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 وعرفان شكر
:أسماؤىم التالية األساتذة من والعرفان بالشكر أتقدم أن إال يسعني ال المقام ىذا في  

د.عروةصبريالمشرفعلىالدراست)إلشرافهولصبرهوإلرشاداتهوتىجيهاتهالكريمت(-1  

 وطباعة ترتيب في كبيرا جيدا بذل والذي(: القدس في األوقاف مجمس سكرتير) الترىي أسامة. أ -2
 العطاء في ليستمر عمره سنوات في ،ويمد الجزاء خير يجزيو أن اهلل ،أسال الدراسة وتنسيق
 واإلبداع

ة الدكتور شفيق عياش )أعضاء المجنة المناقشة( يموفضيمة الدكتور محمد سميم محمد عمي و وفض    -3
  القيمة. وتشريفي بسماع مالحظاتيم وتوجيياتيموالمذان تفضال بالموافقة عمى مناقشة رسالتي 

األستاذ عيسى الساليمة ، والدكتورة ىبة الحسيني، واألخ طارق أبو اسنينة ، و بخيت ىبةاألستاذة   -4
  واألستاذ وليد التميمي، ومكتبة المسجد األقصى )ممثمة بمديرىا وموظفييا (، واألخ أنس الشويكي،

 اذة إليام الشامي .واألستاذ عطا العباسي، واألست
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 :الدراسة ملخص

 البالد بين اإلسالمية الوحدة وىو أال اإلسالمية األمة واقع عمى أثره لو ميما، موضوعا الدراسة ىذه تناولت

 .معاصرة أحداث مجريات تشبو الماضي في تاريخية أحداثا دوليا بعض شيدت والتي اإلسالمية،

 بمئة األيوبي الدين صالح يد عمى ،سالمقد بيت تحرير سبقت التي بالفترة يبدأ فيو موضوعنا زمن أما

 .حاضرناب وانتياء ،عام

 قامت فبالوحدة ؛اإلسالمية الوحدة وىو أال ،مفصميا محورا تتناول كونيا في الدراسة ىذه أىمية وتكمن

 أيضا وبيا ،وأعراضيم المسممين أراضي حفظت وبيا ،سالماإل أمة تحتيا استظمت التي الواحدة الدولة

 ،تحقيقيا ووسائل الوحدة مظاىر إلى التطرق تم حيث البالد وتحرير األمجاد رجاعإل الطريق سيكون

 سبقت التي األوضاع عن والحديث ،مظاىرىا توضيح و نشوئيا وعوامل الفرقة مخاطر بيان إلى باإلضافة

لقاء ،واجتماعي فكري وتشرذم سياسية انقسامات من تخمميا وما الصميبيين بأيدي المقدس بيت سقوط  وا 

 ،المسممين حياة في( والعقدية والتربوية االجتماعية) لمجوانب اإلصالحية الخطوات بعض عمى الضوء

 .خصوميم وردع حقوقيم استرداد من ليتمكنوا ،بينيم فيما الوحدة تحقيق وىو العظيم اليدف ليم ليتحقق

 :يأتي ما الموضوع هذا لدراسة دفعني وقد

 اإلسالم أعداء بو يقوم وما ،المقدس بيت تحرير عمى نعكاسيااو  ،اإلسالمية لموحدة الفعمي األثر بيان

 .المنشود اليدف لتحقيق بأىميتيا األكيد لعمميم ؛ حصوليا دون لمحيمولة

 الوصفيالمنيج  و التاريخي المنيج كل من بين جمعت فقد بحثي في استخدمتو الذي  المنيج أما

 . التحميمي



 د

 إحكام خطوات أولى كانت األمة أبناء بين الفرقة أسباب بث أن لىإ دراستي خالل من توصمت وقد

  العمماء دور بحصر قام االستعمار أن إلى باإلضافة ؛األمة عمى واالجتماعية والثقافية العسكرية السيطرة

 محاربة في األصيل بدورىم القيام من العمماء يتمكن ال حتى الحياة؛ مناحي باقي  دون فقط بالعبادات

 . الحق عن انحرافيم في الناس فزاد  الحق، وبيان الضالل

 :فهو به أوصي ما أما

 الشريعة إلى االحتكام إلعادةفي المجتمع  يرسم معالميا أىل الحل والعقد خطة إعداد من بد ال  :أوال

 البداية ولتكن ،المختمفة الحياة مناحي جميع تشمل ،ومحاربة الغزو الفكري المسعور  اإلسالمية

   .الفقري وعموده المجتمع أساس فيي ،األسرة من

شراكيم والشعبي الرسمي االىتمام من مزيدا إعطاء جيل الشباب :ثانيا ة كونيم العمود العام الحياة في وا 

 الغرب يتمكن أن دون لمحيمولة وذلك ، تغيير ألي األساسية ةالركيز الفقري لألمة وقمبيا النابض  و 

 مجتمعاتنا في بمسانو تنطق وجعميا استقطابيا لخال من المجتمع، من الفئة ىذه تدمير من

 لجعميم أداة لتدمير األمة وتفكيكيا.  المعاصرة
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The Impact of Islamic Union on liberation Jerusalem the Holy City  

Prepared By: Mousa Baha’ Al-Deen Mousa Nabhan 

Supervised by: Dr. Orwa Ekrihah Sabrie 

Abstract: 

This study examines an important topic, which has an impact on the reality of 

the Islamic nation. The subject matter is the Islamic unity among the Islamic 

countries, which some of them had witnessed historical events in the past, which 

are similar to certain ongoing and contemporary events. 

As for the period discussed in our subject, it begins 100 years prior to the 

liberation of Jerusalem, by Saladin Al- Ayyoubi till our present time. 

The importance of this study lies in the fact that it deals with a pivotal aspect, 

namely the “Islamic Unity.”  It was the Islamic unity that enabled the One State 

to exist under which Islamic nation felt safe, and by which the land and dignity 

of the nation were preserved. 

It is, indeed, the Islamic unity that will restore the glory and the liberation of the 

state. This has been discussed fully through considering the forms and 

manifestations of the unity and the means of achieving them. The study also 

explains the dangers of division, as well as the reasons for why they emerged and 

the clarification of its forms and aspects. In addition, it talks about the situations 

that preceded the fall of Jerusalem in the hands of the Crusaders and the political 

divisions and the intellectual and social fragmentations that took place then. The 

study also sheds light on some of the reform steps of the (social, educational and 

the ideological) aspects in the lives of Muslims, so that the great goal can be 
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achieved- the great goal of achieving unity among themselves, so that they can 

recover their rights and deter their opponents. 

What prompted me to study this subject can be summarized as follows: 

The need to state of the actual impact of the Islamic unity, its reflection on the 

liberation of Jerusalem, and the actions of the enemies of Islam to prevent it from 

being achieved- for their awareness of its importance in achieving the desired 

objective. 

The methodology I used in my research was a combination of the historical, 

descriptive and analytical approaches. 

In this study, I have come to the conclusion that spreading dispute and division 

between the Islamic nation was the first step towards subjugating them militarily, 

intellectually, culturally and socially, in addition to the fact that colonialism 

limited the role of the Muslim religious men- “Sheikhs”, just to the worship 

rituals rather to all the aspects of life; so that the “Sheikhs” cannot play their 

original role in the fight against straying and mischief on the one hand and the 

statement of right on the other hand, which has increased the people’s deviation 

from the truth. 

My recommendation: 

First, it is necessary to prepare a systematic plan to re-invoke Islamic law, “ 

Sharia’,” encompassing all aspects of life, starting with the family, since it is the 

basis of society and its backbone. 

Second, to allow the young generation to express their opinions (in accordance 

with the Islamic Sharia’), and give them more formal and local interest and 
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involve them in public life, in order to prevent the West from destroying this 

category of society through attracting our youth to its side and turning them into 

its spokesman in our societies. 
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  :المقدمة

 بن محمد والمرسمين األنبياء خاتم عمى والسالم والصالة الصالحات تتم بنعمتو الذي العالمين رب هلل الحمد

 :وبعد األمين الصادق اهلل عبد

 من تكتنفو وما اإلسالمية، األمة منيا تعاني التي لألوضاع الجذري الحل تعد اإلسالمية الوحدة فإن

 وىي العظمى الغاية لتحقيق فورا؛ والعمل جميا، التفكير األمة ىذه ناءأب عمى تحتم وصعوبات تحديات

 أتباع ،فنحن وصوابو الشاممة الوحدة مسار مصداقية أثبت اإلسالمي فالتاريخ اإلسالمية، الوحدة تحقيق

 سبقت التي الفترة في وباألخص تاريخنا من ونتعمم نتعظ أن بد ال مجيد، تاريخ وأصحاب عظيم، دين

 المعاصر حالنا كبير حد إلى تحاكي التي األوروبيين، الصميب أتباع قبل من المقدس، بيت احتالل

 .خاصة والقدس عامة لفمسطين اإلسرائيمي االحتالل ظل في الصعبة وظروفنا

 الغرب جيوش فراحت االستعمارية؛ لألطماع عرضة جعميا األمة، ىذه وتشرذم الفرقة، أسباب فوقوع

 مصحوبا محدود، غير ىو ما المسممين ببالد وتفعل والبيوت، والمدن الدول وتدمر الحدود، تجتاز والشرق

 من بد ال لذلك واألسوار، الصروح أمامو وانيارت األمة، أرىق عقمي، واختراق ديني وتدمير ثقافي بغزو

 املعو  بيان ثم ومن ليا، المسببة العوامل توضيح عمى والعمل حاليا، وبيان الفرقة أسباب عمى الوقوف

لى عيدىا، سابق إلى األمة تعود حتى دعائميا، تثبيت وسبل الوحدة، تحقيق ، األمم بين الرائد دورىا وا 

أقصد بو مدينة القدس التي تضم بين جنباتيا المسجد  ذيوال "بيت المقدس"ولتقوم بواجبيا في تحرير 

مون ومن أالعباسي الم، حيث أن ىذا المصطمح "بيت المقدس" ظير في زمن الخميفة األقصى المبارك

 يطمق عمى لم  حيث أن الفترة التي سبقت ذلك بعده وبخاصة في فترة الحروب الصميبية وما بعدىا ، 

 بداللة أن العيدة العمرية جاء فييا اسم "ايمياء". "بيت المقدساسم "القدس 
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 :الدراسة مشكمة

  األمة، شمل ولم اإلسالمية، الوحدة قتحقي دون تحول التي األسباب معرفة في الدراسة ىذه مشكمة تتجسد

 شريعة وتحكيم الشريعة، عن اإلسالمية البالد دساتير بعد في المتمثمة الداخمية العوامل بينوالتي تتنوع 

 في المشبوىة والمذاىب الفرق ودور  كافة، وأشكالو بألوانو االستعماري الغزو بين و منيا، بدال الغرب

األمر الذي يؤدي إلى خروج جيل غير قادر عمى تحمل مسؤولياتو الشرعية ، شريعتيم في المسممين تشكيك

 اإلسالمي عن العقيدة والفكر يخدم األعداء بجيمو وبعده تابعاأصال في الدفاع عن دينو و أمتو إن لم يكن 

إال  فالوحدة والتحرير ال تكون ،ير العبادتدمير أي محاولة لتوحيد البالد وتحر  مما ينتج عن ذلك، القويم

 ، وىذا ما يسعى االستعمار إلى منعو  بدين اهلل و شرعو واعية من شوائب االستعمار، نقية ،بأيدي تقية

 ألنو يعمم عاقبة حصولو.

 :الدراسة أسئمة

 المقدس؟ بيت تحرير عمى أثر اإلسالمية لموحدة لى  -1

 ىو ومن فقط؟ التعبدية ةالزاوي في المسممين العمماء دور اختزال في ساعدت التي األسباب ىي ام -2

 .ذلك؟ من المستفيد

 واجتماعيا؟ فكريا المسممين عمى قبضتو إحكام الغرب استطاع كيف -3

 بالدنا؟ في االستعمار تثبيت في الباطنية الفرق دور ىو ما  -4

 :الدراسة فرضيات

 :يمي بما الدراسة ىذه فرضيات تتمثل

 .المقدس بيت تحرير في ثرأ األيوبي الدين صالح زمن اإلسالمية لموحدة -1



 ي

 وتقزيم حياتيم، مناحي عن اإلسالم شريعة بإبعاد المسممين، قوة شريان ضرب  الغرب استطاع -2

 .فقط التعبدية الناحية في وحصره  والمسجد العمماء دور

 األمة أبناء بين والفرقة الشقاق، ليولد اإلسالمي، العالم في األقميات ورقة االستعمار استخدم -3

  .واحدةال

 :الدراسة هميةأ

 تاريخنا في عظيمة آثار من ليا لما اإلسالمية، الوحدة ىو مفصميا، محورا تناوليا في الدراسة أىمية تكمن

 المسممين أراضي حفظت وبيا اإلسالم، أمة تحتيا استظمت التي الدولة قامت فبالوحدة المجيد؛ اإلسالمي

والتي  – وجل عز - المولى بإذن المقدس بيت ستتحرر خالليا ومن و تم الدفاع عن أنفسيموأعراضيم،

 .مدينة القدس التي تضم بين جنباتيا المسجد األقصى المباركأعني بيا 

 الخطوات تتناول أنيا إلى باإلضافة وأسبابو، الصميبيين من بيت احتالل لواقع الدراسة ىذه وستتعرض

 سيسقط و المقدس، بيت تحرير إلى أدت والتي وبيواألي زنكي لآ دولتا بيا قامت التي والراسخة، الثابتة

  .الحال وبيان والتفسير بالتحميل مدعما المعاصر الواقع عمى ذلك

 :الدراسة اختيار سبابأ

 :يأتي ما الدراسة موضوع اختيار إلى دفعني

 الصميبيين احتالل سبقت التي باألوضاع حاليا اإلسالمية األمة تعيشيا التي األوضاع تشابو  -1

 يمكن وىل المسممين، نصر إلى أدت التي العوامل استخالص ذلك من يراد ،حيث  مقدسل

 .الحالي؟؟ الزمن عمى إسقاطيا



 ك

 التي والخطوات المقدس، بيت تحرير في واأليوبية الزنكية الدولة دور حقيقة عمى الضوء تسميط -2

 .القدس نحو الجيوش تحريك سبقت

 يقوم وما الماضي، في المقدس بيت تحرير عمى وانعكاسيا ية،اإلسالم لموحدة الفعمي األثر بيان -3

 بأىميتيا األكيد لعمميم المستقبل؛ في حصوليا دون لمحيمولة األيام ىذه في اإلسالم أعداء بو

 .المنشود اليدف لتحقيق



 ل

 :السابقة الدراسات

 (المقدس بيت تحرير يالوحدة اإلسالمية وأثرىا ف)ل تاصيمية بدراسة نفردا من ديج لم الباحث عمم حسب

 :مباشرة غير بطريقة الوحدة موضوع تناولت التي السابقة الدراسات بعض وجدت لكن

 :يأتي ما الدراسات هذه ومن

 الناصر، حامد لمحمد"الدين وصالح الدين نور عهد" الهجري السادس القرن في والتجديد ،الجهاد :والأ

 سالمية،اإل األمة ضعف في ساىمت التي بابساأل دراستو خالل من باحثال ستعرضا حيث :م8991

حيث قمت بتجسيد تمك ،المقدس لبيت الصميبيين احتالل سبق الذي الوضع لىإ أدت التي واألسباب

دور الفرق الباطنية في مساعدة أعداء  حيث يوجد تشابو فياألسباب  "في دراستي ىذه" عمى وقتنا الحالي 

ما امتاز بو زماننا عن  بيان الستعمار وثبتت أقدامو بيننا مع األمة و حالة انقسام األمة التي أغرت ا

 الذي ستتضح فيما بعد.الماضي من أسباب لمفرقة  

 :م2002الكيالني، عرسان ماجد دكتورلم القدس، عادت وهكذا ،الدين صالح جيل ظهر هكذا :ثانيا

 الفكرية الحياة اضطراب ثارآو  الصميبية، الحروب قبل اإلسالمي لممجتمع الفكري لمتكوين أوال تعرض قدو 

 أفبد اإلصالح مراحل عن تحدث ثم الوقت، ذلك في والسياسية واالجتماعية االقتصادية الحياة عمى

 واإلصالح التجديد مشروعات ثم ،الممك نظام الوزير دور وباألخص ،لإلصالح السياسية بالمحاوالت

ن بنظرة مختمفة ، فالعمل التي نعاني منيا  و في دراستي ىذه تناولت مراحل اإلص والتربوية، الفكرية الح وا 

تتفوق عما سبق ،فنحن في الوقت الحاضر ال نواجو احتالل ألراضينا وحسب ،بل نواجو محاوالت ممنيجة 

  غير عدد.لتغيير العقمية اإلسالمية واستبداليا بعقمية الغربية   

 ،والنشأة التكوين حيث من اإلسالمية الوحدة ولتنا الذي :زهرة بوأ محمد ماملإل اإلسالمية الوحدة :ثالثا

 صمى اهلل عميو وسمم كرماأل الرسول عيد في اإلسالمية وحدةال عن يتحدث فيو جمعيا، وطريقة واالنقسام



 م

، حيث استعنت في ىذه الدراسة  االجتماع بعد التفريق أسباب ذلك لىإ أضف الراشدين، الخمفاء عيد وفي

بيا  نا في الحاضر و التي تفوقناالتي فرقت شابو ، إلى جانب بيان األسبابببعض تمك األسباب كونيا تت

 عن الماضي .

القضية الكردية في العراق من االحتالل البريطاني إلى الغزو األمريكي لحامد محمود عيسى : :رابعا 

حالة التشرذم قضية األكراد وكيف كانت الدول العظمى تتعامل مع الورقة الكردية لإلبقاء عمى  حيث تناول

بين مكونات الشعب العراقي ،حيث اعتمدت في دراستي ىذه عمى بعض المعمومات الواردة لبيان سياسة 

استخدام االستعمار لورقة األقميات لتقسيم البالد اإلسالمية وضرب المجتمعات من الداخل من خالل ابقاء 

  عمى حالة العداء بين مكوناتو.

حيث قامت ىذه الدراسة  :م8991 شريف ولد براهيمإل ،(ماجستير) مغربيةال الجزائرية العالقات :خامسا

بتناول العالقة التي غمب عمييا طابع العداء بين البمدين "المغرب والجزائر" ، األمر الذي استفدت منو في 

دراستي ىذه لبيان الحروب التي افتعمت بعد تقسيم األمة اإلسالمية ،ووضعيا في سياق تجزئة وتقسيم 

، لبيان جيود االستعمار المبذولة في سبيل منع حدوث أي وحدة أو تقارب بين البالد بالد اإلسالمية ال

  .اإلسالمية

حيث تناولت :الدين إماملنهى ( دكتوراه) الثقافي االختراق في ودورها الخاصة العربية الفضائيات :سادسا

في العالم  عمى المشاىدين mbc 4ثير قناة تأىذه الدراسة الوجو المعاصر لمغزو االستعماري ، حيث بينت 

بيان تفعيل اإلعالم التربوي اإلسالمي  في اعتمدت في دراستي ىذهوبناء عمى ىذه الوقائع  ،  اإلسالمي

 لمواجية التحديات اإلعالمية التي تسعى إلى تدمير العقمية اإلسالمية وحرفيا عن الصواب . 



 ن

 :والمكانية الزمانية الحدود

 بيت تحرير سبقت التي الفترة من ابتداء اإلسالمية، لألمة واألوضاع األحداث الدراسة ىذه تتناول حيث

 بالد فيو المكاني الحد أما الحالي، بيومنا وانتياء عام ئةابم األيوبي الدين صالح يد عمى المقدس

 .عامة المسممين

 :البحث منهج

 .التحميميو  والوصفي التاريخي المنهج  بين يجمع فهو بحثي منهج ماأ

وخاتمة اشتممت عمى أهم  مطمبا وثالثين ةو سبع مبحثا عشر واثنى فصول أربعة الرسالة وتتضمن

 :اآلتي النحو عمى وذلك النتائج و التوصيات 

  اإلسالمية الوحدة: األول الفصل

  اإلسالمية الوحدة تكوين: األول المبحث

   و المصطمحات ذات الصمة الوحدة تعريف :األول المطمب

 سالميةاإل الوحدة مظاىر: الثاني المطمب

  نشوئيا وعوامل الفرقة مخاطر:  الثاني المبحث

        منيا والتحذير اإلسالمية األمة عمى الفرقة مخاطر: ولاأل المطمب

 الفرقة نشوء عوامل :الثاني المطمب

       



 س

  والتحرير اإلعداد بين  صميبيا المحتمة المقدس بيت :الثاني الفصل

                                  المقدس بيت سقوط سبقت التي األوضاع :األول مبحثال

            األوضاع العقائدية :ولألا المطمب

                          األوضاع السياسية: الثاني المطمب

                         الغزو قبل واالقتصادية الفكريةاألوضاع  :لثالثا المطمب

                               المسممين لبالد الصميبي الغزو :الثاني المبحث

                         الدوافع :األول المطمب

                            وانطالقو إعداده المقدس بيت تحرير :الثالث المبحث

         واأليوبي زنكي آل دولتي في لمتحرير اإلعداد مظاىر :ولألا المطمب

                               المقدس بيت لتحرير االنطالق :الثاني المطمب

 : وأسبابها المعاصر واقعها في اإلسالمية األمة فرقة :الثالث الفصل

                                               الفرقة نتائج: األول المبحث

                          الشام دوبال مصر عمى نابميون حممة :األول المطمب

 عمييا والقضاء العثمانية الخالفة إسقاط :الثاني المطمب

 اإلسالمية البالد تقسيم مؤتمرات :الثالث المطمب



 ع

                  لصياينة ودعمو لفمسطين البريطاني االحتالل: الرابع المطمب

                                   لمجزائر الفرنسي االحتالل: الخامس المطمب

                                        واألقميات االستعمار: السادس المطمب

                                      واليرسك البوسنة مأساة :السابع المطمب

           م2003 عام العراق غزو: الثامن المطمب

                                                    األمة فرقة أسباب :الثاني المبحث

                           الباطنية الفرق :األول المطمب

 الدينية األمية :الثاني المطمب

       الحالي العصر في الضاد لغة واقع :الثالث المطمب

قامة التقسيم سياسات :الرابع المطمب  التجزيئية الكيانات وا 

    التقسيم بعد المفتعمة الحروب زأبر  :الخامس المطمب

          الخالقة والفوضى العنف إدامة :السادس المطمب

                               والفكري واالجتماعي السياسي األمة واقع :الثالث المبحث

 األمة وانقسام السياسة الحياة :األول المطمب

                     االجتماعية الحياة :الثاني المطمب



 ف

                        الفكرية الحياة :الثالث المطمب

 تصورات لتحقيق الوحدة اإلسالمية في الوقت المعاصر :الرابع الفصل

                                                  العقدية الناحية من :األول المبحث

        لممسجد الريادي الدور إعادة :ولألا المطمب

 والعمماني اإللحادي لمفكر التصدي :الثاني مطمبال 

      المشبوىة والفرق الضالل وأصحاب البدع ألىل التصدي :الثالث المطمب

                   األمة قيادة في العمماء دور إعادة عمى العمل: الرابع المطمب

                                            السياسية الناحية من :الثاني المبحث

 سبحانو و تعالى اهلل شرع إلى والعودة العممانية واألحكام الدساتير عن االستغناء :األول المطمب

             اإلسالمي العمل وحدة :الثاني المطمب

                                                التربوية الناحية من :الثالث المبحث

                      تطويرىا عمى والعمل التعميم جمناى مراجعة :األول المطمب

              المسمم الفرد عمى وأثرىا النفس جياد أصول تعزيز :الثاني المطمب

                                                االجتماعية الناحية من :الرابع المبحث

              المجتمع في اودورى األسرة مفيوم إعادة عمى العمل :األول المطمب



 ص

 تفعيل دور اإلعالم التربوي اإلسالمي :الثاني المطمب 

 والخاتمة والتوصيات والمباحث الفصول هذه بيان في والسداد التوفيق تعالى اهلل ونسأل
 األمثل النحو عمى
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 :الوحدة اإلسالميةالفصؿ األوؿ

 اإلسالمية الوحدة تكويف: األوؿ المبحث

   .مشروعيتيا وأدلة الوحدة تعريؼ :األوؿ المطمب

  .اإلسالمية الوحدة مظاىر: الثاني المطمب

 مخاطر الفرقة وعوامؿ نشوئيا: الثاني المبحث

  .مىٍا َالتحذير اإلسالمية األمة عمى الفرقة مخاطر: األوؿ المطمب

 .الفرقة وشُء عُامل :الثاوي المطلب
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 األوؿ المبحث

 اإلسالمية الوحدة تكويف

 :والمصطمحات ذات الصمة الوحدة تعريؼ :األوؿ المطمب

 :لغة الوحدة

 كاحدا، جعمو :تكحيدا دهككحٌ  منفردا، :أم كحده، رأيتو تقكؿ .االنفراد تعني [الكاك بفتح] المغة في الكحدة
ػ  عز كجؿػ  اهلل أفردكا ألنيـ مكحدكف كالمسممكف ،كحده باهلل يمافإلا :كالتكحيد ،منفرد أم متكحد كرجؿ

 .[1]غيره لىإ يكمو كلـ عصمو أم بعصمتو إنسانا اهلل كتكحد ،غيره دكف بالعبادة

 حتى ،مكجكد كؿ عمى يطمؽ ثـ ،البتة لو جزء ال الذم الشيء ىك الحقيقة في كالكاحد ،االنفراد :الكحدة"
  .[2]"كاحدة كألؼ كاحدة، كمائة ،كاحدة عشرة :فيقاؿ بو، يكصؼ أف كيصح إال عدد مف ما إنو

 لـ إذا قبيمتو، كاحد كىك الكىحدىة، ذلؾ كمف ،االنفراد عمى يدؿ كاحد أصؿ كالداؿ كالحاء الكاك [َوَحدَ ] 
  .[3]مثمو فييـ يكف

