضو   كونو ر ماؼب  -
   ٛ اإلنسوف:         مار طول: 
أف اعبحودر بوؼب ٌت اػبوصر رت ن اصفو،ت مشزمطت منق نو،ت مقإودا،ت مأهثافت  -

 مآدابتر فبل يبك  إضبلنت مفبوروهتت ن  كل إنسوف 
   : أف األصل ا اإلوبلـ ارسوع ماألن ر مأف اغبزب اوهتثرول -

    ٔٙ األنفوؿ:       
أف اإلضثاد ماالوهت ثاد إمبو شزع رًتهإب ارظوؼبُت مارطبوة ن  فبورو  ار ثماف  -

 ماإلرهوب م،زم ع ا نرُت  
         أنت ال هب ز ارقهتل مار ثماف ببَت اغبق:  -

            
    ٕٖ اؼبوئثة:

                                                 

 .  أخرجه الترمذي( 1)
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َمْن قَ َتَل ُعصُفورًا َعَبثاً، عجَّ إلى »اغبإ اف ربَت هثؼر  أنت ال هب ز قهتل دىت -
، إنَّ ُفالنًا قتلني َعبثاً، ولم يقتلني  اهلل عزَّ وجلَّ يوَم الِقَيامِة ِمْنُو، يقوُل: ياربِّ

َفَعة     ٔ «ِلَمن ْ
   أف اإلوبلـ دض ضو  ادًتاـ اؼب وهثات مار ح د ماؼب اثإق:  -

          رٔ اؼبوئثة:    
َأال َمْن ظََلَم ُمَعاِىًدا، َأِو انْ تَ َقَصُو، َأْو َكلََّفُو فَ ْوَق طَاقَِتِو، َأْو َأَخَذ ِمْنُو » ر ٖٗ اإلوزال:

   ٕ «َشْيًئا ِبَغْيِر ِطيِب نَ ْفٍس، فَأَنَا َحِجيُجُو يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ 
م ُِقع دمر  مأن  أف اإلوبلـ دل  رهتشز بوغبزمب ماالدهتبلالت ماالوهت نورر  -

بورسوط ر مإمبو ه  أن  ارفكزة اريت ،هتجومز اغبثمد مارسثمدر فوإلوبلـ ارإـ  ن م د 
دإثنو ممث اإلنسوفر ر را فإف اركثَت ن  اؼبقثنوت اريت نزاهو ارإـ   وطئ  و ؼ 
،ق د إذل نهتوئس  وطئ ر ن  نثل نصطوح اإلوبلـ ماربزبر دإث ال يبك  نقورن  فكزة 

فإور  وص  مأف ا اربزب إوبلنًو منسونُتر نحومز   نقإنُت من  وكوف مثقوف  جببزا
 ارابلد األصوإُتر ما ارشزؽ إوبلنوً منسونُت مغَت نسونُت  

أف فًتات اغبز   مارثيبقزاطإ  مدق ؽ اإلنسوف ها اؼبروخ ارطاإ ا ار ج  رهتشز  -
و انهتشز ا فًتات فإت اإلوبلـر مأف اإلوبلـ انهتشز ا فًتات ارسوع ماغبز   أكثز فب

ارظوع ماالوهتاثاد ارسإووار مه  ارإـ   رن  ا ببلد اغبز   م ركنش ا ببلد 
االوهتاثاد ارسإووار ر را أضثال اإلوبلـ ضزف ا كإف وبوصزمنتر ف ّ ر ا اركثَت ن  
األنظن  إذل ـبوفز منؤوسوت أن ر مضنن ا دكع ار سكز مارط ارئ ا ؾبهتن وت 

 مارزضب ا ضودل اؼبسونُت مؿبوصزة مب  ار ضا اإلوبلنا  اؼبسونُتر إلثورة اػب ؼ 
                                                 

، وابهههب حبهههاب، والطبرانههه ، وفيهههراد.. و ههه  إسهههنادإل اهههع ، ان هههر مسهههند ا مهههاد «الكبهههر »  و ههه «المجتبههه »أخرجهههه النسههها    ههه  ( 1)
 .  د5888أحمد، تحقيق شعيب األرناؤوط وآخروب، ط. مؤسسة الرسالة، 

 .  أخرجه أبو داود( 2)
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أف ار ثماف ضو  اإلوبلـ ماؼبسونُت أصاح ما  وًر نحنو افهُت ل ن  ار رائعر  -
ألف ببلد اؼبسونُت ها نإثاف اؼب زك  ضو  نو  سن  بوإلرهوبر مأف اركثَت ن  ن ورؾ 

انهتح  ن ظنحو رإك ف أدمات اإلرهوب ُ،صف  بثنول اؼبسونُت مأن اؽبع م،رظإنو،تر اريت 
 بإث  ا  ز   سهت نوحو دسب ارواـم  

أنز نوبع دبصوحل اقهتصود    «اغبزب ار وؼبإ  ضو  اإلرهوب»أف نو  سن  بػ -
   «ار  ؼب »ماوهتثنور   موإووإ ر إذل درم  يبك  ارق ؿ ن حو: إهنو دزمب 

ز ماردر ه ا إف أف ادهتنوؿ مق ع اؼبسونُتر أم ب ض فئولع مأفزادهعر بوػبطأ أن -
ص ت نسا  اركثَت ن  األضنوؿ اؼبهتطزف  رونسونُتر رك  أ   ن قع ه ا اػبطأ مدجنت 

 مقإنهتت ن  ف ل ا  ز   مضثماهنع م، نإنحع اػبطأ مار ق ب  ضو  ضنـ  اؼبسونُت؟ 
أف االضًتاؼ بوػبطأ مضثـ ن وعبهتت خبطأ فبوثل قإن  إوبلنإ ر ،هتنثل ا ق رت  -
               ، وذل: 

              
 ر مذرا قوضثة  ورثة ال بث ن  إدراكحو مارهت وا هبو   رقث ٕٚٔ اراقزة:    

ر مدفع ارزو ؿ   اضًتؼ ارقزآف بوػبطػأ ار ج مقػعر مه  دزنػ  ارقهتل ا األشػحز اغبـز
  ز  ر اريت ال ،قوس د   ارقهتإلر رك  ا ار قت نفست طزح ا اؼبقوبل فظوض  مزائع ا

