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١١٣٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )العوملة ، العلامنية ( أساليب الغزو الفكري  

  

 صخلالم

یھدف ھذا البحث الى معرفھ اسالیب الغزو الفكري واثرھما على شخ�صیة 

لمھ والعلمانی�ة وموق�ف ال�دین االس�المي والوسائل التي افرزتھا كل من العو النشئ 

والخ�صوصیھ  وذلك بالتعریف لھا ووسائل واسالیب نشرھا وطبیعة العالق�ھ. منھما

 الثقافیھ والمجتمعھ باسم الشرق والغرب مع ذكر العوامل واالرض�یھ الخ�صبھ الت�ي

. ك المن��اھج وت��صبغھا بھ��ذه ال��صبغھشوه ب��ذلت��ف. س��اھمت ف��ي ارت��داھا لث��وب ال��دین

لبا على عقول الطلبھ وسلوكھم وطبیعة نظرتھم ال�ى انف�سھم وواقعھ�م مم�ا تؤثر سو

ی�دفع ال�ى تك�ریس ھ�ذه المن�اھج والتاكی�د عل�ى اعتب�ار انھ�ا الھ�دف االس�مى فیقع�ون 

فج���اء ھ���ذا البح���ث لك���ي یرش���د الطال���ب الم���سلم بمعلوم���ات  .تح���ت دائ���رة التبعی���ھ

 ب�انواع الخط�ط الت�ي موضوعیھ عن دافع ھذه االفكار الضالھ والھدامھ مع تبصیره

  . االصول قبل الفروع للدین االسالميتحریفھدفھا 

كذلك تحذیر الشاب المسلم على وجھ الخ�صوص م�ن االغت�رار واالنخ�داع 

خ�رج البح�ث بمجموع�ھ م�ن  وق�د .باالسالیب واالفكار التي ی�روج لھ�ا اع�داء االم�ھ

  التوصیات ونذكر ابرزھا

ي عبر العصور والقدره عل�ى تمث�ل ذل�ك  ابراز معطیات الفكر التربوي االسالم-١

  وتحلیلھ واالستفاده منھ

   االقالع العلمي واالبداع الحقیقي لفكر تربوي عربي اسالمي-٢

   من عظماء االمھ التاكید على ما قام بھ رواد الفكر التربوي االسالمي-٣

 التاكی��د عل��ى من��اھج التربی��ة االس��المیة ومواجھ��ة الم��شكالت والتح��دیات الت��ي -٤

  .جھت المجتمع واكساب النشئ القیم الدینیھ الصحیحھوا



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 
 
 

١١٤٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )العوملة ، العلامنية ( أساليب الغزو الفكري  

Abstract  

This research aims to know the techniques of 
intellectual invasion and their effect on the personality 
of the human being, and the means produced by 
globalization and secularism and the standpoint of 
Islam towards them. And that will be achieved by 
defining them and the ways and means of spreading 
them and by the nature of the relationship and cultural 
privacy in the name of East and West. And also by 
mentioning the factors and the fertile ground that 
helped it to wear the garment of religion. Thus, 
distorting the curriculums and dyeing it with this color, 
negatively affect the minds and behaviors of students 
and the nature of their perception of themselves and 
their reality. That will lead to the dedication of these 
methods and considering them the highest goal for the 
students and thus they fell under its influence and 
became dependents. So, this research came to guide 
the Muslim student with objective information about 
the motivation of these misleading and 
destructive ideas and to make him aware of the types 
of plans that aim to distort the assets before the 
branches of the Islamic religion. 

    As well as warning the young Muslim in 
particular of the arrogance and deception of the 
methods and ideas which the enemies of the nation 
promote. 

This research came out with a set of 
recommendations, the most prominent of which are: 



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 
 
 

١١٤١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
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١. To highlight the data of the Islamic educational 
thought through the ages and the ability of 
representing and analyzing it and benefit from it.  

٢ - The scientific elevation and the real creativity for 
an Islamic, Arabic, and educational thinking. 

٣ -Emphasizing the role practiced by pioneers of 
Islamic educational thought. 

٤-Putting emphasis on Islamic educational 
curricula, facing problems and challenges 
encountering society, and teaching the youth 
authentic religious values. 

  



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 
 
 

١١٤٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )العوملة ، العلامنية ( أساليب الغزو الفكري  

  مشكلة البحث

ان تنوع المعرفة واس�تحالة ح�صرھا وتوفرھ�ا ات�اح فرص�ة االط�الع عل�ى 

  .موضوعات كثیره ومتشعبة المصادر والمراجع

 االوس�اط التربوی�ة والعلمی�ة واصبحت قضیة الكیفیھ تحتل مكانة مھم�ة ف�ي

تمس قضیة غایة في التعقید سیما . اي كیف؟ وماذا نتعلم؟وما مدى ارتباطة بحیاتھم

الت�ي   وفي ظل ھذه التقلبات الفكریة والنف�سیة واالجتماعی�ة.منھج التربیة االسالمیة

تمر بھا المجتمعات لذا اص�بح لزام�ا عل�ى المعنی�ین ان یب�صروا ویرش�د ال�ى البن�اء 

 ك�ي ال ینج�ر الطال�ب وراء .ربوي السلیم ال�ذي یؤك�د عل�ى االص�الة والمعاص�رهالت

تلك الكتابات التي یراعى فیھا عقول النشئ ویقعون تحت تاثیرھا السلبي ویعتقدون 

انھا تمثل الخالص لھم وھ�ي س�موم فكری�ة ناتج�ة ع�ن س�وء التربی�ة او س�وء الفھ�م 

توس�یع ب ىالتربی�ة االس�المیة یعن� ك�ان م�نھج ولما.)١( بسبب ضعف قدراتھم الفكریة

االف��اق الفكری��ة وتثقی��ف العق��ل الب��شري والح��ض عل��ى طل��ب العل��م وجعل��ھ فری��ضھ 

اص��بح لزام��ا ان یتمثل��وا قیم��ھ فك��را وس��لوكا فك��ان م��ن ذل��ك ان بلغ��ت الح��ضاره 

  .االسالمیة الى مرحلة االوج واالزدھار لم تبلغھا امھ انذاك

ا بین االنسان والكون والحیاة وم�ا فعملت على ایجاد نظره كلیة وشمولیة م

فاصبحت سمة التفكیر المنطقي والعلمي ھي السمة الب�ارزه لدی�ھ . بین نفسھ وواقعھ

في كافة جوانب سلوكھ من خالل ال�دعائم والرك�ائز الت�ي اك�د علیھ�ا الق�ران الك�ریم 

  .)٢(والسنة النبویھ المطھره

لح�ضاره الغربی�ھ غیر ان مجریات االحداث واالنعطافات الت�ي م�رت بھ�ا ا

بعد انتھاء الحروب الصلیبیھ وما منیت بھ من خسائر وھ�زائم جعل�تھم یستخل�صون 

الفوائ��د والعب��ر الت��ي مكن��تھم فیم��ا بع��د م��ن ال��سیطره عل��ى ال��دول االس��المیھ ونھ��ب 

كما اعتقدوا ان . النھم فطنوا الى سر قوة المسلمین بعقیدتھم وتمسكھم بھا. خیراتھا

  .سكریا تدفعھم للعوده الى ھذا الدین واستمداد القوه منھتھم ومالقاتھم عھمجاب

زو المسلمین بوسائل اخرى وبداءت ھذه التجربة الطویلة بوضع الخطط لغ

اال وھو غزو العقول واالفكار التي ھي اكثر تاثیرا من . ھ التقلیدیاالسلحھمن اقوى 

 الفكریة او تكریس او التاثیر بالمفاھیم. االسلحة الفتاكة سواء من خالل االستشراق

االبح�اث او تن��صیب ق�ادة االداره ف��ي جمی��ع مفاص�ل الدول��ة والمجتم�ع الت��ي حمل��ت 



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 
 
 

١١٤٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )العوملة ، العلامنية ( أساليب الغزو الفكري  

افكارھم من ذوي النفوس الضعیفھ والطبائع المنحلھ والشخصیات الممزقھ وتقلیدھم 

 لك��ي یخ��دموا االھ��داف والتطلع��ات واالم��ال الت��ي ین��ادي بھ��ا الفك��ر ھ��ذه المناص��ب

  .)الغربي(المعادي

ا البحث لكي یسلط الضوء على خطورة الغزو الفكري انطالقا من فجاء ھذ

  .  مبدا ان غزو واستعمار الفكر اكثر تاثیرا من استعمار الوطن

ونظرا الختالط المفاھیم واطالق االسماء بغیر م�سمیاتھا وت�داخل وت�شابك 

بن�اء المفاھیم بالنسبة للطالب ایھما یدع وایھما یاخذ من خالل ھذه االزدواجیة في ال

القیمي  والشعوري بینما ماتدعوا الیھ االسره والمدرسة وبینما م�ا ت�دعوا الی�ھ الق�یم 

الداخلھ والمستورده بلبوس عربي اسالمي وقع الطالب في حیره م�ن ام�ره فاص�بح 

ومن ھذا ندرك عظم ومسؤولیة الم�وجھین . )٣(عرضھ او فریسھ سھلھ لھذه االفكار

 االصالح الى فك االرتباط بین ھ�ذه االش�كالیات والمعلمین ورجاالت التربیة ودعاة

والى استخدام العقل والعلم والفھم وحسن التدبیر النھ السالح الح�صین ال�ذي ی�شعر 

  .الطالب بھویتھ وانتمائھ لدینھ ووطنھ وامتھ

 جاءت خطة البحث بدای�ة لم�شكلة البح�ث ث�م التمھی�د بتعری�ف الغ�زو -:خطة البحث

اج�ة الی�ھ واش�تمل البح�ث عل�ى ث�الث مباح�ث وخاتم�ة  واھمیة البح�ث والح.الفكري

  .وتوصیات ومقترحات

  التوصیات والمقترحات

 ابراز معطیات الفكر التربوي االسالمي عبر العصور والقدره عل�ى تمث�ل ذل�ك -١

  وتحلیلھ واالستفاده منھ

   االقالع العلمي واالبداع الحقیقي لفكر تربوي عربي اسالمي-٢

   من عظماء االمھبھ رواد الفكر التربوي االسالمي التاكید على ما قام -٣

 التاكی��د عل��ى من��اھج التربی��ة االس��المیة ومواجھ��ة الم��شكالت والتح��دیات الت��ي -٤

  .واجھت المجتمع واكساب النشئ القیم الدینیھ الصحیحھ
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   بالتعریف الغزو الفكري واهمیة دراسته واثاره:التمهید

  ا تعریف الغزو الفكري لغة واصطالح:اوال

  :  وهو مصطلح مركب من كلمتین هما:الغزو الفكري لغة  

  .)٤( اراده وقصده وطلبه: غزاه غزوا: یقال:الغزو) ١(

 والتفكـــر ، اعمـــال النظـــر او اعمـــال الخـــاطر فـــي الـــشيء: الفكـــر:الفكـــري) ٢(

  .)٥(والتأمل

 فـي : ویقـال، اعمال العقل في المعلوم للوصول الى معرفة المجهـول:والفكر  

  .)٦( وجمعه افكار، اي نظر ورویةاالمر فكر

 ولــي فــي االمــر فكــر اي ، تــردد القلــب بــالنظر والتــدبر لطلــب المعــاني:والفكــر

  .)٧(نظر ورویة

  :الغزو الفكري اصطالحا

  :عرف الباحثون الغزو الفكري بعدة تعریفات منها ما یلي

 هــــو مــــصطلح حــــدیث یعنــــي مجموعــــة الجهــــود التــــي تقــــوم بهــــا امــــة مــــن االمــــم –١

  .)٨(الء على امة اخرى او التأثیر علیها حتى تتجه وجهة معینةلالستی

 هـو ان تتبنـى امـة مـن االمـم وبخاصـة االمـة االسـالمیة معتقـدات وافكـار االمـه – ٢

دون نظـر فـاحص وتأمـل دقیـق . االخرى من االمـم الكبیـرة وهـي غیـر إسـالمیه دائمـا

   في اي قطر،لما یترتب على ذلك التبني من ضیاع لحاضر االمة االسالمیة

 ، فــضال عمــا فیــه مــن صــرفها عــن منهجهــا وكتابهــا،مــن اقطارهــا وتبدیــد لمــستقبلها

 . وما یترتب على هذا الصرف من ضیاع،وسنة رسولها

 هــو ان تتخــذ امــة مــن االمــم منــاهج التربیــة والتعلــیم لدولــة مــن الــدول الكبیــرة قــد – ٣

 وتخــرج بهــم الــى ، عقــولهم فتــشوه بــذلك فكــرهم وتمــسح،طبقتهــا علــى ابنائهــا واجیالهــا

 وقد اجادوا بتطبیق هذه المناهج علیهم شیئا واحدا هو تبعیتهم ألصحاب تلك ،الحیاة

 ثـــم یلـــبس االمـــر علـــیهم بعـــد ذلـــك فیحـــسبون انهـــم بـــذلك علـــى ،المنـــاهج الغازیـــة اوال

 .)٩( الیھ ویدعون، ثم یجادلون عما حسبوه صوابا،صواب

   الدراسة والحاجه الیها أهمیة :ثانیا

  :ان معرفة ودراسة الغزو الفكري لها اهمیة كبیرة فهي تهدف الى
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 امـداد المــسلم او طالـب العلــم بمعلومـات موضــوعیة تقفـه علــى اسـالیب ووســائل – ١

 لیكــــون علــــى وعــــي بأخطارهــــا ودرایــــة بطــــرق ،االفكــــار المناوئــــة والمعادیــــة لإلســــالم

  .معالجتها بأسلوب یتسم بالحصانة والحكمة وبعد النظر

 تبصیر المـسلم بـان اعـداء االسـالم تقـوم خططهـم علـى اخـتالف مـذاهبهم علـى – ٢

 فهـم ، فهـم یركـزون علـى تـشویه االصـول قبـل الفـروع،اساس واحد هو الكید لإلسـالم

 ویعملـون علـى ، ویحـاربون اللغـة العربیـة، والرسـول محمـد ،یتصدون للقران الكـریم

 وفــــصل المــــسلمین عــــن ،تمعــــات ونــــشر الرذیلــــة والفــــساد بــــین المج،افــــساد االخــــالق

  .تاریخهم وسیر سلف امتهم الصالح

 دعــوة االجیــال التــي تــأثرت بتلــك المــذاهب واالتجاهــات وجعلهــا اجیــاال اســالمیة – ٣

 وتـستطیع ان تجابـه تلـك االتجاهـات الفاسـدة ، وتعمل من اجلـه،داعیة تحیا باإلسالم

  .المفسدة

 لإلســـالم بــــسبب الخـــالف والنــــزاع  بیـــان ان اتبـــاع المــــذاهب واالفكـــار المعادیــــة– ٤

واعتـــصموا ( (: واهللا تعـــالى امـــر باالعتـــصام بكتابـــه قـــال ،والفرقـــة بـــین المـــسلمین

  .]١٠٣ :ال عمران[) )بحبل اهللا جمیعا وال تفرقوا

 تحذیر المسلمین عامة والشباب على وجه الخـصوص مـن االغتـرار واالنخـداع – ٥

 .)١٠( االسالم والمسلمینباألفكار واالسالیب التي یروج لها اعداء 

   آثار الغزو الفكري :ثالثا

 افــساد العقیــدة وتحطــیم مظلــة االعــراف االخالقیــة فــي :وكــان مــن ابــرز اثــاره  

 فانطلقـت تـسري فـي اوصـالها كـل موبقـات الحـضارة االوربیـة ،المجتمعات االسـالمیة

ـــشیوع واالســـتعالن ـــة ال ـــى مرحل ـــة ،حتـــى وصـــلت فـــي ظـــل االحـــتالل ال ـــى مرتب ـــم ال  ث

 ثــم وصــلت الــى درجــة اصــبحت فیهــا تحــت حمایــة القــوانین ،االســتقرار واالستحــسان

ـــوبین ان االنحـــالل والفـــساد مـــن ضـــروریات التحـــضر ،الوافـــدة  ودخـــل فـــي روع المغل

 وقــد ظهـــر هـــذا االنحـــالل فــي البدایـــة فـــي الـــسلوك ،والمدنیــة فـــي جوانبهـــا الـــصحیحة

هر الحیــاة الغربیــة، فاقبــل  فــانحرف النــاس عــن نهــج الــدین واســتهوتهم مظــا،الفــردي

 ثم دب دبیب التهاون في ،كثیر منهم على الخمور والفجور والقمار والربا ونحو ذلك

 فتكاسـل النـاس عـن اداء ،الدین فتناول العبادات والعقائد وغیرها مـن انـواع االنحـالل



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 
 
 

١١٤٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )العوملة ، العلامنية ( أساليب الغزو الفكري  

العبــــادات وانتــــشرت فــــي الجــــو ضــــروب مــــن الفلــــسفة والمــــذاهب الــــضالة، واســــتمالة 

 وصـارت العالقـة الجنـسیة والنزعـة االباحیـة الـشغل الـشاغل للـسینما ،رهمالشباب وغی

 فـانحرف الـشباب وافـسدت ،وكثیر من المجالت والصحف ابتغـاء وفـرة الـربح والـدخل

 واالجتماعیــة عنــدما االخالقیــة فانهــارت الفــضائل ،روابــط االســرة ثــم عــم الــسیل وطــم

ــــدعوات الت ــــا اســــتجابة ل ــــد المــــستعمرین شــــهد االســــالم تغییــــرا اجتماعی ــــى ی ــــب عل غری

ولكنــه وفــق االســلوب الجدیــد اصــبح یــتم علــى . .ومؤســساتهم التبــشیریة واالستــشرافیة

 یــساندهم فــي تنفیــذ هــذا ،ایــدي المــسلمین انفــسهم مــن تالمیــذ المستــشرقین والمبتعثــین

 .)١١(المخطط بعض الحكام المسلمین

ین الذین درسوا المسلمكما اثمرت جهود المنصرین عن تنصیر كثیر من ابناء 

 كمـا اعتقـد ،، او الجأتهم الحاجـة او االعجـاب الـى اتبـاع دیـن النـصارىفي مدارسهم

ـــى االســـالم االفكـــار الكـــافرة ـــسبین ال ـــر مـــن المنت ـــشیوعیة،كثی  او القومیـــة ، كـــالكفرة ال

 .)١٢( او غیر ذلك من الفلسفات الضالة، او العلمانیة،البعثیة

لمظـــاهر الوثنیـــة فـــي كثیـــر مـــن الـــبالد وكثمـــرة لتـــشجیع المـــستعمرین ازدهـــرت ا

 والطــرق الــصوفیة ، والحــج الــى المــشاهد، والتبــرك بهــا،االســالمیة مــن عبــادة القبــور

  . التي استحوذت على كل من فیه نزعة الى التدین،الضالة

 فقــــد وجــــه االســــتعمار مــــوارد الــــبالد االســــالمیة الــــى مــــصالحة :امــــا االقتــــصاد

ـــ. .الخاصـــة ـــبالد االســـالمیةواحتكـــر التجـــارة الخارجی ـــة،ة لل  ، ومعظـــم التجـــارة الداخلی

واتجــــه . .وعمــــد الــــى تــــوطین االوربیــــین فــــي الــــبالد االســــالمیة عــــن طریــــق التجــــارة

 وربـط عمـالت العـالم ،االستعمار الى محاربة الصناعة الوطنیة في العـالم االسـالمي

 وعلى ،ا باإلضافة الى تأسیس اقتصاد العالم االسالمي على الرب،االسالمي بعمالته

  .نظریات ونظم الغرب الرأسمالي

وامــا الناحیــة الــسیاسیة فقــد وزع المــستعمرون العــالم االســالمي الــى دویــالت ومنــاطق 

 واســـفرت هـــذه االثـــار عـــن ، اقـــسمتها الـــدول االســـتعماریة الغربیـــة او الـــشرقیة،ونفـــوذ