  .[4]كاحدا شيئا معو صار أم :بو كاتحد ،كاحدا صيره أم :المتعدد كحد :كيقاؿ

   .[5]كاحدا شيئا يصيرا حتى كاختبلطيما الشيئيف امتزاج :كاالتحاد

  :السياسي النظاـ فيالوحدة 

 أمة بمكجب ذلؾ تصبح المجمكعة ،كاالقتصاد كالجيش كالسياسة الرياسة في أكثر أك تيفمٌ أ اتحاد

   .[1]كاحدة

                                                             

 .365-1/357َُظز: يجذ انذٍَ يذًذ تٍ َعمىب انفُزوس آتادٌ، انمايىص انًذُؾ، 1

 .2/494اٌ انكزَى، ءاألطفهاٍَ، يفزداخ أنفاف انمزَُظز: انزاغة  2

 .6/99اتٍ فارص، يعجى يماَُض انهغح،  3

َُظز: أدًذ عًز هاشى، ودذج األيح اإلطاليُح فٍ انظُح انُثىَح: تذس يمذو نهًهرمً األول نهعهًاء انًظهًٍُ،  4

 .7ص 

 .1/22 انجزجاٍَ، انرعزَفاخ، 5
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 :لغة ةاألمّ 

 عمى كاف مف كؿ ككذلؾ ،كالديف الجماعة :معانييا كمف كاحد، أصؿ كالميـ اليمزة أما" :فارس ابف قاؿ

 الناس مف جيؿ ككؿ أمة فيـ ليوإ كأضيفكا شيء إلى نسبكا قكـ ككؿ ،ديافألا لسائر مخالؼ حؽ ديف

  .[2]حدة عمى أمة

 بف عبد اهلل كقاؿ ،العمماء مجمكعة ةباألمٌ  يقصد كقد ،[3]﴾َواِحَدةً  ُأمَّةً  النَّاُس  َكافَ ﴿ :- تعالى - قاؿ

 .[4]"لمخير المعمـ كاألمة" :-رضي اهلل عنو-مسعكد

 :اصطالحا ةمّ األ

 عمى أىميا الجتماع ،كاحدة أمة الشريعة فجعمت كاحد، مقصد عمى ىي التي الجماعة :األمة أصؿ

[6]كاحد عصر في ىـ أك كاحد ديف عمى المجتمعكف الناس :كاألمة ،[5]كاحد مقصد

 :الكريـ القرآف في الواحدة األمة مفيـو

 أمة بأنيا لؤلمة كصؼ كرد بؿ ،األمة إلى مضافة الكحدة كممة سبحانو كتعالى اهلل كتاب في يرد لـ
 ىعم كليس ،كاحدة أمة بأنيا تكصؼ التي األمة مفيكـ عمى جاء قد الكريـ القرآف في فالتركيز ،كاحدة
 مةألا تكحيد مسألة أما ،األصؿ ىي الكاحدة األمة أف يعني كىذا ،األمة إلى تضاؼ التي الكحدة مفيكـ

 كبيرة بجيكد القياـ استدعى مما األمة عمى االختبلؼ طرأ أف بعد الزماف في متأخرة كانت فقد ككحدتيا
  .[7]المتعاقبة السماكية ئؿالرسا طريؽ عف نشأتيا أصؿ لىإ إلعادتيا

                                                                                                                                                                                         

 .2/1917انىطُؾ، ئتزاهُى أَُض وآخزوٌ، انًعجى :َُظز 1

 غشج، انجايعح اإلطاليُح،[، رطانح ياجظرُز]ج، انىدذج اإلطاليُح فٍ انظُح انُثىَح، ىدأدًذ يُظىر أتى ع 2

 17، ص2999

 .2/213انثمزج  3

 .1/174اتٍ لُى انجىسَح، يفراح دار انظعادج،  4

 .1/229َُظز: اتٍ انجىسٌ، ساد انًظُز فٍ عهى انرفظُز،   5

 .1/174 انمُى انجىسَح، يفراح دار انظعادج،َُظز: اتٍ   6

 .72ص ـ71ص هًىو األيح اإلطاليُح، يذًىد دًذٌ سلشوق،  7
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 ضـ شيء ككؿ ،الرجؿ كعشيرة ،ناسأ مف كالقكـ الكالدة، :منيا ،كثيرة معاف ليا كممة فيي األمة أما
 .[1]"أمان " يسمى يميو ما سائر ليوإ

 مرألا ذلؾ كاف سكاء كاحد، مكاف أك زماف أك كاحد ديف إما ؛ما أمر يجمعيـ جماعة كؿ :ىي ةمٌ ألاف
 .[2]"أمـ كجمعيا ،اختيارا أك تسخيرا الجامع

 عمى قائمة كاحدة لقيادة كتديف ،ركابطيا عمى كتتجمع كاحدة بعقيدة تديف التي الجماعة يى :مةألا"ك
 :وؿأل ا ،كجييفعمى   مةألا فتطمؽ ،[أمان ] يسمى يميو مما سكاه ما إليو يضـ شيء فكؿ [3]"العقيدة تمؾ
 يضـ ما عمى مةألا داللة أم :كؿألا كمف ،ليوإ يضـ مابو   يراد والثاني غيره، لىإ يضـ ما بو يراد
ةٍ  َعَمى آَباَءَنا َوَجْدَنا ِإنَّا﴿ :- تعالى - قكلو غيره لىإ  كطريقة كمعتقد فكر مف ديف عمى مأ .[4]﴾ُأمَّ

 َكافَ  ِإْبَراِىيـَ  ِإفَّ  ﴿ :- تعالى - قكلو ليوإ يضـ ما عمى مةألا داللة أم :الثاني كمف ،كمنياج كشريعة
 مةألفا ،كمكانو زمانو في األدياف لسائر مخالؼ حؽ ديف عمى فكاف الجماعة مقاـ يقكـ أم [5]﴾ُأمَّةً 
 .[6]الجماعة بيا يراد الثانية الداللة كفي ،المنياج ىي كلىألا داللةال في

  :اإلسالمية األمة وحدة مصطمح

اجتماع المنتسبيف إلى اإلسبلـ عمى أكؿ الديف ك قكاعده الكمية كعمميـ معا إلعبلء كممة اهلل  :يعني
 . 7كنشر دينو

 كالكحدة ،مشاعرنا اتحاد في أجمميا ،جامعة أمكر ثبلثة في تتحقؽ الكحدة إف" :[8]زىرة أبك محمد يقكؿ
 إسبلمي إقميـ مف ىناؾ حرب يككفأاٌل ك  ،كالمسمميف اإلسبلـ رفعة مف ذلؾ في لما كالمغكية الثقافية

                                                             

 .28َُظز: انًعجى انىطُؾ، ص  1

 .23ٌ انكزَى، صآانزاغة األطفهاٍَ، انًفزداخ فٍ انمز  2

 .3/1492ٌ، آطُذ لـة، فٍ ظالل انمز  3

 .43/23انشخزف،   4

 .16/129انُذم،   5

انمذص،  [رطانح ياجظرُز] ،ونُذ يذًىد يذًذ انرًًٍُ، ودذج األيح اإلطاليُح تٍُ انُظزَح وانرـثُك َُظز:  6

 .7و،ص 2995جايعح انمذص، 
                                                      

7                          94ص انرؼشٌف، يهًاخ ػهى انًُاوي،انرىلٍف  

هـ، دظم عهً عانًُح انمؼاء انشزعٍ، 1394دًذ انًعزوف تأتٍ سهزج، ذىفٍ أدًذ يظـفً أهى: يذًذ   8

عًم يذرطا نفٍ انخـاتح فٍ كهُح أطىل انذٍَ، شى كهُح انذمىق، وأطثخ عؼىا فٍ يجًع انثذىز اإلطاليُح 

 .و1962طُح 
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 تكىف ييا كمييماشقٌ  في فيي ،بالسيؼ أـ باالقتصاد أكانت سكاء ،الحرب ىذه كانت أيا آخر إقميـ عمى
 .[1]"شأنو كتضعؼ اإلسبلـ قكل

 ،عمييـ يمتبس قد أك الكثيريف عمى يخفى قد أمر كىك ،كالكحدة الجماعة مفيكمي إلى التطرؽ مف بد ال
 حاؿ ىك كما ،الجماعة غياب حاؿ في بينيما الفرؽ يتضح أف كيمكف الجماعة، غير الكاحدة فاألمة"

 الجماعة، انعداـ رغـ مكجكدة اإلسبلمية كاألمة ،زالكا كما كانكا ،كاحدة أمة فالمسممكف ،اليكـ المسمميف
 فيـ تفرقيـ، مف ىذا يمنع كلـ ،بعقيدتيـ منفرديف متميزيف الناس دكف مف أمة زالكا ال المسمميف أف أم

 يميز الذم ألف ،أمة مف أكثر ياـألا مف يكـ في المسممكف يصبح كلف جماعة، كليست كاحدة أمة اليكـ
 أف يمكف كال ،منيا فيك عقيدتيا اعتقد كمف كاحدة، فاألمة كاحدة العقيدة دامت كما ،عقيدتيا ىك األمة
 يخرج اإلسبلـ عقيدة غير يعتقد الذم ألف ،مستحيؿ كىذا ،عقيدتاف ليا صار إذا إال أمتيف األمة تصير

 يبقى فإنو الباغي أما الجماعة، عف كيخرج ،الكاحدة مةألا عف يخرج اإلسبلـ عف فالمرتد األمة، مف
 .[2]"الجماعة مف كيخرج الكاحدة األمة في

 بغياب غائبة فإنيا الجماعة كأما ،الدكلة غياب في حتى مكجكدة الكاحدة اإلسبلمية األمة فإف ؛كعميو
 فيك بو الٌ إ الكاجب يتـ ال ما باب مف كاجبا الخبلفة إيجاد كاف كاجبا الجماعة إيجاد كاف كلما ،الخبلفة
 لمعمماء فيناؾ الجماعة لفظ بدؿ[ كالخبلفة الدكلة كحدة] الكحدة لفظ باستعماؿ يتعمؽ فيما كأما ،[3]كاجب
 :رأياف المعاصريف لمعمماء

 ،شرعا كال لغة ذلؾ يصح كال ،الجماعة لفظ مكاف الكحدة لفظ يستعمؿ أف الخطأ مف أنو :وؿأل ا الرأي
 شرعية حقيقة لو لفظ الشارع عمينا أكجبيا التي كالجماعة...مفردا البقاء ككسرىا الكاك بفتح لغة فالكحدة

 المغة في مطمقا يرد لـ الكحدة كلفظ [4]الطاعة عمى العدؿ دار في إماما يبايعكف الذيف المسممكف :ىي
نما ،[5]المتفرؽ تأليؼ بمعنى  اهلل رسكؿ قاؿ :قاؿ عمر أبي عف البخارم عند كمنو التفرد، بمعنى كرد كا 

 .[6][وحده بميؿ راكب سار ما أعمـ ما الوحدة في ما الناس يعمـ لو] :-صمى اهلل عميو كسمـ  - اهلل

                                                             

 .29كرُة انىدذج اإلطاليُح، ئطذار طهظهح انصمافح اإلطاليُح، ص  1

 .13، ص88رز انرزاتٍ، انىدذج وانجًاعح: يجهح انىعٍ، انعذدَُظز: انذا 2

 .1/71َُظز: انغشانٍ، انُض عهً انماعذج انشزعُح فٍ انًظرظفً يٍ عهى األطىل،  3

 .18انظهـاَُح، ص األرتعىٌَُظز: انعمثٍ،   4

 .19، صٌَُظز: انعمثٍ، و.  5

 .2/732[: 2998طذُخ انثخارٌ، ح]انثخاسي ،  6
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 ما كىذا :لمجماعة مرادؼ كمفظ[ كالخبلفة الدكلة كحدة] الكحدة لفظ يستعمؿ أف يصح أنو :الثاني الرأي
 الديف تقي ،البنا حسف :كمنيـ[ الراجح الرأم كىك] المعاصريف كالعمماء الفقياء كتب في نمحظو
 عبد زىرة، أبك محمد ،الغزالي محمد ،القرضاكم يكسؼ ،المكدكدم عمىألا أبك ،قطب سيد ،النبياني
 الكثير كغيرىـ ،البكطي رمضاف سعيد محمد ،شقرألا سميماف عمر ،الزحيمي كىبة ،الخالؽ عبد الرحمف
 ،كالخبلفة الدكلة فكحدة ،كالخبلفة الدكلة ككحدة ،األمة كحدة عف تتحدث كثيرة مؤلفات ليـ تجد ممف

 يغير لـ الكحدة كلفظ ،كاحد كخميفة كاحد ككياف ،كاحدة راية تحت تجمعيا منيا يقصد الببلد ككحدة
 كاحد كحكميا ،الفرقة عكسو كاالجتماع التعدد، عكسيا فالكحدة كاحد، كياف في الببلد بضـ يتعمؽ حكما
 حكـ بو يتعمؽ ما أف العمماء عميو أجمع فالذم" ،استعمالو فيجكز ،األدلة عميو دلت كما الكجكب كىك
 في الببلد بضـ يتعمؽ مدلكؿ ليا الكحدة فمفظ ،[1]"الحكـ تغيير لىإ يؤدم إذ تغيره يجكز ال األلفاظ مف

 .كاحد كياف

 :الكريـ فآالقر  مف الوحدة أدلة

ُقوا َوال َجِميًعا المَّوِ  ِبَحْبؿِ  َواْعَتِصُموا﴿ :ػ- تعالى - قكلو [1]  ُكنُتـْ  ِإذْ  َعَمْيُكـْ  المَّوِ  ِنْعَمتَ  َواْذُكُروا َتَفرَّ

ـْ  َبْيفَ  َفَألَّؼَ  َأْعَداءً  ـْ  ِإْخَواًنا ِبِنْعَمِتوِ  َفَأْصَبْحتـُ ُقُموِبُك ْنَيا َفَأنَقَذُكـ النَّارِ  مِّفَ  ُحْفَرةٍ  َشَفا َعَمى   َوُكنُت  ِلؾَ َكذَ   مِّ

 .[2]﴾َتْيَتُدوفَ  َلَعمَُّكـْ  آَياِتوِ  َلُكـْ  المَّوُ  ُيَبيِّفُ 

 مف كتابو في إليكـ عيده الذم كعيده بو أمركـ الذم اهلل بديف كتمسككا" :اآلية ىذه تفسير في جاء

  .[3]"اهلل ألمر كالتسميـ الحؽ كممة عمى كاالجتماع األلفة

 كمو كالمعنى ، الجماعة كقيؿ ،القرآف بمعنىكقيؿ أيضا ك  العيد بمعنى اهلل حبؿ" باإلضافة إلى أف 

 . [4]"نجاة كالجماعة ىمكة الفرقة فإف الفرقة عف كينيى باأللفة يأمر اهلل فإف ،متداخؿ متقارب

 كميا كىذه .كبالجماعة كبطاعتو كبعيده كبأمره كباإلخبلص ،كباإلسبلـ ،كبدينو بكتابو، حبمو رفسٌ  كقد

 بديف يأمر القرآف فإف ،صحيحة ككميا الديف يكـ إلى بإحساف ليـ كالتابعيف الصحابة عف منقكلة
                                                             

 .2/32يذًذ تٍ تهادر تٍ عثذ اهلل انشافعٍ، انثذز انًذُؾ فٍ أطىل انفمه، تذر انذٍَ   1

 .3/193آل عًزاٌ   2

 .3/22انـثزٌ، ذفظُز انـثزٌ،   3

 .3/22، و.ٌ انـثزٌ،  4
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 اإلسبلـ كديف ،الجماعة في يككف إنما جميعا بو كاالعتصاـ ،كطاعتو كأمره عيده ىك كذلؾ ،اإلسبلـ

 .[1]"هلل اإلخبلص :حقيقتو

 عف ،أديانيـ  في كالنصارل الييكد رفتاقت كما دينكـ في يعني" ﴾َتَفرَُّقوا َوال﴿ :البارم قكؿ تفسير في ك

 في كككنكا ،المختمفة كاألغراض لميكل متابعيف تفرقكا كال معناه يككف أف كيجكز .كغيره مسعكد ابف

 :- تعالى - قكلو كىك بعده ما عميو كدؿٌ  ،كالتدابر التقاطع عف ليـ منعا ذلؾ فيككف ،إخكانا اهلل ديف

ـْ  ِإذْ  َعَمْيُكـْ  المَّوِ  ِنْعَمتَ  َواْذُكُروا﴿  دليؿ فيو كليس .﴾اِإْخَوانً  ِبِنْعَمِتوِ  َفَأْصَبْحتـُ ُقُموِبُكـْ  َبْيفَ  َفَألَّؼَ  َأْعَداءً  ُكنُت

 االئتبلؼ معو يتعذر ما االختبلؼ إذ ،اختبلفا ليس ذلؾ فإف ،الفركع في االختبلؼ تحريـ عمى

 ثـ .يةآلا ىذه في يدخؿ ال كالفقو الفركع مسائؿ في االفتراؽ أف أعبله ذكر مما يتضح كىنا ،[2]"كالجمع

 ُقُموِبُكـْ  َبْيفَ  َفَألَّؼَ  َأْعَداءً  ُكنُتـْ  ِإذْ  َعَمْيُكـْ  المَّوِ  ِنْعَمتَ  َواْذُكُروا﴿ :- تعالى - بقكلو الكريمة اآلية تختـ

  .[3]﴾اِإْخَوانً  ِبِنْعَمِتوِ  َفَأْصَبْحتـُ

 فإنو ،-صمى اهلل عميو سمـ  - محمد نبيو كاتباع اإلسبلـ كأعظميا نعمو بتذكر - تعالى - اهلل فأمر

 َفَأْصَبْحتـُ﴿ كمعنى تعـ كاآلية ،كالخزرج األكس كالمراد ،كاأللفة المحبة ككانت كالفرقة العداكة زالت بو

 .[4]الديف في إخكانا سبلـاإل بنعمة صرتـ أم ﴾ِإْخَواًنا ِبِنْعَمِتوِ 

 شأف في نزلت اآلية ىذه أف" :كغيره يسار بف ؽاإسح بف محمد يركيو بما اآلية ىذه نزكؿ سبب ك في

 االتفاؽ مف عميو ىـ ما فساءه كالخزرج األكس مف بمؤل مرٌ  الييكد مف رجبل أف كذلؾ كالخزرج األكس

 ؛الحركب كتمؾ عاثبي  يكـ حركبيـ مف كاف ما كيذكرىـ بينيـ يجمس أف كأمره معو رجبل فبعث ،كاأللفة

 كنادكا كتثاكركا ،بعض عمى بعضيـ كغضب القكـ، نفكس حميت حتى ،دأبو ذلؾ يزؿ فمـ ،ففعؿ

 :كيقكؿ نيـيسكٌ  فجعؿ فأتاىـ -صمى اهلل عميو سمـ  - النبي ذلؾ فبمغ أسمحتيـ كطمبكا بشعارىـ

                                                             

 .5/134اتٍ ذًُُح، يُهاض انظُح،   1

 .4/193ٌ، آانمزؿثٍ، انجايع ألدكاو انمز  2

 .3/193آل عًزاٌ:   3

 .4/196ألدكاو انمزآٌ، انمزؿثٍ، انجايع   4
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 كاصطمحكا منيـ كاف ما عمى فندمكا ،يةآلا ىذه عمييـ كتبل [ظيركـأ بيف وأنا الجاىمية أبدعوى]

 .[1]"السبلح كألقكا كتعانقكا

ـْ  َيْرَضى تعالى المَّوَ  ِإفَّ ] :-صمى اهلل عميو كسمـ  - رسكؿ قاؿ ـْ  َفَيْرَضى :َثالثًا َلُكـْ  َوَيْكَرهُ  ،َثالثًا َلُك  َلُك

 َوَكْثَرةَ  ،َوَقاؿَ  ِقيؿَ  َلُكـْ  َوَيْكَرهُ  َتَفرَُّقوا، َوال َجِميًعا المَّوِ  ِبَحْبؿِ  َتْعَتِصُموا َوَأفْ  َشْيًئا، ِبوِ  ُتْشِرُكوا َوال َتْعُبُدوهُ  َأفْ 

َضاَعةِ  ،السَُّؤاؿِ    .[2][اْلَماؿَ  َواِ 

 كىك بإماـ إال جماعة كال ،الجماعة :خرواآل ،اهلل كتاب :أحدىما :قكالف فيو المكضكع ىذا في اهلل كحبؿ

 بحبؿ المعتصمة ةخكٌ ألا فيذه ،[3]الفرقة عف كينيى باأللفة يأمر اهلل كتاب ألف متقارب، متداخؿ معنى

 كىك ،دائما عباده مف يحبيـ لمف اهلل ييبيا نعمة كىي المسممة، الجماعة عمى بيا اهلل يمتف نعمة اهلل

 كالخزرج كسألا مف أعدل كاف كما ،أعداء الجاىمية في كانكا كيؼ يذكرىـ ،النعمة يذهب يذكرىـ ىنا

 حتى ،نارىا في كينفخكفيكقدكف ليا  ،العداكة ىذه حكؿ كانكا الذيف الييكد يجاكرىماك  ،أحد المدينة في

 كحده سبلـإلا إال كاف كما باإلسبلـ، العرب مف الحييف قمكب بيف اهلل ؼفألٌ  ،جميعا الحييف ركابط تأكؿ

 اهلل بنعمة فيصبحكف الجميع بو يعتصـ الذم اهلل حبؿ إال كاف كما المتنافرة، القمكب ىذه يستطيع جمع

 كالثارات ،التاريخية األحقاد جانبيا لىإ تصغر ،اهلل في أخكة إال القمكب يجمع أف يمكف كما ،إخكانا

 .[4]المتعاؿ الكبير اهلل لكاء تحت الصؼ كيتجمع ،العنصرية كالرايات ،الشخصية كاألطماع ،القبمية

ـْ َواْصِبُروْا ِإفَّ الّمَو َمَع ﴿: انخانك لىل [2] َوَأِطيُعوْا الّمَو َوَرُسوَلُو َواَل َتَناَزُعوْا َفَتْفَشُموْا َوَتْذَىَب ِريُحُك

اِبِريفَ   وذزهة فرضؼفىا أي :فرفشهىا ،لهىتكى وذخرهف فشلىارفر ذخرهفىا وال وجاء فً ذفسٍش  ،[5] ﴾الصَّ

 .[7]"وودذذكى لىذكى أي" [َوَتْذَىَب ِريُحُكـ] ولٍم فً [6]"وَصشكى دونركى

                                                             

 .2/66اتٍ كصُز، ذفظُز انمزاٌ انعظُى،   1

 .3/1349 ،1715ح  طذُخ يظهى،يسهى،   2

 .21/629َُظز: اتٍ عثذ انثز، انرًهُذ،   3

 .1/442َُظز: طُذ لـة، فٍ ظالل انمزآٌ،   4

 .8/46األَفال،   5

 ؟4/2952ٌ، آانمزؿثٍ، انجايع ألدكاو انمز  6

 .4/59ذفظُز اتٍ كصُز، اتٍ كصُز،   7
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 اآليات بعض إلى باإلضافة ،[1]﴾أَخَوْيُكـ َبْيفَ  فأْصِمُحوا إْخَوةٌ  الُمؤِمُنوفَ  إنَّما﴿:- تعالى - قاؿ [3]

ـْ  َواْلُمْؤِمَناتُ  َواْلُمْؤِمُنوفَ ﴿ :الخالؽ قكؿ منيا المعنى ىذا مع متسقة جاءت التي  َأْوِلَياءُ  َبْعُضُي

 َوال ِإَلْيِيـْ  َىاَجرَ  َمفْ  ُيِحبُّوفَ  َقْبِمِيـْ  ِمفْ  يَمافَ َواإلِ  الدَّارَ  َتَبوَُّءوا َوالَِّذيفَ ﴿ :- تعالى - كقكلو. [2]﴾َبْعضٍ 

ـْ  ِفي َيِجُدوفَ  ا َحاَجةً  ُصُدورِِى  ُشحَّ  ُيوؽَ  َوَمفْ  َخَصاَصةٌ  ِبِيـْ  َكافَ  َوَلوْ  َأْنُفِسِيـْ  َعَمى   َوُيْؤِثُروفَ  ُأوُتوا ِممَّ

  .[3]﴾اْلُمْفِمُحوفَ  ُىـُ  ِئؾَ َفُأولَ   َنْفِسوِ 

 كديف باليدل رسكلو بعث اهلل فإف ،لو مخالفا ككاف اهلل ديف فارؽ مف كؿ في عامة اآلية أف كالظاىر"

 "شيعا ككانكا" :فيو اختمؼ فمف ،افتراؽ كال فيو اختبلؼ ال كاحد شرعو ،كمو الديف عمى ليظيره الحؽ

صمى اهلل عميو  - اهلل رسكؿ برأ قدػ  تعالىػ  اهلل فإف كالضبلالت كاألىكاء كالنحؿ الممؿ كأىؿ فرقا أم

، كيتضح لي بعد ما ذكر أعبله أف الكحدة ىي كاجب شرعي في حؽ األمة   [4]"فيو ىـ مما -سمـ 

 ،كليست اختيارا يتـ أخذه كفؽ األىكاء كاآلراء.التي تجمعيا العقيدة الكاحدة الصحيحة

                                                             

 .49/19انذجزاخ،   1

 .9/71انرىتح،   2

 .59/9انذشز،   3

 .3/272، ذفظُز اتٍ كصُز اتٍ كصُز،   4
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 :النبوية السنة مف األدلة

 السنة في األدلة عمى ذلؾ تعددت فقد الكريـ فآالقر  آيات عمى الكحدة إلى الدعكة بياف يقتصر لـ

 مف شديدا تحذيرا كحذرت ،المسمميف بيف الكحدة أىمية إلى دعت  حيث ،كالفعمي القكلي بشقييا النبكية

 :تياآل النحك عمى -صمى اهلل عميو سمـ  - اهلل لرسكؿ الفعمية السنة جاءتكقد  ،كالتشرذـ الفرقة