 خبطأ اؼبسونُتر دىت ال  ك ف هروؾ ض ر ضقوا 
رك   اق  ارسؤاؿ اؼبطزمح: نو قإن  ه ا اػبطأ منساهتت ن  اركاوئز ماعبزائع اريت 

 ،ز،كب حبق اؼبسونُت؟ 
أ   ن قع اػبطأ بورقهتوؿ ا ارشحز اغبزاـ ن  مزائع فهتر  ارروس مإرهوهبع موواحع 

  ؟ ٕٚٔ اراقزة:     إثلعر فػدز هتحع منطوردلع ا ضق
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 من شروط البناء
 االعتراف بالخطأ

مال شا ضرثج أف االضًتاؼ بوػبطأ  اٍت األن ر م ص ب طز قحور ميبر حو ارقثرة 
ضو  اكهتشوؼ ضووحو من وعبهتحو قال أف ربإط هبو  طإئهتحو   مارهت ول بأف ذرا يبك  أف 

مإهنوؾ ا هتنع م وخو  ارصف  ك ف ا صوحل ار ثم م،اصَته دب اط  اري ف 
اإلوبلنار فحا ذرائع غَت ذات قإن  شزضإ  مضنوإ ر ففا ن زك  أدثر مضو  أرض 
اؼب زك ر اريت اوهتشحث فإحو وا  ف ن  ارص وب ر نارت ا  وت ،اُت األ طول مربثد 

     ر ٕ٘ٔ آؿ ضنزاف:    أواوب اؽبايب : 
دث ن  مإل ارقثمة م َت ارقزمف أف   مدل  فحع أ٘ٙٔ آؿ ضنزاف:      

 ذرا إهنوؾ رونجهتنع م،اصَت رو ثم دب اط  اري ف 
مهرو دقإق  قث ،ك ف غوئا  ض  ذه  كثَت ن  ارروسر مقث ،بإاحو اغبابإوت ض  
ضنثر مها أف ا هتنع ماألن  ماعبنوض  اريت ال ربهتنل اررقث ماؼبروص   من وعب  األ طول 

 مذبومزهور أن  ال   ثق هبو  
مإذا كوف اؼبسوع ا نسهت ، إوبلنتر اضًتافوً بوػبطأ مثاو،وً ضو  اغبق مإنكور اراوطل 

 دإثنو كوفر كوف نؤثزاً ا  ص نتر نؤهبلً إلثورة االقهتثال  
مر ل ارشال اشاف اػبطَتر ا ار قت نفستر أف اربزب ب ون  مأنز كو خبوص ر نو،ااؿ 

ز ا ػػػػػػػػػػػػػػػماإلرهػوبر م،ز،كا م،قػهتصزؼ ػػػػػػػػػػ  رو رف مارهتطػػػػػػػػاوب اغبقإقػإػػػػػػػػػ،هتجوهل األو
ػهتخاورايتر نثف ضػ  إذل ذرا ػػػػػػػػػػػػػػػػكزج االوػػػػػػػػػػػػػػػرؤ هتحو من وعبػهتحو ضو  اغبل األنػٍت ار س

ػ  اغبقإقإ  رؤلوػاوب اؼبرشئ  ػػػػػػػػػػػػػب قوإ  ارإنُت اؼبهتطزؼر بل اؼبهتصحػُتر دمف ارثراو
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روهتطزؼر مقث ،ك ف اإلشكورإ  ا ذرا أنت  سهت ج اؼبفكز مارسإووا مارقوئث ار سكزج 
 منسؤمؿ األن   

إف ذبوهل األواوب اغبقإقإ  روهتطزؼ ماإلرهوب مار رف و ؼ   وع دائز،تر مهبرث 
رت اركثَت ن  اؼبظو نُتر م أ   جبز ز،ت اركثَت ن  ار آلر م صإب ب ن  األر اف 

ر م فهتح أب ابت صبإ وًر م ا ث ن  اركزاهإ  مإدبلؿ لمار جمارهت نإع ا اؼب امح  ا ـز 
 غب ار  ارصزاع ؿبل ا

مكب  هرو رسػرو  ث اغبل األنػٍتر ار ج   ػوجل ا ثور م هت ػقاحو موبنا ا نرُت م رق  
األرماح ماألن اؿ ماإلنسوفر فح   زمرج م زمرج مثاًر ركرو  ث االقهتصور ضو  اغبل 
األنٍت مضػثـ ذبومزهر م ػوص  ن  اؼبفكز   مار قػبللر إذل دراو  األواوب اؼبرشئ  

 ب مار رفر ن  ارقحز ماالوهت اود ماإلذالؿ ماالكبإوز ماؽبإنر   روهتطزؼ ماإلرهو
إف غإوب االوهتقزارر مشإ ع االوهتاثاد ارسإووار مإقون  ارثكهتو، ر وت ار نإو ر 
مربز كحو ركثَت ن  اغبزمب اػبووزةر مفقثاف فزص اغبز  ر اريت ووهع فإحو اربزب 

إوز ؽبو بوؼبطوقر م،شز ث اؼببل ُتر مأنز كو بشكل  وصر إ وف  إذل إقون  إوزائإلر ماالكب
موواحع كل دق قحعر ه  نثضوة روهتطزؼ ماإلرهوب ماإلقثاـ ضو  ؿبومالت  وئس  
ربلنهتقوـ مارثأرر اريت قث   ن  ن حو اراصزر م فشل صوداحو ا ارهت قق ن  شزضإ  

 ار نل  
دىت أف اركثَت ن  دوالت ارقحز مارإأس ماإلداوط مارظوع  ثفع بوركثَت ن  

روس إذل ارسؤاؿ: أ   اإلرهوبإ ف؟ ر ل اػببلص  ك ف ضو  أ ث حعر ربت ش ور:  ار
 !«ضوا مضو  أضثائا»
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مكب  بثض ،رو إذل دراوػ  األوػاوب اغبقإقػإ  روهتطزؼ ماإلرهػوب مار رفر بشكل 
ن   ضا مضػونا مب إث ض  اػبوفإوت األ ث  ر مإ  ار رصػز   ماؼبهت صا  مارابإي  مار ق ع 