 .)١٣(اقصاء الشریعة االسالمیة عن میدان الحكم في العالم االسالمي



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 
 
 

١١٤٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )العوملة ، العلامنية ( أساليب الغزو الفكري  

   االولالمبحث

  الجذور التاریخیة للعلمانیة

   تعریف العلمانیة لغة واصطالحا:المطلب االول

 لــم توجــد لفظــة العلمانیــة فــي معــاجم اللغــة العربیــة القدیمــة وقــد :العلمانیــة لغــة

  :وردت في بعض المعاجم الحدیثة ومن ذلك

ــــــذي لــــــیس :العلمــــــاني( : ورد فــــــي معجــــــم المعلــــــم بطــــــرس البــــــستاني–أ   العــــــامي ال

 .)١٤()یریكيبأكل

 .)١٥()ما لیس كنسیا وال دینیا:علماني( : وفي المعجم العربي الحدیث–ب 

ْالعلمــاني نــسبة الــى العلــم بمعنــى العــالم(: .)١٦( وفــي المعجــم الوســیط–ج 
 وهــو )١٧(،ِ

 .)١٨()خالف الدیني او الكهنوتي

  : فقد وردت تعاریف عدة منها:اما في االصطالح

 وهي دعوة الى اقامة الحیاة على العلم الوضعي :الدنیویة العلمانیة الالدینیة او – ١

 وتعنـــي فـــي جانبهـــا الـــسیاسي بالـــذات ، ومراعـــاة المـــصلحة بعیـــد عـــن الـــدین،والعقـــل

 ومـــدلول العلمانیـــة ، وهـــي اصـــطالح ال اصـــل لـــه بكلمـــة العلـــم،الالدینیـــة فـــي الحكـــم

یـسا فـي ضـمیر  وحیاة المجتمـع وابقـاءه حب،المتفق علیه یعني عزل الدین عن الدولة

ــــه ــــین رب ــــه وب ــــة الخاصــــة بین ــــة ،الفــــرد ال یتجــــاوز العالق ــــة مــــع الدیان ــــق العلمانی  وتتف

  ، اذ لقیصر سلطة الدولة وهللا سلطة الكنیسة،النصرانیة في فصل الدین عن الدولة

قـل ان صـالتي ((اما االسالم فال یعرف هذه الثنائیة والمسلم كله هللا وحیاتـه كلهـا هللا 

 .)١٩(]١٦٢ :االنعام[) )تي هللا رب العالمینونسكي ومحیاي ومما



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 
 
 

١١٤٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )العوملة ، العلامنية ( أساليب الغزو الفكري  

 الالدینیـــة فـــي الحكـــم ولكنهـــا فـــي واقـــع االمـــر وجـــه اخـــر للماســـونیة : العلمانیـــة– ٢

ابتدعـــه دهـــاة الیهـــود وفالســـفة المادیـــة وااللحـــاد لیجـــذبوا الـــى جحـــیمهم اولئـــك الـــذین 

لـشرك خلـق فوقـع فـي هـذا ا.. .اتخذوا موقفا حذرا من الماسونیة والوجودیـة والـشیوعیة

 .)٢٠(كثیر

   مفهوم العلمانیة بالمصطلح الدقیق:المطلب الثاني

العلمنــة او العلمانیــة التــي ینــشد بهــا المــستغربون اقرارهــا فــي العــالم االســالمي 

 وقــــد اخطــــأ الــــذین ،فهــــي تعنــــي المبــــدأ الــــذي اخطــــه علمــــاء الغــــرب منهجــــا لحیــــاتهم

 واصـحابها الـذین جعلوهـا مـذهبا ،ترجموها بالعلمانیـة النهـم بـذلك ینـسبونها الـى العلـم

 واذا رجعنـا الـى دائـرة المعـارف البریطانیـة ،لهم في دیارهم ال یریدون بها هذا المعنـى

 ومعجم اكـسفورد والمعلـم الـدولي )العالم الجدید لوبستر(والمعاجم االنكلیزیة كقاموس 

ا علـى كـل مـا  ویطلقونهـ، تراهم جمیعا یفسرونها بالالدینیة او الدنیویـة،الثالث الجدید

العلمانیــة مــصدر (:  وقــد عرفهــا مجمــع اللغــة العربیــة فــي مــصر بقولــه،لــیس بــدیني

 اي االنتمــاء الــى العــالم او االرض دون االنتمــاء الــى الــدین او ،صــناعي مــن العــالم

 والمقصود بها في لغتها االصـلیة فـصل الـدین عـن الدولـة وابعـاد الكنیـسة عـن ،العلم

 .)٢١()السلطة

رب فـــي فكـــر كثیـــر مـــن القـــادة والزعمـــاء والمفكـــرین فانـــساب فـــیهم وقـــد اثـــر الغـــ

 وظــن هــؤالء ان التقــدم الــذي حققــه الغــرب ،مفــاهیم الغــرب الخاطئــة وطرائقــه الــضالة

 آغــا أوغلـي احمـد احـد دعـاة الكمـالیین فــي : ویقـول،عائـد الـى قیمـه واسـلوبه واخالقـه

 االلتهابـــات التـــي فـــي انـــا عزمنـــا علـــى ان ناخـــذ كـــل مـــا عنـــد الغـــربیین حتـــى( :تركیـــا

  .)٢٢()والنجاسات التي في امعائهم، رئتهم



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 
 
 

١١٤٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )العوملة ، العلامنية ( أساليب الغزو الفكري  

ومن جیل المستغربین الذین اغـش ناظریـه بریـق الحـضارة الغربیـة عبـد الحمیـد 

الزهـــــراوي رئـــــیس المـــــؤتمر العربـــــي االول الـــــذي عقـــــد فـــــي القاعـــــة الكبـــــرى للجمعیـــــة 

ن  ومـــ،م١٩١٣ حزیـــران ٢٣-١٨ فـــي بـــاریس مـــن )ســـن صـــرمن(الجغرافیـــة بـــشارع 

الــذین نــادوا باالخــذ فــي حــضارة الغــرب طــه حــسین وقــد صــرح بــان طریــق الحــضارة 

   ):مـــــــــستقبل الثقافـــــــــة(والرقـــــــــى والنهـــــــــضة عنـــــــــده كمـــــــــا نـــــــــص علیـــــــــه فـــــــــي كتابـــــــــه 

 وهـي ان نـسیر سـیرة االوربیـین ،واضحه بینه مستقیمة لیس فیهـا اعوجـاج وال التـواء(

 ،لحــضارة خیرهــا وشــرها ولتكــون لهــم شــركاء فــي ا،ونــسلك طــریقهم ولنكــون لهــم انــداد

 .)٢٣() وما یحب منها وما یكره وما یحمد منها وما یعاب،حلوها ومرها

 وقــد ،وقــد اصــبح كثیــر مــن هــؤالء المــستغربین حكامــا ومفكــرین وقــضاة وادبــاء

 واسـتوردوا النظریـات ،عملوا على اقصاء الشریعة االسالمیة واقرار القوانین الوضعیة

 وقطعــوا اآلصــرة بــین ، والتربیــة والتعلــیم وعلــم الــنفسالفلــسفیة الغربیــة فــي االجتمــاع

 ونقلـوا الینـا كثیـرا ،العلم والدین واباحوا الخمـر كمـا ابـاحوا بـصورة اخـرى الزنـا والفـساد

 واســتجابت بعــض الــبالد للعلمانیــة اســتجابة عظیمــة ،مــن عــادات الغــرب وســلوكیاته

 ،ا منــصب شــیخ االســـالمكتركیــا التــي الغــى العلمــانیون فیهــا الخالفـــة كمــا الغــوا فیهــ

والغوا القوانین االسالمیة وقطعوا صلة تركیا بالكتاب االسالمي عندما ازالوا الحروف 

  .)٢٤(العربیة واستخدموا الحروف الالتینیة

   اسس العلمانیة واعمالها:المطلب الثالث

تنكــــر العلمانیــــة وجــــود اهللا وان كــــان بعــــض متتبعیهــــا یــــؤمن بوجــــوده ســــبحانه 

  .هم ینفون الخلق االلهي وینكرون الشرائع السماویة والبعث والحسابوتعالى اال ان
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وقـــالوا مـــا هـــي اال حیاتنـــا الـــدنیا نمـــوت ونحیـــا ومـــا یهلكنـــا اال ( :قـــال تعـــالى  

  .]٢٤ :الجاثیة[ )الدهر

لقـــد حثـــوا النـــاس علـــى الـــسعي والعمـــل لـــدنیاهم وشـــجعوهم علـــى التمتـــع بمـــا   

 ودعـوا الـى االباحیـة والـى اجتـراح ،سیةتزخر بـه الحیـاة مـن ملـذات جنـسیة وغیـر جنـ

 وطبقــوا ، وبــین الــسیاسة والــدین، وفــصلوا بــین عــالمي المــادة والــروح،كافــة الموبقــات

 كمــــــا اعتمــــــدوا مبــــــدا ، علــــــى كــــــل شــــــيء فــــــي الحیــــــاة)البراغمــــــاتیزم(مبــــــدا النفعیــــــة 

  ودعوا الـى االباحیـة والـى تحریـر، في فلسفة السیاسة والحكم واالخالق)المیكیافیلیة(

المــراة والــى هــدم االســرة والغــاء الرابطــة الزوجیــة وتلبیــة حاجــات الجــسم الفــسیولوجیة 

  .والغریزیة والجنس من خالل البغاء والفوضى الال اخالقیة

ولكــي یـــسهل تطبیـــق هــذه الـــدعوة الـــى التفـــسخ واالنحــالل دعـــوا الـــى تحریـــر   

 ،ابطة الزوجیةالمراة وشجعوها على الفساد وعلى ممارسة الجنس مع من ترید دون ر

واعتبروا ذلـك عالمـة تحـضرها ورقیهـا وتمـدنها واعتبروهـا زهـرة فواحـة یحـق لكـل مـن 

  یشتهیها ان یرشف ما شاء من 

 فامتهنـــت بـــذلك كرامـــة النـــساء وصـــرن ذلـــیالت مبتـــذالت والعوبـــة بیـــد ،رحیقهـــا

  .الرجال ومكان تنفیس وتفریغ غرائزهم وقذاراتهم

مكارم االخالق واعتبروها رجعیـة موروثـة لقد دعوا الشعوب الى التحرر من   

 .)٢٥( واعتبروا حاملها متخلفا ال یواكب التقدم والمدنیة والتطور الفكري،عن االباء

 ،وطعنوا باإلسالم والقران وانكروا نبوة سید االنام علیـه افـضل الـصالة والـسالم

 .واتهموه بافتراء القران ونسبوا الفقه والتشریع للرومان

رض للعلمانیــة وتعریفاتهـــا نجــد ان فالســفة القـــرن العــشرین لـــم ومــن هــذا العـــ  

یـــأتوا بجدیـــد عنـــدما تعرضـــوا لإلســـالم والمـــسلمین بـــل اعـــادوا ورددوا مـــا ســـبق وقالـــه 

  !اسیادهم من المالحدة االسبقین 
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ـــل قـــولهم تـــشابهت قلـــوبهم( (:قـــال تعـــالى   ـــبلهم مث ـــذین مـــن ق ـــال ال ) )كـــذلك ق

  .]١١٨: البقرة[

لم ملتــزم بدینــه رجعیــا ومتخلفــا وال یحــق لــسفیه  مثلــه ان لقــد اعتبــروا كــل مــس  

 :البقرة[) )اال انهم هم السفهاء ولكن ال یعلمون( (: قال تعالى،ینتمي الى هذا الزمان

١٣ [.  

 وان یخمــدوا روح االســالم ،وارادوا مــن هــذا كلــه ان یطفئــوا نــور اهللا بــأفواههم  

انهم خاصــة مــنهم مــن اقتــضت بإربــاك المــسلمین واحــراجهم لیجبــروهم علــى كــتم ایمــ

  .ظروفهم ان یتواجدوا في دیار الغرب الملحد

ــــــدیولوجیاتهم ان یغــــــسلوا ادمغــــــة    ــــــسفتهم وای ــــــة لفل ودعــــــوا الحكومــــــات الموالی

االطفال، وان یلقنوهم تقدیمتهم الملحدة منذ نعومة اظفارهم لیشبوا على ذلك ولیكونوا 

  .ي بالدهممن طینتهم ونتنهم عندما یستلمون مقالید االمور ف

م ثـــــم انتـــــشرت ١٧٨٩تـــــزامن مـــــیالد العلمانیـــــة مـــــع مـــــیالد الثـــــورة الفرنـــــسیة   

 روجـــت  الماســـونیة والـــصهیونیة والـــشیوعیة ،كالطـــاعون الوبیـــل فـــي القـــرن العـــشرین

 .)٢٦(لمبادئ العلمانیة فاعتنقتها شعوب االرض وتبنتها حكوماتهم

 ، بعلمانیتهم والحادهمبعد ان تفش الداء وعم البالء صرنا نرى أناسا یتفاخرون

  .وبانهم متحدرون ومتحضرون ومستغربون قاتلهم اهللا أنى یؤفكون

 وتركــوا الــصالة واعطــوا ظهــورهم للقــران ،لقــد ازدروا المــسلمین وتجــاهلوا اهللا  

 وانتهكـــوا ، وســـعوا فـــي االرض بالفـــساد، وانكـــروا البعـــث والحـــساب،ولـــشریعة الـــسماء

  .الحرمات وارتادوا الموبقات

حلفهم اشده عندما راحوا یتنطعون على اهللا ویسخرون منه ومن رسوله وبلغ   

 وبكــــل وقاحـــة راحـــوا ینـــشرون افكــــارهم فـــي الكتـــب والمجــــالت! ومـــن دیـــن االســـالم 

والـــدوریات ووســـائل االعـــالم دون ان یحـــسبوا هللا اي حـــساب ودون ان یرجـــوا الوقـــار 

  .لرب االرباب
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 واذا ذكـر ،عهم اشـمأزوا واسـتنكرواواذا سمعوا القران واذا ذكر اهللا على مسام  

واذا ذكر اهللا اشـمأزت قلـوب الـذین ( (: قال تعالى،اسیادهم وعقیدتهم استبشروا وهللوا

 ] ٤٥ ، الزمـــر[) )ال یؤمنـــون بـــاآلخرة واذا ذكـــر الـــذین مـــن دونـــه اذا هـــم یستبـــشرون

  .قاتلهم اهللا

ر الــى الــذین الــم تــ( (: قــال تعــالى،كمــا جــادلوا فــي آیــات اهللا واســتكبروا عنهــا  

الــذین كــذبوا بالكتــاب وبمــا ارســلنا بــه رســلنا * یجــادلون فــي آیــات اهللا انــى یــصرفون 

فـي الحمـیم ثـم فـي * اذ االغـالل فـي اعنـاقهم والـسالسل یـسحبون * فسوف یعلمون 

 .)٢٧(]٧٣ -٦٩ ،غافر[) )ثم قیل لهم این ما كنتم تشركون* النار یسجرون 

  :عربي واالسالمي اذكر نماذج منهااالتجاهات العلمانیة في العالم ال

 وادخــل الخــدیو ، دخلــت العمانیــة مــص مــع حملــة نــابلیون بونــابرت: فــي مــصر– ١

 وكان هذا الخدیو مفتونا بالغرب وكان امله ،م١٨٨٣اسماعیل القانون الفرنسي سنة 

 .)٢٨(ان یجعل من مصر قطعة من اوروبا

عة االسالمیة ثـم بـدا التـدرج م كانت االحكام وفق الشری١٧٩١ حتى سنة : الهند– ٢

 وانتهــت تمامــا فــي اواســط القــرن ،مــن هــذا التــاریخ اللغــاء الــشریعة بتــدبیر االنجلیــز

  .التاسع عشر

   الغــــــــــــــاء الــــــــــــــشریعة االســــــــــــــالمیة عقــــــــــــــب االحــــــــــــــتالل الفرنــــــــــــــسي : الجزائــــــــــــــر– ٣

 .)٢٩(م١٨٣٠سنة 

  .م١٩٠٦ ادخل القانون الفرنسي فیها سنة : تونس– ٤

  .م١٩١٣نون الفرنسي فیها سنة  ادخل القا: المغرب– ٥

 لبست ثوب العلمانیة عقب الغاء الخالفـة واسـتقرار االمـور تحـت سـیطرة : تركیا– ٦

  . وان كانت قد وجدت هناك ارهاصات ومقدمات سابقة،مصطفى كمال أتاتورك
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 وتــم تثبیــت اقــدام ، الغیــت الــشریعة ایــام الغــاء الخالفــة العثمانیــة: العــراق والــشام– ٧

  .الفرنسیین فیهمااالنجلیز و

  . فیها حكومات نصرانیة امتلكت السلطة بعد رحیل االستعمار: معظم افریقیا– ٨

  . دولة علمانیة: اندونیسیا ومعظم بالد جنوب شرقي اسیا– ٩

 الحــزب القــومي ، حــزب البعــث: انتــشار االحــزاب العلمانیــة والنزعــات القومیــة– ١٠

  .)٣٠( النزعة الفرعونیة القومیة العربیة،السوري

   وسائل نشر العلمانیة:المطلب الرابع

حـــرص الغـــرب منـــذ وطئـــت اقدامـــه التـــراب االســـالمي علـــى نـــشر العلمانیـــة   

 مكــان الــسلطة )النخبــات الوطنیــة( وحــین ورثــت النخبــات االجنبیــة ،بــأكثر مــن ســبیل

 ووضـعت خبراتهـا ،وبوأتها كراسیها حرصـت علـى زیـادة نـشر العلمانیـة بكـل الوسـائل

  .والتكنولوجیة لتحقیق هذه الغایة )العلمیة(

ومـــن ثـــم فلـــم یكـــن غریبـــا ان نـــسمع عـــن بـــالد اســـالمیة متخلفـــة مـــن الدرجـــة   

 قبل ان تمحوا من ابناءها االمیة التي تربو )التلیفزیون( تدخل فیها ،الثالثة او الرابعة

بــل اننــا نــسمع عــن ادخــال التلیفزیــون الملــون . .علــى الثمــانین او التــسعین فــي المائــة

  .ي بالد متخلفة جدا واحیانا فقیرة جداف

 فـي : ثانیـا، فـي التعلـیم:امـا مجـاالت نـشر العلمانیـة ووسـائلها فقـد كانـت اوال  

  . في القانون: ثالثا، صحافة واذاعة وتلیفزیون وسینما ومؤلفات،االعالم

 ان التعلـــیم الـــوطني عنـــدما قـــدم االنجلیـــز الـــى مـــصر كـــان فـــي قبـــضة : التعلـــیم:اوال

!!  والتــي كانــت اســالیبها الجافــة القدیمــة ،االزهریــة الــشدیدة التمــسك بالــدینالجامعــة 

تقــف حــاجزا فــي طریــق اي اصــالح تعلیمــي وكــان الطلبــة الــذین یتخرجــون فــي هــذه 

وال یــصیبون اال !! الجامعــة یحملــون معهــم قــدرا عظیمــا مــن غــرور التعــصب الــدیني 
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طـویر االزهـر عـن طریـق حركـة  فلـو امكـن ت،قدرا ضئیال من مرونة التفكیـر والتقـدیر

 .)٣١(تنبعث من داخله لكانت هذه خطوة جلیلة الخطر

ولكــن اذا بــدا ان مثــل هــذا االمــل غیــر متیــسر تحقیقــه فعندئــذ یــصبح االمــل 

محــصورا فــي اصــالح التعلــیم الالدینــي الــذي ینــافس االزهــر حتــى یتــاح لــه االنتــشار 

 وامـا ان ، فامـا ان یتطـور:رین وعندئذ فسوف یجد االزهر نفـسه امـا احـد امـ،والنجاح

وفـــي اثنـــاء الجـــزء االخیـــر مـــن القـــرن ( : ویقـــول المستـــشرق جـــب،)٣٢(یمـــوت ویختفـــي