 :[والمؤاخاة اليجرة] الفعمية السنة

 ،اإلسبلـ عقيدة أساس عمى كاألنصار المياجريف بيف -صمى اهلل عميو كسمـ  - اهلل رسكؿ آخى حيث

 كيؤنسيـ الغربة، كحشة المياجريف عف ليذىب كذلؾ تجمعيـ، التي الرابطة ىي العقيدة رابطة بجعؿ

 القريب كىابيـ ،المسمميف كحدة بذلؾ فقكيت ،بعضب بعضيـ أزر كليشدٌ  كالعشيرة، األىؿ مفارقة مف

 كصفاء، إخاء في جميعا كصاركا كأىميا المدينة كأحبكا كالسعادة، باليدكء المياجركف كشعر كالبعيد،

كراميـ المياجريف إخكانيـ حب في األنصار كتفانى ػ صمى  اهلل رسكؿ بو قاـ عمؿ أكؿ كاف حيث .[1]كا 

 المياجريف بيف آخى أف ،المسجد بناء بعد اإلسبلمية الدكلة لنكاة إعداده أثناء اهلل عميو كسمـ ػ

 ىذا] :فقاؿ طالب، أبي بف عمي بيد أخذ ثـ ،[أخويف أخويف ا في تآخوا] :ليـ فقاؿ ،كاألنصار

ماـ ،المرسميف سيد ػ صمى اهلل عميو كسمـ ػ اهلل رسكؿ فكاف [أخي  الذم ،العالميف رب كرسكؿ المتقيف كا 

 .[3]....".أخكيف ػ رضي اهلل عنو ػ طالب أبي بف كعمي العباد مف نظير كال [2]خطير لو ليس

 جسد ككأنيـ كالتراحـ كالتعاطؼ كالتبلحـ التعاكف ليـ معافو مف األنفاؿ سكرة آيات أكاخر في كردت كقد

 بعضيـ كترؾ ،مكاليـأ مف كاخكانسم ديارىـ فارقكا ،اهلل سبيؿ في ىاجركا الذيف فالمياجركف ،كاحد

 طكؿ كينيكيـ ،الصحراء ىجير يمفيـ المدينة إلى كجكىيـ عمى ىامكا اهلل، لمقدكر كزكجاتيـ أطفاليـ

 الذيف األنصار إلى تكجيكا ،عدكىـ عمى بيـ ليستعينكا عقيدتيـ في ليـ إخكاف إلى تكجيكا... .المسير

 مصيرىـ كليربطكا ،المياجريف إخكانيـ ليستقبمكا كميا الدنيا كبيف بينيـ الكصؿ حباؿ قطعكا

                                                             

 .242انظهُهٍ، انزوع األَف فٍ ذفظُز انظُزج انُثىَح التٍ هشاو، ذذمُك ؿه عثذ انزؤوف طعذ، ص  1

 .183انظذاح، صانخـُز: انًصم وانذٌ نه لذر، أتى تكز انزاسٌ، يخرار   2

 .2/449اتٍ هشاو، طُزج اتٍ هشاو،   3
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 ،كاحدة أسرة فصاركا عدكىـ عمى كنصركىـ معاشيـ، في كشارككىـ بيكتيـ في آككىـ ...بمصيرىـ

 يغضب ما المياجريف كيغضب المياجريف، يفرح ما يفرحيـ ،اإلسبلـ بعقيدة متميزا كاحدا كمجتمعا

 ،النظاـ ككحدة ،المشاعر ككحدة ،األفكار كحدة قكامو كاحدة، الفريقيف عند السركر فمشاعر ،نصارألا

 فيـ ،أنظمة مف عنيا انبثؽ كما اإلسبلمية بالعقيدة يسكسيا د،حكا لحاكـ تخضع كاحدة جماعة فكانكا

  .[1]المسمميف أعداء عمى النصرة في بعضا بعضيـ يتكلى أكلياء

 بيف جعمت مثمما الركابط مف األنصار كبيف بينيـ تجعؿ فمـ ،يياجركا لـ الذيف لىإ اإلشارة تتمٌ  كما

 َحتَّى   َشْيءٍ  فْ مِ  َيِتِيـْ َوال ِمفْ  َلُكـْ  َما ُيَياِجُروا َوَلـْ  آَمُنوا َوالَِّذيفَ ﴿ :- تعالى- فقاؿ ،كالمياجريف األنصار

 كاف فقد" :إليو اليجرة عمى ػ صمى اهلل عميو كسمـ ػ النبي إصرار في السيد رضكاف يقكؿ .[2]﴾ُيَياِجُروا

  ".كالجزيرة يثرب في الكثر الدعكة خصكـ مكاجية ليستطيع كاحدة بقعة في المسمميف تكتيؿ يريد

 بككف يرتبط الداللة قكم رمزيا معنى أيضا تكتسب تكان اليجرة بأف يشعر ما النبكية األحاديث كفي

 ،االجتماعية بكحدتيا بؿ فقط، الجماعة بديف ال النيائي ارتباطو يعمف إنما يثرب يقصد الذم ذلؾ

 . -صمى اهلل عميو كسمـ  - النبي في المتمثمة السياسية كقيادتيا

 منيما بد ال صنكاف فيما ،كالمؤاخاة اليجرة خبلؿ مف اإلسبلمية الكحدة تككيف دكر نبلحظ ىنا كمف
 كحدة مف ززتعٌ  [الفعمية نةالسّ ] كالمؤاخاة كاليجرة ،اإلسبلمية الدعكة أدكار مف دكرا يشكبلف امفي

 .المعالـ ثابتة ،القكية الدكلة أسس بناء طريؽ في ككضعيـ شمميـ كلـٌ  المسمميف

 

 

 

  
                                                             

 .69َىطف انظثاذٍُ، اَظز ؿزَك انعشج، ص   1

 .8/72األَفال،   2
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 :القولية السنة

ـْ  َتَراُحِمِيـْ  ِفي اْلُمْؤِمِنيفَ  َتَرى] :-صمى اهلل عميو كسمـ- قاؿ [1] ـْ  َوَتَوادِِّى  ،اْلَجَسدِ  َكَمَثؿِ  َوَتَعاُطِفِي
 بالجسد المؤمنيف تشبيو بأف نرل فينا [1][َواْلُحمَّى ِبالسََّيرِ  َجَسِدهِ  َساِئرُ  َلوُ  َتَداَعى ُعْضًوا اْشَتَكى ِإَذا

ظيار لمفيـ تقريب كفيو ،صحيح تمثيؿ الكاحد  حقكؽ تعظيـ كفيو ،المرئية الصكر في لممعاني كا 
 . بعضا بعضيـ كمبلطفة تعاكنيـ عمى كالحٌض  ،المسمميف

 اإليماف ألف ،باألعضاء كأىمو بالجسد يمافإلا ػ صمى اهلل عميو كسمـ ػ النبي وشبٌ  :[2]جمرة أبي ابف قاؿ
 أصؿ الجسد ككذلؾ ،باألصؿ أخؿ فإنو التكاليؼ مف بشيء المرء أخؿ فإذا التكاليؼ، كفركعو أصؿ

 إذا كالشجرة ،كميا األعضاء اشتكت األعضاء مف عضك اشتكى فإذا ،كاألغصاف كأعضاؤه ،كالشجرة
 عمى يحثٌ  كالحديث ،[3]كاالضطراب بالتحرؾ كميا األغصاف اىتزت أغصانيا مف غصنا ضربت
 .[4]الفعؿ أصؿ في الجماعة اشتراؾ يستدعي الذم التفاعؿ

 َجَسِدهِ  َساِئرُ  َلوُ  َتَداَعى َرْأَسوُ  اْشَتَكى ِإفِ  َواِحدٍ  َكَرُجؿٍ  اْلُمْؤِمُنوفَ ] :-صمى اهلل عميو كسمـ - قاؿ [2]
 عمى يـكحثٌ  ،بعض عمى بعضيـ المسمميف حقكؽ تعظيـ :الحديث مف كيستفاد .[5][َوالسََّير ِباْلُحمَّى
فشاء عنيـ، كالذبٌ  كنصرتيـ مكركه، كال إثـ غير في كالتعاضد التراحـ  كعيادة بينيـ، السبلـ كا 

 ما ككؿ ،كالرفقاء كالجيراف كالخدـ األصحاب حؽ مراعاة كفيو ذلؾ، كغير جنائزىـ كشيكد مرضاىـ،
 .[6]بسبب بيـ تعمؽ

شىبَّؾى  [َبْعًضا َبْعُضوُ  َيُشدُّ  َكاْلُبْنَيافِ  ِلْمُمْؤِمفِ  اْلُمْؤِمفُ ] -صمى اهلل عميو كسمـ  - الرسكؿ قاؿ [3]  كى
اًبًعوً  بىٍيفى   ألخيو المؤمف معاكنة عمى الحث يفيدػ صمى اهلل عميو كسمـ  النبي مف تبييف فيذا [7]"أىصى

 كال فائدتو تحصؿ كال يتـ ال البناء أف كما متأكد، شيء فيك منو، البد أمر ذلؾ كأف ،كنصرتو المؤمف
                                                             

 .4/1999، 2586طذُخ يظهى، رلى يسهى،   1

، أتى يذًذ، يٍ انعهًاء تانذذَس، يانكٍ، ذىفً األَذنظٍسدٌ هى عثذ اهلل تٍ طعذ تٍ طعُذ تٍ أتٍ جًزج، األ  2

 .هـ695تًظز 

 .19/439َُظز: اتٍ دجز انعظمالٍَ، فرخ انثارٌ،   3

 .22/167َُظز: انعٍُُ، عًذج انمارئ شزح طذُخ انثخارٌ،   4

 .4/1999، 2586طذُخ يظهى، ح يسهى،  5

 .6/259انًُاوٌ، فُغ انمذَز شزح انجايع انظغُز،  6

 .2/863 ،2314كراب انًظانى، ح  ،طذُخ انثخارٌ انثخاسي، 7
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ا، يمسؾ بعضو يككف بأف إال منو الغرض يتحقؽ ا بعضو يشدٌ  بحيث بعضن  تنحؿ الأك  يو،كيقكٌ  بعضن
 المًبف مف يضعكنو فيما يخالفكف يبنكف الذيف أف تجدكف كلذلؾ بنيانو، كيختؿ نظامو كينفرط أجزاؤه
 فيما الرصاص كضعكا تقكيتو في بالغكا إذا لربما إنيـ حتى قكتو، إلى أدعى ذلؾ يككف بحيث كنحكه،

 مف عمى يد كىـ أدناىـ، بيا يسعى ،كاحدة المسمميف ةذمٌ  أف المعمكـ كمف ،األحجار تمؾ بيف
 .(1)سكاىـ

 دكف خاصة شيئا -صمى اهلل عميو كسمـ - اهلل رسكؿ إلي عيد ما" - عنو اهلل رضي -عمي قاؿ[   4]
 ...الصحيفة أخرج حتى يزالكا فمـ :قاؿ ،سيفي قراب في صحيفة في فيك منو، سمعتو شيئا إال ،الناس
ذا  يقتؿ ال أال سواىـ، مف عمى يد وىـ أدناىـ، بذمتيـ ويسعى ،دماؤىـ تتكافأ المؤمنوف] :فييا كا 

 .[2][عيده في عيد ذو وال بكافر، مؤمف

 ،كالحرية يمافإلا كجمعيـ اإلسبلـ شمميـ ذاإ بكضيعيـ قتؿيي  شريفيـ أف يريد" دماؤىـ تتكافأ" :المسممكف
 كاف رجبل ،شريفا أك كاف دنيئا أمانو، جاز أحدا الحربييف مف فى مٌ أ مسمـ كؿ أف "أدناىـ بذمتيـ يسعى"ك
 أف "سكاىـ مف عمى يد كىـ" :قكلو كمعنى ،[3]كاحدة كنفس المسمميف ألف ،حرا أك كاف عبدا ،امرأة أك

 يدا يككنكا أف المسمميف جماعة عمى فكاجب المسمميف، قرل مف قرية أك بمدينة نزلكا إذا الحرب أىؿ
ذا ،النفير عمييـ كجب استنفركا إذا ،كالمعاكنة المظاىرة: اليد معنى :كقيؿ .[4]الكفار عمى كاحدة  كا 

 بؿ التخاذؿ يسعيـ ال ،أعدائيـ عمى مجتمعكف ىـ أم يتخاذلكا، كلـ يتخمفكا كلـ ،أنجدكا استنجدكا
 عنيا سينتجػ  تعالىػ  اهلل أكامر فتنفيذ ،[5]كاحدا كفعميـ كاحدة يدا أيدييـ كجعؿ ،بعضا بعضيـ يعاكف
 .كاحدة يدا يككنكا أف يجب فالمسممكف ،كمعيتو الخالؽ رعاية

                                                             

    6/571اتٍ تطال ،ششح صذٍخ انثخاسي ،            1

 .3/1169 ،3998ح  كراب انجشَح وانًىادعاخ، ،طذُخ انثخارٌانثخاسي ، 2

 .4/86َُظز: اتٍ دجز انعظمالٍَ، فرخ انثارٌ،   3

 .2/263َُظز: اتٍ عثذ انثز، االطرذكار،   4

 .7/392طٍُ أتٍ داود، َُظز: يذًذ شًض انذك انعظُى آتادٌ، عىٌ انًعثىد شزح   5
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مىى-صمى اهلل عميو كسمـ  -المَّوً  رىسيكؿى  بىايىٍعنىا" :قاؿ 1الصامت بف عبادة عف [5] ةً  السٍَّمعً  عى  كىالطَّاعى
ؽّْ  نىقيكـى  أىكٍ  نىقيكؿى  كىأىفٍ  ،أىٍىمىوي  األىٍمرى  نينىاًزعى  الكىأى ،كىاٍلمىٍكرىهً  كىاٍلمىٍنشىطً  ،كىاٍلييٍسرً  اٍلعيٍسرً  ًفي ٍيثي  ًباٍلحى ا حى  ال كينَّا مى

اؼي  ةى  المَّوً  ًفي نىخى  .[2]"الًئـو  لىٍكمى

ف ،منيـ األمر اهلل كاله مف ينازعكا الكىأى ،أىمو فيو ينازعكا أال" [3]:الباجي قاؿ  يصمح مف فييـ كاف كا 
 استئثار الحكـ في كاف كلك باديا، راىظا أم ،بكاحا كفرا تركا أف إال لغيره، صار قد كاف إذا مرألا لذلؾ

 ال عمييـ يتكلى لمف طكاعيتيـ أف الكبلـ كحاصؿ ،بأنفسيـ إياىـ كاختصاصيـ بحظكظيـ األمراء
 .[4]"حقيـ منعيـ كلك الطاعة عمييـ بؿ ،حقكقيـ إيصاليـ عمى يتكقؼ

 :اإلسالمية الوحدة مظاىر :الثاني المطمب

 :الوحدة في العقيدة [1]

 التفاخر عمى كتقضي القطرية الحدكد كتحطـ الجغرافية الفكارؽ تذيب التي ىي في العقيدة الكحدة

 المَّوِ  ِعندَ  َأْكَرَمُكـْ  ِإفَّ ﴿: - تعالى - قاؿ. قذفيـ أك قدحيـ أك ذميـ أك اآلخريف كتحقير باألنساب
 سائر عف كحبيـ كتراحميـ بتكادىـ كتميزىـ األمـ دكف مف أمة المسمميف تجعؿ التي فيي.[5]﴾َأْتَقاُكـْ 

 أك االنتكاس مف عمييا كالحفاظ قائمة، تكف لـ إف الخبلفة إقامة جسدىات العقيدة في الكحدةف الناس،

 مممكسان  تأثيران  لو ألف ؛اإلطبلؽ عمى المظاىر أىـ ىك المظير كىذا قائمة، كانت إف الفيرقة أك التراجع

 ،مطمقان  اإلسبلمية الكحدة ىذه ـرحي ممف المسيء عمى كالضرب ،الدار كحماية اإلسبلـ تطبيؽ عمى

 رابطة غير برابطةو  االرتباطب أك ذنبان  أك ارتدادان  ،اإلسبلـ أفكار عمى أك السمطاف عمى كخركجان  بغيان 

 كؿ يزيد، أك سياسية كحدة (57) إلى كتمزقو الكياف ىذا غياب حاؿ كفي .[6]قكمية أك كطنية العقيدة

                                                             

. يٍ هجزج رطىل اهلل 43ونذ فٍ انًذَُح لثم انهجزج تصًاٌ وشالشٍُ عايا ،وكاٌ أول يٍ أطهى يٍ األَظار ، وذىفٍ طُح             1 

  

 .6/2633 ،6774طذُخ انثخارٌ، ح انثخاسي،  2

اَظز:  .هـ474يرىفً تانًزَح طهًُاٌ تٍ خهف تٍ طعذ انثاجٍ، انمزؿثٍ، فمُه يانكٍ، يٍ رجال انذذَس،    3

 .3/125األعالو نهشركهٍ 

 .24/266َُظز: انعٍُُ، عًذج انمارٌ،    4

 .49/13انذجزاخ،   5

 انمذص، [،رطانح ياجظرُز] ،َُظز: ونُذ يذًىد يذًذ انرًًٍُ، ودذج األيح اإلطاليُح تٍُ انُظزَح وانرـثُك  6

 .124و، ص 2995جايعح انمذص، 



 15 

رادة بجدية العمؿ المسمميف عمى كجب ،األخرل عف يختمؼ رأم عف تصدر سياسية كحدة  حقيقية كا 

 .الحياة كاقع في لئلسبلـ عداـنإ كانعدامو كالدكلة، المجتمع في لئلسبلـ الـز كجكد كجكده ألف ؛إليجاده

ذاك   كالمعابد الصكامع في لينزكم الدّْيف ىذا جاء فما ،يحكـ أف لئلسبلـ بد فبل يعمؿ، أف لئلسبلـ أريد ا 

 الكاممة فكرتو كفؽ المجتمع كيصكغ ،كيعرفيا الحياة ليحكـ جاء إنما كالضمائر، القمكب في يستكفٌ  أك

 نظامان  كنظرياتو مبادئو ليترجـ جاء ،كالتنظيـ بالتشريع كذلؾ بؿ كاإلرشاد بالكعظ ال الحياة عف

 كيمثمكف ،األرض ىذه عمى كفيدبٌ  كالدـ، المحـ مف كناسان  حيان  مجتمعان  كنكاىيو أكامره كيجعؿ،كحياة

 كتشريعاتو كقكانينو كأفكاره الديف ىذا مبادئ حكميـ كشكؿ مجتمعيـ كعبلقات حياتيـ كنظاـ بسمككيـ

[1]. 

 : تشريعالوحدة في ال [2]

 :أم ،كالحياة كاإلنساف الككف كراء كلما ،كالحياة كاإلنساف لمككف نظرتيـ في المسمميف تكحد التي فيي

 أم كالذـ المدح جية مف) كاألشياء األفعاؿ عمى األحكاـ إصدار حؽ تجعؿ التي اإلسبلمية العقيدةىي 

 كعقيدة كاحد فكر كيجمعيا ،األمـ خير اإلسبلمية األمةف،كحده - كجؿ عز - هلل (كالعقاب الثكاب

  ،باإلسبلـ الحياة مشاكؿ لمعالجة جماعيان  فكران  تتجمى أف العقيدة لكحدة بد ال كذلؾ كاحد، كتشريع كاحدة

 فبل ،االجتيادية النصكص فيـ في المجتيديف اختبلؼ الفكرية الكحدة ىذه ـرحي أف يجكز كال ـرحيك 

 كؿ فتدعي منو، كاالنتقاص وئازدرا إلى تدعك أك ،العمـ المخالؼ عف تنفي أف جماعة أك لمذىب يجكز

 مجمعكف فالمسممكف كالنصارل، الييكد فعمت كما شيء عمى ليس خالؼ فأك  الحؽ، حازت أنيا فئة

ف ،أجراف فمو فأصاب اجتيد مف أف عمى  .كاحد أجر فمو فأخطأ اجتيد كا 

 لئلسبلـ كالكالء فييا، المسمميف رأم ديتكحٌ  أف كيجب فييا االختبلؼ يجكز ال التي األمكر مف ىناؾ

 [الخبلفة] السياسية الكحدة بسقكط إال ليحصؿ ذلؾ كاف كما. كالكافريف الكفر مف كالبراء كالمسمميف

 المميزة، ىكيتيـ كالفرد كالكطف لؤلمة تعطي كانت التي ،الشاممة الفكرية الكحدة سقطت فبسقكطيا

                                                             

 .55طالو وانزأطًانُح، صطُذ لـة، يعزكح اإل  1
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 ،[اإلسبلـ دار] يككف أف بدؿ جغرافيان  تأكيبلن  مؤكالن  الكطف نجد فنحف بديمة، نظريات ذلؾ خبلؿ كطكرت

 الفرد كنجد ليصكغيا، القرآف جاء التي [الكاحدة اإلسبلمية األمة] مف بدالن  عرقيان  تحديدان  محددة كاألمة

 االقتصاد إطارم في الناس مع كمعامبلتو التعبدم الشخصي سمككو تحديد في الشريعة تتدخؿ الذم

 .[1]كافة حياتو لجكانب يتسع ال مدني لقانكف يخضع [مكاطنان ] أصبح قد كالسياسة

 االستفياـ: "اآلية ىذه تفسير في ك،[2]﴾َأْرَكَسُيـ َوالّموُ  ِفَئَتْيفِ  اْلُمَناِفِقيفَ  ِفي َلُكـْ  َفَما﴿: - تعالى - قاؿ
 في] لكـ كائف شيء أم: كالمعنى ،خبره بعده كما مبتدأ االستفياـ كاسـ ،لئلنكار [لكـ ما] قكلو في

 أف المخاطبيف عمى اإلنكار كحاصمو ذلؾ، في [فئتيف] ككنكـ حاؿ كشأنيـ أمرىـ في أم [المنافقيف
 في حتى الكحدة عمى تحرص الكريمة فاآلية [3]"المنافقيف شأف في اختبلفيـ يكجب شيء ليـ يككف
 إلييـ النظر عمى تحرص فاآلية كالكبلـ، النقاش مستكل عمى حتى الفرقة مف كتحذر كالحديث، التقييـ
 .فييا لبلختبلؼ مجاؿ ال التي لؤلمكر كتقييميا فكرىا في كاحدة كأمة

 ككنيا االختبلؼ كقكع فييا يجكز ال التي الفكرية كاألصكؿ العقيدة أم األساس فالفكرة ذلؾ كعمى

 مصدر ىك فاإلسبلـ،اإلسبلـ دائرة ضمف الفكرية الكحدة بإيجاد كفيمة اكاحد معنى إال تحتمؿ ال قطعية

 جاء فيما المسمميف بيف الخبلؼ يجكز ال المجاالت ىذه كفي كالثقافة، كالحضارة كالشريعة العقيدة

 أم فييا، الداللة ظني جاء فيما االختبلؼ كيجكز كالسنة، الكتاب في الشرعية النصكص مف قطعيان 

دٌ  المغة دالالت حسب معنى مف أكثر يحتمؿ  كسنة تعالى  اهلل كتاب إلى الحالة ىذه في االختبلؼ كرى

  .-صمى اهلل عميو كسمـ  - نبيو

 اآلِخرِ  َواْلَيْوـِ  ِبالّموِ  ُتْؤِمُنوفَ  ُكنُتـْ  ِإف َوالرَُّسوؿِ  الّموِ  ِإَلى َفُردُّوهُ  َشْيءٍ  ِفي َتَناَزْعُتـْ  َفِإف﴿ :- تعالى - قاؿ

  .[4]﴾َتْأِويالً  َوَأْحَسفُ  َخْيرٌ  َذِلؾَ 

                                                             

 .33، ص 33 َُظز: شهح يٍ انشثاب انًإيٍ، انىدذج انفكزَح: يجهح انىعٍ، انعذد  1

 .4/88انُظاء،   2

 .1/495فرخ انمذَز انجايع تٍُ فٍَّ انزواَح وانذراَح يٍ عهى انرفظُز،،يذًذ تٍ عهٍ تٍ يذًذ انشىكاٍَ   3

 .4/59انُظاء،   4
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 مرتكب عمى كالحكـ قميمة مسائؿ في يسيران  الخبلؼ بدأ كقد اإليماف كمسائؿ العقائد في االختبلؼو "

 نشأت ذلؾ سبيؿ كفي ال؟ أـ الوػقت يجب كىؿ مسمـ؟ أـ ىك أكافر منيا يتب كلـ مات الذم الكبيرة

 تكسع ثـ كأسمائو، ػ كتعالى سبحانو ػ اهلل فاتػص حكؿ الخبلؼ بدأ ثـ المعتزلة ثـ الخكارج دعةػب

 .[1]"شتى كعقائد نحؿ إلى المسمميف كيمزؽ كثيرة مسائؿ ليشمؿ العقائدم الخبلؼ

 دعكا األكؿ الصدر مف السمفيكف كالدعاة كاألعماؿ القمكب اختبلؼ إلى يؤدم بالطبع العقائد كاختبلؼ"

 ككاف كالتعصب، كاليكل الباطؿ التأكيؿ كترؾ كالسنة، بالكتاب العقائد أمكر في ؾالتمسٌ  إلى الناس

 بالكتاب عقائدىـ في متمسكيف الحؽ سنف عمى كعامتيـ المسمميف جميكر بقي أف البركة مف لدعكتيـ

 كجيادىـ دعكتيـ في األكؿ السمؼ منيج عمى السائركف العصر ىذا في السمفيكف كالدعاة كالسنة،

 كاالجتيادات العقائدية البدع جميع كنبذ كفقط كالسنة الكتاب مف عقائدىا أخذ إلى كذلؾ األمة يدعكف

 ،عمـ ببل - سبحانو - اهلل عمى كالمتكممكف كالدجالكف المشعكذكف بيا جاء التي الغيبية كالتصكرات