ارصحػإ نإ ر بوضهتاور ارصػزاع هػ  األصػلر انطبلقوً ن  األووطَت ارث رإ  ا ارصزاع ا ارفخػوخ 
نع ا رػح  منع ارروسر مضثـ االقهتصور ضو  اغبل األنٍتر ال نز ث ب را أف نس غ اإلرهوب 

 مارهتطزؼ من مث رت ار رائعر مال ار ثمؿ ض  اغبو ؿ األنرإ   
ر مضو  اؼبسونُت إدانهتحنور دمف فورهتطزؼ ماإلرهوب نثافر نحنو كوف وااحنو

زب ؼ أم ،زدد؛ ألف ذرا  ارج بورقإع اإلوبلنإ  اريت  رهتسا ف إرإحور مارهتإق  أف 
اإلوػبلـ يبهتث م رهتػشز ا أم ال اغبز   مار ػثؿ م،كوفؤ ارفزصر م،شل دزكهتت ا نرو وت 

ش اال طزاب مضثـ االوػهتقزارر ر را نزاه  ػنهتث ا اربزب ن   بلؿ مم د اؽب ان
د ز »ارثيبقزاطػإ ر م رن  م كثز ن هترقػ هر م كفا هػرو أف نرقل ب ض نو أمرد،ت ؾبو  

: أف ا أنز كو مدثهو  كسب األؼبونإ  ا ضػثٍد رػحو ض  ارريب ؿبنث  «شاإجل
   «د سكفزج»أرف ن هترق مث ثر دسب رما   قروة  ٕٕاإلوبلـ ور  وً أكثز ن  

مانهتشوره ماوهتقزاره ماوهتنزاره ن  قال أبرول  مال غزم ا ذرار فإف انهتثاد اإلوبلـ
ارابلد األصوإُت دزؾ ك ان  ارإنُت اؼبهتطزؼ مار رصزجر مأثور األدقود ارهتورىبإ ر فبو 
ا طز اؼبسؤمرُت ؼبهتوب   م، قب اؼبسونُتر مإبزاز ارص ر اؼبش ه ر بهت صب ماكبإوزر مر   

 كوف ذرا ضو  دسوب ارقإع اربزبإ  نفسحو  
ر دمائز ن زمف  بر ا وهو مار ج وبزؾ ار  ثامة  ث اإلوبلـ ماؼبسونُت ارإـ 

 مأضنوؽبو مأدقودهور رك  ال  صح إال ارص إح ا اررحو    
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 الضارة.. النافعة
ر  ورة ا اررهتوئس ارقز ا ر نوف   ا «رب  ورة نوف  »مدسارو أف نزدد ارق ؿ: 
ظوضهتحو مآثورهو أ و ؿ  واهتن   ضو  بشوضهتحو مف ٔٔار  اقب ماؼبآالتر فأدثاث 

ارسواإ ر اريت سبزكات ا ببلد اؼبسونُتر ماريت ال   وع إال اهلل نىت ،رهتحار إال أهنو ن  
ممت آ ز اوهتثضت اإلوبلـ إذل بؤرة االههتنوـ مارثراو  مارهت وإل ماالكهتشوؼر و ال 
ضو  نسهت ، ار ات أم  ا  ز ر دىت  كود ارإـ  وبهتل ارسود  ارسإووإ  مارثقوفإ  

 ر مضودت اعبثرإ  د ؿ اررص اإلوبلنا منثر ال،ت ماغبيورة اإلوبلنإ  منسقحو ماألنرإ
اؼب زا ن  مث ثر فح  ارإـ  ؿبػ ر االهػهتنوـ ار وؼبار و ال أكوف ذرا بوؼب امحػ  أـ 
بوغب ار أم بورثفػوعر األنز ار ج اوػهتثض  اركثَت ن  اؼبزام  ر  وص  مقث كثز اإلقاوؿ 

 ت؛ ألف اإلنسوف دائنوً ضثم نو هبحل  ضو  اإلوػبلـ ماالضهتروؽ ر
 فحل ،هت  ؿ اررقع إذل ن عر م رقوب ارس ز ضو  ارسودزر مىبسز هرورا اؼباطو ف؟

أ و ؿ  واهتن   كونت أشات بورارااؿ اؼبثنزر ار ج  ٔٔن  د إذل ارق ؿ: بأف أدثاث 
 وف اركثَت ن  اري و و ماإلشكورإوت م وط األمراؽر و ال ضو  نسهت ، ار ات أم 

  ا  ز   
مفبو ال شا فإت أف ار ودل ب ث أدثاث واهتن  قث ،بَتر مأف ار ودل بثأ  هتشكل ضو  

ونإ ر ػػػػػػػػإووإ  مارثقوفإ  ماالمهتنوضإ  ماإلنسػص رة مث ثةر ضو  األص ثة اؼبهت ثدةر ارس
ػبوف اريت ػػػػػػػػػػػػػػػزج اركثَت ن  األ ػػػػػػػػػػػوتر مأ ػػػػػػػػػػػػػػإووػػػمأفزز اغبثث اركثَت ن  اؼبفوهػإع مارس

ه ا ارارااؿ اركاَتر مدرل ضو  ن اط  اري ف ماػبول ا ماقع نو كونت رهتخزج ر ال 
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اؼبسونُتر مأبوف اركثَت ن  االمهتحودات اراوئس  رهترػا ل أدكوـ ارشزع ضو  ماقع ارروسر 
 و ال أكون ا أقوإ  أم أكثز  ر فور ول ،كود ،ك ف مادثة  

ار مكوف كنو درل ضو  ،ا ثز رق   ارهتفكَتر مارفج ات اركاَتة ا ارهتشكإل ارثقو
فزص  ،سهتثضا اركثَت ن  ارهتأنل ا ص ر ارهتث   مضول ارهتث   ماركثَت ن  ارفحـ  

 اؼب  م  روقإع اإلوبلنإ  ماألدكوـ ارشزضإ ر مكإفإ  ارهت ونل ن حو  
مدرل ك را ضو  ،قطع األن  إذل أنعر ماعبنوض  إذل صبوضوتر ماعبنوضوت إذل 