التاسع عشر نفذت هذه الخطة ألبعـد مـن ذلـك بإنمـاء التعلـیم العلمـاني تحـت اشـراف 

  .)٣٣()االنجلیز في مصر والهند

القـدس  یقـول علـى جبـل فـي )زویمـر(ویقول ایضا زعیم المبـشرین النـصارى 

لقد قبـضنا ایهـا االخـوان ( :م١٩٣٥/ه١٣٥٤ابان االحتالل االنكلیزي لفلسطین سنة 

فــي هــذه الحقبــة مــن الــدهر مــن ثلــث القــرن التاســع عــشر الــى یومنــا هــذا علــى جمیــع 

برامج التعلیم في الممالك االسالمیة وانكم اعددتم نشئا فـي دیـار المـسلمین ال یعـرف 

 ولم تدخلوه في المسیحیة ، واخرجتم المسلم من االسالمالصلة باهللا وال یرد ان یعرفها

وبالتــــالي جــــاء النــــشئ االســــالمي طبقــــا لمــــا اراده لــــه االســــتعمار المــــسیحي ال یهــــتم 

 فـاذا تعلـم ،بالعظائم ویحب الراحة والكسل وال یعرف همـه فـي دنیـاه اال فـي الـشهوات

ي ســبیل الــشهوات فللــشهوات واذا جمــع المــال فللــشهوات وان تبــوأ اســمى المراكــز ففــ

  .)٣٤()یجود بكل شيء

  فهـو مـا لجــأ الیـه مــن :امـا الــسبیل االول. .وكـان لـه فــي ذلـك اكثـر مــن سـبیل

  .حصر التعلیم الدیني وحصاره مادیا ومعنویا
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ــیم الالدینــي فــي مواجهتــه  فأمــا الحــصر والحــصار المــادي فقــد كــان یفــتح التعل

ـــشرقین  ـــه بعـــض المست ـــیم العلمـــاني تحـــت بإنمـــا(وتـــشجیعه وهـــو مـــا اشـــار الی ء التعل

 وتــم مــع ذلــك تــضییق المــوارد المادیــة علــى ،)االشــراف االنكلیــزي فــي مــصر والهنــد

  .ٕالتعلیم الدیني واغدافها على التعلیم الالدیني

وامــا الحــصر والحــصار المعنــوي فهــو مــا لجــأ الیــه مــن تتغیــر وســخریة بطالــب 

لمـــواد االخــرى فــي كــل شـــيء العلــم الــدیني وبأســتاذه وبالتفرقـــة بــین أســتاذي الــدین وا

تفرقة مرسومة مقصودة ثم بالتفرقة بین خریج المعاهـد والكلیـات الدینیـة وبـین زمالئـه 

 الكلیات االخرى فمناهج المعاهد والكلیات الدینیة محدودة متواضـعة فـي المظهـر في

  . ومناصب المعاهد والكلیات االخرى عدیدة كثیرة فارهة المظهر واالجر،وفي االجر

 فكـــان االبتعـــاث الـــى الخـــارج الـــى الـــدول الغیـــر اســـالمیة :الـــسبیل الثـــانيوامـــا 

فهـــو أوال یزیـــد طالـــب التعلـــیم العـــام .وحقـــق ذلـــك االبتعـــاث نتائجـــه البـــاهرة المقـــصودة

جهالــة بدینــه وقیمــه ومثلــه ویزیــده تعلقــا بقــیم الغــرب او الــشرق ومثلــه وهــو مــن ناحیــة 

یر الطبـع مــع الــزمن طبعــا وینــسلخ اخـرى یبــدأ بتطبیعــه بطبــاع غیـر اســالمیة ثــم یــص

الطالـب مــن حیــث ال یــشعر حتــى مــع تقالیــده فــي الملــبس والمأكــل والمــشرب وطریقــة 

 وربما اكثر من الغربي او الـشرقي ومثـل ذلـك الـشیخ ،التعامل ویغدوا غربیا او شرقیا

) ١٨٣١-١٨٢٦(رفاعـــة رافـــع الطهطـــاوي الـــذي ابتعـــث الـــى بـــاریس خمـــس ســـنوات 

الذي تتالحق فیه االجساد وتخـتلط االنفـاس ( بان الرقص الغربي لیعود بعدها یصرح

 ثـم ینـادي بالفرعونیـة )اي الفتوة( بان هذا الرقص لون من الشلبنة )وتتالقى النظرات

  .)٣٥( ینادي بها بدیال عن االسالم)وهي في میزان االسالم جاهلیة وعصبیة(

ة فـي مـصر وفـي ومن بعد رافع كـان طـه حـسین وكتاباتـه فـي مـستقبل الثقافـ  

مــرآة االســالم ومــن قبلهــا فــي الــشعر الجــاهلي ال تحتــاج الــى تعلیــق لكــل ذي بــصر 

  .اسالمي
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  :ومع طه حسین قاسم امین الذي نادى في مصر بتحریر المرآة

 هو انتـشار المـدارس االجنبیـة فـي الـبالد االسـالمیة وقـد :واما السبیل الثالث  

  .كان في البدایة سبیال لتنصیر المسلمین

 فقد كان تمییع المناهج االسالمیة باسم التطویر ولم یكن :واما السبیل الرابع  

  االمــــر قاصــــرا علــــى منــــاهج المعاهــــد والكلیــــات الدینیــــة ان االمــــر امتــــد الــــى منــــاهج 

ــیم العــام وصــاحبها ســوء اختیــار معلــم الــدین الــذي كثیــرا مــا یكــون )الــدین(  فــي التعل

  . والسخر منهمتعمدا لیورث في الالشعور كراهیة الدین

 فقـــد كـــان نـــشر االخــتالط بـــین الجنـــسین فـــي :امــا الـــسبیل الخـــامس واالخیــر

مراحــل التعلــیم وقــد بــدأوا بهــا فــي الجامعــات فــي اكثــر الــبالد االســالمیة تحــت دعــوى 

التقدم والتمدین ونشر الروح الجامعیة وكـان التمـدن والتقـدم ونـشر الـروح الجامعیـة ال 

  .)٣٦(وتأجیج سعار الشهوة في سن الشباب الملتهبیتم اال بإشعال نار الغرائز 

وقــالوا فــي تبریــر االخــتالط الكثیــر فقــد قــالوا ان االخــتالط یــشذب الغریــزة ویهــذ 

  : واثبت العلم ان االختالط ال یخلوا من احد االمرین،بها

اما ان یشبع البرود الجنسي بین الجنسین وهذا مرض تشكوا منه بعض الـبالد 

  .یات المتحدة االمریكیةوفي مقدمتها الوال

 وهو ما تؤكده تجربة القط والفـأر ،واما ان یؤجج سعار الجنسین ویزید لهیبه

 وظال یـأكالن سـویا ،الذین اتیا بهما وهما رضیعان ثم وضعا في قفص صغیر واحد

 حتــى اذا جــاء موعــد ظهــور الغریــزة ولكــل غریــزة موعــد انقــض القــط ،مــن طبــق واحــد

 .)٣٧(ع له عشرة طالت وال اختالط دامعلى الفار فأكله فلم تشف

وتــزداد المهزلــة حــین یجعلــون هــؤالء المــراهقین مدرســات لتمتــد النیــران مــا بــین 

التالمیـذ والمدرسـات فتهــدم قیمـة احتــرام المـدرس مـع مــا ینهـدم مــن قـیم بــاالختالط او 

  .مع االختالط
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 االن وقد سبق خطـوة االخـتالط فـي الـدول االسـالمیة المتقدمـة خطـوة تمـر بهـا

 وتعلیم البنت في حد ، وهو التوسع في تعلیم البنات)غیر المتقدمة(الدول االسالمیة 

ذاتــه قــد ال یكــون هــو مــصدر قلــق ولكــن التوســع فــي هــذا التعلــیم مــن غیــر تخطــیط 

 ذلك ان انكار اختالف فطـرة المـرأة عـن الرجـل غبـاء ،اسالمي هو مصدر القلق كله

ومــن ثــم وجــب اخــتالف المنــاهج وفقــا لهــذا  ،او تغــاب فــال شــك فــي هــذا االخــتالف

 كـذلك یـسبق ، ووجـب اخـتالق مجـاالت العمـل كـذلك تبعـا لهـذا االخـتالف،االختالف

 او كـشف الحجـاب عنهـا )المـسلمة(خطوة االخـتالط خطـوة اخـرى وهـي تعریـة المـرأة 

كذلك تحت دعاوى التحرر والتمدین وما حدث في الكویت الشقیقة منذ سنوات أقرب 

 كانــت الكویــت وهــي جــزء مــن الجزیــرة العربیــة تفــرض عاداتهــا االســالمیة  لقــد،مثــل

 وكــان اخــر مــا قدمتــه الكویــت المــسلمة احراجــا لــضیف كبیــر ،الحجــاب علــى المــرأة

مـــسلم ان رقـــصت فتیاتهـــا المراهقـــات بمالبـــس قـــصیرة تكـــشف عـــن افخـــاذهن وبـــأداء 

مــا بعــد منتــصف متكــسر مثیــر امــام الــضیوف الكبــار الــذین امتــدت بهــم الجلــسة الــى 

 وهكذا یسبق التحرر االختالط لیزول الحیاء قبـل االخـتالط فیـسقط اكبـر مـانع ،اللیل

 مـــع ذلــك الــضجیج الهائــل مـــن حولــه ومــع ذلــك التخریـــب ،یحــول دون اشــعال النــار

 فـي التعلـیم تكتیكـا مرحلیـا مارسـه اعـداء )االزدواجیـة( وهكذا مثلت ،الهائل من داخله

  .)٣٨(مي المسكیناالسالم في الشرق االسال

  : العلمانیة في االعالم:ثانیا

العلمانیــة فــي التعلــیم اقــدم واخطــر والعلمانیــة فــي االعــالم أعــم وأشــمل ومــن   

 ان التعلــیم قــد یخاطــب االالف بمناهجــه لكــن االعــالم یخاطــب ،هنــا تكمــن خطورتهــا

سموعة المالیین ببرامجـه واكثـر هـذه المالیـین سـاذجة تـؤثر فیهـا الكلمـة مقـروءة او مـ

  .او منظورة
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كشجرة طیبة اصلها ثابـت وفرعهـا فـي الـسماء تـؤتي (فان كانت طیبة كانت   

كـشجرة ( وان كانـت خبیثـة كانـت ،)٢٥ – ٢٤، ابـراهیم  ()اكلها كل حـین بـإذن ربهـا

 من هنا كان اهتمـام ،)٢٦، ابراهیم ()خبیثة اجتثت من فوق االرض ما لها من قرار

 وامــا ان ،مــا ان ترتفــع بــالمؤمن الــى معیــة ســید الــشهداء فأ،االســالم بالكلمــة وامانتهــا

 ان : ولألســففإننا نــستطیع باطمئنــان ان نقــرر،تهــوي بقائلهــا فــي النــار ســبعین خریفــا

وسائل االعالم المختلفة من صحافة واذاعة وتلیفزیون وسینما مـسخرة الیـوم إلشـاعة 

رتــب علــى ذلــك مــن الفاحــشة واالغــراء بالجریمــة والــسعي بالفــساد فــي االرض بمــا یت

 اســاس )العقیــدة واالخــالق(وهمــا ... خلخلــة للعقیــدة وتحطــیم لألخــالق والقــیم والمثــل

 .)٣٩(لبناء االسالم فاذا انهدم االساس فكیف یقوم البناء ؟؟

وتتفاوت درجات الفساد في وسائل االعالم تبعا لهذه الوسائل فهي في الـسینما 

 كــذلك تتفــاوت درجــات الفــساد بــین اقطــار ،أشــد یلیهــا التلیفزیــون واالذاعــة والــصحافة

 ولربمـا كـان الفـساد فـي بـالد ال تجـاهر بـه اشـد مـن : قد یقول قائل،االسالم المختلفة

 فبهــا الزنــا واللــواط واكــل الربــا وشــرب الخمــر وغیــر ذلــك مــن ،بــالد اخــرى تجــاهر بــه

لـیس  وقد یكـون عالجـه واجبـا ،و قد یكون هذا صحیحا ال یماري فیه عالم،المنكرات

 وانمــا عــن طریــق التربیــة الــصحیحة والعــالج االجتمــاعي ،عــن طریــق الحــدود وحــدها

بالقـــدوة واألخـــذ علـــى یـــد المفـــسدین مهمـــا كـــان مركـــزهم حتـــى ال ، بوســـائله المختلفـــة

  .تصیر الحدود قصرا على الضعیف دون الشریف

ولیعلم النـاس مـا تفعلـه الـصحافة فـي بـالد المـسلمین نختـار اربعـة امثلـة مـن   

م ذكر ١٩٢٦مقال نشر بجریدة السیاسة االسبوعیة بالقاهرة سنة ) أ (:واریخ مختلفةت

 وقــــد تلقــــى ،فیــــه كاتــــب المقــــال ان بعــــض الفتیــــات التركیــــات یــــشبهن فتیــــات اوروبــــا

ان المـــراة (بعــضهن العلــم فــي الكلیـــة االمریكیــة بالقــسطنطینیة وذكـــرت واحــدة مــنهن 

 واننـا نعـیش الیـوم مثـل نـسائكم ،ي ظـالمالتركیة الیـوم حـرة فلـن تـسیر فـي الطرقـات فـ



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 
 
 

١١٥٩
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 )العوملة ، العلامنية ( أساليب الغزو الفكري  

االنجلیزیات تلبس احدث االزیاء االوربیة واالمریكیة ونرقص ونـدخن ونـسافر وننتقـل 

  ).بغیر ازواجنا

م استــضافت اســرة تحریــر االهــرام فیلــسوف الوجودیــة ١٩٦٦/ه١٣٨٦فــي ســنة ) ب(

  .سارتر وعشیقته التي تعیش معه في الحرام ویجهر بهذا الفجور والفساد

  

ویبلــغ الفجــور فــي الــسبعینات اقــص مــداه حــین تنــشر جریــدة االهــرام عــن ضــبط ) ج(

 وتنــشر عــن ،بیــوت للــدعارة فیهــا نــساء مــن بیــوت لــم یكــن یــسمع عنهــا مــن قبــل ســوء

 .)٤٠(ضبط تلمیذات صغیرات في هذه البیوت

م تحقیـق صـحفي فـي سـبع ١٩٧٦وفي احـد اعـداد جریـدة النهـضة الكویتیـة سـنة ) د(

رة مطرزة بـصورة مثیـرة لفتیـات شـبه عاریـات وتحـت عنـاوین بـارزة كتـب صفحات كبی

 ، معاكــــسات، مغــــازالت، حــــصاد المعاكــــسات فــــي اســــواق الكویــــت:بــــالخط العــــریض

سـألت احـدى الـصحفیات بعـض فتیـات . . ارقـام تلیفونـات، اشـارات، نظـرات،همسات

أسـلوب الكویت الالتي ادلینبأسمائهن كاملة وقصصن مـا یحـدث لهـن مـن تحرشـات ب

مكشوف حتى ان احداهن لم تستح ان تصرح ان بائع االحذیة في كل مرة یقیس لها 

 ،الحـذاء او یخلعـه بتحـسس ســاقیها كمـا ان بـائع المالبـس یمــسك خـصرها بكلتـا یدیــه

وال نــدري مــاذا یــستفید القــاريء المــسلم مــن مثــل هــذه التحقیقــات اال تــزیین االنحــالل 

 .)٤١(موالتهوین من امره وتعلیم من یتعل

ونختم القول بالتنویه بمـا اوصـى بـه المـؤتمر العـالمي لتوجیـه الـدعوة واعـداد 

 منـددا بحـال االعـالم م بمدینـة رسـول اهللا ١٩٧٧/ه١٣٩٧الدعاة المنعقد في عـام 

وینــدد المــؤتمر بــالهوة الــسحیقة التــي تــردى فیهــا اعالمنــا وال ( :فــي الــبالد االســالمیة



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 
 
 

١١٦٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )العوملة ، العلامنية ( أساليب الغزو الفكري  

 به او علیه او عن جهل مـنهم فبـدال مـن ان یكـون یزال یتردى عن علم من القائمین

 ومنــار اشــاع للحــق صــار صــوت ،االعــالم فــي الــبالد االســالمیة منبــر دعــوة للخیــر

وســكت القــادة فــأقروا بــسكوتهم او جــازوا ذلــك فــشجعوا وحمــوا . .افــساد وســوط عــذاب

اة  ولـم یعـد االمـر یحتمـل الـسكوت مـن الـدع،وزلزل الناس في ایمانهم وقیمهم ومثلهم

  .)٤٢()الى الحق

  : العلمانیة في القانون:ثالثا

ــــي االرض خیــــر ألهــــل االرض مــــن ان یمطــــروا اربعــــین (   ــــه ف حــــد یعمــــل ب

  . هذا مثل ألهمیة الجانب القانوني في االسالم)صباحا

 البــد ان تكــون كــذلك فــي الــشرائع وكمــا ،وكمــا تكــون طاعــة اهللا فــي الــشعائر

 هــذه كتلــك الن ،ك اشــراك بــاهللا فــي الــشرائعیكـون اشــراك بــاهللا فــي الــشعائر یكــون كـذل

ــــد اهللا ــــة تولــــدها ، والرهــــب الزم كالرغــــب فــــي اقامــــة شــــریعة اهللا،كــــال مــــن عن  والرهب

 واالثنـــان یتحققـــان اذا كـــان الحكـــم لإلســـالم وكـــان ، والرغبـــة تولـــدها القـــدوة،الـــسلطة

حكامه من المسلمین من اجل ذلك كله كان حـرص اعـداء االسـالم علـى ابعـاده عـن 

 ومــن ثــم لیبقــى مجــرد هیكــل اقــرب ، والرغبــة، الرهبــة،جــال الــسلطة لیحرمــوا االســالمم

 .)٤٣(الى الموت منه الى الحیاة

   العلمانیة بین الغرب والشرق:المطلب الخامس

لــم یكــن غریبــا فــي العــرب ان تجــد العلمانیــة مكانهــا فقــد فــرض ذلــك ظــروف   

لــى شـــعوب العــرب المختلفـــة العــرب نتیجــة تـــسلط الكنیــسة وتحالفهــا مـــع الظــالمین ع

ووقوفهـــا علـــى وجـــه كـــل تفـــتح فكـــري او كـــشف علمـــي وتجاوزهـــا ذلـــك الحجـــر علـــى 

العقول الى حجر اخطر على القلوب حین فرضت صكوك الغفران وقرارات الحرمان 

  !!وراحت تتاجر بها وتتخذها وسیلة للكسب الحرام 



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 
 
 

١١٦١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )العوملة ، العلامنية ( أساليب الغزو الفكري  

 االالف وغرقــت اوروبــا فــي دمــاء ضــحایا الكنیــسة حیــث ســقطت المئــات بــل  

 واذا ، غیـر مـن غیبـوا فـي غیاهـب الـسجون،تحت مقاصل محـاكم التفتـیش ومـشانقها

كانـت سـنة اهللا فـي الكـون ان لكـل فعـل رد فعـل مـساویا لـه فـي القـوة ومـضادا لـه فــي 

 فلقــد وقــع الــصراع صــراع العلــم مــع الكنیــسة وانتهــى بــإعالن العلمانیــة التــي ،االتجــاه

  !!ص سلطان الكنیسة داخل جدرانها  وتقل،تعني فصل الدین عن الدولة

وفضال عن ان ظروف اوروبا التاریخیة كانت تبرر انتشار العلمانیة وفصل   

ــدین عــن الدولــة ـ فلقــد كانــت ظــروف الدیانــة المــسیحیة بعــدما ادخــل علیهــا مــن  ال

كانـت ظـروف الدیانـة المـسیحیة تـسمح كـذلك بوجـود ،تحریف كـان الیهـود وراء اكثـره 