 .[2]"كاحدة قمكبيـ تككف كبذلؾ ،كاحدان  إيمانيـ فيككف ،سكاء كممة عمى األمة شمؿ لجمع كذلؾ

 :والغاية  اإلنساني األصؿ وحدة [3]

 كاحد، أب لىإ يرجعكف إنما ،أقطارىـ كتباعد ،ألكانيـ كتمايز ،أجناسيـ اختبلؼ عمى جميعا الناس فإف
 في ليـ كبينيا الحقيقة، ىذه لممسمميف الكريـ القرآف ذكر كلطالما ،حكاء كأميـ ،آدـ فأبكىـ كاحد، كأصؿ
 ِمْنَيا َوَخَمؽَ  َواِحَدةٍ  نَّْفسٍ  مِّف َخَمَقُكـ الَِّذي َربَُّكـُ  اتَُّقواْ  النَّاُس  َأيَُّيا َيا﴿ :- تعالى - قاؿ .شتى أساليب
ـْ  َكافَ  الّموَ  ِإفَّ  َواأَلْرَحاـَ  ِبوِ  َتَساءُلوفَ  الَِّذي الّموَ  َواتَُّقواْ  َوِنَساء َكِثيراً  ِرَجاالً  ِمْنُيَما َوَبثَّ  َزْوَجَيا  َعَمْيُك
  .[3]﴾َرِقيباً 

                                                             

 .73انخانك، األطىل انعهًُح نهذعىج انظهفُح،  صعثذ انزدًٍ عثذ   1

 .74، صو.ٌعثذ انزدًٍ انخانك،   2

 .4/1انُظاء،   3
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 كتعالى سبحانو - موعٍ كجى  كاحد، أصؿ مف :أم كاحدة نفس مف الناس - كتعالى سبحانو - إف خمؽ اهلل
 مف بينيـ ما بمراعاة اإلخبلؿ عف االحتراز مكجبات مف ليما،كاحدة أركمة مف مفرعة صنكفا إياىـ -

 .[1]األخكة حقكؽ

ـْ  الَِّذي َوُىوَ ﴿ :- تعالى - كقاؿ ْمَنا َقدْ  َوُمْسَتْوَدعٌ  َفُمْسَتَقر   َواِحَدةٍ  َنْفسٍ  ِمفْ  َأْنَشَأُك  ِلَقْوـٍ  اآلَياتِ  َفصَّ
 منو تسمسؿ الذم ،األكؿ اإلنساف :ىي ،كاحدة نفس مف أنشأكـ الذم ىك - تعالى - فاهلل .[2]﴾َيْفَقُيوفَ 

 عمى ناتبيٌ  آيات كاحدة نفس مف البشر جميع إنشاء كفيػ  السبلـ عميوػ  آدـ كىك بالتكالد، الناس سائر
رشاد نعمتو، شكر مف يجب ما إلى إيماء بذلؾ التذكير كفي ،ككحدانيتو كحكمتو كعممو اهلل قدرة  إلى كا 
 ،التآلؼ إلى مدعاة كقبائؿ شعكب لىإ التفرؽ ىذا يككف كأف ،البشر بيف كالتعاكف التعرؼ مف يجب ما
 .[3]الناس بيف كالبغضاء العداكة ركح ثكب ،كالتقاتؿ التعادم إلى ال

 نفس فيي [4]﴾ِإَلْيَيا ِلَيْسُكفَ  َزْوَجَيا ِمْنَيا َوَجَعؿَ  َواِحَدةٍ  َنْفسٍ  ِمفْ  َخَمَقُكـْ  الَِّذي ُىوَ ﴿ :- تعالى - قاؿ

ف ،تككينيا طبيعة في كاحدة  النَّاُس  َأيَُّيا َيا﴿ :- تعالى - كقاؿ[5]نثىألكا الذكر في كظيفتيا اختمفت كا 

 َعِميـٌ  المَّوَ  ِإفَّ  َأْتَقاُكـْ  المَّوِ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكـْ  ِإفَّ  ِلَتَعاَرُفوا َوَقَباِئؿَ  ُشُعوًبا َوَجَعْمَناُكـْ  َوأُْنَثى َذَكرٍ  ِمفْ  َخَمْقَناُكـْ  ِإنَّا

 العالـ ككاف ،الناس بيف المساكاة كىك ،اإلسبلـ أصكؿ مف أصبل تقرر العظيمة اآلية فيذه [6]﴾َخِبيرٌ 

 ،الجاىمية كالعصبية ،اليمجية كتسكده الفساد في كيضطرب الظمـ في يمكج اإلسبلـ نكر انبثاؽ قبؿ

 كالتفاخر الفساد كزاد الدنيا عمى أجنحتو الرعب نشر كقد ،القديمة العصكر ضبلالت عميو ـخيٌ كتي 

  .[7]األنسابب

 الكريمة يةآلا ىذه كتنزؿ ،السكداء الغيكـ تمؾ أنكاره بددفتي  ،سبلـإلا فجر ينبثؽ الداكنة الظممة ىذه في

 كاحد أب مف جميعا فالناس .[8]البشر كؿ ،البشر بيف المساكاة إعبلف كىك عظيما إنسانيا مبدأ لتقرر
                                                             

 .5/1994انماطًٍ، يذاطٍ انرأوَم،   1

 .6/98األَعاو،   2

 .7/291يظـفً انًزاغٍ، ذفظُز انمزآٌ،  3

 .7/189األعزاف،   4

 .3/1411طُذ لـة، فٍ ظالل انمزآٌ،   5

 .49/13انذجزاخ،   6

 .84عًز َىطف دًشج، يعانى انىدذج فٍ ؿزَك األيح اإلطاليُح، ص   7

 .147انظىاف، َظزاخ فٍ طىرج انذجزاخ، ص  8
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 مصالحيـ في كالتعاكف التعارؼ بينيـ ليحصؿ إال مختمفة كقبائؿ شعكبا جعميـ كما ،كاحدة كأـ

 .[1]النفس ككماؿ كالصبلح بالتقكل إال آخر عمى لكاحد فضؿ كال ،المختمفة

ذا  كأـ كاحد أب مف جميعا الناس أف تقرر التي الحقيقة ىذه تأكيد في الكريـ القرآف شأف ىذا كاف كا 

 كاحد، كأصؿ ،كاحد أب إلى رجكعيـ بحقيقة الناس مذكرة كذلؾ جاءت النبكية السنة فإف ،كاحدة

  .[2]لمبادئو كتقريرا ،الكريـ فآالقر  لتعاليـ تكضيحا

في الكتاب العزيز كالتي مف أجميا خمؽ اإلنساف أال كىي  -عزكجؿ–كأما كحدة الغاية فقد حددىا اهلل 

عبادة اهلل تعالى ،كالمسممكف يدرككف ىذه الغاية كيعرفكنيا، كلكنيـ فرطكا في القياـ بيا كالعمؿ 

بمقتضاىا مما كاف لو أسكا األثر في حياتيـ ،فبل بد مف العكدة الصادقة إلى تحقيؽ ىذه الغاية 

 كااللتزاـ بمقتضياتيا ليحقؽ المسممكف ألنفسيـ السعادة في الدنيا كاآلخرة.

 :الوحدة في الشعائر [4] 

زالة األخكة معاني كتثبيت الكحدة ركح تعميؽ في ىاـ دكر اإلسبلـ في شعائرلم  االختبلؼ دكافع كا 

 .المغة أك المكف أك الجنس بسبب

  :الصالة [1]

 بقاع جميع في المسممكف عمييا يجتمع ،كربو العبد بيف الصمة ألنيا ؛اإلسبلـ فرائض أىـ ىي فالصبلة

 يكـ، كؿ في مرات خمس المحددة مكاقيتيا في ليا المكًحد ذافاأل عقب ،بينيـ فكارؽ أم دكف العالـ

 بقيادة المؤمنة بقمكبيـ يتجيكف ،العامرة المساجد رحاب في المسمميف مف الكثير العطرة أجكاءىا كيعيش

 عمى كممتيـ كتجتمع بينيـ، فيما يتعارفكف كما قرآنيـ، كيتمكف ربيـ يذكركف كاحدة، جية إلى إماميـ

 القرآف أشاد كقد .اهلل سبيؿ في كالجياد األرض إعمار إلى بعدىا جماىيرىـ كتنطمؽ كاإلحساف، الخير

 َأِذفَ  ُبُيوٍت  ِفي﴿ :ػتعالى  ػ فقاؿ الجماعة، مع الصبلة عف دنياىـ تشغميـ ال الذيف المساجد بركاد الكريـ
                                                             

 .6/142ذفظُز انمزآٌ، يظـفً انًزاغٍ،   1

 .84، ص يعانى انىدذج فٍ ؿزَك األيح اإلطاليُح عًز َىطف دًشج،   2
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 َعف َبْيعٌ  َوال ِتَجاَرةٌ  ُتْمِييِيـْ  ال ِرَجاؿٌ *َصاؿِ َواآل ِباْلُغُدوِّ  ِفيَيا َلوُ  ُيَسبِّحُ  اْسُموُ  ِفيَيا َوُيْذَكرَ  ُتْرَفعَ  َأف المَّوُ 

َقاـِ  المَّوِ  ِذْكرِ  ال َواِ  يَتاء ةِ الصَّ  َأْحَسفَ  المَّوُ  ِلَيْجِزَيُيـُ *ْبَصارُ َواألَ  اْلُقُموبُ  ِفيوِ  َتَتَقمَّبُ  َيْوماً  َيَخاُفوفَ  الزََّكاةِ  َواِ 

 .[1]﴾ِحَسابٍ  ِبَغْيرِ  َيَشاءُ  َمف َيْرُزؽُ  َوالمَّوُ  َفْضِموِ  مِّف َوَيِزيَدُىـ َعِمُموا َما

 كحدة كتأكيد ،الكحدة تعميؽ في الكبير دكرىا لتؤدم الجنائز كصبلة كالعيد الجمعة صبلة تأتي كما

 العالـ بقاع شتى في كالمتكررة الكبيرة الجماىيرية االجتماعات ىذه في المسمميف بيف األخكم الشعكر

 اإلسبلمي كالمنيج اإلسبلمية العقيدة ارتباط غير ارتباط كؿ المؤمنيف نفكس مف فتزيؿ اإلسبلمي،

 .[2]المحكـ

 :الصياـ [2]

 األرض مشارؽ في المسمميف جميع يشترؾ حيث ؛األمة كحدة تأكيد في الكاضح دكره الصياـ يؤدم

 إلى الفجر طمكع مف ،مشترؾ كتكقيت بأسمكب ،عاـ كؿ المبارؾ رمضاف شير صياـ في كمغاربيا

 المطالع كحدة عمى مؤكدان  األسبؽ األزىر الجامع شيخ تاج الرحمف عبد الشيخ يقكؿ ،الشمس غركب

 المذاىب في الفقو أئمة مف كثير اختار" المسمميف كممة يكحد أف شأنو مف الذم الجميكر رأم كىك

 كيزيد ،سديدة نظر ككجية قكم رأم كىك ،اليبلؿ إثبات في المطالع اختبلؼ عمى التعكيؿ عدـ األربعة

 في اإلسبلمية الشعكب بيف الركابط لتمكيف العكامؿ أقكل مف الصياـ بدء تكحيد أف كسدادان  قكة ذلؾ

 عكامؿ إلى يككنكف ما أحكج اآلف كالناس ،كاحدة كطريقة كاحدة كممة عمى كجمعيـ ،األقطار جميع

 .[3]"الكممة كاتحاد كالتآلؼ التقارب

:الزكاة [3]

 تحقيؽ األمر ىذا كفي ليا، المستحقيف إلى بدفعيا لنصابيا المالؾ المسمـ فييا يكمؼ مالية فريضة

 عمى إخكانيـ إلى األصيؿ باالنتماء لمشعكر كدعـ ،اإلسبلمية األمة كياف داخؿ كالكحدة األخكة لمعاني

 عكامؿ األنفس مف يزيؿ الزكاة فرضية في العامؿ اإلليي التشريع كىذا كأجناسيـ، أعراقيـ اختبلؼ

 طاحنة حركبان  سببت كالتي كالحديث القديـ في الجاىمية المجتمعات أفرزتيا التي كالمنازعات الطبقية
                                                             

 .38-24/36انُىر،   1

 .57، ص56، انىدذج اإلطاليُح "اإلؿار انُظزٌ وخـىاخ انرـثُك"، صانظاَخأدًذ عثذ انزدُى َُظز،   2

 .3َىطف انجذايٍ، أعُاد شزعُح أو طهـاَُح، ص  3
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 الكريـ القرآف عبَّر كليذا مجتمعاتيـ، داخؿ طكيؿ صراع إلى كأدت كالكادحيف، األغنياء طبقات بيف

 كالحسد، كالضغينة الحقد مف القمكب كتزكية كالمجتمع الفرد عمى النفسية كآثارىا الزكاة فضؿ عف

 :- كتعالى سبحانو - فقاؿ ػ تعالى ػ ربو مرضاة اكتساب في مؤمفال كراحة

يِيـ ُتَطيُِّرُىـْ  َصَدَقةً  َأْمَواِلِيـْ  ِمفْ  ُخذْ ﴿  .[1]﴾ِبَيا َوُتَزكِّ

:الحج [4]

 العتيؽ، اهلل بيت عند المكرمة مكة رحاب في السنكم مؤتمرىا الحج مكسـ في اإلسبلمية األمة تشيد

 عميؽ فج كؿ مف المسمميف مف غفيرة جماىير فيو تشترؾ حيث المقدسة المشاعر صعيد كعمى

 كأخكة العبادة في إخبلصان  ،اإليمانية الركابط فييـ تتجسد متنكعة، كألكاف مختمفة كلغات متعددة بأجناس

 صفكفيـ بيف مف كلتزكؿ ،اإلسبلمية ألمتيـ انتمائيـ أصالة ليؤكدكا ،الحياة فكارؽ مف كتجردان  اهلل في

 اإلسبلمية األخكة مشاعر كالمعتمركف الحجاج كيممس كالعصبية، كالفرقة التميز عكامؿ مختمؼ

 كلرسكلو، هلل الطاعة كيعمنكف التمبية، ىتاؼ كيرددكف المكحد، اإلحراـ لباس يرتدكف حيف الصادقة

 صافية، بقمكب كمنى عرفات في المشاعر صعيد عمى كيقفكف ،كاحدان  جسمان  البيت حكؿ كيطكفكف

 الدكرة ىذه في كيشيدكف الجامعة، اإلسبلمية الكحدة حياة الرحمة ىذه في فيعيشكف عممية، كمساكاة

خكانيـ ببلدىـ إلى ليعكدكا،الشيطاف غكاية كتجنب الشيكات ككبح الجكارح، في ليـ منافع التدريبية  كا 

 أعظـ في الشعكب بيف تعارؼ أعظـ الحج في يتـ حيث .[2]صادقة  كمحبة فاضمة، كأخبلؽ بقمكب

 ركح تبث التي الجماعية الفريضة تمؾ عمميان، كبركزىا الكحدة لتحقيؽ حيكم مجاؿ فالحج كتنظيـ، ىيئة

 فريضة أداء خبلؿ مف تتحصؿ ىامة غاية فإف كىكذا، كشعائرىا مناسكيا ثنايا في كالتعاضد األخكة

 القائمة اإليمانية األخكة إلى المستندة كالتآزر كالتعاضد الكحدة قيمة ىي،كافة لممسمميف بالنسبة الحج

 َوَقَباِئؿَ  ُشُعوباً  َوَجَعْمَناُكـْ ﴿: - تعالى - قاؿ ،كلغاتيـ كألكانيـ كجنسياتيـ شعكبيـ اختبلؼ عمى،بينيـ

 .[3]﴾ِلَتَعاَرُفوا

 :واألخالؽ المبادئ [5]
                                                             

 .9/193انرىتح،   1

 .59، 58، انىدذج اإلطاليُح، صأدًذ عثذ انزدُى انظاَخ  2

 .49/13انذجزاخ،   3
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 ،بيا يتخمقكا أف المسمميف كأمر ،اإلسبلـ بيا جاء التي القكيمة كالمبادئ ،السامية األخبلؽ أف الكاقع

 ىذه كمف ،بينيـ األخكة مشاعر كتنمية ،المسمميف كحدة عمىػ  بعيد مف أك قريب مفػ  تعمؿ كميا

 :المسمميف بكحدة تككف ما ألصؽ ىي التي اإلسبلمية األخبلؽ

ـُ  َأَفَمف﴿ :- تعالى - قاؿ ،كالتزاكر تحاببال المسمميف أمر قد سبلـاإل أف [1]  ِإَلْيؾَ  أُنِزؿَ  َأنََّما َيْعَم

 َينُقُضوفَ  َوال المَّوِ  ِبَعْيدِ  ُيوُفوفَ  الَِّذيفَ *ْلَبابِ األَ  ُأوُلو َيَتَذكَّرُ  ِإنََّما َأْعَمى   ُىوَ  َكَمفْ  اْلَحؽُّ  رَّبِّؾَ  ِمف

ـْ  َوَيْخَشْوفَ  ُيوَصؿَ  َأف ِبوِ  المَّوُ  َأَمرَ  َما َيِصُموفَ  َوالَِّذيفَ *اْلِميثَاؽَ  . [1]﴾اْلِحَسابِ  ُسوءَ  َوَيَخاُفوفَ  َربَُّي

خكانيـ كقراباتيـ، ،أرحاميـ مف اهلل أمر ما يصمكف  ،الطاقة حسب عمى لييـإ حسافإلبا ،المؤمنيف كا 

 . [2]عنيـ األذل ككؼ ليـ، كالنصيحة عمييـ، كالشفقة عنيـ، كالذب كنصرتيـ

 َعفِ  َوَيْنَيْوفَ  ِباْلَمْعُروؼِ  َيْأُمُروفَ  َبْعضٍ  َأْوِلَياء َبْعُضُيـْ  َواْلُمْؤِمَناتُ  َواْلُمْؤِمُنوفَ ﴿ :- تعالى - كقاؿ

اَلةَ  َوُيِقيُموفَ  اْلُمنَكرِ  ـُ  ُأْوَلِئؾَ  َوَرُسوَلوُ  الّموَ  َوُيِطيُعوفَ  الزََّكاةَ  َوُيْؤُتوفَ  الصَّ  َعِزيزٌ  الّموَ  ِإفَّ  الّموُ  َسَيْرَحُمُي

 المؤمنيف ككالية [4]كالتعاطؼ كالتحاب التكاد في متحدة قمكبيـ :بعض أكلياء بعضيـ [3]﴾َحِكيـ

 .[5]ةكالمكدٌ  ةخكٌ ألا ككالية ،النصرة كالية فيي ،الكالية نعـ اآلية ىذه في لبعض بعضيـ كالمؤمنات

 كلكنو التضامف كطبيعة التكافؿ كطبيعة ،الكحدة طبيعة المؤمنة، األمة طبيعة ىي المؤمف طبيعة فإ"

 كالتضامف الكالية إلى بحاجة الشر كدفع الخير كتحقيؽ الشر كدفع الخير تحقيؽ في التضامف

 الفرقة كجدت كحيثما ،الفرقة عكامؿ بينيا تدخؿ ال ،كاحدا صفا المؤمنة األمة تقؼ :ىنا مف ،كالتعاكف

 بالفرقة، يدخؿ الذم ىك ،عقيدتيا كعف طبيعتيا عف غريب عنصرػ  البدػ  فثمة ،المؤمنة الجماعة في

 . [6]"الخبير العميـ يقررىا التي السمة ،كيدفعيا كلىألا السمة يمنع مرض أك غرض ثمة

                                                             

 .21-13/19انزعذ،   1

 .9/3673انماطًٍ، يذاطٍ انرأوَم،   2

 .9/71انرىتح،   3

 .3/3943انمزؿثٍ، انجايع ألدكاو انمزآٌ،   4

 .19/466يذًذ رشُذ رػا، ذفظُز انًُار،   5

 .3/1675طُذ لـة، فٍ ظالل انمزآٌ،   6

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura13-aya20.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura13-aya20.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura13-aya21.html
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 يككف كال كرسكلو، اهلل شريعة الإ دستكر ليـ يككف كال ،رسكلو كأمر اهلل أمر غير ىكل ليـ يككف كال"

 نيجيـ، يكحدكف كبذلؾ ،كرسكلو اهلل قضى إذا الخيرة ليـ يككف كال ،كرسكلو اهلل ديف إال منيج ليـ

 . [1]"المستقيـ الكاصؿ الكاحد الطريؽ عف السبؿ بيـ تتفرؽ فبل طريقتيـ، كيكحدكف ىدفيـ، كيكحدكف

 كذلؾ ،المتفرقيف كيجمع الشمؿ كيمـ ،الصدع يرأب الذم فيك البيف، ذات إصبلح :ذلؾ كمف [2] 

 - قكلو ،الصغيرة سرةاأل بمحيط خاصا جاء فما ،كالكبيرة الصغيرة سرةألا محيط في سبلـإلا بو أمرقد 

فْ ﴿ :ػ- تعالى  ُيَوفِّؽِ  ِإْصالًحا ُيِريَدا ِإف َأْىِمَيا مِّفْ  َوَحَكًما َأْىِموِ  مِّفْ  َحَكًما َفاْبَعثُوا َبْيِنِيَما ِشَقاؽَ  ِخْفُتـْ  َواِ 

  .[2]﴾َخِبيًرا َعِميًما َكافَ  المَّوَ  ِإفَّ ۗ  َبْيَنُيَما المَّوُ 

 مف منيما الظالـ كيمنع ،مرىماأ لينظر ثقة جنب لىإ الحاكـ أسكنيما ،الزكجيف بيف الشقاؽ كقع ذافإ

 الرجؿ أىؿ مف كثقة ،المرأة أىؿ مف ثقة الحاكـ بعث خصكمتيما كطالت أمرىما تفاقـ فإف ،الظمـ

 الشارع كتشكؼ التكثيؽ أك لتفريؽا مف يريانو مما مصمحة، فيو ما كيفعبل أمرىما في فينظرا ليجتمعا

  .[3]التكفيؽ لىإ

فِ ﴿ :- تعالى - قاؿ  َبْيَنُيَما ُيْصِمَحا َأف َعَمْيِيَما ُجَنْاحَ  َفالَ  ِإْعَراضاً  َأوْ  ُنُشوزاً  َبْعِمَيا ِمف َخاَفتْ  اْمَرَأةٌ  َواِ 

ْمحُ  ُصْمحاً   تسكف الذم الحقيقي الصمح أف يقتضي ،مطمؽ عاـ لفظ :خير فالصمح" .[4]﴾...َخْير َوالصُّ

 عميو يقع ما جميع المعنى ىذا في كيدخؿ ،طبلؽاإل عمى خير الخبلؼ، بو كيزكؿ ،فكسالن إليو

 .[5]"الفرقة مف خير :ذلؾ غير أك كطء، أك ماؿ في كامرأتو الرجؿ بيف الصمح

 َكِثيرٍ  ِفي َخْيرَ  الَّ ﴿ :- تعالى- قكلو العمكـ عمى الناس بيف اإلصبلح لكجكب كشامبل اعامٌ  جاء كمما

 الّموِ  َمْرَضاتِ  اْبَتَغاء َذِلؾَ  َيْفَعؿْ  َوَمف النَّاسِ  َبْيفَ  ِإْصاَلحٍ  َأوْ  َمْعُروؼٍ  َأوْ  ِبَصَدَقةٍ  َأَمرَ  َمفْ  ِإالَّ  نَّْجَواُىـْ  مِّف

  .[6]﴾َعِظيماً  َأْجراً  ُنْؤِتيوِ  َفَسْوؼَ 

                                                             

 .1676-3/1675، فٍ ظالل انمزآٌ طُذ لـة،  1

 .4/35انُظاء،  2

 .2/1976 انجايع ألدكاو انمزاٌ، انمزؿثٍ، 3

 .4/128انُساء،  4

 .2/1976،  و.سانمشطثً،  5

 .4/114انُظاء،  6
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 بيف كاالختبلؼ فيو، التداعي يقع شيء كؿ كفي ،كاألعراض كاألمكاؿ الدماء في عاـ فاإلصبلح

 . [1]ػ تعالىػ  اهلل كجو بو يراد كبلـ كؿ كفي ،الناس

 ،بينكـ فيما كأصمحكا أمكركـ في اهلل اتقكا :أم ،[2]﴾َبْيِنُكـْ  َذاتَ  َوَأْصِمُحوا المَّوَ  َفاتَُّقوا﴿ :- تعالى -كقاؿ

 متآخيف متحديف اك كككن ،كالتخاصـ االختبلؼ في اهلل كاتقكا .[3]تشاجركا كال ،تخاصمكا كال ،تظالمكا كال

 تربط التي كالصمة الحاؿ كىي ،[4]كاتفاؽ كمحبة ألفة أحكاؿ تككف ىتح ،أحكالكـ كأصمحكا ،اهلل في

صبلحيا اإلسبلـ، رابطة كىي ،ببعض بعضكـ  األثرة كترؾ كالمكاساة كالتعاكف بالتكافؽ يككف كا 

 عميو تتكقؼ شرعا كاجب فيك ،البيف ذات بإصبلح كالسنة الكتاب في المسمميف اهلل أمر كقد ،[5]كالتفرؽ

  .[6]كحدتيا بو كتحفظ ،كمنعتيا كعزتيا األمة قكة عميو

فْ ﴿ :- تعالى - كقاؿ  َعَمى ِإْحَداُىَما َبَغتْ  َفِإفْ  َبْيَنُيَما َفَأْصِمُحوا اْقَتَتُموا اْلُمْؤِمِنيفَ  ِمفَ  َطاِئَفَتافِ  َواِ 

 عمى المسمميف اجتماع أكجبت قد :اآلية فيذه ،[7]﴾المَّوِ  َأْمرِ  ِإَلى َتِفيءَ  َحتَّى َتْبِغي الَِّتي َفَقاِتُموا اأُلْخَرى