اركوإو  مار وع ارقوإل مغإوب ار ضا  آدودر مكإف أف االمهتحودات ارائإس  ماررظزات
ماراصَتة دفع ب يرو إذل ،صزفوت كورثإ ر دإث نو نااؿ كبس  اؼب ت من جا ض  

 إدسوف اغبإوة  
مه ه ارهتصزفوتر دل ،قهتصز آثورهو ضو  أص وهبور مإمبو ذبومزلع إذل األن  مارقإع 

،قثمي اري و و مارث   نفستر مأدت إذل هثر ارطوقوت ماإلنكونوتر ماالوهتنزار ا 
مارثمرإ  ،صف   اإلقوإنإ مارهتي إوت ا اؼب ورؾ اػبطأر دىت أف اركثَت ن  اغبسوبوت 

دمف أف    ف أم  ثرمفر مهع  ظر ف أهنع  -كنو أووفرو   -ارإـ  بثـ أبرول اؼبسونُت 
 وبسر ف صر وً  

رقث كوف اغبثث أشات بورك اشف اركإنإوئإ  اريت ،اُت  صوئص مصفوت اؼب ادر 
َت إذل طاإ   ارهتفوضبلتر األنز ار ج  سهتثضا اركثَت ن  اررظز ماؼبزام   ماررقث م،ش

مإضودة اررظز بوركثَت ن  اؼبسونوتر ماركثَت ن  اغبنوووت ماػبطوبوتر اريت نو ،ااؿ 
ربق  ارشاوب بوغبنوس مذب وت   إش ضو  ارش ورات اركاَتةر دمف أف ،يع رت اػبطط 

زضػإ  غبزكهتتر دىت ػػػػػػػػػػ  ارشػػػػػػػػػػظزمؼ اشإطػ  ماألمضإ ل اإلنكونوت اؼبهتودػ  مارػػػػػػػػػػػػػػا  
إووإ  ربنل ارس ل رت مرث رت مأنهتتر ػال  حوا نفست م قع بونفجورات امهتنوضإ  مو

مقث  صاح ه ا ارشاوب اؼبسكُت ؿبل نقث بل مموث فب  وونب ا بثف ت مانثفوضت غَت 
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ررور ضو  اشس بر دىت أصاح ا كثَت ن  األدإوف  ظ ر رس ل ،قث زهر أنت  طوق ا
 ا  ز  ما اغبقإق  إمبو  طوق اررور ضو  نفستر نهتإج  الن ثاـ ارفقت ماػب ة مو ل 
ارهتقث ز روهتثاضإوت ماؼبآالت ماإلنكونوتر دإث زبهتوط ضرثه األنرإوت بوإلنكونإوتر 

 إذا وونرو أف األنرإوت مارر ا و صوئا   
األدثاث نوف ة ه ا ضو  نسهت ، ار اتر أنو ضو  نسهت ،  ا  ز  فوقث شكوت 

نحن ر إف دل نقل ن اف ر ضو   ا  ز  دىت رإكود اؼبهتأنل  اصز قوع  ا  ز  موبإط 
ب ونت منسوركتر بل مارهت زؼ إذل ن ا وه مطاإ هتت م،زكإاهتت ار هرإ  ماالمهتنوضإ ر مدماف تر 

 مار  انل اؼبؤثزة فإت  
اهتن  ر كإف أ و ؿ  و ٔٔه ه اػبورط  أم ه ا ارثرإلر ار ج قثنهتت ررو أدثاث 

ن إت منثركتر بل أق ؿ: كإف نسهت ضات منسهت ضب ،ثاضإو،ت اؼبسهتقاوإ ر فر إث اررظز ا 
أم وضرو مثقوفهترو منروهجرو ارًتب    مإضبلنرو مأضنوررو مزضونو،رو مقإودا،رو ممووئورور اريت 

 أنهتجت ،وا ارص ر روهت ونل نع ار ات مه ه ارص ر روهت ونل نع  ا  ز ؟ 
فوؤؿر مال درإل ضو  ذرار بأنرو و ؼ نسهت ضب اغبثث منسهت ضب فحل نبّوب ارهت

،ثاضإو،تر اريت بثأت ضو  اؼبسهت ، ارسإووا مارثقوا ماالمهتنوضار ار وؼبا ماإلقوإنار 
منقـ  بوؼبزام   اؼبطو ب  ركل مووئورو منصطو و،رو مامهتحودا،رو م،زبإهترور مقال ذرا 

ضو  اإلوولة إرإرور موونبرو بصرع اركثَت  مب ثه كإفإ  ، وؼبرو نع  ا  ز  ار ج ضبوروه
 ن  ضثام،ت ررور مذرورو أنفسرو ألضثائرو ماركوئث   ررو؟

مقث ،ك ف اإلشكورإ  اركاَتةر ماركاَتة مثاًر أف ه ه األدثاث ارك ، ال ، ثما 
إ  ممنيوت ضبوس ال ،واث أف ،رهتحار من  مث ػػػػػػػػػػػػػػػػأف ،ك ف ن   ع  طػا  ضبوو

ػ ضوت أ ز، ػػػػػػػػػػػػػمماق ػرو اؼبًتدج مارهتفػهتإش ض  ن   روػػػػػػػػػػػػػن  د إذل نأر فرو من زمف
اوبتر ػػػػػػػػػػػػ  اغبػثث مربػوإوتر مارهت زؼ إذل أوػػػػػػػػػػػػػػػبطارو ارقودن ر ب ػإثًا ض  دراو
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ماكهتشوؼ ن اط  اػبول ا دإو،رو ارفكز   مارشزضإ  مارثقوفإ ر مربث ث أواوب 
ور مكإفإ  ارقص رر من  مث م ع اػبطط مار انس اركفإو  دب وعب  األواوب م،زنإع ا ث

 ارهتجومز مربقإق االضهتاور   
ص إح أف ارصثن  األمذل رؤلدثاث دف ت إذل اركثَت ن  ارهتصزفوت ار رصز   
ارطوئش ر ماغبنبلت ا ر ن ر مضن  األر افر ماؼبسوماة بُت ارقو،ل مارقهتإلر ماإلوولة 