  .ب الدینعلمانیة الى جان

 ولـیس ،ولیس غریبـا بعـد ذلـك ان یكـون الیهـود وراء فـصل الـدین عـن الدولـة

غریبــا بعــد ذلــك ان نــسمع ان الــدین الــذي حــبس داخــل جــدران الكنیــسة قــد جــرى فیــه 

 حتى صارت الصالة تؤدى على انغـام الموسـیقى ثـم تعقبهـا حفـالت الـرقص ،تطویر

 تحــت ســمع ،ن الدافئــة والــساخنةبــین الجنــسین تحــت االضــواء الخافتــة وبــین االلحــا

وكانـت اوروبـا قـد بلغـت ، )٤٤(وبصر رجال الدین بل تحت رعـایتهم وتـوجیههم الـسدید

 درجة جعلتها ولو الـى حـین تـستطیع ان تقـیم نهـضة )التكنولوجي(في التقدم العلمي 

 وحین ارید نقل العلمانیة الى الشرق االسالمي ،مادیة بهرت الناس في اكثر االحیان

 غفلـوا عـن ،المسخرون عـن علـم او عـن جهـل غفلـوا عـن هـذه الظـروف جمیعـاغفل 

 ،انــه لــیس فــي ظــروف الــشرق االســالمي التاریخیــة مــا یبــرر فــصل الــدین عــن الدولــة

 اذا صــح التعبیــر للمقابلــة مــع -فلــم یكــن ثمــة اضــطهاد مــن رجــال الــدین االســالمي

 .)٤٥(و العلماء لم یقع اضطهاد من علماء المسلمین للعلم ا-رجال الكنیسة 



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 
 
 

١١٦٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )العوملة ، العلامنية ( أساليب الغزو الفكري  

ولــم یكــن فــي تاریخنــا االســالمي محــاكم تفتــیش وال صــكوك غفــران وقــرارات   

 والــذین انحرفــوا مــن العلمــاء عــن جــادة الــسبیل الــى ممــاألة الحكــام لفظـــتهم ،حرمــان

 والــذین كــانوا لــسان صــدق حملــتهم فــي حنایــا صــدورها ،االمــة وجعلــتهم وراء ظهورهــا

كن الدیانة االسالمیة لتسمح بالفصل بین الدین  كذلك لم ت،وقدمتهم في اول صفوفها

 فـال دیـن بغیـر دولـة وال دولـة ،والدولة الن الدولة في فقه االسالم قسم للدین ال قسیم

 كذلك لم تكن الدیانة االسالمیة لتسمح بقیـام العلمانیـة الـى جـوار االسـالم ،بغیر دین

عمـــل العلمانیـــة فـــي دائـــرة بمقولـــة ان االســـالم یبقـــى داخـــل دائـــرة العقیـــدة والـــشعیرة وت

 وهــــو فـــي هــــذا ال یقبــــل التجزئــــة وال ،الـــشریعة الن االســــالم عقیــــدة وشـــعیرة وشــــریعة

 وال یرضـــى ان یكـــون مـــع اهللا اربـــاب اخـــرون او قیاصـــرة اخـــرون یـــدین لهـــم ،التفرقـــة

 كـــذلك مـــع ،النـــاس فـــي مجـــال الـــشریعة كمـــا یـــدینون هللا فـــي مجـــال العقیـــدة والـــشعیرة

لغـــــرب التـــــي اعتنقهـــــا الحاقـــــدون او الجـــــاهلون فـــــي الـــــشرق التـــــسلیم بـــــصحة نظـــــرة ا

 فلـــم یكـــن الـــشرق االســـالمي قـــد وقـــف علـــى قدمیـــه وبلـــغ التطـــور العلمـــي ،االســـالمي

 .)٤٦(والتكنولوجي الذي بلغه الغرب لیطرح الدین جانبا ویرفع شعار العلمانیة



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 
 
 

١١٦٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )العوملة ، العلامنية ( أساليب الغزو الفكري  

  المبحث الثاني

  عالقة العلمانیة بالدین االسالمي

  لماء االسالم من العلمانیة موقف ع:المطلب االول

االســـالم یـــرفض العلمانیـــة رفـــضا قاطعـــا ســـواء اكانـــت العلمانیـــة بمعنـــى فـــصل 

 فالدولــة فــي االســالم ،الــدین عــن الحیــاة ام بمعنــى الالدینیــةألنها دعــوة ضــد االســالم

ضرورة البد منها وذلك إلنفاذ االحكام الشرعیة وصیانة الحقـوق ووصـول الـدین الـى 

في حفظ الدین والنفوس والعقول واالعراض والمـال وغیرهـا، امـا اذا اهدافه واغراضه 

ابعد االسـالم عـن الحكـم وعطلـت صـالحیاته فستـصبح كثیـر مـن احكامـه وتـشریعاته 

 وذلـك كالجهـاد ،حبرا على ورق ألنه ال یمكن تنفیذ تلك االحكام مـن قبـل الفـرد وحـده

ــ،فــي ســبیل اهللا تعــالى امین الطــرق ونــشر االمــن  وتنفیــذ القــصاص وجبایــة الزكــاة وت

 .)٤٧(وفض الخصومات وما شابه ذلك

 وشـریعة تـدیر جمیـع شـؤون ،ان االسالم جاء عقیـدة تـنظم عالقـة النـاس بـربهم

 واالســالم كمــا یــدل علیــه اســمه هــو ،الحیــاة كلهــا والــدین عنــد اهللا تعــالى هــو االســالم

  .االستسالم هللا بالتوحید واالنقیاد له بالطاعة والخلوص من الشرك

 فلـیس هنـاك جانـب مـن جوانـب ،وقد شملت اوامر اهللا ونواهیه الحیاة باسرها

 واالجتماعیــة ، فحیاتنــا العقدیــة،الحیــاة او شــيء مــن نظمهــا اال وهللا تعــالى فیــه حكــم

 وفـصل لنـا بعـض ، وضع لنا اصول التعامـل فیهـا، واالقتصادیة والسیاسیة،والتربویة

  .)٤٨(جوانبها تفصیال

نـــا علیـــك الكتـــاب تبیانـــا لكـــل شـــيء وهـــدى ورحمـــة وبـــشرى ونزل( (:قـــال تعـــالى

 ]٨٩ :االعراف[) )للمسلمین

  :ویمكن ایضاح وبیان حكم االسالم من العلمانیة كما یلي



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 
 
 

١١٦٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )العوملة ، العلامنية ( أساليب الغزو الفكري  

 وترك العمـل ، العلمانیة من الجانب العقدي تعني التنكر للدین وعدم االیمان به– ١

  .بأحكامه وحدوده وهذا كفر صریح

لتــشریعي تعنــي فــصل الــدین عــن الدولــة او فــصل الــدین  العلمانیــة فــي الجانــب ا– ٢

  . وهذا یعني الحكم بغیر ما انزل اهللا،عن الحیاة كلها

  :وقد فصل علماء العقیدة الحكم بهذا على النحو التالي

 )ســواء اكــان فــردا او مجموعــة( اذا وقـع الحكــم بغیــر مــا انــزل اهللا تعـالى والحــاكم –أ 

 او ان حكم القوانین اصلح واتـم واشـمل ، جدیریرى ان حكم اهللا غیر صالح او غیر

 او اعتقــد ، او اعتقــد ان حكــم القــوانین مــساویة لحكــم اهللا ورســوله،لمــا یحتاجــه النــاس

اعتقــاد مخــرج عــن ، جــواز الحكــم بمــا یخــالف حكــم اهللا ورســوله ونحــو ذلــك فهــو كفــر

 .)٤٩(الملة

 او لغـرض ، او الهوى في نفس صـاحبه، او ضعف، واذا وقع الحكم عن جهل–ب 

 وانه افضل ، احق واصلح واجدر مع االعتقاد بان حكم اهللا تعالى ورسوله ،دنیوي

ــم تقــام الحجــة علــى صــاحبه ،مــن القــوانین الوضــعیة فهــذا كفــر علمــي  او فــسق وظل

 .)٥٠( ویجب على المسلم ان یتوب الى اهللا تعالى ویرجع الیه،ویبین له الحق

ومن لـم یحكـم بمـا انـزل اهللا فاؤلئـك ( (:ویدل على ذلك فهم السلف لقوله تعالى

  .]٤٤ :المائدة[) )هم الكافرون

 لــیس بكفــر ینقــل عــن الملــة بــل اذا فعلــه فهــو بــه :حیــث قــال احــد المفــسرین  

 قـــــــال شـــــــارح ،)٥١(.. وبكـــــــذا وكـــــــذا،كفـــــــر ولـــــــیس كمـــــــن كفـــــــر بـــــــاهللا والیـــــــوم االخـــــــر

اهللا قـد یكـون وهنـا امـر یجـب ان یـتفطن لـه وهـو ان الحكـم بغیـر مـا انـزل :(الطحاویة

 وذلـك بحـسب حـال الحـاكم ، وقد یكون معصیة كبیرة او صـغیرة،كفرا ینقل عن الملة

 او استهان به مع ، وانه مخیر فیه،فانه ان اعتقد ان الحكم بما انزل اهللا غیر واجب

وعلمـه فـي هـذه ،  وان اعتقـد وجـوب مـا انـزل اهللا ،تیقنه انه حكـم اهللا فهـذا كفـر اكبـر



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 
 
 

١١٦٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )العوملة ، العلامنية ( أساليب الغزو الفكري  

   مــــــع اعترافــــــه بانــــــه مــــــستحق للعقوبــــــة فهــــــذا عــــــاص ویــــــسمى الواقعــــــة وعــــــدل عنــــــه

 .)٥٢()كافرا

 االنفالت والفوضى في اشـاعة الفاحـشة : والعلمانیة من الجانب االخالقي تعني– ٣

 وهذا ضالل مبـین وفـساد ،والرذیلة والشذوذ واالستهانة بالدین والفضیلة وسنن الهدى

اب الــــــشرعیة واالخــــــالق  ومــــــن العلمــــــانیین مــــــن یــــــرى ان الــــــسنن واآلد،فــــــي االرض

 .)٥٣( وهذا تصور جاهلي منحرف،االسالمیة انما هي تقالید موروثة

ان العلمانیــة فــي حكــم االســالم دعــوة مرفوضــة ألنهــا دعــوة الــى حكــم الجاهلیــة 

 واهللا تعـالى یقـول فـي محكـم كتابـه ، ال بمـا انـزل اهللا،اي الى الحكم بما وضـع البـشر

الحق مصدقا لما بین یدیـه مـن الكتـاب ومهیمنـا علیـه وانزلنا الیك الكتاب ب( (:العزیز

فــاحكم بیــنهم بمــا انــزل اهللا وال تتبــع اهــواءهم عمــا جــاءك مــن الحــق لكــل جعلنــا مــنكم 

 :المائدة[) )شرعة ومنهاجا ولو شاء اهللا لجعلكم امة واحدة ولكن لیبلوكم في ما اتاكم

٤٨[.  

  :ومن اآلیات المبینة ألصول الدین وقواعده

فبما رحمة من اهللا لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب النفـضوا ( (:ىقوله تعال

من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في االمر فاذا عزمت فتوكل علـى اهللا 

  .]١٥٩ :ال عمران[) )ان اهللا یحب المتوكلین

فـال وربـك ال یؤمنـون حتـى یحكمـوك فیمـا شـجر بیـنهم ثـم ال ( (:وقوله تعالى  

  .] ٦٥ :النساء[) )م حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیمایجدوا في انفسه

  :ومن نصوص السنة التي تتعلق بالحكم ما یلي

مــن اطــاعني فقــد اطــاع اهللا ومــن عــصاني فقــد ( (: قــالصــح عــن النبــي 

 .)٥٤()) ومن یطع االمیر فقد اطاعني ومن یعصي االمیر فقد عصاني،عصى اهللا



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 
 
 

١١٦٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )العوملة ، العلامنية ( أساليب الغزو الفكري  

 ، فــــي عــــسرك ویــــسركعلیــــك الـــسمع والطاعــــة( (: قــــالصـــح عــــن النبــــي 

اذا خرج ثالثة ( (: قالروى عن النبي ، )٥٦( )) علیك)٥٥( واثرة ،ومنشطك ومكرهك

 . بذلك حتى ال یقع بینهم خالفوقد امر النبي ، )٥٧() )في سفر فلیؤمروا احدهم

 العوامــل الفكریــة التــي ســاهمت فــي اخــصاب االرضــیة التــي :المطلــب الثــاني

  قامت علیها العلمانیة

القول ان العلمانیة احدى الصور الفجه النفصال السلطان عـن القـران یمكن   

 وقـد بـدا هـذا االنفـصال التـدریجي بـشكل خافـت بعـد الخالفـة الذي اخبر بـه النبـي 

 حیـــث تغیـــرت ،الراشـــدة اثـــر انفـــصال اهـــل العلـــم والتقـــوى عـــن اهـــل الـــسلطان والغلبـــة

ون مرجعیــة لالمــة وفــي معــاییر اختیــار اصــحاب الــسلطان وان بقــي اهــل العلــم یمثلــ

 ولكـن هـذا االنفـصال لـم یكـن فـي مبـدا امـره ،كثیر مـن االحیـان الهاللـسطان انفـسهم

انفـــصاال عـــن االفكـــار والتـــصورات والعالقـــات والتـــشریعات االســـالمیة بقـــدر مـــا كـــان 

 وان قـدر وحـدث انجـراف مـا فـي ، التنفیـذ)جهـاز( التقـصیر و )جهـاز(انفصاال بـین  

 ولكــن لــم یتعــد ،ع فــي دائــرة االجتهــاد الخطــا او الهــوى والمعــصیةالتنفیــذ فانــه كــان یقــ

الــى دائــرة التــصورات واالفكــار وتغییرهــا بغایــة ایجــاد مــسوغ وتــشریع لهــذا االنحــراف 

 بعض )التراث الفكري االسالمي(وتعد بواكیر . والتعدي كما هو حادث في العلمانیة

 الصحیح حیـث سـاهمت الـى الجذور العمیقة لتصورات ومفاهیم منحرفة عن االسالم

  .)٥٨(حد كبیر في اخصاب االرضیة الفكریة التي عملت علیها العلمانیة

 االثــر الــذي تركتــه الفلــسفة الیونانیــة والفارســیة والهندیــة علــى فكــر :فمــن ذلــك

 حیث شاع عندهم تقـدیم العقـل علـى النقـل عنـد تـوهم ،بعض الفرق وخاصة المعتزلة

ــــك اصــــال ،تعارضــــهما ــــى عــــدوا ذل  فكــــانوا ینكــــرون مــــا ،مــــن اصــــول االســــتدالل حت

 بحیــث تــصورهم لهــذا ،یــستطیعون مــن االحادیــث النبویــة التــي تتعــارض مــع المعقــول

 ،المعقــول بــدعوى عــدم ثبوتهــا او عــدم حجیتهــا لكونهــا احادیــث احــاد ال تفیــد الیقــین

وهـــذه الفكـــرة فـــي احـــد جوانبهـــا مـــن شـــانها تـــضییق نطـــاق النـــصوص الـــشرعیة ومـــا 
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
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ا لحساب توسیع مجال عمل العقل الذي اخذ یحتل مكانة النصوص فـي یستنبط منه

 اذ تعـانق انحـراف : ثم كان للـصوفیة نـصیب مـن هـذا االخـصاب،منهجیة االستدالل

 حیـــث تحـــول مفهـــوم الزهـــد ، عنـــد المتـــصوفة)القـــضاء والقـــدر( و )العبـــادة(مفهـــومي 

جابي اخـذ شـكل االیجابي الذي كان علیه الـسلف علـى یـد المتـصوفة الـى سـلوك انـس

 وامـا مـن انـصرف الـى ، فـي مـسجد او زاویـة او خلـوة او حتـى كهـف)للعبـادة(التفرغ 

 ،معالجة شؤون الدنیا فقـد كـان ینظـر الیـه عنـد هـؤالء علـى انـه انـصرف عـن العبـادة

وكمــا ان اضــطراب العالقــة بــین العقــل والنقــل عنــد المعتزلــة الــذي تطــور الحقــا عــن 

 نجد هنا على ید المتـصوفة ، العالقة بین العلم والدین الى اضطراب في)التنویریین(

 فمـن اراد الـدین واالخـرة ،عالقة متنافرة غریبة بین الدین والدنیا او بین االخرة والـدنیا

 كمــا ان مــا روجــه الــصوفیة عــن الفــرق بــین الحقیقــة ،فلــه المــسجد ال شــان لــه بالــدنیا

لت مـن الـدین تحـت مـضلة ادعـاء والشریعة كان بابا واسعا لالنسالخ من الشرع والتف

 وكذلك بعض االراء االصولیة الفقهیة الـشاذة او االسـتخدام الـسيء لـبعض ،)الوالیة(

نــسخ القیــاس واالجمــاع للقــران ( فقــد نــاقش الفقهــاء مــسالة ،االصــول والقواعــد الفقهیــة

 .)٥٩()والسنة

 االنحــراف عــن ضــوابط بعــض االصــول والقواعــد الفقهیــة :كمــا ســاهم فــي ذلــك

 الخـــروج باالستحـــسان والمـــصالح المرســـلة مـــن كونهـــا المـــصالح الـــشرعیة الـــى :ثـــلم

  .)٦٠(المصالح یرتزیهاالمتنفذون حسب عقولهم واهوائهم

 لیكــــون العــــرق )العــــادة محكمــــة(ومثــــل االنحــــراف بنظریــــة العــــرق او قاعــــدة   

  .والعادة هما االصل الذي یقدم على ما سواه

 ،هــاد منــذ اواخــر القــرن الرابــع الهجــري اغــالق بــاب االجت:ومــن هــذه العوامــل  

وهذا االغالق وان كان دافعه حسن النیة حتى ال یـدعي فـي دیـن اهللا مـن لـیس اهـال 

 فهـو وان كـان فیـه نـوع مـن اعـالء لقـدر ،للنظرة واالجتهاد اال ان آثاره كانت عظیمـة

عقــول علمــاء الــسلف واجتهــاداتهم اال ان فیــه نوعــا مــن الحجــر علــى الكتــاب والــسنة 



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 
 
 

١١٦٨
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 )العوملة ، العلامنية ( أساليب الغزو الفكري  

وتقلـــیص المعـــاني والحكـــم المـــستنبطة منهمـــا بمـــا ال یتجـــاوز مـــا قالـــه هـــؤالء العلمـــاء 

 وفـــي عـــصر الدولـــة العثمانیـــة عنـــدما تطـــورت الحیـــاة اكثـــر كانـــت الحاجـــة ،االجـــالء

ــم یقــدموا فــي الوقــت نفــسه ،ملحــة لفــتح بــاب االجتهــاد  ولكــن العلمــاء رفــضوا ذلــك ول

لـــة او یبـــدوا االســـتعداد لتهیئـــة مـــن یكونـــون اهـــال لهـــذا االجتهـــاد عنـــدها الحلـــول البدی

 :اسـتغل رواد العلمانیـة االوائــل ومـن یریــدون الكیدباألمـة الفرصـة وتقــدموا هـم بالبــدیل

  .التغریب والعلمانیة

ان هــذه العوامــل والمــؤثرات رغــم وجودهــا فــي مــسیرة االمــة اال انهــا لــم تكــن   

 ذلك الن العوامل المساعدة التـي تحـت هـذه ،ن االخیرینعناصر فاعلة اال في القرنی

 ومن ابـرز هـذه العوامـل ،العناصر على التفاعل لم تكن متوفرة قبل ذلك بشكل كاف

او ( وتوجـه الغـرب الـى الغـزو الفكـري مـع ، الهزیمة النفسیة لدى المسلمین:المساعدة