 عممية تشريعية قاعدة كىذه ،[8]كالمتقاتميف المتنازعيف الفريقيف بيف اإلصبلح سبيؿ في الجيد بذؿ

 خبر تبيف عمى تعقيبا تأتي ،كاالندفاعات النزكات تحت ،كالتفكؾ الخصاـ مف المؤمف المجتمع لصيانة

 ىذه نزكؿ أكاف كسكاء ،كاالستيقاف التثبت قبؿ كالحماسة الحمية كراء كاالندفاع العجمة كعدـ ،الفاسؽ

 قاعدة يمثؿ فيك ،الحالة ىذه مثؿ لتبلفي تشريعا كاف أـ ػ ياتآلا ذكرت كماػ  معيف حادث بسبب يةآلا

 .[9]كاإلصبلح كالعدؿ الحؽ قرارإل ثـ كالتفرؽ التفكؾ مف ،اإلسبلمية الجماعة لصيانة محكمة عامة

ذا  ،اإلسبلمية الكحدة عمى حفاظا ،المسمميف بيف اإلصبلح إلى الدعكة في الكريـ فآالقر  شأف ىذا كاف كا 

 إقالة كفي ،الصمح قبكؿ كفي ،البيف ذات صبلحإ في الناس ترغب كذلؾ جاءت النبكية السنة فإف

 االعتذارات.  كقبكؿ ،العثرات
                                                             

 .2/1954، انمزاٌ ألدكاو انجايعانمزؿثٍ،  1

 .8/1األَفال،  2

 .3/559ٌ انعظُى، آاتٍ كصُز، ذفظُز انمز 3

 .8/2948انماطًٍ، يذاطٍ انرأوَم،  4
 .9/489يذًذ رشُذ رػا، ذفظُز انًُار،  5
 .9/542،ٌيذًذ رشُذ رػا، و. 6
 .49/9انذجزاخ،  7
 .68يذًذ عشج دروسج، انذطرىر انمزآٍَ، ص 8

 .6/3343طُذ لـة، فٍ ظالل انمزآٌ انكزَى،  9
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 الثاني المبحث
 مخاطر الفرقة و عوامؿ نشوئيا

 
 

    :منيا والتحذير اإلسالمية األمة عمى الفرقة مخاطر :وؿاأل  المطمب
ـْ  َوَتْذَىبَ  َفَتْفَشُموا َتَناَزُعوا َوال﴿ :- تعالى - قاؿ  الشرع في المذمكـ كاالختبلؼ فالفرقة  ،[1]﴾ِريُحُك

  .كدمار إحباط كؿ كأساس ،كىبلؾ فشؿ كؿ أساس

 :الفرقة مخاطر ومف

 مةأ صفكؼ بيف انتشر ذاإف ،يةاإلسبلم مةأ أبناء بيف كالتقاطع كالحقد التباغض انتشار [1]

 أمر كغمب ،المجتمع إفراد بيف كالمكدة المحبة ركح جكاءألا مف انقشعت ،الخبيث الداء ىذا اإلسبلـ

 .كغيرىا كالمكر كالقتؿ كالخداع كالنميمة بالغيبة ،كافة كالكسائؿ األشكاؿب كالحركب العداكات

 تعالى - اؿػق تحقيقو إلى اإلسبلـ يسعى الذم اليدؼ عكس كىك، كالمكدة ةكٌ ػاألخ ركح تفاءػاخ [و2]

 .[2]﴾ُتْرَحُموفَ  َلَعمَُّكـْ  المَّوَ  َواتَُّقواۚ  َأَخَوْيُكـْ  َبْيفَ  َفَأْصِمُحوا ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمُنوفَ  ِإنََّما﴿ -

 ،أفراده بفساد المجتمع ييمؾ حيث ،كالياكية كالخراب الدمار لىإ بالمجتمع الفرقة تؤدم [3]

 ،الذات كحب األنانية فييـ كتسكد ،يككف أفراده مختمفيف فإنيـ ال يشعركف ببعضيـ الذم  فالمجتمع

 آية قرأ رجبل سمعت" :قاؿػ  عنو اهلل رضيػ  مسعكد بفعبد اهلل  فعف .ىبلكيـ ىإل يؤدم قد كىذا

 ،فأخبرتو-صمى اهلل عميو سمـ  - النبي بو فجئت ،خبلفيا يقرأ-صمى اهلل عميو سمـ  - النبي كسمعت

 كاف مف فإف ،تختمفوا وال محسف كالكما] :-صمى اهلل عميو كسمـ– كقاؿ ،الكراىية كجيو في فعرفت

  .[3][فيمكوا اختمفوا قبمكـ

 كالتقكل البر عمى إخكانو جمع عمى يعمؿ ،لمخير قااسبٌ  يككف أف المسمـ اإلنساف عمى يجب لذلؾ

ما  أحكج ىك سبلـإلا ألمة الحالي الكاقع ألف خرة،آلكا الدنيا في كإلخكانو لو خير فيو لما التعاكف كعمى

 .أعدائيـ مف كمكائد ككارث مف المسممكف ويكاجي ما كجو في كالتراحـ كالتآزر التآخي لىإيككف 
                                                             

 .8/46 ،األَفال  1

 .49/19 انذجزاخ،  2

 .3/1282 ،3289ح طذُخ انثخارٌ،انثخاسي ،  3
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 َوال َتَباَغُضوا، َوال َتَداَبُروا، الوَ  َتَقاَطُعوا، ال] -صمى اهلل عميو كسمـ  - الحبيب قالو ما ننسى كال

 ةخكٌ ألفا ،[1][أياـ ةثٍ َثال  َفْوؽَ  َأَخاهُ  َيْيُجرَ  َأفْ  ِلُمْسِمـٍ  َيِحؿُّ  َوال ِإْخَواًنا، المَّوِ  ِعَبادَ  َوُكوُنوا َتَحاَسُدوا،

 تتكحد خبللو مف الذم المسمؾ كىي ،اإليماف عمى برىاف أكبر ىي اإلسبلمية مةألا بناءأ بيف يمانيةإلا

  .نكاىيو كاجتناب كعبادتو اهلل طاعة عمى القمكب

 َتتَِّبُعوا َوال َفاتَِّبُعوهُ  ُمْسَتِقيماً  ِصَراِطي َىَذاأفَّ  و﴿ :- تعالى - لقكلو كاالختبلؼ الفرقة مف حذر كاإلسبلـ

ؽَ  السُُّبؿَ  اُكـْ  َذِلُكـْ  َسِبيِموِ  َعفْ  ِبُكـْ  َفَتَفرَّ  ِبَحْبؿِ  َواْعَتِصُموا﴿ :- تعالى - كقاؿ ،[2]﴾َتتَُّقوفَ  َلَعمَُّكـْ  ِبوِ  َوصَّ

 . كاالختبلؼ الفرقة لىإ يؤدم طريؽ كؿ مف يحذر فاإلسبلـ .[3]ۚ﴾َتَفرَُّقوا َوال َجِميًعا المَّوِ 

 الفرقة مف المسمميف تحذر التي ػ صمى اهلل عميو كسمـ ػ اهلل رسكؿ بأحاديث زاخرة فيي النبكية السنة أما

 .امعني سينتج كما كاالختبلؼ

 َوال َيسَِّرا] :قاؿ اليمف لىإ مكسى كأبا معاذا بعث عندما  -صمى اهلل عميو كسمـ  - النبي قاؿ -

 الفرقة مف يحذر -صمى اهلل عميو كسمـ - فالنبي ،[4][َتْخَتِمَفا َوال َوَتَطاَوَعا ،تَُنفَِّرا َوال َوَبشَِّرا ،ُتَعسَِّرا

 قكيو يأكؿ البحر في كالسمؾ المجتمع كاف حيث ،الجاىمية أفعاؿ مف بأنيا ذكر كالتي ،كالمدمرة القاتمة

 .الغاب قانكف يحكميـ ،ضعيفو

عؼ، إلى تؤدم كالفرقة الفيرقة، إلى يؤدم فالخبلؼ"  ما عيف كىذا عمينا، األعداء ييجرّْئ كالضعؼي  الضَّ

 الحكيـ الرجؿي  لذلؾ؛ بجماعتو، قكم بمفرده ضعيؼ بإخكانو، كثير بنفسو قميؿ منا فالمرء اآلف؛ يحدثي 

 بكسرىا منيـ كؿّّ  كيقكـ الحطب، ًمف بحزمىة يأتكا أف كأمرىـ فجمعيـ عمميِّا، دىرسنا أكالده يعمّْـ أف أراد

تيا، ييفمحكا فمـ ميجتمعةن،  فىكيسىر، كيكسره، عيكدنا منيـ كؿّّ  كيأخذ الحطب، حزمةى  ييفرّْقكا أف أمرىـ ثـ لقكَّ

 كالتَّجربة كالتاريخ العقؿي  يؤكدىا حقيقةه  كىذه الضعؼ، سبيؿ كالفيرقةى  القكَّة، سبيؿي  الكىحدة أف فعممكا

ذا كالكاقع،  مىقتؿ بعد صفكفيـ بيف الفرقةي  كدبَّت المسمميف بيف الخبلؼي  كقع لما أنو نجد التاريخ قرأنا كا 

 ثأر أجؿ مف كذلؾ ػ عنيما اهلل رضي ػ كمعاكية عمي   بيف الحربي  ككقعت ،-رضي اهلل عنو-عثماف
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كـ ببلد ككانت المتنطّْعكف يقكؿ كما المناصب أجؿ مف ال عثماف  ككانت أكثرىا، المسممكف فتح قد الرُّ

مؾي  قيسطنطيف عمـ لما إفريقيا، شماؿ إلى كالشاـ مصر المسممكف فتح الًبيزنطينيَّة، المممكة تيسمى  مى

 ،أرضو كاسترداد المسمميف عمى لميجكـ سانحة فرصة أنيا كجد كمعاكية، عمي   بيف بالخبلؼ بيزنطة

 أرسؿ أف إال ػ عنو اهلل رضي ػ منو كاف ما كتعمَّـ كتأٌمؿ معاكية، مكقؼ إلى ػ اهلل رحمؾ ػ انظر كلكف

كمي، األحمؽي  أيُّيا: فييا يقكؿ رسالة لو  فإف بينيـ، الذم الخبلؼ مينتيزنا المسمميف قتاؿ تقصد إنؾ الرُّ

 ضعؼ الخبر كصمو فمما ضدؾ، عمي جنكد في جند أدنى معاكية أف عندئذ فاعمـ القتاؿ في تقدمت

 .[1]"العسكرية االستعدادات بإيقاؼ كأمر عزميو،

 
 :الفرقة نشوء عوامؿ :الثاني المطمب

 :الداخمية األسباب ىذه كمف ،منيا جزءا اإلسبلـ أىؿ يتحمؿ فالفرقة ،كخارجية داخمية أسباب لمفرقة
 :الصحيح والديف القويـ المنيج عف البعد [1]
 عمى تتمى كقصص مكاعظ أك فقط، عبادة أنو عمى اإلسبلـ يفيمكف المسمميف مف كثير أضحى حيث"

 متكامبل كبل يككف أف بد ال سبلـإلا أف يفقيكف كال ،معينة مناسبات في احتفاالت أك ،الناس مسامع
 كأف بالعمؿ العمـ يقرف كأف ،التطبيؽ القكؿ يبلـز أف بد كال ،كأخبلقا كمعاممة كعبادة ،كشريعة عقيدة
 .[2]"الخالص التكحيد كىك جكىره إليو يعكد كأف ،كالسنة الكتاب ىدم عمى الصحيح المنيج يمتـز
 شيكات كراء معظميـ كجرل كالحراـ، الحبلؿ بيف تفرؽ ال أصبحت المسمميف مف كثير سمككيات إف

 نياأ مع الكحدة إقامة عف كغفمة مذمكـ كتفرؽ انقساـ مف أصابيـ ما فكاف ،تجمع كال تفرؽ التي الدنيا
 عف كابتعدكا الظمـ فنشركا ،المستقيـ الصراط عف حاليـ ماؿ قد الحكاـ بعض أف كما ،شرعا كاجبة

 ظاىرة انتشرت كما ،كاالستبداد الظمـ كانتشر مةألا جسـ عف انفصالية حركات فظيرت ،الحؽ حقاؽإ
 شمؿ تمزيؽل اإلسبلـ ألعداء الفرصة أتاح مما ،المسمـ أخيو ضد المسمـ بغير المسمـ استعانة

 بتقديـ الفاطميكف قاـ كما ،[3]العباسي كالخميفة العمقمي ابف تاريخ ،الخيانة تاريخ عاد حيث،المسمميف
                                                             

 .http://www.alukah.net/sharia/0/55096يظـفً دًىدج عشُثح، خـىرج انفزلح وأطثاتها ]االَرزَد[   1

 .1/127َُظز: اتٍ ذًُُح، الرؼاء انظزاؽ انًظرمُى،   2

 .http://islamstory.com/arَُظز: انظزجاٍَ، اتٍ انعهمًٍ وانخُاَح انكثزي ]االَرزَد[   3
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 ضعاؼ بعض لدل السمكؾ ىذا يزاؿ كال ،[1]المسمميف ببلد حتبلؿال حممتيـ أثناء مصميبييفل الدعـ
 َوالنَّصارى اْلَيُيودَ  َتتَِّخُذوا ال آَمُنوا الَِّذيفَ  َأيَُّيا يا﴿ :-تعالى  - المكلى كبلـ نسكا الذيف اإليماف
 .[2]﴾َأْوِلياءَ 
 عندما الناس أفعف  مرة مف أكثر رعبٌ  قد الشريفة أحاديثو في -صمى اهلل عميو كسمـ - كالنبي

 يبتعدكف فإنيـ ،كآراءىـ أىكاءىـ يحكمكف كعندما ،تعاليميما عنيـ كتغيب كالسنة فآالقر  عف يحيدكف
  .قكتيـ مصدر عف

 نيـأل أقكاميـ في غرباء بدينيـ المتمسككف يصبح حتى ،الفرقة في سبب السنةك  الكتاب عف كالبعد

 َوَسَيُعودُ  َغِريًبا، َبَدأَ  ـَ اإِلْسال ِإفَّ ] :قاؿ -صمى اهلل عميو كسمـ  - النبي حيث إف  ،المبيف الحؽ عمى

  [3][َبَدأَ  َكَما َغِريًبا

 

 :والحزب لممذىب والتعصب ،القومية ،العصبية [2]

 ِإفَّ  ِلَتَعاَرُفوا َوَقَباِئؿَ  ُشُعوباً  َوَجَعْمَناُكـْ  َوأُْنَثى َذَكرٍ  ِمفْ  َخَمْقَناُكـْ  ِإنَّا النَّاُس  َأيَُّيا َيا﴿ :- تعالى - قاؿ

  .[4]﴾َخِبيرٌ  َعِميـٌ  المَّوَ  ِإفَّ  َأْتَقاُكـْ  المَّوِ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكـْ 

ٍقميَّة، ًجٍسمٌية، خصائص لمذَّكر كأفٌ  كأنثى، ذكر مف البشر يككف أف اهلل ًحكمة شاءىت "  كنٍفسيَّة، كعى

ًتًو، كماؿه  ىي كاجتماعيَّة  كماؿ ىي كاجتماعيَّة؛ كعقمٌية كنٍفسيَّة، ًجسميَّة خصائص لؤلنثى كأفٌ  ًلميًيمَّ

ًتًو،  ًبوً  ييكىمّْؿي  أمٍ  يٍسكف كمعنى اآلخر، لمطَّرؼ يٍسكيف منيما ككؿّّ  متكامبلف، كاألنثى الذَّكىرى  كأفٌ  ًلميًيمَّ

وي،  اإلسبلـ يعرؼ ال ىنا كمف،5كثيرة  آياتو  اهلل خمؽ كقد كمتعاًكناف، متكامبلف، كاألنثى فالذَّكر نٍقصى

 ككؿ ،أخيو عف المسمـ كفصؿ ،المسمميف تفريؽ لىإ يؤدم ذلؾ ألف لمغة، كال لمكف كال لمقكـ، العصبية

                                                             

 .133يذًذ انُاطز، انجهاد وانرجذَذ فٍ انمزٌ انظادص انهجزٌ، ص  1

 5/51انًائذج :  2

 .1/139 ،145طذُخ يظهى، ح يسهى ،  3

 .49/13انذجزاخ،   4
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http://www.nabulsi.com/
http://www.nabulsi.com/


 29 

 تخالؼ باطمة فكرة أحزابا كتجعميـ المسمميف تقسـ فكرة ككؿ اإلسبلـ، في مرفكضة جاىمية عصبية

 . [1]"بالحؽ كالتكاصي كالكئاـ جتماعالا لىإ يدعك ألنو كذلؾ ،إليو يرمي كما اإلسبلـ مقاصد

ـْ  َبْيفَ  َوَألَّؼَ ﴿ :- تعالى - كقاؿ ا َجِميًعا ْرضِ األَ  ِفي َما َأنَفْقتَ  َلوْ ۚ  ُقُموِبِي  المَّوَ  ِكفَّ َولَ   ُقُموِبِيـْ  َبْيفَ  َألَّْفتَ  مَّ

ىذا الحب بيف المؤمنيف ،ىذا الكد بينيـ ،مف خمؽ اهلل عز كجؿ  ،[2]﴾َحِكيـٌ  َعِزيزٌ  ِإنَّوُ  َبْيَنُيـْ  َألَّؼَ 

ابتعدت منازليـ ،كالمنافقكف بعضيـ لبعض غششة ،المؤمنكف بعضيـ لبعض نصحة متكادكف كلك 

 االجتماع إلى كيدعك االختبلؼ اإلسبلـ يحارب كيؼ يتضح كىنا، 3متحاسدكف كلك اقتربت منازليـ

 ىدؼ عف كميا اختبلفا يختمؼ اإلسبلـ ىدؼ أف يتضح كىنا ،عميو كالكفاء الحؽ بحبؿ كالتمسؾ كالكئاـ

عف  بعضيـ كفصؿ المسمميف تدمير القكمية باستخداـ الغرب أىؿ يريد حيث ،ليوإ تدعك كما القكمية

 في الغرب أىؿ نجح ككـ [تسد ؽفرٌ ] المشيكرة قاعدتيـ عمى شمميـ كتفريؽ كيانيـ كتحطيـ بعض،

 .الدنيئة القاعدة ىذه باستخداـ ليـ المكائد كنصب المسمميف تدمير

 جميع عف تنيى النصكص مف كثير جاءت حيث ،منيا كحذر الجاىمية دعكل عف نيى كاإلسبلـ

 القكمية كمنيا القكميات إلى الدعكة أف ريب كال ،ذلؾ مف اإلسبلـ أقره ما إال كأعماليـ الجاىمية أخبلؽ

 جاىمية دعكل مف فكـ ،الحؽ لغير كمناصرة ،اإلسبلـ غير إلى دعكة ألنيا ؛الجاىمية أمر مف العربية،

 كرةفك  ،نكراء دعكل كالقكمية فالعصبية ،الشعكب بيف كالتفرقة كالحركب الكيبلت أىميا عمى جرت قد

 فإذا ،كجنسو قكمو إلى امنيم كؿ تعصب إلى كتؤدم ،العجمي عف العربي تفصؿ ،كتخريب ىدـ

 .مختمفة شتى أمـ لىإ المسممكف تفرؽ جنسو لىإ امنيم كؿ تعصب

 فقاؿ بالكحدة كأمر ،سمكؿ ابف المنافؽ وسبٌ  عندما لنفسو بيتعصٌ  لـ -صمى اهلل عميو كسمـ  - كالنبي

ًدا َأفَّ  النَّاُس  َيَتَحدَّثُ  ال َدْعوُ ] :لعمر  سابؽ -صمى اهلل عميو كسمـ  - النبي فإ ،[4][َأْصَحاَبوُ  َيْقُتؿُ  ُمَحمَّ

 بيف ثارتياإ عمى عممكفي الذيف كالمعاديف المنافقيف قبؿ مف تستغؿ أف قبؿ ةالخبيث الدعكل ىذه كأد لىإ

 ،الطكائؼ لىإ كالتعصب االنتماء كىي ،دعكلال ىذه ذـٌ  -صمى اهلل عميو كسمـ - كالنبي ،المسمميف
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 كىي ،كاحدة لبدعك  بالتداعي يأمرىـصمى اهلل عميو كسمـ  ىكك  ،الجاىمية بدعكل كصفيا حتى

 .مؤذية خبيثة غيرىا الدعكات كؿ ألف ،سبلـإلا

 ،يدينكف التي ديانتيـ لممذىب التعصب جعمكا قد ،التعصب ذـ في المكقعيف إعبلـ صاحب يقكؿ

 ،كيبغضكف كيحبكف كيقطعكف كيصمكف ،كيعادكف يكالكف سبيميا كفي ،يتجركف بيا التي أمكاليـ كرؤكس

 اليكس بيـ بمغ حتى ،كالسنة الكتاب :الكحييف نكر عف أبصارىـ كأعمى كأصميـ التعصب أشقاىـ فقد

  .[1]آخر بمذىب المذىب كرد ،المياترات إلى

 ،لمعصبة ويقاتؿ ،لمعصبة يغضب ِعمَية، راية تحت ُقِتؿ َمف] -صمى اهلل عميو كسمـ  - اهلل رسكؿ قاؿ

 .[2][أمتي مف فميس
 :الجيؿ [3]
 أف يعرؼ كال ،مسممة قضية السفسطة فيتقبؿ ،كالخؿ الخمر بيف يميز ال مف المسمميف في جعؿ الذم"

 كلـ أطاعو، عالما مرشدا لو اهلل قيض إذا الجاىؿ ألف ،الناقص العمـ الجيؿ مف خطرا كأشد عميو يرد
 الجيؿ عمى ترتب كقد ،[3]"يدرم ال بأنو يقتنع كال يدرم ال فيك الناقص العمـ صاحب أما عميو، يتفمسؼ
 الحؽ مكاجية إلى بحاممو سيؤدم التعصب إلى مضافا السبب فيذا ،كمعرفة عمـ بغير التقميد أيضا

 أعجبو ذاإف ،دراسة أك تمحيص دكف الشخص مف أخذ ىك ىنا كالتقميد ،الصكاب جادة عف كاالبتعاد
 .جيؿ عف إليو دعا الرأم

 
 

 :عمىاأل التقميد [4]

، افَ كَ  َمفْ  َسَنفَ  َلَتْتَبُعفَّ ] :-صمى اهلل عميو كسمـ  - النبيقاؿ  ـْ  َلوْ  َحتَّى ِبِذَراٍع، َوِذَراًعا بِشْبر ِشْبًرا َقْبَمُك

ارىل؟ اليىييكدي  المًَّو، رىسيكؿى  يىا: قيٍمنىا ،[َلَسَمكتموهْْ  َضب   ُجْحرَ  َسمكوا  ال مف شأف كىذا .[4][َفَمفْ ] :قىاؿى  كىالنَّصى

 لك ألنو ،لزمتو إذا كالحجة الحؽ دفع الإ بالتقميد غرضو إف ،الحؽ اتباع في كال اليدل في لو غرض

                                                             

 .1/7َُظز: اتٍ لُى انجىسَح، ئعالو انًىلعٍُ،   1

 .3/1476، 1848ح كراب اإليارج ،طذُخ يظهى، يسهى ،  2

 .133ص يذًذ انعذوٌ، انىدذج اإلطاليُح فٍ يىاجهح انرذذَاخ،  3

 .3/1274 ،3269طذُخ انثخارٌ، ح   4
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 في ليـ المكافقة شدة عف كناية الحديث في كالتعبير ،[1]لو ظير إذا التبعو الحؽ مقصكده كاف

 لتفاتالا مف كمنعيـ ،اتباعيـ عف النيي معناه خبر لفظ ىذا إف ثـ ،الكفر ال كالمعاصي المخالفات

 كثير اتبع فقد معجزاتو مف كذا ،الشرائع نسخت كشرعتو األنكار، بير قد نكره ألف اإلسبلـ ديف لغير

قامة كمبلبسيـ كمراكبيـ شيميـ في فارس سنف أمتو مف  الكتابيف كأىؿ كغيرىا، الحركب في شعارىـ كا 

قامة الرشا كقبكؿ ،العكاـ يعبدىا أف كاد حتى القبكر كتعظيـ المساجد زخرفة في  عمى الحدكد كا 

 مبالغة ضيقو مف الرغـ عمى ضب بجحر ػ صمى اهلل عميو كسمـ ػ النبي ربٌ ػكع ،األقكياء دكف الضعفاء

 .[2]لكافقكىـ ذلؾ مثؿ في دخمكا لك ،مناىجيـ كاتباعيـ آثارىـ اقتفائيـ في
ةٍ  َعَمى   آَباَءَنا َوَجْدَنا ِإنَّا َقاُلوا َبؿْ ﴿ :- تعالى - كقاؿ نَّا ُأمَّ ْيَتُدوفَ  آثَارِِىـ َعَمى   َواِ   ليـ ليس أم ،[3]﴾مُّ
  .[4]ىينا الديف بيا كالمراد أمة عمى كانكا بأنيـ كاألجداد اآلباء تقميد سكل الشرؾ مف فيو ىـ فيما مستند
 كشرعو، ػ صمى اهلل عميو كسمـ ػ المصطفى ىدم إلى المستند غير األعمى التقميد ذـ تحمؿ اآلية كىذه
 الصراط كىكػ  تعالىػ  اهلل كرامة إلى كصؿػالم الطريؽ سالؾ بو المتأسي فإف الحسنة، سكةألا فيك

 كقاؿ ،[5]أمة عمى آباءنا كجدنا إنا :الكفار كقكؿ السيئة األسكة فيك خالفو ذاإ بغيره األسكة كأما المستقيـ
 باتباعو اهلل يأمرنا لـ ممف ػ صمى اهلل عميو كسمـ ػ الرسكؿ دكف ىك مف المرء أخذ :التقميد" :تيمية ابف
 تصديقو اهلل فرض الذم ػ صمى اهلل عميو كسمـ ػ الرسكؿ قكؿ كأما ،ذلؾ عمينا حـر بؿ ،قكلو كأخذ