نش ن  رونسونُت ا اربزبر مؿبوصزلعر منزاقاهتحعر ب ث أف كون ا  هتنهت  ف بفزص مه ا
اغبز   ماؼبسوماةر إذل دٍث نور يبورو ف فإحو أقثارًا نحن  ن  اررشوط مارثض ة رئلوبلـر 
دىت رركود نق ؿ: إف اغبز   اريت كوف  هتنهتع بت اؼبسوعر ا ارش ارع ماؼبؤوسوت ماؼب وهث 
ماعبون وتر ا اربزب مأنز كو بور اتر قث  فهتقثهو أنثورت دىت ا ب ض نؤوسوت 

 ل اإلوبلنا؟ ار اودة مار ن
ركرحو اؼب م  ار و،إ  اريت ،كود ،ركسز ا ف م،اثأ بورًتامعر م ثرؾ ار قبلل أف 
اؼبسونُت هع أهل ديورة مثقوف  مضطولر مأف ،ورىبحع  شحث ؽبع بور ثؿ دىت نع 
األضثالر مارهتسونح مدس  اؼب ونو  نع غَتهعر مأف دقإق  إوبلنحع زبهتوف ض  ارص رة 

ن  قال أضثال اإلوبلـ أم فبورووت ب ض اؼبسونُتر مأف اؼبسونُت اؼب رمث  أم اؼبزو ن  
ا اربزب دل   ث مم دهع ن ق ،وًر مإمبو ه  مم د نسهتقز منسهتنزر مأف اركثَت ن  
وػكوف ارابلد األصوإُت اضهترق ا اإلوبلـر مأف اؼبسونُت ا اربزب هع مال ن  ارارول 

 وتر مأف إوحونولع ا اعبون وت اغبيورج ماررسإس االمهتنوضا مار طٍت رهتوا ا هتن
 ماؼب وهث ماؼبؤوسوت ارهترن    ماغبيور  ر ماؼب ونل ماؼبصونعر ما    رو إوف  

مر ورو نق ؿ أ يوً: إف نسونا اربزب نثض مف قال غَتهع روقإوـ بوؼبزام   
وهبعر مأدبإولعر مضبلقولعر مأدمالعر مفحنحع رو ح د ػػػػػػرفكزهعر مفقححعر م ط
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 ؽ مماماوت اؼب اطر ر مكإفإ  ارهت ونل نع  ا  ز ر ب ث أف كونت ماؼب اثإق مدق
إنو »األدثاث فزصهتحع ؼب زف  أنفسحع من  د ؽبعر دىت  ق ؿ أبرول ا هتنع ن  د ؽبع: 

ر مب را  بزمف بوضهتروؽ اإلوبلـر ار ج يبك  أف  صاح د   «نزاهع ن  اشسرُت
مال ضو  غَتهعر ه  د   اإلنسوف  ا  ز  كنو ه  د رحعر فوإلوبلـ رإس دكزاً ضوإحع 

أ رنو كوفر مأف ه ه اؼب موت ار و،إ  و ؼ ،ركسز م   د ارروس إذل رشثهعر م،ور خ 
 ه ا ارث   شوهث ضو  ذرا 

ف نز ب  اػبطوبر ر ا اهلل ضرتر ار ج ذهب نبو اًو كوئثًا رئلوبلـ ماؼبسونُت 
نق ؿ: بأف ماقع اؼبسونُت ضود نؤنرًو نروصزًا رئلوبلـر نهت ث ًو ألضثائتر مدسارو أف 
 ا هتوف قال إوبلـ ضنز ضرت ب ث إوبلنتر ر ا اهلل ضرت  

ماؼبب ؿ مولما إضصورًا نثنزاًر رهتثنَت كل شالر مضوث ا ا األرض فسودًا مظونوًر 
 من  مث رب ر ا إذل فوربُت  رشزمف اإلوبلـر م ثاف  ف ضرت 

 وب وواإ ر مإمبو ها ن  د إذل ارق ؿ: إف اؽبجزة ماالغًتابر رإست دزك  انس
 ط  اوًتا،إجإ ر ا ؿبومر  رهتأنُت اغبزك  مارثض ةر مربقإق كسب أك  ررشز اإلوبلـر 
ماغهتروـ نو  هتنهتع بت اؼبحومز ن  اغبز   مار ثؿر ار ج كوف مال  ااؿ فزص  ررشز قإع 

 ارث   مإغبوؽ ارزضب  بور وؼبُت:
 مأمر  اإلوبلـ األمذل   كونت فزصت غبنو   طبوئز ار نل  فالهجرة إلى الحبشة،

ن قل  ح د منكوف هإنرهتحعر كونت إ  انًو بقإوـ ا هتنع  والهجرة إلى المدينة،
 اإلوبلنا مانطبلقت إذل ار ودل  

ر ن  قال فزدر ضبوت اإلوبلـ إذل أمرمبور مأقونت ديورة والهجرة إلى األندلس
 اإلوبلـ ا األنثرس  
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 أبعاد النية.. والعمل الحسن
ق ؿر إذل دٍث ب إث: بأف اركثَت ن  األضنوؿ ماؼبنورووت اريت ،زفع شػ ور ميبك  ار

اإلوػبلـ أم اإلوبلنإ ر قث ،هت افز ؽبو ارزغاوت ارصودق ر ماألنرإوت اركاَتةر مارزغوئب 
ار ز ي ر ركرحو ا ن ظنحػو قث ،فهتقز إذل اإلدوط  ب وع نو ،قثـ ضوإتر مإذل ،قث ز 

ة أ ز، ،فهتقز إذل إدراؾ أب ود اررإ ر اريت ، ػٍت ارزؤ   اشإط  ارهتثاضإوت اشهتنو  رتر مب اور 
قال اغبزك ر مارفكز ارريإس قال ارف لر مدسػ  ارهتقث ز رئلنكونوت اؼبهتودػ ر مارظزمؼ 
اشإط ر مارهتثاضإوت ماؼبآالت اؼبهت ق  ر أم بشكل ضوـ ،فهتقز إذل ارزؤ   االوًتا،إجإ ر 

 بكل نو ا اركون  ن  ن ٌت  
مإف كونت  -ت ال  كفا ا ار نلر أج ضنلر و ال أكوف فزد ًو أم صبوضإوً ذرا أن