  .)٦١(یة طویلة الغزو العسكري الذي ثبت اخفاقه وحده عبر حروب صلیب)بدال من

  :كیفیة تأثیر هذه العوامل -

  یــــــرى بعــــــض البــــــاحثین ان الــــــشرارة االولــــــى لهــــــذا التوجــــــه الغربــــــي الــــــصلیبي 

 ه٦٦٩-٦١١/م١٢١٤-١٢٧٠ إتقـدت فـي فكـر لـویس التاسـع )الغزو بالفكر والقیم(

 فحینمـا هـزم ،ملك فرنسا وقائد اخر حملتین صلیبیتین كبیرتین على العالم االسالمي

اتیحـت لـه فرصـة ه٦٤٨/م١٢٥٠ الصلیبیة السابعة واسر بالمنصورة سنة في الحملة

 للعــــالم )ســــلمي( فوضــــع مخططــــا مــــن اربعــــة محــــاور لغــــزو جدیــــد،التامــــل والتــــدبر

م علـى ١٦٧١/ه١٠٨٢ وقـد نـشط هـذا المخطـط مجـددا بـدءا مـن عـام ،)٦٢(االسالمي

 بعـــض  الـــذي كلـــف)كـــولبیر (یـــد الملـــك لـــویس الرابـــع عـــشر بواســـطة وزیـــره الـــشهیر 

  .)٦٣(المعتمدین في الشرق بالبحث عن المخطوطات العربیة
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 )العوملة ، العلامنية ( أساليب الغزو الفكري  

 وبعـد ،ففي ارض مصر بدا المخطـط یـدور فـي راس لـویس التاسـع ملـك فرنـسا

 وعلــى ثغــر االســكندریة مــن ارض مــصر نــزل القائــد الفرنــسي ، عــام٥٠٠اكثــر مــن 

 العــالم  علــى)علمانیــة العقــل صــلیبیة القلــب(نــابلیون بونــابرت ینفــذ الحملــة الفرنــسیة 

م ولم تـستغرق هـذه العملیـة عـسكریا اكثـر مـن ثـالث ١٧٩٨/ه١٢١٣االسالمي سنة 

 واهــم مالمــح هـــذا ،ســنوات ولكــن خلفــت وراءهــا زلــزاال كبیــرا كانـــت اعــدت لــه عدتــه

  :الزلزال ما یلي

ــــوده :اوال ــــابلیون وجن ــــة ن ــــالتلبیس بادعــــاء تحلــــي حمل ــــدئت ب ــــة االســــالم  انهــــا ابت بحل

بسم اهللا ( : فقد كان اول منشور لنابلیون متصدرا بما یلي،میةالساوالمباديء واالهداف

  .)٦٤() ال اله اال اهللا ال ولد له وال شریك له في ملكه،الرحمن الرحیم

 )مجـــالس شـــورى( بـــدء تنحیـــة الـــشریعة واحـــالل بعـــض التنظیمـــات والـــدواوین :ثانیـــا

ل ان بعــضها  بــ،مكانهـا وقــد أســندوا معظـم الــدواوین الــى انـاس غیــر علمــاء بالـشریعة

كـــان یراســـه نـــصارى بـــل وصـــل االمـــر الـــى حـــد مناقـــشة الفـــرنج للمـــشایخ فـــي مـــدى 

 .)٦٥(صالحیة احكام شرعیة منصوص علیها في القران ومقارنتها بقوانینهم

 التوجه الى تهمیش القوى االسـالمیة المناهـضة للتبعیـة للقـرب وتنحیتهـا، الـذي :ثالثا

ا وضح التوجه الى تـدجین بعـض المـشایخ تطور بعد ذلك الى محاربة تلك القوى كم

واســتمالة اصــحاب النفــوذ والتــأثیر بــشد وثــاق متــین بیــنهم وبــین الغــرب وادخــالهم فــي 

 محاولــة نــابلیون تقلیــد : ومــن الحــوادث ذات الداللــة علــى ذلــك،نطــاق التبعیــة لفرنــسا

شـــیخ االزهـــر باعتبـــاره رئیـــسا للـــدیوان وشـــاحا یحمـــل الـــوان علـــم فرنـــسا ورفـــض شـــیخ 

  .)٦٦(..زهر لذلكاال
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ـــا ـــة االخـــرى :رابع ـــراز دور النـــصارى واالقلیـــات الدینی  ظهـــر التوجـــه الواضـــح الـــى اب

  .)٦٧(واعالء قدرهم واشراكهم في مراكز التاثیر واتخاذ القرار بصورة ملحوظة

 وشجعوا الفـسقة ، اشاعوا الفجور والتحلل االخالقي بواسطة نسائهم وبغایاهم:خامسا

 وكــــان واضــــحا ،لمین علــــى الخــــوض فیــــه والتــــبجح بــــهوضــــعاف النفــــوس مــــن المــــس

  .)٦٨(حرصهم على اخراج المرأة المسلمة من اطارها المعتاد

 واثـــارة ، تدشــین عهــد النــبش فــي الحـــضارات القدیمــة الــسابقة علــى االســالم:سادســا

 مـع عـد المـسلمین ضـمن الغــزاة ،النعـرات الوطنیـة وروح الفخـر بهـذا الماضـي الــوثني

وان .. . (:هم في احد المنشورات الموجهة الى الـشعب المـصريلمصر فمن ذلك قول

العلوم والصنائع والقراءة والكتابة التي یعرفها الناس في الدنیا اخذت عن اجـداد اهـل 

 فملكــه ، ولكــون قطــر مــصر بهــذه الــصفات طمعــت االمــم فــي تملكــه،مــصر االوائــل

هـــذا احــــد اســـباب بــــذل  و،)٦٩()...اهـــل بابـــل وملكــــه الیونـــانیون والعــــرب والتـــرك االن

جهودهم المعروفة في التنقیب عن االثار الفرعونیة ومن ضمن هـذه الجهـود تأسـیس 

  .معهد االثار الفرعونیة

 ظهور الحملة الفرنسیة بمظهر الدولة الحدیثة من تنظیمـات اداریـة وعـسكریة :سابعا

 بـــل بمظهـــر الحـــرص علـــى الرحمـــة والعـــدل بـــین النـــاس فـــي بعـــض ،وعمـــران مـــدني

  . تلك المظاهر التي بعد عهد المسلمین بها في عهود تخلفهم وانحطاطهم،اناالحی

 وذلــك مــن خــالل ، وضــح اســتعراض الحملــة لقوتهــا العــسكریة وقــدرتها العلمیــة:ثامنــا

مظــاهر الــبطش والتنكیــل واحــراق القــرى والبیــوت واذالل المــسلمین الــذي كــان ابــرز 

 كمـا كـانوا یتعمـدون اظهـار ،م فیـهاحداثه اقتحامهم االزهر بخیولهم وسـكرهم وتغـوطه

ــــین المــــسلمین ــــنهم وب ــــة ،الفــــارق العلمــــي بی ــــاجراء بعــــض التجــــارب الكیمیائی ــــك ب  وذل

  .)٧٠(والفیزیائیة التي كان المسلمون یومها یحارون في تفسیرها
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بإرســال   حــاول نــابلیون ایجــاد قاعــدة دعائیــة لــه ولمبادئــه العلمانیــة التغریبیــة:تاســعا

ارا یــدعوا الــى التغریــب عض االشــخاص لیــشكلوا بعــد عــودتهم تیــ اجباریــة لــب)بعثــات(

 كما عمل على غـزو المـسلمین اجتماعیـا باسـتخدام ،ویغیر من تقالید البالد وعاداتها

  . والتمثیل)الفن(

 ،)مـــصر والـــشام(هـــذه اهـــم مالمـــح الحملـــة الفرنـــسیة علـــى العـــالم االســـالمي   

ج المطلوبـة لقیـام العوامـل المـساعدة ونالحظ في نتائج هذه المالمح انهـا ولـدت النتـائ

 فاذا كان الغزو الفكري المـنظم لـم یظهـر بـصورة كاملـة فـان الحملـة ،بدورها التفاعلي

 فالحملــة الفرنــسیة ،حققــت نجاحــا ملحوظــا فــي الغــزو النفــسي واالجتمــاعي للمــسلمین

اطلقــت قبــل رحیهــا رصاصــة العلمانیــة والتغریــب التــي اصــابت عقــل االمــة بعــد حــین 

 قلبــت االرض الهامــدة واثارتهــا حتــى تهیــات لغــرس : وبعبــارة اخــرى،هــذا الرحیــلمــن 

 فلـــم ترحـــل الحملـــة الفرنـــسیة عـــن مـــصر ،البـــذور الفكریـــة االولـــى للعلمانیـــة والتغریـــب

 بـل خلفـت ورائهـا بـذورا ملقحـه ،مكتفیة بتقلیب االرض االجتماعیة االسالمیة الهامـدة

م ١٨٣٤-١٧٧٦یعـد الـشیخ حـسن العطـار  و،فكریا یمكن استنباتها فـي هـذه االرض

 فقـد انـدمج الـى حـد كبیـر فـي ،نموذجا لهذه الشریحة من المتاثرین فكریا بهذه الحملة

 وفـي الوقــت نفـسه تــولى تعلــیمهم ،الحملــة الفرنـسیة كمــا انـه نقــل عـنهم علــومهم علـوم

لهـــا ان بالدنـــا البـــد ان تتغیـــر احوا( : وهـــو الـــذي اطلـــق قولتـــه الـــشهیرة،اللغـــة العربیـــة

  .)٧١()ویتجدد بها من المعارف مالیس فیها

 حیـث تتلمـذ علـى ،رائـدا مـن رواد النهـضة(لذا یعده العلمـانیون المعاصـرون 

 .)٧٢() ومحمد عباد الطنطاوي،یدیه جیل من الرواد كرفاعة الطهطاوي

  الخالصة في علمانیة العقل صلیبیة القلب



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 
 
 

١١٧٢
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ال اهللا محمــد رســول اهللا ینبغــي علــى المــسلم الــصادق الــذي یــشهد ان ال الــه ا  

ان یتبرا من كل شكل من اشكال العلمنة كبرائته مـن الـشرك والكفـر وااللحـاد والنفـاق 

  .واال فلیخف على نفسه الردة عن االسالم

 الراجــع عــن االســالم :وقــد اتفقــت معــاجم اللغــة العربیــة علــى ان المرتــد هــو  

نــق انفــسنا واهلنــا والمجتمــع  فعلینــا نحــن المــسلمین ان ننتبــه و.والعلمانیــة تبغــي ذلــك

 اذا مــا اردنــا العــودة الــى االســالم الــصافي ،االســالمي باكملــه مــن كــل دعــوة علمانیــة

 التي اطلقها ابو االنبیـاء خلیـل الـرحمن )حنیفا( علینا ان نحقق ما تعنیه كلمة ،النقي

 .)٧٣(ابراهیم علیه السالم علیه وعلى سائر االنبیاء والرسل

انـــي وجهـــت وجهـــي للـــذي فطـــر الـــسموات * ء ممـــا تـــشركون قـــال یـــاقوم انـــي بـــري((

 والــذي امــر اهللا ســبحانه ،٧٩-٧٨ :االنعــام) )واالرض حنیفــا ومــا انــا مــن المــشركین

ثــم اوحینــا الیــك ان اتبــع ملــة ( (: ان یتبــع ملتــهوتعــالى خــاتم انبیائــه ورســله محمــد 

 .]١٢٣ :النحل[) )ابراهیم حنیفا وما كان من المشركین

   صدقه بمصداقیته فامر االمة جمیعا باتباع ملته ري ثم قرن البا

 :ال عمران) )قل صدق اهللا فاتبعوا ملة ابراهیم حنیفا وما كان من المشركین((

٩٥.  

 المیل عن العقائد واالفكار الزائفة مهما كانت والركـون : تعني)حنیفا(وكلمة   

مـا ملـة ابـراهیم حنیفـا قل انني هداني ربي الى صـراط المـستقیم دینـا قی((الى االسالم 

قل ان صالتي ونـسكي ومحیـاي وممـاتي هللا رب العـالمین * وما كان من المشركین 

  .١٦٣-١٦١ :االنعام) )ال شریك له وبذلك امرت وانا اول المسلمین* 

ولكي نحقق ذلك قوال وفعال في ذاتنـا وعقلنـا عقیـدة وسـلوكا فـي الحیـاة علینـا 

 ارج عن االسالم الننا اذا ما علمنا ان اهللا ان نلعن براءتنا من كل نهج ومنهج خ
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مــن * وال تكونــوا مــن المــشركین ((ال نــد لــه علینــا ان نعلــم ایــضا ان ال نــد لمنهجــه 

 .)٧٤( ٣٢-٣١: الروم))الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا كل حزب بما لدیهم فرحون
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  المبحث الثالث

  العولمة

  ًواصطالحا لغة تعریف العولمة:المطلب االول

ــــــةا ــــــة لغ ــــــد:لعولم ــــــي مزی ــــــال، فعــــــل ثالث ــــــة او كلمــــــة : یق ــــــى وزن قولب    عولمــــــة عل

 بكـــسر –ِ ولـــیس الـــى العلـــم ، اي الكـــون– بفـــتح العـــین – نـــسبة الـــى العـــالم )عولمـــة(

 وهـو مـشتق مـن العالمـة علـى مـا ، والعـالم جمـع ال مفـرد لـه كـالجیش والنفـر–العین 

 )دحرجــة(الــشكل فهــو یــشبه  فالعولمــة كالربــاعي فــي ،ِ مــشتق مــن العلــم: وقیــل،قیــل

 فربــــاعي مختــــرع ان صــــح )عولمــــة( امـــا ، ربــــاعي منقــــول)دحرجــــة( لكــــن ،المـــصدر

التعبیــــر وهــــذه الكلمــــة بهــــذه الــــصیغة الــــصرفیة لــــم تــــرد فــــي كــــالم العــــرب، والحاجــــة 

 وهــي تــدل علــى تحویــل الــشيء الــى وضــعیة اخــرى ،المعاصــرة قــد تفــرض اســتعمالها

 واصــبحت الكلمــة دارجــة علــى الـــسنة ،الم وضــع الــشيء علــى مــستوى العـــ:ومعناهــا

 ان العولمـة مـشتقة مـن الفعـل :وقیـل، )٧٥(الكتاب والمفكرین في انحاء الـوطن العربـي

 واســتخدام هــذا االشــتقاق یفیــد ان الفعــل یحتــاج لوجــود )فوعــل( علــى صــیغة )عــولم(

وقــرر مجمــع اللغــة ،)٧٦( اي ان العولمــة تحتــاج لمــن یعممهــاعلى العــالم،فاعــل یفعــل

  .)٧٧(عربیة اجازة استعمال العولمة بمعنى جعل الشيء عالمیا ال

 موجها ، العولمة مصطلح یعني جعل العالم عالما واحدا: العولمة اصطالحا-

وقـــد ، ولـــذلك قـــد تـــسمى الكونیـــة او الكوكبـــة،توجیهـــا واحـــدا فـــي اطـــار حـــضارة واحـــدة

ـــــاب والمفكـــــرین  ـــــق علـــــى العولمـــــة بعـــــض الكت  وهـــــذا )النظـــــام العـــــالمي الجدیـــــد(اطل

 فـــي خطـــاب وجهـــه – االب –المـــصطلح اســـتخدمه الـــرئیس االمریكـــي جـــورج بـــوش 

بعـد اسـبوع واحـد مـن (لالمة االمریكیة بمناسـبة ارسـاله القـوات االمریكیـة الـى الخلـیج 

 وفي معرض حدیثه عن هذا القرار تحدث عن )م١٩٩٠نشوب االزمة في اغسطس 



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 
 
 

١١٧٥
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 وبعـد ذلـك باقـل مـن ،كـل الـشعوب وزمـن للـسالم ل، وحقبة للحریـة، عصر جدید:فكرة

 یكون متحررا من االرهاب واكثر امنـا فـي )نظام عالمي جدید(شهر اشار الى اقامة 

ـــب الـــسالم ـــنعم بالرخـــاء وتعـــیش فـــي ،طل ـــه كـــل امـــم العـــالم ان ت  عـــصر تـــستطیع فی

  .)٧٨(تناغم

ــــوحي هــــذا االطــــالق  ــــان اللفظــــة ذات – النظــــام العــــالمي الجدیــــد –وربمــــا ی  ب

 ولكـــن فـــي الحقیقـــة تـــشمل مـــضامین سیاســـیة واقتـــصادیة ، بتحتـــهمـــضامین سیاســـیة

بمعنـــى اخـــر تـــشمل مـــضامین تتعلـــق بكـــل جوانـــب ، )٧٩(وثقافیـــة واجتماعیـــة وتربویـــة

 ولقـد فــرض العولمـة نفــسها علـى الحیــاة المعاصـرة علــى العدیـد مــن ،الحیـاة االنــسانیة

ن تتعلـــق بكـــل المـــستویات سیاســـیا واقتـــصادیا وفكریـــا وعلمیـــا وثقافیـــا تـــشمل مـــضامی

 ولقــد فرضــت العولمــة نفــسها علــى الحیــاة المعاصــرة علــى ،جوانــب الحیــاة االنــسانیة

ـــد مـــن المـــستویات سیاســـیا واقتـــصادیا ـــا،العدی ـــا وعلمی ـــا، فكری ـــا واعالمی ـــا ، ثقافی  تربوی

لیــست العولمـة مجــرد قــضیة ( :یقــول الـرئیس االمریكــي الــسابق كلینتـون، )٨٠(وتعلیمیـا

  .)٨١() الى اهمیة مسائل البیئة والتربیة والصحةاقتصادیة بل یجب النظر

نظـــــام عـــــالمي جدیـــــد یقـــــوم علـــــى العقـــــل االلكترونـــــي والثـــــورة ( وقیـــــل ان العولمـــــة -

ـــى المعلومـــات واالبـــداع التقنـــي غیـــر المحـــدود ـــار ،المعلوماتیـــة القائمـــة عل  دون اعتب

ــــة والــــسیاسیة القا ئمــــة فــــي لالنظمــــة والحــــضارات والثقافــــات والقــــیم والحــــدود الجغرافی

  .)٨٢()العالم

 وتعــاظم الیــات فرضــه ،تعــاظم شــیوع نمــط الحیــاة االســتهالكي الغربــي( وقیــل انهــا -

ـــة التـــي نجمـــت عـــن ،سیاســـیا واقتـــصادیا واعالمیـــا وعـــسكریا ـــداعیات العالمی  بعـــد الت

محاولة لغرض الفلـسفة ( او هي ،)انهیار االتحاد السوفیتي وسقوط المعسكر الشرقي

 ومــــا یتــــصل بهــــا مــــن قــــیم وقــــوانین ومبــــادئ ، المادیــــة العلمانیــــةالبراجماتیــــة النفعیــــة

 .)٨٣()وتصورات على سكان العالم اجمع
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والعولمـة مـصطلح بــدا لینتهـي بتفریــغ الـوطن مـن وطنیتهوقومیتــه وانتمائـه الــدیني ( -

  .)٨٤() بحیث ال یبقى منه اال خادم للقوى الكبرى،واالجتماعي والسیاسي

  مة وتطورها نشأة العول:المطلب الثاني

 وتتـسع مـساحة العولمـة ،العولمة تاریخها قدیم لكن الـذي یتجـدد هـو وسـائلها  

 فاالســتعمار القــدیم الــذي شــمل جمیــع الرقعــة االســالمیة تقریبــا ،بقــدر اتــساع وســائلها

 لكنـه لـم یـتمكن مـن تجـاوز المفهـوم العـسكري بـسبب قـوة ،هو لون من الـوان العولمـة

ن التاسـع عـشر وخـالل النـصف االول مـن هـذا القـرن  وفـي القـر،الحصانة االسالمیة

تمكنــت العولمــة مــن احــداث اختــراق فــي الهویــة االســالمیة مــن خــالل تطــور وســائل 

 وفــي النــصف الثــاني مــن هــذا القــرن ازداد اختــراق العولمــة للهویــة ،الطباعــة والنــشر