  .[6]"كرسكلو هلل كطاعة لمحؽ كاتباع كتصديؽ يمافإ بؿ تقميدا فميس كطاعتو
 :والشح الظمـ [5]

 رجؿ قمب عمى أىمو - تعالى - اهلل يجمع فمف ،المجتمعات مف مجتمع أم في كالشح الظمـ انتشر إذا
 :ػ تعالىػ  قاؿ ،كفاقا جزاء ممزؽ شرػ  تعالىػ  اهلل سيمزقيـ حيث ،كاحد فكر لدييـ يصبح بحيث كاحد
ـُ  َفُأوَلِئؾَ  َنْفِسوِ  ُشحَّ  ُيوؽَ  َوَمفْ ﴿   .[7]﴾اْلُمْفِمُحوفَ  ُى

                                                             

 .4/899اتٍ انمُى، تذائع انفىائذ،   1

 .5/261َُظز: انًُاوٌ، فُغ انمذَز،   2

 .43/22انشخزف،   3

 .7/224ٌ انعظُى، آَُظز: اتٍ كصُز، ذفظُز انمز  4

 .169َُظز: انظعذٌ، ذُظُز انكزَى انزدًٍ فٍ ذفظُز كالو انًُاٌ، ص  5

 .4/78درء ذعارع انعمم،  اتٍ ذًُُح،  6

 .59/9انذشز،   7
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ـَ  َفِإفَّ  الظُّْمـَ  اتَُّقوا] :قاؿ -صمى اهلل عميو كسمـ  - اهلل رسكؿ قاؿ  الشُّحَّ  َواتَُّقوا اْلِقَياَمةِ  َيْوـَ  ُظُمَماتٌ  الظُّْم
ـْ  َواْسَتَحمُّوا ِدَماَءُىـْ  َسَفُكوا َأفْ  َعَمى َحَمَمُيـْ  َقْبَمُكـْ  َكافَ  َمفْ  َأْىَمؾَ  الشُّحَّ  َفِإفَّ   . [1][َمَحاِرَمُي
 كأنو الشح قبح بشدة إيذانا ،الظمـ كذكر [2]الشح ذكر بالذات الحديث مقصكد أف عرؼ السياؽ كمف"

 الذميمة األفعاؿ سكأأ ىك الذم الدماء سفؾ عمى حامبل جعمو حيث المفاسد، أفظع إلى بصاحبو يفضي
 .[3]"الكخيمة العكاقب كأخبث

 الدنيا حب نتائج مف ألنو ،نكاعوأ أعظـ الشح بأف إشعارا الظمـ أنكاع مف نكع ىك الذم الشح كعطؼ"

" دماءىـ سفككا أف عمى ـيحمم األمـ مف" قبمكـ كاف مف أىمؾ الشح فإف" :بقكلو كجيو ثـ كمف ،كلذاتيا

 استباحكا أم" المحاـر كاستحمكا" بو االستئثار عمى كحرصا بالماؿ بخبل الغضبية بالقكة أسالكىا أم

نما الظمـ، أنكاع لجميع جامع المحاـر استحبلؿ ألف كغيرىا، أمكاليـ مف اهلل حـر ما أك نساءىـ  كاف كا 

 كذلؾ ،كتقاطع تياجر اإلمساؾ كفي،كتكاصبل تحابيا كالمكاساة الماؿ بذؿ في ألف ذكر ما سبب الشح

 .[4]"المحاـر باحةتكاس الدماء سفؾ مف كتغادر تشاجر إلى يجر
 ،الزََّمافُ  َيَتَقاَربُ ] :-صمى اهلل عميو كسمـ  - اهلل رسكؿ قاؿ :قاؿػ  عنو اهلل رضيػ  ىريرة أبي كعف

ـى  ،المَّوً  رىسيكؿى  يىا :قىاليكا [اْلَيْرجُ  َوَيْكُثرُ  ،اْلِفَتفُ  َوَتْظَيرُ  ،الشُّحُّ  َوُيْمَقى ،اْلَعَمؿُ  َوَيْنُقُص   اْلَقْتؿُ ] :قىاؿى  ،؟ ىيكى  أىيُّ
 حتى أحكاليـ، ختبلؼا عمى الناس قمكب في الشح كقكع ػ صمى اهلل عميو كسمـ ػ النبي فعدٌ  ،[5][اْلَقْتؿُ 
 الغني كيبخؿ ،غيره تعميـ يترؾ حتى بصناعتو الصانع كيبخؿ كالفتكل، التعميـ فيترؾ بعممو العالـ يبخؿ
 .الكاحد المجتمع أفراد بيف كالحقد الضغينة في سبب كمو كىذا ،[6]الفقير ييمؾ حتى بمالو

 :سالـاإل أعداء كيد :الخارجية سباباأل [5]

 األمة جسـ تفتيت عمى يستطيعكف ما بكؿ يعممكا أف يحاكلكف يزالكف كال حاكلكا اإلسبلـ أعداء إف

 ،كعقكليـ نفكسيـ كيؤرؽ أرؽ الذم اإلسبلمي المد عمى الخناؽ تضييؽ مف يتمكنكا لكي ،اإلسبلمية

 األمة أعداء كجد لذلؾ ،اهلل بحبؿ يعتصمكف كاحدة أمة المسممكف كاف حينما ذلؾ يستطيعكا لـ كلكنيـ
                                                             

 .4/1996 ،3578طذُخ يظهى، ح   1

 .[3/178هى انثخم يع انذزص ]يعجى يماَُض انهغح التٍ فارص   2

 .1/134َُظز: انًُاوٌ، فُغ انمذَز،  3

 اإلطاليُح،غشج، انجايعح [، ياجظرُز] ،أدًذ يُظىر أتى عىدج، ودذج األيح اإلطاليُح فٍ انظُح انُثىَح  4

 .و2999

 .5/2245، 5699طذُخ انثخارٌ، ح   5

 .13/17انعظمالٍَ، فرخ انثارٌ،   6
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 اليدؼإف  حيث ،ريفنصٌ المي  دكر إلى باإلضافة ،كفرؽ جماعات إلى المسمميف تفرؽ خبلؿ مف مرادىـ

 إمبراطكرية في المسممكف اتحد ذاإف"ىك المحافظة في فرقة المسمميف ، سبلميإلا العالـ في ليـ الحقيقي

 بقكا ذاإ أما لو نعمة أيضا يصبحكا أف كأمكف ،كخطرا العالـ عمى لعنة يصبحكا أف ألمكف عربية

 الدكلة سيطرة نقطة مف االستعمار حركة بدأت كليذا ،[1]"تأثير كال كزف ببل حينئذ فإنيـ متفرقيف

 .الفرنجة أيدم في [غرناطة] األندلس في اإلسبلـ معاقؿ خرآ كسقكط القسطنطينية عمى العثمانية
 االستعمار مرحمة جاءت حيث ،كتحتؿ كتنيب تدمر ،المسمميف ببلد تغزك الغرب جيكش كانطمقت
 المرحمة ىذه جاءت حيث ،القديمة الصميبية الحركب بمراحؿ متصمة المرحمة ىذه كانت حيث ،الثانية
 الفرنسية بالحممة المرحمة تمؾ كبدأت ،دكيبلت إلى مياكتقس أشبلء إلى اإلسبلمية األمة جسـ لتمزؽ
 الببلد كاقتساـ تكزيع تـ حيث [3]ـ1918 سنة كلىألا العالمية الحرب بيدنة كانتيت [2]ـ1798 سنة

 ليطمئف كذلؾ العربي الكطف قمب فيالصييكني   السرطاني الجسـ كزرع ،نجمتراا  ك  فرنسا بيف اإلسبلمية
 الغريب الجسـ ىذا سيعمؿ حيث ،سبلميإلكا العربي الكطف جناحي بيف تحصؿ لف الكحدة بأف الغرب
حداث الشمؿ تمزيؽ عمى شعاؿ القبلقؿ كا   نجح كىكذا ،الكبرل إسرائيؿ إلقامة الطريؽ مميدا ،الفتف كا 

 .[تسد ؽفرٌ ] سياستيـ في سبلـإلا عداءأك  االستعمار
 ،خططها ػهٍها وذثًُ ،أَظًرها يُها ذسرمً انرً واالذجاهاخ وانًزاهة األَظًح ذؼذد رنك ػٍ وَرج

 ػٍ يُسهخ لىيً أو سأسًانً خشَوا ،انهىٌح اشرشاكً اَخش وانثؼض،تاإلسالو ٌرًسك فثؼضها

سثذاَه -اهلل لال انزي انًسرمٍى انسثٍم ٌرثؼىا نى ألَهى ،ثموُس يزاهة نىإ يحألا لدذفّش وتزنك ،انذٌٍ

ًِ َعْه ِبُكْم َفَتَفرََّق السُُّبَل َتتَِّبُعُا ََال َفاتَِّبُعُُي ُمْسَتِقيًما ِصَراِطي ٌََذا َََأنَّ﴿ :فٍه -وذؼانى  َذِلُكْم َسِبيِل

ًِ ََصَّاُكْم   .[4] ﴾ َتتَُّقَُن َلَعلَُّكْم ِب

                                                             

 .142يذًذ عثذ انعهُى انعذوٌ، انىدذج اإلطاليُح فٍ يىاجهح انرذذَاخ انًعاطزج، ص  1

 .1يذًذ انذُاوٌ، وشائك انذًهح انفزَظُح، ص   2

 .69طاًَىٌ آدايش، انذزب انعانًُح األونً، ص  3

 .6/153األَعاو،   4
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:بيت المقدس المحتمة صميبيا بيف اإلعداد الفصؿ الثاني
 والتحرير

 

 دسالمق بيت سقوط سبقت التي وضاعأل ا :األوؿ المبحث

  .األوضاع العقائدية :األوؿ المطمب

  .األوضاع السياسية : الثاني المطمب

  .الغزو قبؿ واالقتصادية الفكرية األوضاع:لثالثا المطمب

 المسمميف لبالد الصميبي الغزو :الثاني المبحث

  .الدوافع :األوؿ المطمب

 ووانطالق إعداده المقدس بيت تحرير :الثالث المبحث

  .واأليوبي زنكي أؿ دولتي في لمتحرير اإلعداد مظاىر :األوؿ المطمب

 .المقدس بيت لتحرير االنطالؽ :الثاني المطمب
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 األوؿ المبحث

 المقدس بيت سقوط سبقت التي وضاعأل ا

  :االوضاع العقائدية :األوؿ المطمب

 مف بو ابتمكا ما ىك مةبً  الطيف كزادت العصر ىذا في بالمسمميف نزلت التي الكبرل المصائب مف

 ة،السنٌ  أىؿ ككالة بالعمماء كفتكيـ بغدرىـ الناس، قمكب في الذعر كخمقكا الرعب أشاعكا الذيف الباطنية

 كالممكؾ الكزراء فقتمكا ،السنية المجتمعات أك الدكؿ ضرب في ألىدافيـ االغتياؿ أسمكب اتخذكا كقد

 .(1)كالتتار الصميبييف مف اإلسبلـ أعداء مع كتحالفكا ،الحرجة األكقات في كالعمماء

 الكبلـ ىذا يتخذكف كلكف بالقرآف، يؤمنكف ال الحقيقة في كىـ ،كباطنا ظاىرا لمقرآف أف تدعي كالباطنية

 حقيقة فيـ ،اإلجرامية ألىدافيـ ستارا التشيع يتخذكف األصؿ في كىـ ،العبكدية ربقة مف لبلنخبلع ستارا

نكار اإلسبلـ محاربة كقصدىـ ،باإلسبلـ يؤمنكف ال  الكفر كباطنو الرفض مذىبيـ فظاىر" ،النبكات كا 

 .(2)"المحض

 اإلسبلمية القكل تفكؾ زيادة إلى أدت التي الباطنية أك اإلسماعيمية فرقة ظيكر الشاـ ببلد شيدت حيث
 ،(3)ػى 138 سنة المتكفى الصادؽ جعفر بف إسماعيؿ إلى الطائفة ىذه كتنسب ،كالجزيرة الشاـ ببلد في
 مف سافر الذم الصباح محمد بف الحسف( الحشيشية باسـ أحيانا تعرؼ التي) الباطنية حركة أسس كقد

 إلى عاد ثـ ،اإلسماعيمية الدعكة مبادئ منو كتمقى المستنصر الفاطمي الخميفة كقابؿ مصر إلى إيراف
 شعي  باسـ عرفت التي المكت قمعة عمى الصباح الحسف استكلى ػى 483 سنة كفي فارس، ببلد

 كالمكر الدىاء مف الصباح بفا الحسف بو اشتير ما كبفضؿ ،كحصانتيا كارتفاعيا لمناعتيا العقاب؛
 مبادئ أىـ ضمنو فصكؿ أربعة مف كتابا كألؼ ،مراتب خمس إلى كقسميـ دقيقا، تنظيما ألتباعو كضع
 اغتياؿ في منيا يطمب ما لتنفيذ، العمياء كطاعتيا األبداف بقكة تميزت أتباعو مف فئة دكجنٌ  ،دعكتو

                                                             

 .36ص أيعيد التاريخ نفسو، محمد العبدة، 1

 .38ص اإلفحاـ ألفئدة الباطنية الطغاـ، يحيى بف حمزة، 2

  .297ص ػ 198ص الممؿ كالنحؿ، الشيرستاني،  3
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 ،بالفدائييف تسمى الفئة كىذه، الكثيرة القبلع فممؾ جمعو ككثر النتائج، كانت ميما بالخناجر، خصكميـ
 أشرؼ ،غيره أك باالنتحار الصباح بف الحسف أغراض تحقيؽ سبيؿ في المكت بأف ىؤالء يعتقد حيث
 أحياء أبناؤىف إلييف عاد إذا ،يبكيف كف الفدائييف أميات أف حتى ،السعادة لضماف تأكيد كفييا ميتة،

 485 سنة ممكشاه كفاة عقب السبلجقة كحدة تفكؾ ذلؾ في كساعده االنتشار، في أمره كأخذ (1)يرزقكف
 .                               (2)العباسية الخبلفة كضعؼ ػى

 ككانت السنة أىؿ بزعماء الفتؾ الشاـ كببلد كالعراؽ فارس ببلد في الفرقة ىذه نشاطات أبرز مف ككاف
 سنة السمطاف ككزير الممؾ نظاـ شخصية كىي، السمجكقية الدكلة في شخصية أبرز ضحاياىـ أكلى
 لحجاج التعرض إلى تعداه بؿ السنة، بزعماء الفتؾ حدٌ  عمى الفرقة ىذه نشاط يقتصر كلـ (3)ػى485

 في أخذ كالعراؽ بفارس الفرقة ىذه أمر أف غير ،النير كراء ما كببلد اليند مف القادميف المسمميف
 كتشريد قبلعيـ تخريب عمى ممكشاه بف محمد السمطاف أقدـ حيف ػى500 سنة بعد كالتدىكر الضعؼ
 .(4)فارس ببلد مف الفرقة ىذه زعماء بعض

 تاج كفاة عقب الشاـ ببلد ساد الذم االنقساـ الباطنية زعماء استغؿ قد ،الشاـ بببلد الفرقة ىذه عف أما
 صفكؼ في التغمغؿ ليـ فتيسر الشاـ، ببلد في األتراؾ القادة مطامع كازدياد ،ػى 488 سنة تتش الدكلة

 ساعدكا بؿ الحد، ىذا عند يقفكا كلـ ،استطاعتيـ بقدر منيـ كؿ ببلط في أقداميـ كتثبيت المسمميف
 سنة أفامية في حصؿ كما العقيدة في حمفائيـ الفاطمييف إلى السبلجقة ممتمكات بعض إخراج عمى
 . (5)ػى489

 حمب تككف أف إلى الصباح محمد بف الحسف سعى فقد ،الشاـ ببلد في مركز لئلسماعيمية يكف لـ كلما
 باسـ كيعرؼ دعاتو أحد كاستطاع ،األمر ىذا في فنجح كدعاتو رجالو بث في فأخذ ،سيطرتو تحت
، حمب في الباطنية مذىب بإظيار كبدأػ ى490 سنة صاحب حمب مف التقرب الباطني المنجـ الحكيـ

                                                             

 .275ص تاريخ اإلسبلـ السياسي، حسف إبراىيـ حسف،  1

 .2/326 اتعاظ الحنفا، المقريزل،  2

 68ص دكلة آؿ سمجكؽ،تاريخ  األصفياني،  3

 3/419 شذرات الذىب، ابف العماد الحنبمي،  4

 .58ص الجياد ضد الصميبييف في الشرؽ األكسط، الغامدم،  5
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 مف عمييا حصؿ التي كالمساعدة المؤازرة بفضؿ الشاـ بببلد لئلسماعيمية داعية أكؿ بذلؾ فاعتبر
 ،بحمب اإلسماعيمية لدعكة دار بإقامة المنجـ لمحكيـ صاحب حمب سمح حيث ،حمب صاحب رضكاف

 .(1)كرعايتو بعطفو أصحابيا شمؿ بؿ الحد ىذا عند يقؼ كلـ

 في ذلؾ استغمكا فقد ،صاحبيا كرعاية عطؼ مف بحمب اإلسماعيمية رجاؿ عميو حصؿ ما كبفضؿ
 ،الفرقة ليذه بور اتق سرٌ  يبدك ما عمى كىذا ،صاحب حمب يعارضكف كانكا الذيف المسمميف بزعماء الفتؾ
 تكترت أف بعد ،رضكاف أتابؾ حسيف الدكلة جناح بقتؿ الشاـ ببلد في اإلجرامية أعماليـ افتتحكا كقد

 الدكلة جناح مقتؿ بعد حمب في الفرقة ىذه زعيـ أياـ تطؿ كلـػ ى496 رجب شير في بينيما العبلقات
 رجالو بعض قبمو مف ردبٌ  حيث المسمميف، بزعماء الفتؾ في سمفو نيج عمى حيث سار خميفتو حسيف،
 مف اتخذ الذم السرميني الفتح أبي مع بالتعاكف  ػى499 سنة أفامية صاحب مبلعب بف بخمؼ ففتككا
 .(3)كألعكانو لو مقرا (2)سرميف

 ظيكر إلى أدل قد الشاـ ببلد في نفكذىـ كاتساع بحمب اإلسماعيمية أمر تكطيد أف القكؿ يمكف كىكذا
 لو تعرضت الذم التفكؾ ذلؾ ،خاصة كالسبلجقة عامة، المسمميف كحدة تفكؾ عكامؿ مف جديد عامؿ
 في الصميبييف مساعدة إلى الفرقة بيذه أدل الذم األمر ،الصميبية الحركب عصر في الشاـ ببلد

 حصؿ كما الصميبييف بيد لسقكطيا المناسب المناخ تييئة أك المسمميف معاقؿ بعض عمى االستيبلء
 .(5)ػى500 سنة (4)أفامية في

 بؿ ،الكبيرة الشخصيات باغتياؿ الخمؼ مف المسمميف طعف في الحد ىذا عند اإلسماعيمية تقؼ كلـ

 ليـ معقبل اتخاذىا بقصدػ ى502 سنة منقذ بني مف شيزر قمعة عمى االستيبلء محاكلة إلى ذلؾ كاتعدٌ 

 اإلسماعيمية فرقة زعماء بو قاـ ما كلكف ،األمر ىذا في أخفقكا كلكنيـ ،حمب مف بدال الشاـ ببلد في

                                                             

 .147،168-146/ص2 زبدة الحمب، ابف العديـ،  1

 .معجـ البمداف( ياقكت، كأغمب سكانيا مف الشيعة )ينظر: بمدة مشيكرة مف أعماؿ حمب، سرميف:  2

 .5/192 النجـك الزاىرة، المحاسف،أبك   3

كمـ شماؿ غربي حماه  55مدينة أثرية في سكرية تقع في حكض نير العاصي األكسط عمى مسافة  4
  اإلنترنتhttp://arab-(ency.com ))المكسكعة العربية

 .59ص كسط،الجياد ضد الصميبييف في الشرؽ األ الغامدم،  5

http://arab-ency.com)الإنترنت
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 الشاـ ببلد في كالفزع الرعب نشر كمف السبلجقة كقادة أمراء تجاه السكاف بيف الكراىية ركح إثارة مف

 إلى ػى507 سنة سعكا فقد ،(1)اإلسبلمية الجبية تكحيد أماـ العراقيؿ كضع في كبير حدٌ  إلى أسيـ قد

 صاحب طغتكيف الديف كظيير المكصؿ صاحب مكدكد بيف حصؿ الذم اإلسبلمي الحمؼ فض

 أقدـ حينما ،الصميبييف ضد اإلسبلمية الجبية تكحيد في حقيقية نكاة كاف الذم الحمؼ ذلؾ ،دمشؽ

 الديف بظيير أدل الذم األمر ،المذككرة السنة في دمشؽ في بمكدكد الفتؾ عمى الباطنية رجاؿ بعض

 .(2)ػى508 التالية السنة في الصميبييف مع الميف سياسة اتباع إلى طغتكيف

 سنة صاحب حمب عقب الضعؼ في أخذ ،عامة الشاـ كببلد خاصة حمب في اإلسماعيمية أمر كلكف

 ،مف الدكلة السمجكقية السمطاف مف بطمب المارقة الفرقة بيذه الفتؾ عمى أقدـ قد توخميف أف إذػ ى 507

 بحمب نفكذىـ عمى قضى كبذلؾ ،الفرقة ىذه زعماء كقتؿ كقتمو الصائغ طاىر أبي عمى قبض حيث

 كحاكلكا تجمعكا قد كانكا الحياة قيد عمى منيـ بقى مف أف إال ،(3)الشاـ ببلد في منيـ بقى مف كشرد

 مرة مقصدىـ تحقيؽ في فشمكا كلكنيـػ ى 507 سنة منقذ بني مف شيزر عمى االستيبلء أخرل مرة

 ، عميو كاف كما يعد لـ حمب في أمرىـ أف أال ،ػى 508 سنة حمب إلى الباطنية فمكؿ كعادت ،(4)أخرل
 فباعكا" حمب مف الباطنية إخراج تـػ ى 518 سنةكفي  كاالستتار، الضعؼ مف حاؿ عمى فييا  فظمكا

 .(5)"منيا كخرجكا كرحاليـ أمكاليـ

 كعمى ،ػى 523 التالية السنة في لمصميبييف بتسميميا قامكا ببانياس اإلسماعيمية كالجدير بالذكر أف
 العدائي نشاطيـ فإف الشاـ، ببلد قادة يد عمى كتشريد دمار مف اإلسماعيمية بفرقة حؿ مما الرغـ

 ،اإلسبلمية الجبية تكحيد سبيؿ في أساسيا عائقا ظؿ بؿ ،ينقطع لـ ةخاصٌ  السنة كأىؿ ةعامٌ  لممسمميف
 .(6)الشاـ ببلد في السبلجقة كحدة تفكؾ عف فضبل

                                                             

 .19/27 الشرؽ األكسط، العريني،  1

 .كما بعدىا 19/169ـ.ف،  العريني، ينظر:  2

 .169ػ  168/ص2 زبدة الحمب، ابف العديـ،  3

 .69ص الجياد ضد الصميبييف في الشرؽ األكسط، الغامدم،  4

 .71ص المجتمع اإلسبلمي في ببلد الشاـ، أحمد رمضاف، ينظر:  5

 .62ص ضد الصميبييف في الشرؽ األكسط،الجياد  الغامدم،  6
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 :األوضاع السياسية: الثاني المطمب

 العربية كاإلمارات العراؽ في الرافضة فكر كطغياف ،عالتشيٌ  لظاىرة آخر امتداد ،الباطني المدٌ  رافؽ لقد

 فكر كتبنكا بمصر العبيدية الدكلة مع المستقمة اإلمارات حكاـ تعاكف فقد ،الشاـ ببلد شمالي في

 ببلد في القكل مراكز مف كثير عمى العقدم االنحراؼ سحب كخيمت ،الباطني كالمذىب الرافضة

 ديار اجتياح عمى الصميبييف ساعد مما ،السياسية الفكضى كسادت ،المفاىيـ كاضطربت ،المسمميف

  .(1)المسمميف

 :والعراؽ بغداد في البويييوف

 إلى اإلجراء ىذا أدل كقد سنة، عشرة كثبلث مائة دامت، العراؽ في ليـ كراثية إمارة بكيو بنك أسس

 كنشركا ،بغداد خميفة كبمكا األمراء ىؤالء أف إال (2)األمر أكؿ في لمخبلفة السياسي االستقرار مف نكع

 ،بغداد في الخمفاء كأىانكا ،بمصر الفاطمية الدكلة مع كتعاكنكا ،الشيعة مف ألنيـ الرافضة مذىب

 تحت العراؽ كغدت ،العباسي لمخميفة الطاعة البكييييف قادة كأظير ،دكنيـ مف باألمر كانفردكا

 نيفا العراؽ كحكـ" الدكلة معز" 3بكيو بف أحمد بفمقٌ  ،بغداد خميفة مف األلقاب كأخذكا ،سيطرتيـ

 كطبرستاف أصبياف كحكـ" الدكلة ركف" بكيو بف الحسف أخكه بكلقٌ  ػى 356 عاـ حتى سنة كعشريف

قميـ شيراز فحكـ" الدكلة عماد" الكبير أخكىـ أما ،(4)كجرجاف  يسمعكف فييـ المقدـ ككاف ،فارس كا 

 .(5)كبلمو

 كالشيعة السنة بيف الحكادث بعض حصمت فقد( الرافضي المذىب أصحاب) بكيو بني لسياسة كنتيجة

 معز بأمر بغداد في الشيعة ككتب" ػى 351 عاـ حكادث في جاء ما مثؿ المدف، مف كغيرىا بغداد في

                                                             