أف  هت فز رت ارر ا و ارصودق ر ماررف س  -اؼبسؤمرإ  ضو  ار نل اعبنوضا آكث مأضظع
اؼبخوص ر ماغبنوس اؼبهت قثر مارشجوض  اؼبوفهت ر ماعبزأة اررودرةر ماالوهت ثاد روهتي إ  

فزر إذل مونب ذرا كوتر ضو  اػبطط اؼبثرمو  بوررفس ماؼبوؿ؛ بل ال بث رت أف  هت  
ماؼب   ضإ ر مارهتقث ز ارثقإق رئلنكونوت اؼبهت فزة مارظزمؼ اشإط  ماإلصوبوت اشهتنو ر 
ماررظز ا ار  اقب مارهتثاضإوت اؼب ص ر  إذل ارص ابر ماغبإو ر  دمف اإلصوبوت 

نون  مارق ة؛ اإل بلص ماؼبفووث؛ دب ٌت أنت ال بث أف ،هت افز رت اإلرادة مارقثرة؛ األ
 مارص اب؛ ماألنرإوت ماإلنكونإوت  

مر ورو نق ؿ: إف ن ظع األضنوؿ ارإـ  ر اريت ،زفع ش ور اإلوبلـر إف دل نقل  
كوحور ،رطوق ن  ضرصز اغبنوسر م،هت هع أنت اغبل ارص إحر م،هتن  ر د ؿ ارر ا و 

ثم،ر مذرا ربإوب ماألنوينر ركرحو ا األضع اربورب ،فهتقز إذل ارهتخطإط مدراو  اعب
أهل اػب ة ماال هتصوصر من   سن ف بأهل اغبل مار قثر دإث نو زررو ال نقثر 
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اال هتصوص دق قثرهر مال نثرؾ أنبإهتتر بل إف اركثَت ن  فبوروو،رو ،قول ن  قثرهر 
ماركثَت اركثَت أ يًو ن  ار ونوُت ا اغبقل اإلوبلنا غودرما ا هتصوصولعر اريت 

و  مضوـ  مكإنإول    إخل مضجاما مفشو ا ا أف   ظف هو وبسر هنو ن  طب مهرث
ػبثن  دض لع مأنهتحعر إذل نروبز ار ضظ ماإلرشودر فقثن ا نثبًل رد ئًو رؤلمإوؿر 

 موونب ا بهتكز س اؽباائع مارفشل مهثر ارهتي إوت ماإلنكونوت  
مقال ذرا كوت ال بث ن  اررظز ماالمهتحود ا ك ف ار نل نشزمضوًر ب ووئوت 

ثافتر نرياطًو بوؼب و َت ارشزضإ ر مؿبققًو رونقوصث ارشزضإ ر موراًو رونصوحلر دارئوً مأه
رونفووثر نسهتخثنوً األدمات مار ووئل ارشزضإ ؛ ألف اربو   ال ، ر ار وإو ر فبل بث أف 
،ك ف اربو   نشزمض  مار وإو  نشزمض  أ يوًر مإف أج ذبومز ا ذرار أم امهتحود بووع 

دضول ربقإق كسب أك  روقيإ  اإلوبلنإ  ما وهثة ا رفع اؼب ونوة نصو   ارثض ة ما
ض  اؼبسونُتر  ؤدج إذل االنفبلت مفهتح أب اب اؼبفووث ضو  نصزاضإحور دإث ال  اق  
أنونرو ا نزادل اؽبايب  مارفشل ماإلداوط ن  ذرائع من وذ ز إاّل ارق ؿ: بأنت ،شفع 

ررإ  ارطإا  أف ،ك ف ضنإول مووذم  ب إثة ض  ألص وهبو ارر ا و ارطإا ر مكأف األصل بو
   ناؿ ربَتنو  ٜٗ اررسول:   أج ،اُتر مكأمبو ق رت ، وذل: 

ماركثَت ن  ضونوئرو ،رات إذل ه ه ارقيإ  اػبطَتة ا ار نل مارسو ؾ بشكل ناكزر 
          دإث أدرؾ ن  ق رت ، وذل: 

 دل  هت فز رت ضرصزا اإل بلص مارص اب ن وً   أف ار نل ال  ك ف دسروً نو ٕ اؼبوا:
أف اررإ  ارطإا ر اريت ها ضـا ارقوب ضو  ار نل  -ماهلل أضوع  -مإف كرت أر، 

ماإل بلص فإتر ،هتطوبر أم ،هتين ر أم ن  ر ازنحور ارزؤ   اشإط  ألب ود ار نل قال 
 اغبزك  ص بت مان قود ار ـا ضو  ف وت  
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يَِّة، َوِلُكلِّ  »وررإوت فقوؿ: ضرثنو نوط األضنوؿ ب فورزو ؿ  اأَلْعَماُل بِالن ِّ
بُّت أب ود اررإ  مارزؤ   اؼبطو ب ، افزهو قال اغبزك ر فقوؿ ،هتن   «…اْمِرٍئ َما نَ َوى 

َفَمْن َكاَنْت ِىْجَرتُُو ِإَلى اللَِّو َوَرُسوِلِو َفِهْجَرتُُو ِإَلى اللَِّو َوَرُسوِلِو، … »اغبث ث: 
َرتُُو لُدنْ َيا ُيِصيبُ َها َأِو اْمَرَأٍة يَ تَ َزوَُّج َها، َفِهْجَرتُُو ِإَلى َما َىاَجَر َوَمْن َكاَنْت ِىجْ 

    ٔ «ِإَلْيوِ 
أج أنت ال بث أف  اصز أب ود اغبزك  قال اراثل هبور فوررإ  رإست ضـا ارقوب 
مارصثؽ ا ذرا فقطر بل ال بث ؽبو ن  ارهتاصز ا األهثاؼ مار ووئل قال دزك  

ػإَّ »ض  اعبحود مارقهتوؿ ربت را    ر من  هرو كوف نػحا ارزو ؿ اعب ارح مها  - «ضنة
ماضهت  ن  نوت ربت ه ه  -اريت ارهتاس أنزهو مضنإت أهثافحو ممووئوحو ضو  اإلنسػوف