ــــت الوســــائل ، مــــن خــــالل تطــــور اجهــــزة المواصــــالت واالتــــصاالت،االســــالمیة  وبان

  .ذاعیة والتلیفزیونیة والنشر والحاسوب وشبكات االنترنت من ابرز وسائل العولمةاال

ان المرحلـــة الجدیـــدة فـــي تطـــور وســـائل العولمـــة باســـتخدام ثـــروة المعلومـــات   

  .)٨٥( تشكل مزیدا من االختراق في الهویة االسالمیة،واالتصاالت

و بمقیــاس ان اي نــشاط یقــوم بــه االنــسان فانــه یعتبــر نــشاط عــولمي بوصــف ا

 ولكــنهم یــشیرون الــى محطــات ، ولهــذا لــم یجــزم ببدایــة لهــذه الظــاهرة فیمــا ســلف،مــا

 ولعلنــا نــذكر هــذه المحطــات ،تاریخیــة فــي احــداث ووقــائع تجلــت فیهــا حركــة العولمــة

  :على وجه االجمال

 ،المتـاجرة عبـر البلـدان  كان العرب في الماضـي هـم المطـورون االوائـل ألنظمـة:اوال

 وكـــان یتمركـــز فـــي جزیـــرة ،الرئیـــسي لـــذلك النـــشاط هـــو منطقـــة الخلـــیجوكـــان المقـــر 

 ولكـــن البرتغـــالیین قـــاموا ،م١٦٠٠ وقـــد اســـتمرت هـــذه الحـــال الـــى نحـــو عـــام ،هرمـــز

 )سـاجرس(خالل القرن الخامس عشر ببرامج بحـث وتطـویر فـي الثقافـة البحریـة فـي 

المتـاجرة الـدولي وكان الهدف لذلك البرنامج بناء اسطول بحري یتم فیـه تحـدي نظـام 
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 وقد نجح البرتغالیون فـي صـنع الـسقیفة العـابرة للمحیطـات ،الذي یهیمن علیه العرب

 كمــا ان بإمكانهــا حمــل مئــة قطعــة مدفعیــة ،والتــي بإمكانهــا عبــور المحــیط االطلــسي

  .)٨٦(واطالق نیرانها

م كانـــت قـــد خلفـــت اثـــارا تعـــد ١٩٤٥ لمـــا انتهـــت الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة عـــام :ثانیـــا

 اذ انه بدا واضحا ان الهیمنة الحقیقیـة ال ینبغـي ان ،ًمنعطفا مهما في تاریخ العولمة

 وهـــذا مـــا ســـینتج عنـــه فـــي النهایـــة هیمنـــة ، وانمـــا ثقافیـــة واقتـــصادیة،تكـــون عـــسكریة

 ومن هنـا تـم وضـع الخطـط لتجـاوز النتـائج المأسـاویة ،سیاسیة شاملة لكل المناصب

  .نیةالتي نتجت عن الحرب العالمیة الثا

-١٩٤٨وقد بذلت الوالیات المتحدة االمریكیـة فـي تلـك الحقبـة وبـین عـامي   

م اكثــر مـــن اثنـــي عـــشر ملیـــار دوالر مـــن اجـــل اعـــادة بنـــاء الـــدول الـــصناعیة ١٩٥١

  .)٨٧()مارشال(الغربیة والیابان وعبر مشروع 

فـي  ولكنهـا كانـت تـرى بعـدا ،ولم یكن هذا كرما ذاتیا من الوالیـات المتحـدة االمریكیـة

 وهو انها ستجعل من اوروبا والیابان جزء مـن سـوق مفتوحـة ،هذا البذل سیتحقق لها

 وایجـــــاد فـــــرص لالســـــتثمار ،تـــــساعدهم فیهـــــا علـــــى اســـــتیراد المـــــصنوعات االمریكیـــــة

 وقـد ،باإلضافة اعادة تنظیم العالقات النقدیة واسعار الـصرف ووسـائل الـدفع الدولیـة

 .)٨٨()دوق النقد الدوليصن( و )البنك الدولي(تمثل ذلك بظهور 

 من المؤكد انه لم یكن معترفا بالعولمة في الدوائر العلمیة على انهـا مفهـوم لـه :ثالثا

 امــا خــالل ، مــع انهــا كانــت تــستخدم علــى نحــو متقطــع،اهمیتــه قبــل عقــد الثمانینــات

  .)٨٩()جوربا تشوف(النصف الثاني من ذلك العقد فقد اختلف االمر حیث اعلن 
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 التغییـر واعـادة البنـاء وهـذا یعنـي عنـد التحقیـق انهیـار االتحـاد عن قیام ثورة

 كمــا انـه كــان یعنــي اتجـاه الخــصم العنیــد ، كیانـا ونفــوذا،الـسوفیتي سیاســیا واقتــصادیا

 وكـان ذلـك فـي ،للغرب خطوات واسعة نحو المنهجیة الغربیة في السیاسة واالقتصاد

ـــك ســـقوط  وتـــال،كـــل المعـــاییر انتـــصارا للیبرالیـــة والراســـمالیة ـــرلین( ذل  عـــام )جـــدار ب

 تـنظم الواحـدة تلـو االخـرى )حلـف وارسـو( واخذت الدول التي كانت تـشكل ،م١٩٨٩

  .)٩٠( وبعضها ما زال یطرق االبواب ولما یفتح له،الى الحلف االطلسي

  

   مظاهر العولمة:المطلب الثالث

ال شك ان نظـام العولمـة قـد فـرض نفـسه ووجـوده وبـسط نفـوذه بفعـل عوامـل 

دة ســاعدته فــي ذلــك خاصــة مــا یتعلــق بالوســائل التكنولوجیــة الحدیثــة مثــل االقمــار عــ

االصطناعیة وشبكة االنترنـت والقنـوات الفـضائیة والحواسـیب وغیـر ذلـك مـن وسـائل 

االتصال والتواصل المتعددة التي ال یخفى علینا مـدى اهمیتهـا القـصوى فـي العـصر 

 ولم تنج البالد العربیة ،مم والحضاراتالحاضر في التقریب بین الشعوب والدول واال

 وقـــد عمــــد الغــــرب الــــى ،واالســـالمیة كبــــاقي دول العــــالم مـــن زحــــف العولمــــة واثارهــــا

 وتعـد ،التغلغل فیها من اجل تحقیق اهدافه واغراضه السیاسیة واالقتـصادیة والثقافیـة

ئهـا العولمة شكال جدیدا من اشكال االستعمار الغربي الحدیث الذي یستهدف من ورا

بـــسط نفـــوذه وهیمنتـــه علـــى الـــدول العربیـــة واالســـالمیة وشـــعوبها وخبراتهـــا وامكاناتهـــا 

  .)٩١(الطبیعیة واالقتصادیة والمادیة

  



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 
 
 

١١٧٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )العوملة ، العلامنية ( أساليب الغزو الفكري  

  :ولعل اهم مظاهر العولمة ما یلي

  : المجال االقتصادي:اوال

 )الجـات(لما انـشات منظمـات ومـؤتمرات تعنـي باالقتـصاد العـالمي كمنظمـة   

 كانــت العولمــة لهــا نفــوذ علــى تلــك المنظمــات وتمكنــت )المیــةالتجــارة الع(ثــم منظمــة 

 فالعولمـــة االقتـــصادیة ،مــن توجیههـــا وفــق اجنـــدتها التــي تریـــد اخــضاع الـــشعوب لهــا

 ولذا ینطبق علیها التنافر بین الهدف الذي حـدده مبتغـوا ،مظهر من مظاهر العولمة

  .العولمة وبین ما یمكن ان یطبق منطقا وعقال

المنظمـات والـسعي لتحقیـق العولمـة االقتـصادیة تـستجد امـور وبعد قیام تلك   

  :توهن من شان هذه الفكرة ومدى تحقیقها وهي

 ان العالقات بین الدول والـشركات سـتكون عالقـات تنـافس وصـراع علـى اقتنـاص -

  .االرباح

 واالنــدحار ومــن ثــم االنهیــار ، ان الــسبق والغلبــة ثــم الهیمنــة هــي لألقــوى اقتــصادیا-

  .الضعفاء اقتصادیامن نصیب 

 فحینمـــا یتوحـــد ، ان االقتـــصاد لـــیس مجـــرد تبـــادالت مادیـــة معزولـــة عـــن المـــشاعر-

 وتتـــداخل مـــصالهم تقـــوم مـــشاعر الـــوالء ،انـــاس فـــي ظـــل منظومـــة اقتـــصادیة معینـــة

واالمتـــزاج بـــاآلخر الـــذي ارتـــبط بـــه بعـــض مـــصالحهم حتـــى لـــو كانـــت مـــصالح هـــو 

  .المغلوب فیها

ن یرمــي بهــا شــمعون بیریــز فــي مــشروعه الــشرق  هــذه الفلــسفة هــي التــي كــا-

 بــل ان الــسیطرة ، حیــث بــرهن علــى ان الحــروب هــي اســوا وســائل الــسیطرة،اوســطي

ـــا والعلـــم ـــة تكـــن باالقتـــصاد والتكنولوجی ـــد انفقـــت ،الحقیقی ـــشرق االوســـط ق  وان دول ال

الكثیــــر علــــى الحــــروب والــــدمار والبــــد ان تكــــسر الحــــواجز النفــــسیة لوضــــع منظومــــة 

  .)٩٢( یرتبط بها الجمیعاقتصادیة



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 
 
 

١١٨٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )العوملة ، العلامنية ( أساليب الغزو الفكري  

 وقــد تمكنــت الوالیــات المتحــدة مــن اقامــة مؤســسات اقتــصادیة رأســمالیة علــى 

 اضـافة الـى ، البنك الدولي وصندوق النقد الـدولي واتفاقیـة الجـات:نطاق عالمي مثل

  .)٩٣(عشرات االتفاقیات التجاریة الثنائیة او متعددة االطراف من مختلف دول العالم

  :السیاسي والعسكري المجال :ثانیا

 ،اعتمـــدت الوالیـــات المتحـــدة سیاســـة التحالفـــات بعـــد الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة  

 وتهــدف تلــك ، ثــم مــن اعــداء ســابقین مثــل الیابــان وكوریــا،وكثیــر مــن تلــك التحالفــات

 فهي تبحث عـن خـصوم القـوة التـي ،التحالفات منع اي قوم تهدد المصالح االمریكیة

مــستقبل وتــدعم اولئــك الخــصوم علــى نحــو مــا فعلــت حیــث تتوقــع منهــا تهدیــدا فــي ال

 وكمـــا ،دعمـــت حلـــف شـــمال االطلـــسي ضـــد االتحـــاد الـــسوفیتي ابـــان الحـــرب البـــاردة

 وزرعــت ،دعمــت الیابــان وتــایوان وكوریــا الجنوبیــة ضــد القــوانین الــسوفیتیة والــصینیة

دمت  وقــد اســتخ،الیهــود فــي فلــسطین المحتلــة لیكونــوا فــي مواجهــة العــرب والمــسلمین

ـــاء لهـــا ـــة الـــضخمة فـــي ایجـــاد حلف ـــیهم ومـــشروع،مواردهـــا المالی  )مارشـــال( یعتمـــد عل

واالســـتثمارات الـــضخمة جنـــوب شـــرق اســـیا والمـــساعدات الخارجیـــة للـــدول الـــصدیقة 

  .)٩٤(نماذج على ذلك

  : المجال الدیني:ثالثا

 الثقافــة المختلفــة ،مــشكلة الغــرب الخطیــرة هــي االســالم( :)٩٥(یقــول هنجتــون  

  ).یقتنع اصحابها بتفوق ثقافتهمالتي 

وقــد ذكــر ان الحــل الختــراق هــذه الثقافــة اجــراء حــوار بــین الحــضارات وذلــك   

  .الحتواء االختالفات الموجودة بین االسالم والثقافة الغربیة

وهذا الهدف لیس جدیدا مع العولمة وال مع الحوارات الحـضاریة والدینیـة بـل   

ى حمـالت التنـصیر التـي كـان هـدفها كمـا قـرره هو قدیم منـذ ان كـان االسـتعمار یرعـ

 هــو اذابــة مــشاعر التقــدیس )٩٧()هــاملتون جــب( وكمــا وحــده ،)٩٦()زویمــر(المنــصر 

 لیـصبح فكـره ونفـسه مفتوحـة لتقبـل الـروح الغربیـة ،،لدى المسلم للقران والـسنة النبویـة



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 
 
 

١١٨١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )العوملة ، العلامنية ( أساليب الغزو الفكري  

فیـصبح  او علـى االقـل لتقطـع صـلته بدینـه ،في معارفها االجتماعیـة وقیمهـا ونظمهـا

  .)٩٨() تتحكم به شهواته فیسهل استعباده،مخلوقا ال صلة له باهللا تائها في الحیاة(

   المشرفون على العولمة المعاصرة:المطلب الرابع

 . نصارى، یهود: ادیان-

 . روسیا، الصین، الیابان: المثلث االسیوي، اوروبا الغربیة، الوالیات المتحدة: دول-

 .دة الوالیات المتح: القیادة-

 العولمــة هــي ،تحــت امــام معــارك سیاســیة وحــضاریة فظیعــة( :قــال فریــدمان

 واولئــــك الــــذین ، تحــــت قــــوة ثوریــــة خطیــــرة، والوالیــــات المتحــــدة مجنونــــة،االمــــر كلــــه

 فـي الماضـي ، ان صندوق النقد قطة الیفـة بالمقارنـة مـع العولمـة،یخشوننا على حق

  .)٩٩()البطيء اما االن فالسریع یاكل ،كان الكبیر یاكل الصغیر

ـــات ( :وقـــال الـــرئیس االمریكـــي الـــسابق كلینتـــون ســـتكون العولمـــة حـــظ الوالی

 ســـنقیم عالمــا جدیـــدا بحـــدود جدیـــدة ، ولـــن تــشكل اي عرقلـــة لتقـــدمها،الواعـــدالمتحــدة 

  .)١٠٠() ولن یشكل قیام العولمة اي تهدید لنا،یجب توسیعها

  المي خطر العولمة الثقافیة على العالم االس:المطلب الخامس

 ،لعــل مــن اخطــر مــا تحملــه العولمــة هــو تهدیــدها ألصــل العقیــدة االســالمیة

 وهـي دعـوة تـنقض عقیـدة ،وذلك الن العولمة تشتمل علـى الـدعوة الـى وحـدة االدیـان

 الن دیــن االســالن قــائم علــى حقیقــة انــه ،االســالم مــن اساســها وتهــدمها مــن اصــلها

ل االدیــان الــسابقة التــي نزلــت مــن  للبــشریة الناســخة لكــالرســالة الخاتمــة مــن اهللا 

ـــى اتباعهـــا االنحـــراف العقائـــدي،الـــسماء ـــر ودخـــل عل ـــم اصـــابها التحریـــف والتغیی  ، ث

 فعقـد االسـالم ،وتجلت خطورة هذه الدعوة فـي كونهـا تـنقض عقـد االسـالم مـن اصـله

 واالیمــان ال یعــد صــحیحا اال ،ال یــستقیم اال مــع اعتقــاد بطــالن كــل االدیــان االخــرى

، ١ :الكــافرون) )قــل یــا ایهــا الكــافرون ال اعبــد مــا تعبــدون( (: قولــه علــى اســاس

 باعتقـــاد كفـــر كـــل مـــن یعبـــد غیـــر اهللا تعـــالى او بـــزعم انـــه یعبـــد اهللا بغیـــر دیـــن :اي

ومــن یبتــغ غیــر االســالم دینــا فلــن یقبــل ( (: كمــا قــال ،االســالم وشــریعة محمــد 



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 
 
 

١١٨٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )العوملة ، العلامنية ( أساليب الغزو الفكري  

ا یعبــر عــن هــذه الحقیقــة  كمــ،٨٥ :ال عمــران) )منــه وهــو فــي االخــرة مــن الخاســرین

علمــاء االســالم بــان مــن نــواقض االســالم مــن لــم یكفــر المــشركین والكفــار او صــحح 

  .)١٠١()والكفار هم اتباع كل دین غیر دین االسالم بعد بعثة رسول اهللا. .دینهم

 ،فـــالكون فـــي نظـــر العولمـــة مـــا هـــو اال میـــدان تنـــافس عـــل المـــصالح الدنیویـــة

 ولیـــست الحیـــاة ســـوى فرحـــة ،لذاتـــه وشـــهواته ومنافعـــهواالنـــسان دائـــب البحـــث عـــن م

 ولــیس ،قــصیرة ال ینبغــي ان تــضیع فــي غیــر اللــذة والجــنس والمــال والثــروة والجمــال

  .ورائها شيء اخر

كمــا ان العولمــة تحمــل فــي طیاتهــا نقــضا ألحكــام الــشریعة االســالمیة بفرضــها 

اواة المطلقــة بـــین  تــسویق العولمــة تـــوهم المــس:مبــادئ تخــالف الــشریعة ومـــن االمثلــة

 ومن االمثلة الواضحة على هذا قضیة فرض مفهوم المساواة المطلقـة ،الرجل والمرأة

 فهــــذا المفهــــوم منــــصوص علیــــه فــــي المیثــــاق العــــالمي لحقــــوق ،بــــین الرجــــل والمــــرأة

االنسان، ومقتضاه ازالة جمیع الفوارق علـى االحكـام والحقـوق والواجبـات بـین الرجـل 

ذي یتناقض مع الشریعة االسالمیة التي تقوم على اساس الفـرق والمرأة وهو االمر ال

 ذلـــك الفــرق الــذي یقتــضي اختالفــا فــي بعـــض ،الفطــري والخلقــي بــین الرجــل والمــرأة

االحكــــام والحقــــوق والواجبــــات بحــــسب اخــــتالف االســــتعدادات الفطریــــة والمــــؤهالت 

ة المطلقـــة بـــین  ولهـــذا نجـــد تقـــرر الـــشریعة االســـالمیة عـــدم المـــساوا،التكوینیـــة بینهمـــا

 ،الرجــال والنــساء امــر قطعــي الثبــوت والداللــة وال خــالف فیــه ومجــال فیــه لالجتهـــاد

وعلــى هــذا قــام الفقــه االســالمي ودلــت علــى ذلــك نــصوص الكتــاب والــسنة وباجمــاع 

 ،العلمــاء وبـــدءا مـــن بـــاب الطهـــارة الـــى بـــاب الـــشهادات اخـــر ابـــواب الفقـــه االســـالمي

 ومـن صـور ، في احكام ویختلفان في احكام اخـرىحیث نجد المرأة والرجل یجتمعان

االختالفــات مــا جــاء فــي احكــام الحــیض والنفــاس واحكــام لبــاس المــراة وفــي الــصالة 

 وانهـا ممنوعـة ،وعدم وجوب الجمعة والجماعة علیها وكون صالتها في بیتها افضل

 ومــن ،مــن االذان بإجمــاع العلمــاء ومــن امامــة الرجــال فــي الــصالة وخطبــة الجمعــة

 وكذلك اختالفها في ،المثلة ایضا اختالف احرامها للحج والعمرة في بعض االحكاما
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وهذا كله على سبیل المثال واال فثمـة احكـام كثیـرة غیـر هـذه قـد ، )١٠٢(احكام المیراث

 : ودل علــى ذلــك قولــه ،اجمــع العلمــاء علــى ان المــرأة ال تتــساوى فیهــا مــع الرجــل

  .٣٦ :ال عمران) )ولیس الذكر كاألنثى((

 فمـن خـالل العولمـة یـروج ،كما ان العولمة تهدد النظام االخالقي االسـالمي

  للــــشذوذ الجنــــسي ویحــــاول الغــــرب استــــصدار قــــوانین لحمایــــة الــــشذوذ الجنــــسي فــــي 