 36ص الجياد كالتجديد في القرف السادس اليجرم، محمد حامد الناصر،      1

 .62ص-55ص نفكذ السبلجقة السياسي في الدكلة العباسية، مسفر الزىراني، ينظر:  2

ىجرم 356تكفي في بغداد سنة هجشي و  329ونذ سُح           3  

 .36ص ـ.س، محمد حامد الناصر،  4

 .235-6/239 الكامؿ في التاريخ، ابف األثير، ينظر:  5
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 كاف فمما ،ذلؾ منع عمى يقدر ال العباسي كالخميفة ،الثبلثة كالخمفاء معاكية لعف المساجد، عمى الدكلة

 الميبمي محمد أبك الكزير عميو فأشار إعادتو، الدكلة معز فأراد ،الناس بعض( محاه) وحكٌ  الميؿ بعض

 ففعؿ معاكية إال المعف في أحدا يذكر كال اهلل رسكؿ آلؿ الظالميف اهلل لعف" محي ما مكاف يكتب بأف

 .(1)"ذلؾ

 بيت حتى ،الشاـ ببلد سكاحؿ عمى اإلفرنج استحكذ كالشاـ مصر ببلد الفاطميكف ممؾ كعندما

 عقكبات مف ذلؾ ككؿ ... كالقبلع الحصكف شكاىؽ في تضرب النصرانية النكاقيس فكانت ....المقدس

ظيار ،كالذنكب المعاصي  الناس الدكلة معز أمر ػى352 سنة كفي. (2)األنبياء بعد الخمؽ خير سب كا 

 شققف قد ،الكجكه مسكدات الشعكر منشكرات النساء تخرج كأف ،النياحة يظيركا كأف دكاكينيـ يغمقكا أف

 يكف كلـ ،ذلؾ الناس ففعؿ ،عمي بف الحسيف عمى كجكىيف كيمطمف ،بالنكائح البمد في يدرف ،ثيابيف

 الحسيف عمى فيو نيح يكـ أكؿ كىذا معيـ، السمطاف كألف ،الشيعة لكثرة ذلؾ منع عمى قدرة السنة ألىؿ

 . (3)بغداد في

 إلى الخبلفة بإعادة الدكلة معز فكر كلذلؾ ،لمخبلفة مغتصبكف العباسييف أف يركف البكيييكف ككاف

 البيعة كأخذ ،العباس بني عف الخبلفة إخراج في أصحابو خكاص فاستشار ،عمي آؿ مف مستحقييا

 الفتف خشية فكرتو عف كأعرض الرأم ىذا فاستحسف ،ذلؾ بخبلؼ فنصح مصر، في العبيدم لممعز

 .(4)أسرتو عف الحكـ انتقاؿ إمكانية مف كخكفا

 بختيار" أرسؿ ،لمجياد الناس كتجييز الركـ غارات لصدٌ  بغداد بالعاصمة الجزيرة أىؿ استغاث كعندما

 لو ليدفع بيتو أثاث الخميفة فباع لمغزك، الناس لتجييز ماال منو يطمب الخميفة إلى "الدكلة معز بف

 الخميفة إف" :كثير ابف قاؿ الغزك، أمر كأبطؿ الخاصة مصالحو عمى أنفقيا بختيار أف إال ،األمكاؿ

                                                             

 .7/4 الكامؿ في التاريخ، ابف األثير،  1

 .7/4 ـ.ف، ابف األثير،  2

 .7/7 ، ـ.ف ابف األثير،  3

 .6/315 ،الكامؿ في التاريخ  ابف األثير،  4
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 بختيار صرفيا درىـ ألؼ أربعمائة لو كحصؿ ،داره سقكؼ بعض كنقض ،بدنو ثياب باع "هلل المطيع"

 بكيو ابف فعؿ ما كساءىـ ،الخميفة أجؿ مف الناس فنقـ ،الغزاة تمؾ كأبطؿ ،نفسو مصالح بعض في

 .(1)الجياد كتركو الماؿ أخذه مف الرافضي

 في كيغالكف عكفيتشيٌ  كانكا البكييييف أف الخميفة سمطات في التردم ىذا أسباب أعظـ مف ككاف

 بؿ ،اإلسبلمية لمدكلة جديدا يقدمكا لـ كىكذا ،(2)الخبلفة غصبكا قد العباسييف أف كيعتقدكف ،التشيع

 ،بكيو بني بدكلة اإلسبلـ أمر ضاع لقد" :فييـػ  اهلل رحموػ  الذىبي كيقكؿ ،كالضياع الضعؼ قدمكا

 دعـ استمر كلقد ،(3)المدائف كأخذكا،الركـ نصارل كىاجت ،الجياد كترككا ،الرافضة عبيد كبني

 في مصر لخميفة الخطبة أمرائيـ بعض كأقاـ ،مصر في العبيدم لمخميفة كالمادم المعنكم البكييييف

 . (4)قكة بكؿ الفاطمييف دعاة العباسيكف الخمفاء كقاكـ ،كالمدائف كالككفة كالمكصؿ المدف مف عدد

 شارات نقؿ أراد فقد ،بفتنة عظيمة بغداد في المتنفذيف بكيو بني قادة أحد قاـ البكييي العيد آخر كفي

 أربعيف بغداد منابر عمى لو الخطبة كأعمف ،مصر في العبيدم المستنصر إلى العباسي الخميفة

 بقادة االستنجاد إلى اهلل بأمر القائـ العباسي الخميفة اضطر مما ،كامبل عاما الفتنة كاستمرت .(5)جمعة

 كاستقؿ العباسية الخبلفة أمر كىى أف بعد ،(6)تماما الفتنة عمى القضاء مف تمكنكا الذيف السبلجقة

 الذم قصره باب أحيانا تتعد لـ سمطتو إف بؿ ،بغداد غير حكـ لمخميفة يبؽى  كلـ، بيا األطراؼ نكاب

 . (7)فيو يسكف

 

                                                             

 .11/272 البداية كالنياية، ابف كثير،  1

 .6/315 ،ـ.س ابف األثير،  2

 .16/232 سير أعبلـ النببلء، اإلماـ الذىبي،  3

 .79صػ  65ص نفكذ السبلجقة السياسي، مسفر الزىراني، ينظر:  4

 .41ص  الجياد كالتجديد في القرف السادس اليجرم، محمد حامد الناصر،  5

 .87ص-73ص نفكذ السبلجقة السياسي، مسفر الزىراني، ينظر:  6

 .14-13ص التاريخ نفسو،أيعيد  محمد العبدة،  7
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 (:ػى473ػ ػ ى399) حمب في المرادسيوف

 مف منعيـ كحاكلكا السبلجقة كجو في كقفكا حيث ،(1)العدنانية العربية كبلب قبيمة إلى نسبيـ يعكد

 محمكد األمير عيد في ىذا مكقفيـ تجمى كقد ،الشاـ شماؿ في ليا التابعة كالببلد حمب عمى السيطرة

 كببلد بكر ديار عمى 2أرسبلف ألب السمجكقي السمطاف حممة أثناء مرداس بف صالح بف نصر بف

 أرسبلف ألب السمطاف قابؿ فقد ،السمطاف لمندكب حمب تسميـ محمكد رفض حيث ػى463 سنة الشاـ

 ،(3)ببلده عمى كأقره أرسبلف ألب عنو فعفا ،البيزنطييف ضد  كجياده حمب في أعمالو عف لو كشرح

 إذ ،اإلسبلمية كالثغكر أنطاكية منطقة في البيزنطييف الركـ جياد في كبيرا دكرا لعب قد محمكد ككاف

 .(4)كالبيزنطييف المرداسييف بيف فيما كجزر مدٌ  بيف الببلد ىذه كانت

 حمب عمى االستيبلء في فشمكا كلكنيـ ػى468 سنة السبلجقة األتراؾ مف لضغكط ت اإلمارةتعرض كقد
(5). 

 كاف الذم الكقت في المكصؿ صاحب مف المساعدة فطمب السبلجقة بخطر صاحب حمب استشعر
 كقرر ،حمب في األكضاع سكء مف إلنجادىـ االستغاثة لطمب إليو برسميـ بعثكا قد حمب أىؿ فيو

نما صاحب حمب لنجدة ال حمب إلى المسير صاحب المكصؿ  في فكصميا مدينتو عمى لبلستيبلء كا 
 عميو كعرض ،حمب بقمعة تحصف الذم أميرىا كراسؿ العرب، مف جمع كمعو ػى472 سنة الحجة شير
 بكقكع أتاه قد الفرج أف غير ،صاحب المكصؿ نفس إلى يدب اليأس ككاد ، فرفض حمب تسميـ

 شير حيث تسمميا بعد قبكؿ االمراء بتعكيضات مالية في ،المرداسييف األمراء بيف مجددا الخبلفات
 . (6)ػى473 سنة مف اآلخر ربيع

                                                             

 .1/394 صبح األعشى، القمقشندل،  1

ىجرم465ىجرم كتكفي سنة  424ىك ثالث السبلطيف السبلجقة كلد سنة          2   
 .19/64 الكامؿ في التاريخ، ابف األثير،  3

 .42ػ  41/ص2 زبدة الحمب، ابف العديـ،  4

 .49-2/47 ،زبدة الحمب  ابف العديـ،  5

 .185صػ  184ص مدخؿ إلى تاريخ الحركب الصميبية، زكار،سييؿ   6
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 سنة كفاتو حتى صاحب المكصؿ حكـ تحت حمب كأصبحت مرداس، بني دكلة زالت حمب كبتسمـ
 كىكذا ،(1)صاحب المكصؿ قبؿ مف عمييا القائميف مف سمطاف السبلجقة عمييا استكلى عندما ػى478
 بما ،نفكذىـ كاتساع السبلجقة قكة فترة في جاءت حمب في مرداس بني إمارة نياية إفٌ  القكؿ يمكف
 صاحب المكصؿ تمكف حتى بعض، ضد بعضيـ المرداسييف األمراء بيف المنازعات إثارة مف أحدثكه

 .(2)ػى 473 سنة الفتية العربية اإلمارة ىذه عمى القضاء مف السبلجقة بمساعدة

                                                             

 .أ196/كرقة 16 مسالؾ اإلبصار، العمرم،  1

 .64ص الجياد ضد الصميبييف في الشرؽ األكسط، الغامدم،  2



 44 

 (:ػى489ػ ػ ى453)الشاـ وشماؿ الموصؿ في عقيؿ بني إمارة

 مع كالعداكة الخصكمة إلى أقرب ىي سياسات تتخذ جعميا الشيعي المذىب إلى اإلمارة ىذه انتماء
 الحركات تشجيع فيت أخذ حيث ،السمجكقية الدكلة مع الخصكمة في ذلؾ كتمثؿ ،السني المحيط
 مسمـ الدكلة شرؼ المكصؿ حكـ حيث تكلىػ ى 453 سنةلكف ىذه السياسة تغيرت  ،لمسبلجقة المناكئة

، لكف ىذه (1)أرسبلف ألب السمطاف مف كتقرب السمجكقية، بالسمطنة عبلقاتو تكطيد في فأخذ ،قريش بف
 .ق489العبلقة الطيبة لـ تدـ حيث سقطت المكصؿ بأيدم السبلجقة سنة 

 االنقساـ تعزيز في ساعد الشيعي لممذىب كغيرىا اإلمارة ىذه تبني أف لدينا يتعزز سبؽ ما خبلؿ كمف

 الذم األمر السياسية الفكضى كانتشار ،المفاىيـ اضطراب إلى ذلؾ كأدل بؿ ،اإلسبلمية القكل بيف

 .المسمميف ديار اجتياح عمى الصميبييف ساعد

 (:ػى529ػ  ػى403)بالعراؽ الحمة في األسديوف

 الفتف في أمراؤىا كشارؾ ،بغداد غرب الحمة مدينة في إمارتيا أقامت قد أسد بني قبيمة كانت

 االنتفاضة يمثمكف األسد بنك ككاف ،الجيراف كبقية السبلجقة كضد العباسي الخميفة ضد كالصراعات

 مذىب في كالمزيدييف البكييييف اشتراؾ مف بالرغـ ،العباسية الخبلفة عمى البكييية السيطرة ضد العربية

 .(2)التشيع

 الذيف الصميبييف مع التحالؼ إلى تعداه بؿ اإلسبلمية، القكل بيف الفتنة إثارة عمى األمر  يتكقؼ كلـ

، المقدس بيت ممؾ الثاني بمدكيف مع األسدية اإلمارة تحالفت حيث ،حمب عمى االستيبلء يكدكف كانكا

 أىميا أغمب أف ليـ كقاؿ حمب عمى االستيبلء عمى الصميبييف بحث األسدية اإلمارة تمؾ أمير فقاـ

 .(3)المذىب ألجؿ إليو كسيميمكف شيعة

                                                             

 .68ص أخبار الدكلة المنقطعة، األزدم،  1

 .22ص تاريخ الحمة، الحمى،  2

 .89صػ  77ص ،ـ.ف مسفر بف سالـ الغامدم،   3
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 الصميبييف رغبة تحقيؽ كفي المسمميف صفكؼ بيف فرقة إحداث في دكرا اإلمارة ىذه لعبت كىكذا

لى ببعض، بعضيـ المسمميف بضرب  التي المجاعة ذلؾ إلى أضؼ حمب، في التكتر مف نكع إيجاد كا 

 دبيس بمقتؿ اإلمارة ىذه نياية كانت ثـ .(1)الشجر كأكراؽ الكبلب أكمكا أنيـ حدٌ  إلى بالحمبييف، حمت

 .(2)السمجكقية كالدكلة العباسية الخبلفة مع عداء عمى كاف الذم ،ػى529 عاـ صدقة بف

 :السنة أىؿ نصرة في ودورىا السالجقة دولة

 كحارب إسبلمو أعمف قد ككاف ،تركستاف في الترؾ قادة مف كاف الذم سمجكؽ إلى الدكلة ىذه تنسب
 في األكلى القكة ىي ذلؾ بعد السبلجقة دكلة كأصبحت ،المشرؽ ببلد نحك أبنائو مع كاتجو الترؾ، كفار

 الحماس مف بو تميزكا ما إلى إضافة ،بطبيعتيا مقاتمة أمة السبلجقة كاف حيث ،اإلسبلمي المشرؽ
 كطردىـ الرافضة مقاكمة إلى دفعيـ مما ،السني المذىب عمى كانكا أنيـ كما ،كاإلقداـ كالمغامرة الديني

 .(3) الشاـ ببلد مف

 استجابة ػى 447 سنة بغداد دخمكا ثـ العراؽ، ككصمكا ػى 429 سنة خراساف عمى السبلجقة كاستكلى

 .(4) الشيعي البكييي الخطر لدرء اهلل؛ بأمر القائـ العباسي الخميفة لدعكة

 كاف الذم 5البساسيرم أرسبلف البكييي القائد فتنة عمى تقض اأني الدكلة السمجكقية أعماؿ أفضؿ كمف

 السمجكقية الدكلة جيش كدخؿ ،القائـ بغداد خميفة شارات إلييـ لينقؿ العبيديف كيراسؿ بالتشيع يديف

 بغداد، السبلجقة دخكؿ قبؿ البساسيرم كانسحب البكييي األمير عمى القبض كتـ الخميفة كاستقبمو بغداد

 في الفاطمي الكزير ككاف ،العكف لو قدـ كالذم ،الرحبة في مرداس بف كماؿ إمارة إلى تكجو حيث

                                                             

 .2/237 المختصر، أبك الفدا،  1

 .81ص الجياد ضد الصميبييف في الشرؽ األدنى، مسفر بف سالـ الغامدم،  2

 .51ص الجياد كالتجديد في القرف السادس اليجرم، محمد حامد الناصر،  3

 .35صػ  34ص نكر الديف محمكد، حسيف مؤنس،  4

عمى يد السبلجقة ق 451قتؿ سنة مف أصؿ تركي ، ىك أبك الحارث أرسبلف بف عبد اهلل المظفر          5   
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 الذم الدعاة داعي بيا كزكد الكفيرة كاألسمحة الفاطمية الخزائف أمكاؿ معظـ أخرج قد( اليازكرم) مصر

 .(1)البساسيرم حركة لدعـ الرحبة نحك بيا سار

 المستنصرية الرايات حامبل بغداد إلى كاندفع العراؽ مف السبلجقة انسحاب فرصة البساسيرم انتيز

 ،ػى 450 عاـ الخبلفة عاصمة عمى االستيبلء كتـ العقيمي بدراف بف قريش حميفو يصحبو ،العبيدية

 ،كحاشيتو أىمو مع عانة بحديثة حصنو إلى كأرسمو ،القائـ الخميفة عمى بدراف بف قريش قبض ثـ كمف

 .(2)كامبل عاما فييا فنفي

 ،بغداد مف البساسيرم فيرب ،عاصمتو إلى القائـ الخميفة إلعادة العراؽ إلى مف جديد السبلجقة عاد

 فاصمة معركة  بينيما كدارت البساسيرم كطارد السبلجقة ،الخطبة إليو كعادت العباسي، يفةمالخ كعاد

 .(3)بغداد في البكييي النفكذ انتيى كبذلؾ البساسيرم الرافضي المتمرد بمقتؿ انتيت

 عزىـ لممسمميف كأعيد  ليا إتساع أقصى عيده في الدكلة بمغت حيث ،الحكـ أرسبلف ألب ك تكلى 

 كتحنط البياض لبس حيث كرد،ذمبل معركة في العدك ىـز لما سيما كال الرعايا أحبتو كقد ،المفقكد

 بالتراب كجيو كعفر ترجؿ الركـ قارب كلما صادقة، حممة بجيشو كحمؿ كفني فيذا قتمت إف": كقاؿ

 . (4)"أرمانكس طاغيتيـ كأسر الركـ، ككلت النصر كنزؿ العسكر كثبت كبكى، الدعاء كأكثر

 كاألحاديث القرآنية اآليات عميو يتمك البخارم الممؾ عبد بف محمد النصر أبك الفقيو أخذ قد ككاف

ظياره بنصره اهلل كعد ديف عف تقاتؿ إنؾ" :كيقكؿ كيثبتو النبكية  يككف أف كأرجك األدياف، سائر عمى كا 

 في المعركة بدخكلو ؿكعجٌ  صبلتو مف فرغ أف بعد أرسبلف أسرع..... الفتح ىذا باسمؾ كتب قد اهلل

 التاريخ في الفاصمة المعارؾ مف المعركة ىذه كتعتبر. (5)"بالظفر فييا المبلييف لو تدعك لحظة

                                                             

 .52ص الجياد كالتجديد في القرف السادس اليجرم، محمد حامد الناصر،  1

 .12/76 البداية كالنياية، ابف كثير،  2

 .69صػ  66ص /12 البداية كالنياية، ابف كثير،  3

 .416صػ  415/ص18 سير أعبلـ النببلء، اإلماـ الذىبي،  4

 .43ػ  42ص نكر الديف محمكد، حسيف مؤنس،  5
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 آسيا مصير المعركة ىذه قررت إذ...اإلسبلمي التاريخ في الناصعة الصفحات كمف البيزنطي،

 .(1)..".الركـ بسبلجقة المعركفة دكلتيـ كأقامكا الصغرل

 ....أبيو بعد تممؾ" :الذىبي عنو قاؿ كاتساعيا قكتيا عمى الدكلة حافظت ممكشاه كلده عيد كفي

 حسف ككاف ،الدنيا لو كدانت اليمف، إلى الركـ مممكة كمف الشاـ، إلى الصيف حدكد مف لو كخطب

 المككس كأبطؿ كاألسكار، القناطر كتشييد ،األنيار كحفر بالعمائر مغرلن  ،كالميك بالصيد ليجا السيرة،

 يكف كلـ ... بابنتو المقتدم الخميفة كتزكج األسعار، كانجمت دكلتو، في الطرؽ كأمنت ،ببلده جميع في

 في كدفف سنة كثبلثيف تسع عف ػى 485 سنة لبغداد زياراتو إحدل في تكفي ،االسـ غير معو لمخميفة

 .(2)"أصبياف

  :الفاطمية الدولة

 بستار الناس كتغكم ،ليا أرض إليجاد تنشط فراحت الخبلفة ضعؼ المتكتمة السرية الحركات استغمت

 سممية بمدة مف تتخذ التي السرية اإلسماعيمية الحركة كاستطاعت ،المحض الكفر كباطنو التشيع ظاىره

 داعيتيـ قاـ أف بعد ،أفريقيا شمالي في خصبة أرضا تجد أف ليا مقرا حماة مدينة شرؽ تقع كالتي

زال الطريؽ، بتمييد الشيعي اهلل عبد بأبي الممقب الصنعاني زكريا بف محمد بف أحمد بف الحسيف  ةكا 

 رجاؿ كال ماؿ ببل كحيدا أفريقيا دخؿ، الدىاة الرجاؿ مف بأنو كصؼ كقد ،الدعكة طريؽ مف العقبات

 كتامة بقبيمة يمتقي بأف كمفو قد حكشب ابف الدعكة في رئيسو ككاف ،(3)ممكيا أف إلى يسعى يزؿ كلـ

 ،بعقكليـ كيتبلعب فييـ، يؤثر أف بدىائو استطاع بيـ التقى كعندما الحج، مكسـ في المغرب مف

 كسقطت األخرل، القبائؿ كحارب ،كغيرىا كتامة قبيمة عميو كالتفت ببلدىـ، إلى معيـ فرحؿ بو كأعجبكا

 األحكاؿ بو كاستقرت لؤلمر ميد ما إذا حتى كرقادة، كتاىرت كميمة سجمماسة األكسط، المغرب مدف

 ذرية مف اهلل عبيد ىك الزعيـ كىذا ،األمكر مقاليد إليو ليسمـ المجيء إليو طالبا الدعكة زعيـ إلى أرسؿ
                                                             

 .59صػ  57ص سبلجقة إيراف كالعراؽ، عبد المنعـ حسنيف، ينظر:  1

 .58صػ  55/ص19 سير أعبلـ النببلء، اإلماـ الذىبي،  2

 .2/192كفيات األعياف، ابف خمكاف، ينظر:  3
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 ربيب إنو يقكؿ كالبعض ،المؤرخيف بعض رأم عمى الباطني الفارسي القداح ميمكف بف اهلل عبد

 اهلل رضيػ  فاطمة ذرية إلى ينسب كلكنو ،(1)القداح ميمكف بف اهلل عبد بف أحمد بف محمد بف الحسيف

 .النسب ىذا عنو ينفكف كالنسابيف كالمؤرخيف العمماء أكثر أف إالػ  عنيا

 كصكلو كحتى الشاـ لببلد مغادرتو بعد عميو كضعت التي الشديدة المراقبة مف النجاة اهلل عبيد استطاع
 إف ثـ ،المعيكدة الغفمة مف كىذا يقتمو، كلـ السجف كأكدعو بو ظفر سجمماسة كالي كلكف ،المغرب إلى
 غرضنا مف كليس ،(2)بالفاطمية تسمى التي لمناس كتقديمو إنقاذه استطاع الشيعي اهلل عبدا أبا

 أفعاليا إلى األنظار تكجيو نكد ما بقدر سقكطيا كحتى نشأتيا منذ الدكلة ليذه التاريخي االستعراض
 ،فاطمية كليست باطنية دكلة الدكلة ىذه .اإلسبلـ بميزاف تقكيميا كضركرة ،السنة أىؿ مف كمكقفيا

 فمـ صحيحا نسبيـ كاف كلك ،كأسرارىـ بكاطنيـ كعممكا نسبيـ حققكا الذيف األمة عمماء أكثر رأم كىذا
 لـ كلـ يخافكف؟ فمـ ترىب قكة ليـ كأصبحت أفريقيا كشمالي كالشاـ مصر ممككا كقد عنو يفصحكا لـ

 ابف الشريؼ سأؿ كقد ،عمينا يقضى ال حتى السرية الفترة في النسب إلخفاء مضطريف كنا نحف :يقكلكا
 كنثر ،نسبي ىذا :كقاؿ سيفو فسؿٌ  ،نسبو عف العبيدم بالمعز كالممقب مصر فتح الذم ممكيـ طباطبا
 ،سريرتيـ كسكء سيرتيـ قبح عمى يدؿ ما الدكلة ىذه أفعاؿ مف كسنرل .(3)حسبي ىذا :كقاؿ ،الذىب
 يد عمى أياميـ تصرمت كعندما ،المؤمنيف عمى مسمطا كببلء المسمميف، حمكؽ في شككة كانكا كأنيـ
 أف نسمع كلـ ،أثر كال رسـ ليـ يبؽ لـ الديف نكر العادؿ الممؾ مف كبتكجييات الديف، صبلح القائد
 :كأفعاليـ سيرتيـ مف أمثمة كىذه زكاليـ، بعد عقائدىـ عمى بقي كاحدا مصريا ىناؾ

 المسجد؟ تدخمكف كيؼ :ألصحابيا فقيؿ ،المسجد دخمت خيمو أف الكثيرة اهلل عبيد جرائـ مف -1
 الميدم إلى بو فذىبكا ،المسجد ـقيٌ  عمييـ فأنكر ،الميدم خيؿ ألنيا طاىرة كأبكاليا أركاثيا إف :فقالكا
 .(4)فقتمو

                                                             

 .8/36 الكامؿ في التاريخ، ابف األثير،  1

 .49ص التاريخ نفسو،أيعيد  محمد العبدة،  2

 .2/89 كفيات األعياف، ابف خمكاف،  3

 .51ص ،ـ.س محمد العبدة،  4
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 عف لمدفاع السكاف فيبٌ  ،القاىرة بحرؽ (اهلل بأمر الحاكـ)ػب الممقب العزيز بف المنصكر أمر -2
 كينظر يكـ كؿ الحاكـ كيخرج المساكف تمتيـ كالنار ،شديدا قتاال كجنكده الحاكـ عبيد كقاتمكا أنفسيـ
 .(1)الفريقيف بيف الفصؿ يريد ككأنو ،التنصؿ يظير ككاف بيذا؟ العبيد ىؤالء أمر مف :كيقكؿ كيبكي

 ذىب :الدكلة ليذه السياسي التاريخ عف ليـ كتب ما إال العبيدييف تاريخ يقرؤكف الذيف يعمـ ال -3