يٍَّة يَ ْغَضُب ِلَعَصَبٍة َأْو َيْدُعو » ارزا   أنت يب ت نإهت  موهوإ : َوَمْن قَاَتَل َتْحَت رَايٍَة ِعمِّ
َلٌة َجاِىِليَّةٌ ِإلَ     ٕ  «ى َعَصَبٍة َأْو يَ ْنُصُر َعَصَبًة فَ ُقِتَل َفِقت ْ

ر را فإف ف ص ار نلر ما هتاورهر ماررظز ا ض اقات منآال،تر منو وبقق ن  
 نصوحلر م ثرأ ن  نفووثر ن  أهع ارشزمط رو نل اغبس  

فحل نُث ل ار قل ارروقث رص ر ارهتث   مفقت أدكوـ ارشزع رسود  ار نل 
ر رإبَتة ا ار هرإ ر م  فز اؼبروخ اؼبطو ب رهت قإق ارص ابر إذل مونب  اإلوبلنا ارإـ 
اإل بلصر من هت  اررقث ه  أدث ركٍت ارارول مارهتص  بر من  مث نُػَقاةُل  ث اؼبخوصُتر 
ار     فهتقثمف نق نوت ارص ابر مقبوُّحعر رك  ال نَػْقَال أدود ثحع مأف وؽبعر مب را 

 نسثد  طونور منثَت االقهتثال؟كبنا نكووارور م 
                                                 

 .  أخرجه البخاري( 1)
 .  أخرجه مسمد( 2)
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 مخاوف.. مشروعة
: ارسق ط ا ؿب مر ق رت ، وذل:     إف أ ش  نو ىبشوه اإلنسوف ارإـ 

منو  ر ٘ٓٔ   وف:         
 يبك  أف  ك ف ن  انهتقوؿ ضول ارهتث   ن  األنع ارسوبق  إذل اؼبسونُتر حبإث ال ،أ  

مارثراو  ماؼبزام ػ ر مار ك ؼ ضو  نسػهت ،  أدثاث واهتن  نو ،سهت قت ن  ارهت وإل
ار ات م ا  ز ر م،سهتش ز األن  نسؤمرإهتحو ذبوه األدثاث م،ثاضإو،ػحور مذبهتحث بشكل 
نرحجا روهت زؼ إذل األواوب مارقوبوإوت اغبقإقإ  ماؼب   ضإ  اريت ،كن  مرالهور 

ماإلضبلنإ  مارسإووإ  ماكهتشوؼ ارفج ات ارك ، ا دإو،رو ارًتب    مارهت وإنإ  مارثقوفإ  
ماالقهتصود  ر مبشكل ضوـ اغبيور  ر مصبإع اؼبنورووت ماالمهتحودات ماألن ر اريت 
أمرثهترو ه ا ارفزاغ اركاَتر ار ج نكَّ  روخصـ  ماألضثال أف يبهتثما ا دا ورور م  ظف ا 
اغبثث مغَته كثَت ؼبصو هتحعر منزام   ارفحـ  اؼب  م  اريت نكرت رت مال ،ااؿر فوئ   
كوف غَتنو  سهتك  بورق ة فوركثَت نرو  سهتك  ببَت اغبقر األنز ار ج م ل نرو أن  
هش  وز    ار طبر ، وين ن  إشكورإ  ار ه  اغبيورجر ماركثَت ن  ارهت زكوت ارإوئس  
مار ش ائإ ر ضو  األص ثة اؼبهت ثدةر حبإث نسهتنز ا اإلقثاـ ضو  ف وحو دىت صورت 

 ائز  وااوً ا أف ،ثمر ضوإرو ارثم 
مدور  ار ه  اغبيورجر منو ،سهتثضإت ن  ،ثاضا األنع ضوإرور منو ، رثت ن  
زبوف  طاع ذهرإ  األفزادر ال ،قهتصز ضو  مونب مادث ن  م انب اغبإوةر بل ها 
دور  ضون  ،ر كس ضو  كل شالر ماأل طز ا ذرا كوت أف ،صإب بورثرم  األمذل  

  ارهتث   اؼببش شر ار ج   فا ن  كإفإ  فحع قإع ارث  ر م،سوهع ا نش ل ص ر ن
نسؤمرإ  اررظز مارثرس مارهت وإل مارا ث ماػبو ص إذل األواوب اغبقإقإ  رون ونوة 
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ماالههتثال إذل كإفإ  ارهت ونل رهتجرب األزنوت مإدارلو ا ار قت نفستر من وعب  
 األواوب م،زنإع ا ثور 

ور ،هتن ض رؤ هتحو ذرا أف ار ه  اغبيورجر مذهرإ  ارهتخوف مار جا اريت   رثح
رو بلج بإضفول اررفس ماإلرقول بورهتا   ضو   ا  ز ر أم نو  سن  ه ه األ وـ برظز   
اؼبؤانزة   فػ  ا  ز   صاح ه  ارساب ا اؼبصوئب مارابل و ماألزنوت كوحور م هتسع فإرو 
ارفكز ار رائ ا بقثر ا،سوع فج ة ارهتخوف ار ج  كزس دور  ار ه  مار جار دىت 

مثًو امهتنوضإوًر أم مبوًل امهتنوضإوًر  ا ث ن  سبكُت اػبصعر م رشئ رن زاً  صاح ن ر 
مزضونوت غَت نؤهو  مغَت نسؤمر ر ، إش م،قهتوت م،سهتنز ا زضونولو برظز   اؼبؤانزةر 
منع األوف  ف لو أف ،ثرؾ أنت ر  كوف ذرا ك رار أج ر  كوف اػبصػـ  ماألضثال هع 

مال أق ؿ كوؼب وؽ؛ ألف اؼب وؽ -كنسو ب اإلرادة   واب ببلئرو كوتر مأنرو ا ار اقع
ال فوضوإ  ررو اراهت ر إذف فنو ن ٌت ه ه اراضونوتر  -طوقوت كونر  مرإس طوق  مادثة

منو قإنهتحور اريت ر إت بودضولالو ،وا اريت ،س  حو بور ثـر مذب وحو ضوماة ض  
 ارهت ونل نع ارص رة مإدراؾ نو  زاد ؽبو؟ 

يبهتث األنز أم اػبطز إذل اروج ل إذل ارهتس  غ مارهت  ز مرإس ذرا فقطر بل قث 
ارث ٍت غبوالت ارفشل اريت ن وين نرحور مه ا ه  األ طزر دإث ،هت  ؿ ارقإع 
اإلوبلنإ  اريت سبثل وفإر  اإلنقوذ ماررح ض ماغبل إذل ن  ؽ منشكو ر مب را نفهتقث  

ع فوراث ل موهار مه  كل أنل   فإذا أضجا،رو دإو  اإلرقول بورهتا   ضو  ار ثم ماػبص
أف اهلل قثر ضوإرو ذرار مأف ذرا ه  قثرنور فوهلل ه  ار ج قثر ررو مضوإرو ذرا  !  