 ومن احدث محاوالت العولمة محاولة فـرض مـصطلح جدیـد یطلـق علیـه ،)١٠٣(العالم

)Gender( بــــــــدل كلمــــــــة )Sex(عــــــــرف الجنــــــــدر بانــــــــه والموســــــــوعة البریطانیــــــــة ت:   

 ،) وتعریفـــه لنفـــسه كـــشيء متمیـــز عـــن جنـــسه البولـــوجي الحقیقـــي،تقبـــل المـــرء لذاتـــه(

فهنـــاك مـــن االشـــخاص یـــرون الصـــله بـــین الجنـــدر والجـــنس اذ ان مالمـــح االنـــسان 

البیولـــوجي الخارجیـــة الجنـــسیة مختلفـــة عـــن االحـــساس الشخـــصي الـــداخلي لذاتـــه او 

عبــــارتهم تنــــصرف الــــى غیــــر الــــذكر واالنثــــى  بعبــــارة اخــــرى فــــان الجــــذور ب،للجنــــدر

 فالجندر تشمل الـشاذین جنـسیا مـن ، والدین االسالمي ال یقر اال بهما،كجنسین فقط

 ومن هنا تاتي خطـورة المـسالة ولهـذا نـرى فـي ،سحاقیات ولواطیین ومتحولي الجنس

ـــــة  ـــــسابقا مـــــن المنظومـــــات الغربیـــــة وبعـــــض الحكومـــــات الغربی المـــــؤتمرات الدولیـــــة ت

 التــي تنــصرف الــى )Sex( بــدل لفــظ )Gender(ا االوربیــة لغــرض لفظــة وخــصوص

 وذلك عنـد الحـدیث عـن حقـوق االنـسان او محاولـة التمییـز ضـد ،الذكر واالنثى فقط

  .)١٠٤(االنسان او تحریم افعال ترتكب ضد االنسان

  

 سبل االستفادة من العولمة في الحفاظ على الهویة :المطلب السادس

  االسالمیة

لمة شر محض فنحصر امورنا في الوقایة منها ومقاومتهـا ؟ ام انـه هل العو

 ان موقــــف النقــــد ال یعنــــي حرمــــان الــــنفس مــــن ،یمكــــن التــــأثیر مــــن خــــالل العولمــــة

 وذلـك للتـأثیر االیجـابي او علـى االقـل ،امكانیات االسـتفادة مـن الفـرص التـي یتیحهـا

  .)١٠٥(التخویف من مخاطر السقوط في الرثاثة
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  :االمثلة عن ذلكوقد ضربت بعض 

 ان من مظاهر العولمة وسائل االتصال من االنترنت والفضائیات وان من هذه :اوال

الوســائل مــن الممكــن تــسخیرها لخدمــة البــشریة عبــر نــشر الحقــائق االســالمیة فاالمــة 

العربیـــــة واالســـــالمیة تملـــــك اعظـــــم مـــــشروع حـــــضاري فانهـــــا تملـــــك الـــــوحي االلهـــــي 

ومــا خلقــت الجــن واالنــس اال ((ین العبــاد وخــالقهم  الــذي یــنظم العالقــة بــ،المعــصوم

یــــا ایهــــا النــــاس انــــا (( وبــــین العبــــاد بعــــضهم مــــع بعــــض ،٥٦ :الــــذاریات) )لیعبــــدون

) )خلقاناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند اهللا اتقاكم

عـــل فــــي واذ قـــال ربــــك للمالئكـــة انــــي جا(( ومــــع ســـائر المخلوقــــات ،١٣ :الحجـــرات

االرض خلیفــة قــالوا اتجعــل فیهــا مــن یفــسد فیهــا ویــسفك الــدماء ونحــن نــسبح بحمــدك 

  .٣٠ :البقرة) )ونقدس لك قال اني اعلم ما ال تعلمون

 لــذا نــؤمن ،وثقافتنــا وهویتنــا قابلــة للنمــو واالعتنــاء اكثــر مــن االذابــة والتبعیــة

  .)١٠٦(ر ال اإلذابة والتبعیةبالتفاعل والتبادل الذي یتیح لثقافتنا فرصة النمو واالنتشا

فعلــى المــسلم الیــوم ان یحــدد رســالته نحــو العولمــة وبــین موقفــه علــى الفهــم 

 حیــث یتحــاور ویتعــاون مــع )التقــوى( وان میزانــه میــزان اخالقــي ،الــصحیح لإلســالم

 وجعـــل عمـــارة ،البـــشریة فـــي العـــالم اذ الغـــي میـــزان العـــصبیة واللـــون والطبقـــة والثـــروة

 وكــذلك المــشاركة فــي تــوفیر ،لــى العــالمین مــن مبادئــه ومقاصــدهالكــون واالحــسان ا

 ومنــع الظلــم وان كــان مــع عــدو او مخــالف فــي الــدین ، وحفــظ الحقــوق،الخیــر للنــاس

 مـــن :المائـــدة) )وال یجــرمنكم شـــنئان قــوم علـــى اال تعــدلوا اعـــدلوا هــو اقـــرب للتقــوى((

ـــــــوان مـــــــن ایا،٨االیـــــــة  ـــــــران الكـــــــریم اخـــــــتالف اللغـــــــات واالل   تـــــــه ســـــــبحانه وعـــــــد الق

ومـن آیاتـه خلـق الـسماوات واالرض واخـتالف الـسنتكم والـوانكم ان فـي ذلـك الیـات ((

  .)١٠٧(.]٢٢ :الروم[) )للعالمین

 ان ادوات العولمة ربما ساعدت في الحفاظ على الهویة حیث یتاح للمسلم فـي :ثانیا

اعل معها الغرب الحفاظ على هویته وتقویتها عبر مواقع االنترنت االسالمیة بل ویتف
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 واالكـــراد فـــي ، كمـــا هـــو حـــال المهـــاجرون المـــسلمون فـــي فرنـــسا،وكـــذلك الفـــضائیات

  .المانیا

 هـذا التهدیـد الثقـافي والـدیني قـد یـؤدي ، العولمة المعاصـرة افـرزت تهدیـدا ثقافیـا:ثالثا

 ویحتمــون بعقائــدهم لدرجــة التعــصب ، یلــوذون بــه،ایــضا الــى فــرار النــاس الــى الــدین

 ولـــشدة خـــوفهم مـــن ،عرون انهـــم مهـــددون فـــي اعـــز شـــيء عنـــدهموالقتـــال النهـــم یـــش

 الن الـــصراع یـــسهل ان ینـــشا عنـــدما ،االستئـــصال واالنـــسالخ قـــصرا عـــن معتقـــداتهم

فـي ( :ویقـول احـد علمـاء الغـرب، )١٠٨(یشعر االنسان انه مهدد فـي جانـب مـن ذاتیتـه

 الن یبحثـوا ،العالم االسالمي من یوجد میل متواتر لدى المسلمین فـي اوقـات االزمـة

  .)١٠٩()عن هویتهم االسالمیة وانتمائهم في المجتمع االسالمي

 ان مــن ایجابیــات العولمــة القــضاء علــى الحداثــة بمعناهــا المعــاي لكــل مــا هــو :رابعــا

 وذلك بعد عقود من مساعي الحداثیین ، وذلك هو مازق الحداثة الفاضح عربیا،قدیم

م ســـاحة الفكـــر والعمـــل فـــي غیـــر بلـــد  یكتـــسح االســـال،الـــى علمنـــة الثقافـــة والمجتمـــع

عربــي، وفیمــا یــصر اهــل الحداثــة علــى احــداث ثــورة فــي الفكــر الــدیني او فــي العقــل 

 توضـــع الحداثـــة غربیـــا علـــى ، علـــى غـــرار ثـــورة لـــوثر او فـــولتیر او كنـــت،الالهـــوتي

 بعد ان شهدت انفجاراتهـا المفهومیـة ،مشرحة النقد والتفكیك بكل عناوینها ومسلماتها

  .)١١٠(ثر فروع المعرفة والثقافةفي اك
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  اخلامتة
وبعد الحمـد هللا تبـارك وتعـالى وتوفیقـه لـي علـى اتمـام هـذا البحـث المتواضـع   

  :اود ان الخص اهم ما اشتمل علیه فیما یلي

 وانمـا سـماها اعـداء االسـالم ، ان العلمانیة اصـطالح جـاهلي ال صـلة لـه بـالعلم– ١

 واال فـــان عـــزل الـــدین عـــن العقیـــدة والـــشریعة ،عبـــذلك امعانـــا مـــنهم بالتـــضلیل والخـــدا

 وتعطیــل حــدود ، والخــروج مــن الــدین،وجمیــع نــواحي الحیــاة یعنــي فــي االســالم الكفــر

  .اهللا وشرعه

اما العولمة فهي الوجه الحدیث لالستعمار وسـیطرة الغـرب االوربـي واالمریكـي 

  .ا على العالم وهي المرادف لالمركة اي هیمنة امریك،على مقدرات العالم الثالث

ـــق علـــى االســـالم والمجتمعـــات – ٢ ـــة فـــي اوروبـــا ال تنطب  ان ظـــروف نـــشاة العلمانی

 ولـیس ،االسالمیة وذلك النه بحمد اهللا لیس في االسالم تحریـف فـي مـصدر عقیدتـه

 وانــه ال عــصمة الحــد اال الرســل علــیهم ، وال واســطة بــین الخــالق وخلقــه،فیــه كهنــوت

  .السالم فیما یبلغونه عن اهللا 

 انه لیس في االسالم صـراع او خـصام بـین الـدین والعلـم بـل ان االسـالم یـدعوا – ٣

 ویحث علیـه كمـا ان االسـالم صـالح للتطبیـق فـي كـل زمـان ،الى العلم النافع المثمر

  .ومجتمع ومكان

 ،وكــذلك لــیس صــحیحا ان العولمــة فــي حــد ذاتهــا تــضمن الخیــر لكــل النــاس  

 ولكــــن العولمــــة لهــــا ،حــــد ذاتهــــا شــــرا مطلقــــاولــــیس صــــحیحا كــــذلك ان العولمــــة فــــي 

  .ایجابیاتها ولها سلبیاتها التي یمكن تفادیها باسالیب معینة

 وال وجــه ، ان العلمانیــة تتعــارض مــع االســالم تعارضــا تامــا فــي شــتى المجــاالت– ٤

 وذلك الن االسالم نظام الهي شرعه رب الخلق الـذي ،للمقارنة بینهما على االطالق

  .ده وما یصلح معاشهم وما یحقق لهم الخیر في دنیاهم واخراهمیعلم احوال عبا

والعلمانیــة هــي مــن وضــع البــشر وهــم یخــضعون لالهــواء والــشهوات وتتغلــب   

  .علیهم العواطف البشریة التي تحید بهم عن الحق والصواب



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 
 
 

١١٨٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )العوملة ، العلامنية ( أساليب الغزو الفكري  

  الهوامش

 ٢٠٠٤ ،ولـىالطبعـة اال، لبنـان.مؤسـسة الزمـان، التربیة ومـستقبل االمـه، محمد حسین،بریغش) ١(

  ١٢٧ص، م

، اصــول التربیــة االســالمیة واســالیبها فــي البیــت والمدرســة والمجتمــع، عبــد الــرحمن، الــنحالوي) ٢(

  .٦٥ص،  م١٩٨٣،  الطبعة الثانیة،سوریه. دار الفكر

  .٣٥٩ ص،المصدر السابق، بریغش) ٣(

ؤســــسة  م،٨ ط، محمــــد نعــــیم العرقــــوس: تحقیــــق، للفیــــروز ابــــادي، القــــاموس المحــــیط:ینظــــر) ٤(

  .٣٦٩:م٢٠٠٥-ه ١٤٢٦ ،الرسالة

 .٥/٦٥:م٢٠٠٣ ، دار صادر،ه٧١١ ت، البن منظور،لسان العرب) ٥(

 .٢/٦٥٢ : مصر، لمجموعة من علماء اللغة العربیة،المعجم الوسیط) ٦(

ــــــر) ٧( ــــــومي،المــــــصباح المنی ــــــي الفی ــــــة،ه٧٧٠ ت، احمــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن عل  ، المطبعــــــة الیمنی

 .٢/١٨٢:ه١٣٢٥

 محمـد : تحقیـق، للعالمة الشیخ عبد العزیز بـن بـاز رحمـه اهللا،مقاالت متنوعةمجموع فتاوى و) ٨(

 .٣/٤٣٨ :ه١٤٢٠ ، دار القاسم للنشر،بن سعد الشویعر

 جامعـة االمـام محمـد بـن ، علي عبـد الحمیـد محمـود،الغزو الفكري والتیارات المعادیة لإلسالم) ٩(

 .٩-٨ :م١٩٨١-ه ١٤٠١ ،سعود االسالمیة

 ، للــدكتور حمــود بــن احمــد بــن فــرج الرحیلــي،تمــع المــسلم ضــد الغــزو الفكــريتحــصین المج) ١٠(

 .١/٣٤٣ :ه١٤٢٤ ، الجامعة االسالمیة بالمدینة المنورة،١ط

 ،جمیــل عبــد اهللا محمــد المـــصري.  د، حاضــر العــالم االســالمي وقـــضایاه المعاصــرة:ینظــر) ١١(

  .١/١٦٥ :م١٩٨٦-ه ١٤٠٦ ، المدینة المنورة، الجامعة االسالمیة،١ط

  .١٦٦ ، المصدر السابق:ینظر) ١٢(

 .١/٣٦٥ ،تحصین المجتمع المسلم ضد الغزو الفكري) ١٣(

 ، دار الكتـــــب العلمیـــــة،١ ط، محمـــــد عثمـــــان: تحقیـــــق، بطـــــرس البـــــستاني،محـــــیط المحـــــیط) ١٤(

 جماعـــــة مكرســـــون لخدمـــــة الكنیـــــسة المـــــسیحیة كالقـــــساوسة : االكلیـــــرس،٩/٨٦٤ :م٢٠٠٩

 .یونوالشمامسة ویقابلهم العلمان



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 
 
 

١١٨٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )العوملة ، العلامنية ( أساليب الغزو الفكري  

 .١٥٤ : باریس، مكتبة االروس،خلیل الجسر.  د،المعجم العربي الحدیث االروس) ١٥(

 .٢/٦٢٤: مصر، لمجموعة من علماء اللغة العربیة،المعجم الوسیط) ١٦(

  . سریانیة معربة– خدمة اسرار الكنیسة :الكهنوت) ١٧(

 الجامعــة االســالمیة ،یلــيحمــود بــن احمــد الرح.  د: للمؤلــف،العلمانیــة وموقــف االســالم منهــا) ١٨(

 .١/١٣٣= ه ١٤٢٢ ،بالمدینة المنورة

 اشـــراف وتخطـــیط ، الموســـوعة المیـــسرة فـــي االدیـــان والمـــذاهب واالحـــزاب المعاصـــرة:ینظـــر) ١٩(

 ، دار النـــدوة العالمیـــة للطباعـــة والنـــشر والتوزیـــع،٥ ط، مـــانع بـــن حمـــاد الجهنـــي:ومراجعـــة

 ،ة فـي محاربــة االســالم عـن طریــق التعلــیم صــور مـن مواقــف العلمانیــ،٦٧٩ :المجلـد الثــاني

 ، العـدد الــسابع، بحـث مقـدم الــى مجلـة كلیــة العلـوم االجتماعیـة بالریــاض،حـسن مـال عثمــان

ـــة: ؛ ینظـــر١٧٣-١٧٢ :ه١٤٠٣ ـــسید احمـــد فـــرج.  د، جـــذور العلمانی ـــاء ،٥ ط،ال  دار الوف

 .١٠٥:م١٩٩٢-ه ١٤١٣ ، المنصورة،للطباعة والنشر

ه ١٤٣١ ، دمـشق، دار القلـم،١ ط،محمد نبیل النشواني.  د،ب الملحداالسالم یتصدى للغر) ٢٠(

 .١٦٠ :م٢٠١٠-

 ،١/٧ :م٢٠٠٣-ه ١٤٢٣ ، الكویت،١ ط، عید بطاح الدویهیس،العلمانیة في میزان العقل) ٢١(

 مجمـــــع االتفـــــاق علـــــى هـــــذا ٢٨/٨/١٩٨٨وقـــــد نـــــشرت جریـــــدة االهـــــرام المـــــصریة بتـــــاریخ 

  .المصطلح

 ٦٩ :١٩٧٤ ، لبنان، دار االیمان، محمد كاظم حسین، الدولةمؤامرة فصل الدین عن) ٢٢(

 .٢٠٦ :م١٩٩٦ مصر، ، دار المعارف،٢ ط، طه حسین،مستقبل الثقافة في مصر) ٢٣(

 -ه ١٤٢٩ ،٢ ط، لالستاذ الدكتور عمر سلیمان االشـقر، نحو ثقافة اسالمیة اصیلة:ینظر) ٢٤(

 .٧٥-١/٧٢ :م٢٠٠٨

 : اشــراف وتخطــیط ومراجعــة، والمــذاهب واالحــزاب المعاصــرةالمجموعــة المیــسرة فــي االدیــان) ٢٥(

 .٦٨٢-٦٨١ :مانع بن حماد الجهني . د

 .١٧٣-١٧٠ ،محمد نبیل النشواتي.  د،االسالم یتصدى للغرب الملحد) ٢٦(

 .٦٨٢:، المجموعة المیسرة في االدیان والمذاهب واالحزاب المعاصرة:ینظر) ٢٧(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 
 
 

١١٨٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )العوملة ، العلامنية ( أساليب الغزو الفكري  

 سلسلة ، احمد مشاري: اشراف،محمود المقداد.  د،في فرنسا تاریخ الدراسات العربیة :ینظر) ٢٨(

 :م١٩٧٨ ، الكویــت،كتــب ثقافیــة شــهریة یــصدرها المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون واالداب

٥٨.  

 عبـد اهللا بـن عبـد : تقـدیم الـشیخ، محمـد بـن شـاكر الـشریف، العلمانیة وثمارها الخبیثـة:ینظر) ٢٩(

 .١٤-١/١٠ :ه١٤١١ ، الریاض،للنشر دار الوطن ،١ ط،الرحمن بن الجبرین

  : مقاالت للدكتور محمد مورو، موقع قصة االسالم:ینظر) ٣٠(

WWW.islamstory.com 

  .١/٩٠ :م٢٠٠٧ ، دار الهدى للكتاب،١ ط،محمد مورو.  د، العلمانیة:ینظر) ٣١(

محمــد محمــد حــسین، .  د، االتجاهــات الوطنیــة،٥ ص،٣ فقــرة ١٩٠٦تقریــر كرومــر لــسنة ) ٣٢(

 .١/٢٧٥ :م٢٠١٠-ه ١٤٣١ ،وتبیر

 .١٨ص، ١ج، محمد عبد الهادي ابو ریده : ترجمة،وجهة االسالم للمستشرق جب واخرین) ٣٣(

-ه ١٤٣٢ ، دار الروضــة للنــشر والتوزیــع،١ ط،محمــد مــورو.  د، علمــانیون وخونــة:ینظــر) ٣٤(

 .٧٢:م٢٠١١

 ،راســــــات والنــــــشر المؤســــــسة الدولیــــــة للد، محمــــــد مهــــــدي شــــــمس الــــــدین، العلمانیــــــة:ینظــــــر) ٣٥(

  .١/٢١:م١٩٩٦

 .١/٢٢ ، المصدر السابق:ینظر) ٣٦(

 net.aljazeera.WWW  :موقع الجزیرة) ٧٣(

  com.hadielislam.WWW  :موقع هدي االسالم

 رسـالة جامعیـة لألسـتاذ محمـد ،تعلیم فـي العـالم االسـالمي اثر العلمانیة في التربیة وال:ینظر) ٣٨(

 ، كلیــة التربیــة، بــشیر حــاج التــوم: المــشرف علــى الرســالة،بــن عبــد العزیــز عبــد اهللا الــسدیس

  ٧٤: مكة المكرمة،جامعة ام القرى

  عــن موقــع صــید الفوائــد؛، مقالــة للكاتــب احمــد دعــدوش، العلمانیــة فــي قعــر دیارنــا:ینظــر) ٣٩(

WWW.saaid.net 



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 
 
 

١١٩٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )العوملة ، العلامنية ( أساليب الغزو الفكري  

 ،محمـــد زیـــن الهـــادي.  د، مجـــاالت انتـــشار العلمانیـــة واثرهـــا فـــي المجتمـــع االســـالمي:ینظـــر) ٤٠(

  .٩٥:ه١٤٠٩ ، الریاض، دار العاصمة،١ط

 .٩٦ ،المصدر نفسه) ٤١(

 WWW.islamstory.com    :موقع قصة االسالم) ٤٢(

 ،عد بكلیة الـشریعةعلي محمد جریشه استاذ مسا.  د، اسالیب الغزو الفكري للعالم االسالمي)٤٣(

 محاضـــر بكلیــة الـــدعوة واصــول الـــدین بالجامعــة االســـالمیة بالمدینـــة ،محمــد شـــریف الزیبــق

 .٧٤-٦٢ :م١٩٧٩-ه ١٣٩٩ ، دار الوفاء،٣ ط،المنورة

 ، القـــــاهرة، طبعـــــة دار الوفـــــاء،محمـــــد عمـــــارة.  د، العلمانیـــــة بـــــین الغـــــرب واالســـــالم:ینظـــــر) ٤٤(

 .٧٢ :م١٩٩٦

 .٧٣ ،المصدر السابق) ٤٥(

 الزهـــراء لالعــــالم ،١ ط، زكریـــا فایـــد، النـــشاة واالثـــر فـــي الــــشرق والغـــرب، العلمانیـــة:ینظـــر) ٤٦(

  .٦٨ :م١٩٨٨-ه ١٤٠٨ ،العربي

 الجامعـــة ،ه١٤٢٢ ،حمـــود بـــن احمـــد الرحیلـــي.  د، العلمانیـــة وموقـــف االســـالم منهـــا:ینظـــر) ٤٧(

 .٧٤ :االسالمیة بالمدینة المنورة

 ، الـــــدمام، دار ابـــــن الجـــــوزي،١ ط، محمـــــد محمـــــد بـــــدري،ة لمـــــاذا نـــــرفض العلمانیـــــ:ینظـــــر) ٤٨(

 .٥٤ :ه١٤١٢

-ه ١٤٢٨ ،بــن ابــراهیم للــشیخ محمــد ، رســالة تحكــیم القــوانین فــي العقیــدة االســالمیة:ینظــر) ٤٩(

 .٢٤ :م٢٠٠٧

 ، ١ ط، ناصـــر العقـــل– ناصـــر القفـــاوي، المـــوجز فـــي االدیـــان والمـــذاهب المعاصـــرة:ینظـــر) ٥٠(

 .١١١ :اض الری، دار الصمیعي،م١٩٩٢

 الكتـــاب هـــو تفریـــغ للـــشرح الـــصوتي : تعلیـــق، البـــي عبیـــد بـــن ســـالم، كتـــاب االیمـــان:ینظـــر) ٥١(

 جــامع ، تفــسیر الطبــري،٩٤ :ه١٤٢٥/شــعبان/٢٨ ، عبــد العزیــز الراجحــي:لفــضیلة الــشیخ

ـــري،البیـــان فـــي تاویـــل القـــران ـــن جریـــر الطب  ، احمـــد محمـــد شـــاكر: المحقـــق،ه٣١٠ ت، الب



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 
 
 

١١٩١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )العوملة ، العلامنية ( أساليب الغزو الفكري  

 ، لإلمام ابن القـیم الجوزیـة، مدارج السالكین،٦/٢٥٦ :م٢٠٠٠-ه ١٤٢٠ ،مؤسسة الرسالة

 .٣٦٤-٣٦٣:  م١٩٨٣-ه ١٤٠٣ ، بیروت، دار الكتب العلمیة،١ ط،ه٧٥١ت

 جماعــة : تحقیــق،ه٧٩٢ ت، علــي بــن محمــد بــن ابــن العــز الحنفــي،شــرح العقیــدة الطحاویــة) ٥٢(

اعـــة والنـــشر والتوزیـــع  دار الـــسالم للطب،١ ط، ناصـــر الـــدین االلبـــاني: تخـــریج،مـــن العلمـــاء

  .١/٩٨:م٢٠٠٥-ه ١٤٢٦ ،والترجمة

 .١١١ : الموجز في االدیان:ینظر) ٥٣(

 ، محمـد زهیـر بـن ناصـر: تحقیـق،ه٢٥٦ ت، محمد بن اسـماعیل البخـاري،صحیح البخاري) ٥٤(

 : بـاب مـن یقاتـل مـن وراء االمـام ویتقـى بـه، كتاب الجهاد،ه١٤٢٢ ، دار طوق النجاة،١ط

ـــم الحـــدیث ،٤/٥٠ ـــن الحجـــاج القـــشیري النیـــسابوري، صـــحیح مـــسلم،)٢٩٥٧( رق  ، مـــسلم ب

 كتــــاب ، بیــــروت، دار احیــــاء التــــراث العربــــي، محمــــد فــــؤاد عبــــد البــــاقي: تحقیــــق،ه٢٦١ت

 )١٨٣٥( رقم الحدیث ،٣/١٤٦٦ : باب وجوب طاعة االمراء في غیر معصیة،االمارة

 وان اخـــتص ،ســـمعوا واطیعـــوااالثـــرة هـــي االســـتئثار واالختـــصاص بـــأمور الـــدنیا علـــیكم اي ا) ٥٥(

 لحیـي بـن ، شـرح النـووي علـى مـسلم: ینظـر،االمراء بالدنیا ولـم یوصـلوكم حقكـم ممـا عنـدهم

 ، دار الـسالم، علي عبـد الحمیـد ابـو الخیـر: اشراف،ه٦٧٦-٦٣١ ،شرف ابو زكریا النووي

  .١٢/٢٢٥ :القاهرة

 رقـم ،٣/١٤٦٧ :معـصیة باب وجوب طاعـة االمـراء فـي غیـر ، كتاب االمارة،صحیح مسلم) ٥٦(

 )١٨٣٦(الحدیث 

 ،ه٢٧٥ ت، لالمام الحافظ ابن داود سلیمان بن االشعث السجستاني االزدي،سنن ابي داود) ٥٧(

 بـاب فـي ، كتـاب الجهـاد،ه١٣٨٨ ، بیـروت، دار الحـدیث للطباعـة والنـشر، الـدعاس:تعلیق

 .، حسن صحیح)٢٦٠٨( رقم الحدیث ،٣/٣٦ :القوم یسافرون یؤمرون احدهم

  : للكاتب خالد ابو الفتوح، مجلة البیان، مقالة عن جذور العلمانیة والتغریب:ینظر) ٥٨(

WWW.albagan-magazine.com 

 ،١ ط، سـامي بــن العربـي االثــري: تحقیــق، محمــد بـن علــي الـشوكاني، ارشــاد الفحـول:ینظـر) ٥٩(

 :قیــق تح، الل تیمیــة، المــسودة فــي اصــول الفقــه،١/٣٢٩ :٢٠٠٠/ه١٤٢١ ،دار الفــضیلة

 المستـــــصفى مــــن علـــــم ،١/٢٠٢ ، دار الكتــــاب العربــــي،محمــــد محــــي الـــــدین عبــــد الحمیـــــد

 : شـركة المدینـة المنـورة للطباعـة، حمزة بن زهیر حـافظ: تحقیق، ابو حامد الغزالي،االصول

١/٢٦٢. 

  : مجلة البیان،مقالة عن تاریخ العلمانیة والتغریب في العالم االسالمي) ٦٠(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 
 
 

١١٩٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )العوملة ، العلامنية ( أساليب الغزو الفكري  

WWW.myportail.com 

  .١١٠ : احمد شاكر: تعلیق،ه٢٠٤ ت، لالمام الشافعي، الرسالة:ینظر) ٦١(

 ، نـشر جامعـة ام القـرى، دار مكة للطباعـة والنـشر، للدكتور سفر بن عبد الرحمن،العلمانیة) ٦٢(

 مركــز الكتــاب ،١ ط،احمــد عبــد الــرحیم الــسایح.  د، الغــزو الفكــري،٥٣٦ :١٩٨٢/ه١٤٠٢

 .٤٧ :١٩٩٧ ، القاهرة،للنشر

 :١٩٧٨ ، الكویـــت، عـــالم المعرفـــة،محمـــود المقـــداد.  د،اریخ الدراســـات العربیـــة فـــي فرنـــساتـــ) ٦٣(

٥٨.  

 .٥٧-٥٦ :المصدر نفسه) ٦٤(

 احـداث شـهر جمـادى االولـى مـن سـنة ، مناقشتهم ألحكام المیراث في تاریخ الجبرتـي:ینظر) ٦٥(

 .ه١٢١٣

 االنوار المحمدیة،  طبعة،ه١٢١٣ احداث شهر ربیع االول من سنة ، تاریخ الجبرتي:ینظر) ٦٦(

 .٣: القاهرة

 .٢٦٤-١٥ : مراجعة الصفحات، تاریخ الجبرتي:ینظر) ٦٧(

  .٢٧٢-٥٥ : المصدر السابق:ینظر) ٦٨(

 .ه١٢١٣ ، احداث شهر ربیع الثاني،المصدر السابق) ٦٩(

 ، لطیف فرج: ترجمة، روبیر سولیه،م١٨٠١-١٧٩٨ ، الحملة الفرنسیة، ولع فرنسي:مصر) ٧٠(

  .٣٩-٣٨ : مكتبة االسرة،ة المصریة العامة للكتابالهیئ

 :١٩٩٦ ، الهیئــة المــصریة للكتـــاب،١ ط،عــزت قرنــي.  د، الفكــر المــصري الحــدیث:ینظــر) ٧١(

١٤٦. 

 الــــــصادر عــــــن مركــــــز االهــــــرام للدراســــــات الــــــسیاسیة ،تقریــــــر الحالــــــة الدینیــــــة فــــــي مــــــصر) ٧٢(

 .٣٢ :١٩٩٥واالستراتیجیة، 

 مجلـــة التربیـــة ، للـــسید نـــور الـــدین عبـــد الـــرحمن هیـــاس الخالـــدي،هـــل یكـــون المـــسلم علمانیـــا) ٧٣(

 .٢٦-٢٥ :١٩٩٤/ه١٤١٥ ،١٢ العدد ،االسالمیة

 .٢٦ :المصدر السابق) ٧٤(

 ، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، بحث للدكتور محمد عابد الجابري،العرب والعولمة) ٧٥(

١٣٥ :١٩٩٨. 



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 
 
 

١١٩٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )العوملة ، العلامنية ( أساليب الغزو الفكري  

 :٢/٦/١٩٩٨ ، جریدة القدس، احمد صدقي الدجاني،هرةمفهوم العولمة وقراءة تاریخیة للظا) ٧٦(

١٣. 

 عــدد ، یاســر عبــد الجــواد، مقاربتــان عربیتــان للعولمــة: مقالــة بعنــوان،مجلــة المــستقبل العربــي) ٧٧(

 دار ، محمد بعـد القـادر البرتـاوي، عالمیة االسالمیة والعولمة: ینظر،٢٠٠٠:٢/شباط/٢٥٢

  .١٤٨ :٢٠٠٥ ، دمشق،الوفاء

 ،د مـصطفى رجـب. أ، مخاطر العولمة علـى المجتمعـات العربیـة: مقالة بعنوان،بیانمجلة ال) ٧٨(

 .م١٣/١٠/٢٠٠٠

 ، االردن،مـــــــــان ع، دار البیـــــــــارق،١ ط، محمـــــــــد ســـــــــعید ابـــــــــو زعـــــــــرور،العولمـــــــــة: ینظـــــــــر) ٧٩(

 .١٣ :١٩٩٨/ه١٤١٨

یجري، عبـد العزیــز بـن عثمــان التــو.  د، العولمــة والحیـاة الثقافیــة فـي العــالم االســالمي:ینظـر) ٨٠(

  .٨٣ : الریاض،المنظمة االسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة

 .م٢٠٠٠/ ینایر،خطاب القاه في المنتدى االقتصادي بدافوس) ٨١(

 .١٤ : محمد سعید ابو زعرور،العولمة) ٨٢(

 :م١٩٩٩ القـاهرة، ،الدار القومیة العربیة ، محمد ابراهیم المبروك واخرون،االسالم والعولمة) ٨٣(

١٠١-٩٩  

 نقال عن ،٧٢ ، المستقبل العربي، احمد مصطفى عمر،اعالم العولمة وتاثیره في المستهلك) ٨٤(

 .١٢ :١٩٩٨/ حزیران،١٣٨، عدد )االسالم وطن(مجلة 

 سلــسلة تــصدر عــن مجلــة البیــان، ،١ ط،ســامي محمــد صــالح الــدالل.  د،االســالم والعولمــة) ٨٥(

 .٤٩ :م٢٠٠٤/ه١٤٢٥

  ، بیـروت، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة،١ ط، محمد عابد الجـابري، المسالة الثقافیة:ینظر) ٨٦(

 ٣١ :١٩٩٧. 

مـشروع مارشــال هـو المــشروع االقتـصادي إلعــادة تعمیـر اوروبــا بعـد انتهــاء الحـرب العالمیــة ) ٨٧(

 .الثانیة الذي وضعه الجنرال جورج مارشال رئیس هیئة اركان الجیش االمریكي

  .١٦:بد الجابري محمد عا،المسالة الثقافیة) ٨٨(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 
 
 

١١٩٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )العوملة ، العلامنية ( أساليب الغزو الفكري  

 امــین عــام الحــزب ،م١٩٣١ ولــد ســنة ،میخائیــل جورباتــشوف اخــر رئــیس لالتحــاد الــسوفیتي) ٨٩(

 .م خلفا لتشرنینكو١٩٨٥الشیوعي ورئیس االتحاد السوفیتي سنة 

 WWW.muntada-islamtoday.net       : منتدى االسالم الیوم:ینظر) ٩٠(

 WWW.al-forqan.net  : الفرقان موقع مجلة،مقال لألستاذ عمر الرماش) ٩١(

 ذو ،لــــة البیــــان مج، خــــال ابــــو الفتــــوح،العولمــــة حلقــــة فــــي تطــــور الیــــات الــــسیطرة: ینظــــر) ٩٢(

 .٩٧:ه١٤١٩/الحجة

محمـــد بـــن ســـعود .  د، منظمـــة التجـــارة العالمیـــة والعولمـــة االقتـــصادیة: بحـــث بعنـــوان:ینظـــر) ٩٣(

 WWW.albayan-magazine.com: موقع البیان،العصیمي

  .١٢ : خالد ابو الفتوح،العولمة حلقة في تطور الیات السیطرة) ٩٤(

ــه للعالقــة بــین العــسكر والحكومــة المدنیــة) ٩٥(  وبحثوثــه فــي ،اســتاذ علــوم سیاســیة اشــتهر بتحلیل

 ثم اطروحته بان الالعبین السیاسین المركزیین في القرن الحـادي والعـشرین ،انقالبات الدول

 كمـا اسـتحوذ علـى االنتبـاه لتحلیلـه للمخـاطر علـى ،القومیـةسیكونوا الحضارات ولیس الدول 

 وهـو اسـتاذ بجامعـة )بـال( درس في جامعـة ،الوالیات المتحدة التي تشكلها الهجرة المعاصرة

 ).هارفارد(

 ،ه١٣٠٦رسم قسیسا فـي سـنة ،ه١٢٨٤ ولد بوالیة میشجان االمریكیة سنة ،منصر امریكي) ٩٦(

 منطقــة الخلــیج العربــي هــي میــدان نــشاطه، قــضى  كانــت،ه١٣٠٨بــدا عملــه كمنــصر ســنة 

 واصــــبح رئــــیس المنــــصرین فــــي منطقــــة الــــشرق االوســــط ســــنة ،فیهــــا احــــدى وعــــشرین ســــنة

 .ه١٣٣٠

  .كاتب ومؤرخ بریطاني) ٩٧(

 .كالم للقس زویمر في مؤتمر المنصرین) ٩٨(

سـلبیات ایجابیـات و(: عن كتاب محمد حبیب الخوجة،٩٨ عدد اكتوبر ،االقتصاد االسالمي) ٩٩(

  ).العولمة

البد مـن تكامـل :( عن كتاب عبد الهادي ابو طالب،٩٨ عدد اكتوبر ، االقتصاد االسالمي)١٠٠(

 ).العولمة



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 
 
 

١١٩٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )العوملة ، العلامنية ( أساليب الغزو الفكري  

 بحــث مقــدم لنــدوة ، خالــد بــن عبــد اهللا القاســم، العولمــة الثقافیــة واثرهــا علــى الهویــة:ینظــر) ١٠١(

 كلیـــة التربیـــة بجامعـــة ،ه٣/٣/١٤٢٥-١العولمـــة واولویـــات التربیـــة المنعقـــدة فـــي الفتـــرة مـــن

 .٨٩٧:ه١٤٢٥ ، الریاض،الملك سعود

 بحـث مقـدم للمـؤتمر ، احمد ضـیاء الـدین حـسین، العلوم االسالمیة والعولمة الثقافیة:ینظر) ١٠٢(

-١٥الــــدولي حــــول دور الدراســــات االســــالمیة فــــي المجتمــــع العــــولمي المنعقــــد فــــي الفتــــرة 

 .٧ : المملكة االردنیة الهاشمیة، اربد، جامعة الیرموك، كلیة الشریعة،ه١٤٣٢/محرم/١٧

 بحـــث مقـــدم لنـــدوة العولمـــة ، ســـلیمان بـــن قاســـم العبـــد، التربیـــة الخلقیـــة فـــي االســـالم:ینظــر) ١٠٣(

 جامعــة الملــك ســعود، ، كلیــة التربیــة،ه٣/٣/١٤٢٥-١واولویــات التربیــة المنعقــدة فــي الفتــرة 

 .٨٢٢ :ه١٤٢٥ ،الریاض

 نقــال عــن ، للكاتــب حامــد بــن عبــد اهللا العلــي،ولمــة الثقافیــة خطــر الع: مقالــة بعنــوان:ینظــر) ١٠٤(

 WWW.islamselect.net    :موقع المختار االسالمي

 دار الكلمـة للنـشر ،١ ط،اسـماعیل علـي محمـد.  د،العولمة الثقافیـة وموقـف االسـالم منهـا) ١٠٥(

 .٥٢ :٢٠٠١/ه١٤٢١ ،والتوزیع

 .م٢/٣/١٩٩٧ بتاریخ ،ن جریدة الشرق االوسط نقال ع،العولمة واثرها على اقتصاد الدول) ١٠٦(

 رسـالة ماجـستیر ، ماجد بن علي الزمیع، دراسة نقدیة في ضوء العقیدة االسالمیة،العولمة) ١٠٧(

  .٩٧ :ه١٤٢٢ ، جامعة الملك سعود، كلیة التربیة،قسم الثقافة االسالمیة

 ، بیــــروت،ر العربــــي دار الفكــــ،١ ط،باســــم علــــي خریــــسان.  د،العولمــــة والتحــــدي الثقــــافي) ١٠٨(

٢٢ :٢٠٠١. 

 ، دار الكلمـــة للنـــشر والتوزیـــع،١ ط،محمـــود ســـمیر المنیـــر.  د،العولمـــة وعـــالم بـــال هویـــة) ١٠٩(

 .١٢١ :٢٠٠٠/ه١٤٢١ ، مصر،المنصورة

 منــشورات ،م٦/٥/١٩٩٨ ، المــؤتمر العلمــي الرابــع لكلیــة االداب والفنــون،العولمــة والهویــة) ١١٠(

  .م١٩٩٩ ،١ ط،جامعة فالدلیفیا

 