  مارهت وإلر بل قث  صل ػػمب را ال نًتؾ أ   نسود  رونزام   مارهتق مي مارثراو
سهت ، ارهت زمي مارهتأثإع؛ ألنت رإس بإنكونرو مال ن  دقرو ػػارهتفكَت ا ذرا إذل ن

 !  ن امح  ارقثر ؟
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مب را كب ؿ قإع ارث  ر بفحع نبش ش م،ث   وويبر إذل أف ،ك ف ارساب ا 
نصوئارو مأزنو،رور منثفع ارروس دف وًر دىت ن  ضو  ب ض نروبز اؼبسونُتر روحزمب ن  

 قإع ارث  ر اريت كبنةوحو نسؤمرإ  زبوفرو م،زام رو  
نثرؾ ار مت اإلهبويب نقع ا ه ا ارفحع ارسػقإع اشاف مارهتث   اؼببشػ شر دمف أف 

مارفوضل روقثرر مدمف أف نثرؾ أف ن  نسؤمرإ  اؼبسوع فحع األقثار ماألواوبر من  ثػع 
 نثاف   قثر بقثرر مور  بسر ر فوؼبسوع اغبق ه  ار ج  ثفع ارقثر بقثر أدب إذل اهلل 

ماػبشإ  األ ز،ر أف نركفئ ضو  أنفسرور منهتق قعر منكهتفا بأف نو ق مزادرور 
 دور  االدهتيور ماالنهتظورر دمف أف ناصز  ا  ز  ار ج   إش ن رور منسهتنز ا

م شوركرو اغبإوةر م ثاف رو اؼبصوحل ماألفكورر موبومؿ اربوا  ماؽبإنر ر م هتخ  ر را كل 
 ار رائع ماألواوبر رثرم  أنرو نهت  ؿ ررصاح كب  أداًة موااوً رهتسوطت ضوإرو 

و األن  ن  ار طور  مانطفول ارفوضوإ  ما ،قث زجر أف أ طز اؼبزادل اريت سبز هب
مارهتقطإع ا األرض أفبوًر ها نزدو  ضثـ اإلبصورر م، ُطل أدمات اررظز مارهتفكزر 
ار ج  سوهع ببإوب ار ضا ماإلدراؾر مضرثهو نهت  ؿ ن  أن  قودرة ضو  اررظز 

 هتاورر مارهتفكَت ماالضهتاور ب الو م ا  ز ر رهتصاح دإو،رو ض ة ربَتنو؛ نصاح ؿببًل ربل
منإثانًو روثرس مارهتجزب ر منثبًل مموإو  رآل ز  ر فهتصاح األن  ض ة بثؿ أف ،ك ف 
ن هتِ ةر مه ه ها اؼبزدو  األ طز ا ارهت ول ماالنقزاضر دإث ،صاح األن  ضثمة 
نفسحور زبزب ديورلو مبإهتحو بأ ث حو مأ ثج  ص نحور ماهلل وا ونت م، وذل  ق ؿ 

       ة: ض  األنع ماغبيورات اراوئث
    ٕ اغبشز:   

 فور وقل ن    هت  ببَتهر ماألضبق ن   ك ف ض ة ربَته 
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ا ق رت ، وذل:         ورنو ارثائع: ػػػػػػػػػمنو رػع  ك  ش
              ... 

 ر فس ؼ  سهتنز فإرو ارفكز ار رائ ار م،كزس فإرو ارقإودة ارفوشو ر ٘ٙٔ آؿ ضنزاف:
  نرو ار ه  ارثقوار م،س د ا دإو،رو ص ر ارهتث   اؼببش ش م 

ماألنل ن ق د ضو  اؼبسونُت ا اربزبر رغع ه ه اإلصوبوت اراورب ر اريت غبقت 
هبعر ماررػاضوت ار رصز   اريت ربوصزهعر منو مق  ا فإت ن  أ طول أصا ت ربإط هبعر 

وار منزآة اإلوبلـ ار ج  ُز، أف  ك ن ا مس ر ارهت اصلر مأدمات اغب ار اغبيورج مارثق
ن   بلؽبور منزقوة اغبيورةر م  ات االر،قول ب ودل اؼبسونُتر ن   بلؿ زبصصولع    
أف  ك ن ا قودر   ضو  اوهتإ وب أدثاث  واهتن   مغَتهور ماإلفودة نرحور مرب  ل اررقع 

بشكل  إذل ن عر مارقإوـ بوؼبزام   مإضودة اررظزر مربث ث نسؤمرإهتحع ض  األدثاث
شجوعر مذبومز كل ارظزمؼ ارقووإ ر ماالوهتجوب  هلل مرو رت بشكل ص إح ووإعر ن  
ب ث نو أصوهبع ارقزحر مأف  ص ةب ا ذهرإ  ،وا ا هتن وتر رًتاهع مالًا أصإبًل نرحور 

         ،زاهع ن  اشسرُتر قوؿ ، وذل: 
    ٕٚٔ آؿ ضنزاف:            

فر مكإف نسوا واإوتر فوقث كوف ارص وب ر ر ا اهلل ضرحعر فأ   اإلدسو
ض  اػبَت رإف و هر بإرنو كوف ب يحع  سأؿ ض  ارشز  شإ  أف   سأر ف ارريب 

  ثركت  
 ماغبنث هلل رب ار وؼبُت 

  