ػ  يذكر أحد ال كلكف ،الفبلسفة كتب نشر كالمقصكد ،كتنشره العمـ تحب دكلة كأنيا فبلف، كخمفو فبلف

 يدرسكف الذيف الطمبة إف بؿ ،السنة أىؿ مف بالعمماء الظممة ىؤالء بطشػ  لمعمماء ترجمكا الذيف عدا

 ،التاريخ أبطاؿ مف بطؿ ككأنو يذكركنو بالمعز، الممقب إسماعيؿ بف معد يذكركف اإلسبلمي التاريخ

 قائده عاىد كقد( المعز قاىرة) إليو القاىرة كيضيفكف بؿ ،األزىر كأسس القاىرة بنى الذم ىك كأنو

 مف كتمكف الجيش دخؿ لما كلكف ،السنة عمى بقائيـ في ليـ الحرية ترؾ عمى مصر أىؿ جكىر

 كىذا ،(2)المصرييف تشييع في الفاطميكف كجدٌ  العيد بيذا يعمؿ لـ القاىرة إلى المعز كانتقؿ ،مصر

 قتمكا الذيف العمماء كمف،إليو أحضر عندما النابمسي بكر أبي بالعالـ بطش الذم ىك (المعز) الطاغية

 بسبب( اهلل عبيد حفيد) العبيدم المنصكر قتمو الذم برقة مدينة قاضي الحبمي بف محمد :أيدييـ عمى

 .(3)اليبلؿ يرى  لـ ما العيد يعمف أف القاضي رفض حيث ،الفمكي الحساب مسألة في رأيو ختبلؼا

 :الصميبي التوسع مف الفاطمية لمدولة السياسي الموقؼ

 أيدم عمى ىزيمتيـ في رأكا كقد ،السبلجقة سبلطيف كعمى بغداد خمفاء عمى يحقدكف الفاطميكف كاف

 الفاطمييف األثير ابف الكبير المؤرخ اتيـ كقد .المقدس كبيت فمسطيف ليستردكا مكاتية فرصة الفرنجة

 الفرنجة دعكا كأنيـ ،األتراؾ السبلجقة ضد ليساعدكىـ ،الشاـ ببلد غزك عمى الصميبييف شجعكا بأنيـ

 عندما تغمرىـ بالسعادة أحسكا إنيـ بؿ ...المسمميف كبيف بينيـ كيككنكا ،ليممككه الشاـ ببلد إلى لمخركج

 الصميبييف مع األفضؿ الكزير عقدىا التي االتفاقية ذلؾ كدليؿ الشاـ، ببلد عف السبلجقة نفكذ زاؿ

                                                             

 .51ص ، نفسو التاريخ أيعيد محمد العبدة،  1

 .1/193 ضحى اإلسبلـ، أحمد أميف،  2

 .15/374 سير أعبلـ النببلء، الذىبي، ينظر:  3
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 تقسـ أف عمى السبلجقة، ضد الجانبيف بيف التعاكف بنكدىا كمفػ ى491 عاـ أنطاكية كصمكا عندما

ػ  فمسطيفػ  الجنكبي كالقسـ ،لمصميبييفػ  سكرياػ  الشمالي القسـ يككف بحيث ،ذلؾ بعد الببلد

 .(2)التعاكف ىذا لتؤكد القاىرة إلى (كفدا) سفارة الصميبيكف أرسؿ كقد (1)لمفاطمييف

ػ  السبلجقة األتراؾ خسارة أف كاعتبر ،األفضؿ صدر أثمجت ألنطاكية الصميبييف محاصرة فكما أ

 احتمكا فبعدما ،غدر أىؿ الصميبييف لكف ،(3)نفسو لو نصر ىك إنما أمبلكيـ مف جزء ألم ػ السنييف

 ،لبناف كسكاحؿ النعماف معرة عمى استكلكا ثـ ،المقدس بيت نحك كزحفكا اتفاقياتيـ مف تنصمكا أنطاكية

 إلييـ أرسؿ ،الفرنجة زحؼ إليقاؼ بالجيكش األفضؿ يخرج أف مف كبدال الشاـ، طرابمس كحاصركا

 السبلجقة عمى التشديد منيـ كطمب ،أنجزكه ما عمى فييا ىنأىـ ،طرابمس يحاصركف كىـ ،أخرل سفارة

 نكاياه حسف ليـ يثبت كحتى لؤلتراؾ، المفرطة العجرفة مف كالحد ،بغداد في العباسية كالخبلفة

 ،الصميبييف قادة مف لكؿ الضخمة كاألمكاؿ النفيسة اليدايا السفارة مع أرسؿ ،معيـ لمتعاكف كاستعداده

 القدس بزيارة المسمميف غير الحجاج مف لمجمكعات بالسماح خاصا امتيازا سيمنحيـ أنو ليـ كذكر

 ،الحج مراسـ أداء بعد سالميف يعيدىـ بأف كتعيد ،(4)حاج (300ػ  200) الكاحدة تتجاكز أال عمى

 .  العكدة عمى العبيدية السفارة أعضاء كأجبركا ليـ إىانة العرض ىذا الصميبيكف فاعتبر

 كمف الصميبية الجيكش انتصار إلى أدت التي العكامؿ أىـ مف عامبل كاف األفضؿ سمكؾ أف شؾ كال

 يقؼ أف بإمكانو كاف ،الساحمية الشاـ ببلد معظـ كاحتبلؿ المقدس بيت كدخكؿ أىدافيا إلى كصكليا ثـ

 كرغـ ،بالرخاء كتتمتع ىادئة، كانت مصر فأحكاؿ ،جيكشيا لزحؼ كيتصدل ،الصميبية الحممة كجو في

 حصارىا كخبلؿ ،المقدس بيت نحك تتجو كىي الغازية لمقكات التعرض الجيكش قائد يحاكؿ لـ كمو ذلؾ

 أعداد يكميا ييمؾ كاف أنو حتى ،كالعطش كالتعب اإلنياؾ غاية في جيكشيـ كانت، المقدسة لممدينة

                                                             

 .133ص اليجرم،الجياد كالتجديد في القرف السادس  محمد حامد الناصر،  1

 .8/186 الكامؿ في التاريخ، ابف األثير،  2

 .124ص دراسات في تاريخ األردف كفمسطيف، يكسؼ غكانمة،  3

 .134ص ،ـ.س محمد حامد الناصر،  4
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 كحدة أماـ كبيرة عقبة الدكلة ىذه كاستمرت .(1)الصميبي الجيش جمعيا التي كالماشية الدكاب مف كبيرة

 نكر الجياد ببطؿ منيـ المسمميف اهلل صخمٌ  أف إلى ،اإلسبلمي الجياد أماـ عثرة كحجر ،المسمميف

 . األيكبي الديف صبلح كقائده الديف

 ػ تعالى اهلل بإذفػ  بعد فيما كسأتناكؿ المقدس بيت سقكط قبؿ الفاطمية الدكلة مكقؼ بسرد كسأكتفي

 .ػى 492 سنة المقدس بيت سقكط بعد الصميبي التكسع مف الدكلة تمؾ مكاقؼ

  :الغزو قبؿ واالقتصادية الفكرية األوضاع :الرابع المطمب

 :كىي الكقت ذلؾ في برزت أساسية مزايا بثبلث الصميبي الغزك سبقت التي الفكرية األجكاء تميزت

 :وانحرافيا الصوفية انقساـ -1

 األخبلؽ كصقؿ النفس تزكية ىدفياػ  الفقيية كالمدارسػ  تربكية كمدارس نشأ أنو التصكؼ في األصؿ

 كالمدرسة ،البغدادم الجنيد إلى نسبة كالجنيدية ،المحاسبي الحارث إلى نسبة المحاسبية المدرسة مثؿ

 كمدرسة ،النيسابكرم جعفر أبي إلى نسبة النيسابكرية كالمدرسة ،النكرم الحسف أبي إلى نسبة النكرية

 شيء، في الشريعة قيد عف تخرج كال آرائيا في تغمك المدارس ىذه تكف كلـ ،(2)كغيرىا السقطي سرم

 التربكية المدارس ىذه في عممت التطكر عكامؿ أف غير ،(3)فتاكيو في  تيمية ابف ذلؾ إلى تطرؽ كما

 .مذاىب إلى الفقيية المدارس تطكرت كما طرؽ، إلى فطكرتيا

 ثبلثة إلى بانقسامو عنيا نتحدث التي الفترة في انتيى فقد لمصكفية التاريخي التطكر أمر كاف كميما

 :ىي ،اتجاىات

                                                             

 .1/399 تاريخ الحركب الصميبية، رنيسماف،  1

 .49صػ  35ص األمريكية،بيركت:الجامعة  نشأة القادرية )رسالة ماجستير( ماجد عرساف الكيبلني،  2

 .11ج الفتاكل)كتاب التصكؼ(، ابف تيمية،  3
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 :المالمية أو المالمتية -أ

 أما ،(1)خراساف في نيسابكر بمدينة اليجرم الثالث القرف مف الثاني النصؼ في  الفرقة ىذه ظيرت

 ،لممبلمتي الناس لكمة األكؿ ،معنييف في ينحصر فيك المبلمتية إلييا ينتسب التي بالمبلمة المراد

 يطمئف كال اإلطبلؽ عمى حظا لنفسو يرل ال المبلمتي أف ذلؾ كأىميا الدنيا المبلمتي لكـ كالثاني

 كقؼ لذلؾ طبعيا يكافؽ ما إال عنيا يصدر كال محض شر النفس أف منو ظنا عمؿ أك عقيدة إلييافي

 كالسممي نعيـ أبي أمثاؿ مف القدماء الصكفية مؤرخك كيجعؿ ،(2)كالمخالفة االتياـ مكقؼ منيا

 ،الفراء أحمد بف محمد خمفو ثـػ ى271 عاـ المتكفى القصار حمدكف المبلمتية ركاد أبرز كالجكيرم
 إذا" :قكلو القصار حمدكف عف كنقؿ ،"السيئات كتماف مف أكلى الحسنات كتماف" أف بمقكالتو ؽفعمٌ 

 . (3)"ذلؾ بمثؿ فتبتمى عميو تنعى لئبل فتمايؿ سكرانا رأيت

 احتقار كصار ،العامة اآلداب عمى الخركج عمى األتباع شجع قد النفس لشركر التأصيؿ ىذا أف كيبدك

 مف منيـ فكاف ،الخمؽ عيكف مف العبد سقط إذا إال يتحقؽ ال اإلخبلص أف بحجة مطمبا ليـ الناس

 التحقير كراء سعيا طعامو، الناس يسأؿ ثـ الفقراء، عمى سرا يجنيو ما ليكزع السكؽ في نياره يعمؿ

 .(4)كاإلىانة

 كالخضراكات الممقاة النفايات عمى يعيش كراح الطعاـ ىجر مف منيـ رأل أنو اليجكيرم كيذكر

 كاألكساخ لمقذارة يسممكنيا مرقعات منيا كيخيط فيغسميا المزابؿ عمى الممقاة الخرؽ كيجمع ،المتعفنة

 عمى يدكركف كىـ المتصكفة بعض أذربيجاف في شاىد كأنو كالعقارب، لمحشرات عشا تصبح حتى

 .(5)لشيكخيـ كيتسكلكف القمح بيادر

                                                             

 .5ص المبلمتية كالصكفية أىؿ الفتكة، أبك العبل عفيفي،  1

 .18صػ  17ص ـ.ف، أبك العبل عفيفي،  2

 .366ص طبقات الصكفية، السممي،  3

 .126ص ـ.ف، السممي،  4

 .66صػ  59ص كشؼ المحجكب، اليجكيرم،  5
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 كالقرف الخامس القرف جاء إذا حتى المغالي، طريقيا في قدما كمضت بعد فيما المبلمتية كانتشرت

 تعاليـ عمى خرجت فرقة إلىػ  كالسيركردم الجكزم كابف اليجكيرم ذكر كماػ  أمرىـ آؿ السادس

 فيك بالشرع التقيد أماػ  تعالىػ  اهلل إلى القمب خمكص المراد إف كقالت المحرمات كاستباحت الشريعة

 .(1)كالمقمديف الفيـ عف القاصريف رتبة

 :الشريعة قواعد عمى والخارجوف الحموليوف -ب

 الذيف ،الحبلج أتباع منيـ فكاف،الشريعة تعاليـ عمى الخركج يجمعيا مختمفة، بطكائؼ االتجاه ىذا تمثؿ

 التضحية مقتضيات مف صمبو أف إلى بعضيـ كانتيى أجميا، مف صمب التي القضايا لمناقشة تداعكا

 كقاؿ الحبلج مكت أنكر مف كمنيـ ،(2)الجسد فناء دكف الصفات لفناء معنى ال إذ ،مقامو يفرضيا التي

 .(3)شبيو عميو اهلل ألقى لو عدك ىك صمب الذم كأف السماء، إلى برفعو

 كالسادس الخامس القرنيف حتى ليا المتاخمة كالمناطؽ بغداد في يقيمكف ىؤالء الحبلج أتباع ظؿ كلقد

 أبي بف عمي في الشيعة غمك يشبو غمك في عنو كيتكممكف ،بالحبلجيف يسمكف ككانكا اليجرييف،

 فئة عمى كقفا الحمكؿ يعد فمـ ،كالسادس الخامس القرنيف في الحمكؿ نظرية تطكرت كلقد ،(4)طالب

 المستحسنات إلى النظر الحمكليكف أباح فقد ىذا مف كانطبلقا ،جميؿ شيء كؿ شمؿ بؿ العارفيف،

 كىك العبكدية مقاـ في لمفرد قيد الشريعة إف تقكؿ طائفة كبرزت. (5)اهلل جماؿ إلى ينظركف أنيـ باعتبار

لى ،(6)التكاليؼ عنو كسقطت بالحرية تحمى فقد ربو الصكفي عرؼ فإذا ،باهلل الجيؿ مقاـ كىك  جانب كا 

 كصياغة المرقعات كمبس كالمظاىر، باألشكاؿ التصكؼ مف اكتفت جاىمة طائفة كجدت ىؤالء جانب

                                                             

 .36ص ىكذا ظير جيؿ صبلح الديف كىكذا عادت القدس، الكيبلني،ماجد   1

 .8/139 تاريخ بغداد، الخطيب البغدادم،  2

 .141ص ـ.ف، الخطيب البغدادم،  3

 .112ص الخطيب البغدادم، ـ.ف،  4

 .79ص عكارؼ المعارؼ، السيركردم،  5

 .531ص الممع، السراج،  6
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كيًجدت، (1)كالرقص األلحاف  فيو عيًصمكا مقاما بمغكا أنيـ كحجتيـ بالنساء؛ الرجاؿ تخمط طكائؼ كى

 .(2)رؤيتيف

 :السني التصوؼ انقساـ -ج

 ،المنحرفة التيارات ليذه ليتصدل السني؛ التصكؼ برز التصكؼ ميداف أصابت التي االنحرافات أماـ

 نيسابكر في األكلى المدرسة :مدرستاف التصدم ىذا مثؿ كقد ،آثارىا مف الصكفية الساحة ركليطيٌ 

 أبك تتممذ كعميوػ ى378 عاـ المتكفى السراج نصر أبك قادىا فقد نيسابكر مدرسة أما ،بغداد في كالثانية

 ىكزاف بف الكريـ عبد تتممذ السممي كعمىػ ى412 عاـ المتكفى الطبقات صاحب السممي الرحمف عبد

 . (3)كذلؾ ػى465 عاـ المتكفى اليجكيرم السراج أثر اقتفى كممف ،ػى465 عاـ المتكفى القشيرم

  :أمريف عمى المدرسة ىذه نشاط قاـ كلقد

 يفضي عما كتبعدىا بالشرع تقيدىا قكالب في التصكؼ مفاىيـ كصبٌ  ،الصكفي التراث تدكيف :األكؿ
  .(4)كاالتحاد الحمكؿ إلى بيا

 شكائب مف كتنقيو ،كالتكحيد اإليماف تدعـ لمنفس، تزكية عممية باعتباره السني التصكؼ إبراز :كالثاني
 المصادر تشكؿ زالت ما التي المؤلفات تمؾ النشاط ىذا ثمار مف ككاف النفسية، كالحظكظ الرياء
 كيمكننا ،(5)الزىاد مف سبقيـ كمف األكائؿ التصكؼ رجاؿ أقكاؿ جمعت كالتي ،السني لمتصكؼ األكلى

 المصنؼ كصاحب ػى430 عاـ المتكفى األصبياني نعيـ أبي جيكد النيسابكرية بالمدرسة نمحؽ أف
 .األصفياء كطبقات األكلياء حمية ،الجامع

                                                             

 .29ص ػ 19ص الممع، السراج،  1

 .484ص طبقات الصكفية، السممي،  2

 .37ص ىكذا ظير جيؿ صبلح الديف كىكذا عادت القدس، ماجد الكيبلني،  3

 .184ص الرسالة، القشيرم،  4

 .687صػ  678/ص19 )كتاب السمكؾ(، الفتاكل ابف تيمية،  5
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 الخمدم محمد بف جعفر ىك مشايخيا كأبرز الكعظ، كمجالس المنبر اعتمدت فقد بغداد مدرسة أما

 في االتجاه نفس يعكس ككاف ،الجنيد بعد التصكؼ عمكـ في مرجعا أصبح كالذم ػى348 عاـ المتكفى

 .(1)كالسنة الكتاب عمى الخارجة الدعكل كاجتناب الشريعة التزاـ

 أنو إال ،بالشرع متقيدا تصكرا يبمكر أف كاستطاع الفكرية ميمتو في نجح قد يالسنٌ  التصكؼ أف كمع

 القرف مف الثاني النصؼ منذ كاضح بشكؿ النقص ىذا كبرز ،التنظيـ كنقصاف باالنقساـ مصابا ظؿ

 العزلة إلى يجنح جعمو بو أحاط الذم االجتماعي االضطراب أف ذلؾ إلى يضاؼ ،اليجرم الخامس

 رباط في بأتباعو شيخ كؿ استقؿ فقد كلذلؾ ،اآلخرة في الفرد خبلص عمى بالعمؿ كيكتفي الحياة، عف

 يمارس كراح ،كالبادية كالريؼ الحضر في كالمحسنكف، كالكزراء كالسبلطيف الخمفاء يبنيو مما خاص

 عاصره كمف الجكزم ابف لنا قدَّـ كقد ،الفقياء مف معاصركىـ كاف كما المذىبية التطبيقات مف نكعا

 .(2)لذلؾ عديدة أمثمة المؤرخيف مف

 الجيمة طكائؼ كانتشرت،المذىبية الفتف جانب إلى كالمتصكفة، الفقياء بيف الخصكمات قامت كذلؾ

 لكبلـ المريديف تمقي كيفية عف مشاىداتو مف قصصا اليجكيرم كيركم. الصكفية مف كالسطحييف

 في الشيكخ مف كثيرا أف يذكر كذلؾ ،األمكر بظكاىر يأخذكف كانكا كأنيـ ،كتقميديا حرفيا تمقيا شيكخيـ

 .(3)لمجاه طمبا األتباع كيتصدر المريديف، جمع ىميـ أصبح زمنو

 :الباطنييف الرافضة فكر مخاطر  -2

 دراسة فقامت ،كالباطني الشيعي الفكر لشيكع مصدرا األزىر فجعمكا ،نحمتيـ بنشر الفاطميكف اىتـ

 ...كزارتو أياـ مذىبيـ بنشر" األصؿ الييكدم" كمس بف يعقكب كزيرىـ كاىتـ ،المذىب ليذا منظمة

 جميعا ىؤالء رأس عمى كجعؿ منيـ، نقباء الدعاة يرأس كاف، يتدارسكنو الفقياء مف جماعة فرتب

                                                             

 .55ص طبقات الصكفية، السممي،  1

 .39ص القدس،ىكذا ظير جيؿ صبلح الديف كىكذا عادت  ماجد الكيبلني،  2

 .39ص ـ.ف، ماجد الكيبلني،  3



 56 

 .(1)اإلسماعيمي المذىب كمعتنقي العبيدم الخميفة بيف الكصؿ صمة يعتبر كاف الذم" الدعاة داعي"

 يعرفكف مف كىـ ،العرب بيف "التيـ بكادم" الشاـ ببلد في مذىبيـ نشر الذم ىك الدرزم داعيتيـ ككاف

 كالقتؿ الرعب كأشاع ،اإلسماعيمية نشر قد الصباح بف الحسف داعيتيـ كاف فارس، ببلد كفي بالدركز،

 لمعبيدييف األمر استقر فمما" شراسة، بكؿ مذىبيـ الباطنيكف نشر لقد عاما ثبلثيف لمدة السنة أىؿ بيف

 ،الجكامع أبكاب عمى الشيخيف سب بكتابة ػى358 عاـ جكىرا قائده أمر الفاطمي المعز أياـ دمشؽ في

 خير عمى حي" بعبارة يؤذف كاف كما ،(2)فأزيمت الديف كصبلح الديف نكر أياـ حتى ذلؾ كاستمر

 .(3)عمييا سيطرتيـ خبلؿ الفجر أذاف بعد ،دمشؽ نكاحي في "العمؿ

 المغة بعمماء زاخرا الحمداني الدكلة سيؼ مجمس فكاف كاألدباء، العمماء باجتذاب المدف أمراء كاىتـ

 كما ،اليجرم الرابع القرف في الشعر ركائع مف ككانت كسيفياتو، المتنبي بمدائح ببلطو كحفؿ كاألدب،

 كانت طرابمس مكتبة أف حتى ،كاألدب العمـ بتشجيع عمار بني أياـ ،الشاـ طرابمس إمارة اشتيرت

 محط طرابمس كأصبحت ،الشاـ ببلد في التشيع بنشر أكثرىا ييتـٌ  (كتاب ألؼ مائة) مف أكثر تحكم

 .(4)كاألدب العمـ رجاؿ أنظار

 إماميـ عيد في كخاصة مممكسا، عمميا نشاطا اإلسماعيمية الحركة شيدت،المكت قمعة داخؿ كفي

 فركع في المختمفة كالمصادر المراجع مف محتكياتيا كضاعؼ القمعة بمكتبة اىتـ فقد محمد الديف عبلء

 مدارس طكر أميرىا أف كما كالعمماء، الفبلسفة مف كثير اجتذاب إلى أدل مما ،اإلنسانية المعرفة

 .(5)األتباع بيف المناظرات كأجرل الندكات، فأقاـ ،الدعاة

                                                             

 .16/443 سير أعبلـ النببلء، الذىبي، ينظر:  1

 .69ص الجياد كالتجديد في القرف السادس اليجرم، محمد حامد الناصر،  2

 .11/267 البداية كالنياية، ابف كثير،  3

 .83ص الجياد ضد الصميبييف، ينظر: الغامدم،  4

 .61ص ـ.س، محمد حامد الناصر،  5
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 الدعكة نشر في كفاءتيـ مدل عمى كانعكس الدعاة، مستكل رفع عف االىتماـ ىذا تمخض كقد

 في كخاصة ،الطائفية الفتف نشكب عمى المبتدعة الرافضة فكر ساعد كقد ،(1)الناس بيف اإلسماعيمية

 الحشاشيف يد عمى ،السنة أىؿ مف كالعمماء الفقياء مف لكثير االغتياؿ زيادة إلى أدل كما ،بغداد

 .(2)الباطنييف

 (:والحنابمة الشافعية) السنة أىؿ عند العممية الحركة -3

 :الشافعية المدرسة

 كالتي الممؾ نظاـ السمجكقي الكزير أنشأىا التي النظامية، المدارس خبلؿ مف المدرسة ىذه تيار نشأ

 عممائيا أبرز مف ككاف ،الطبرم اهلل عبد كأبك الشيرازم إسحاؽ أبك :أمثاؿ مف العمماء كبار فييا درس

 غياث" كتابو كيعتبر ،الجكيني المعالي أبك الحرميف إماـ :بمشكبلتو كاىتمكا عصرىـ كاقع عاشكا الذيف

 ،الكاقعية المسمميف مشكبلت في تبحث التي ،الشرعية السياسة كتب أشير مف "الظمـ التياث في األمـ

 تربية في عظيـ دكر ليما ككاف (اليراسي كالكيا ،الغزالي حامد أبك) الجكيني اإلماـ تبلمذة كمف

 .(3)الشرعية العمكـ نشر أك ،البلحقة األجياؿ

 تربية طريؽ عف المسمميف أحكاؿ يصمح أف نيتو كفي "الديف عمكـ إحياء" كتابو الغزالي ألؼ كقد

صبلح النفكس  أنو كما ،صائبة نظرات كليا طيبة، اإلنسانية النفس في أبحاثو ككانت ،كالقمكب النكايا كا 

 المسمميف كاقع إصبلح في كبير أثر األبحاث لتمؾ ككاف ،المجتمع أمراض بعض كتابو في عالج

 أنو رغـ الجياد، عف شيئا يذكر لـ أنو ػ الديف عمكـ إحياء كتابو في ػ الغزالي عمى أيًخذ كقد (4)آنذاؾ

 ال عمكما الصكفية لكف الشاـ، لببلد يبييفمالص احتبلؿ كخبلؿ الصميبية، الحركب إباف كتابو ألؼ

 الضعيفة باألحاديث محشكا جاء أنو كتابو عمى أىخذ كما تربيتيـ، في الجياد أمر عمى يركزكف
                                                             

 .124ص حركة الحشاشيف، محمد عثماف الخشت،  1

 .61ص الجياد كالتجديد في القرف السادس اليجرم، محمد حامد الناصر،  2

 .64ص ـ.ف، محمد حامد الناصر،  3

 .65ص ـ.ف، محمد حامد الناصر،  4
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 كرغـ .(1)الفاسد الفبلسفة كبلـ إلى إضافة ،المعقكلة غير كالقصص الصكفية كبشطحات كالمكضكعة،

 ظير ثـ ،العمماء ىؤالء بأمثاؿ الشافعية المدرسة انتعشت كلقد ،العمماء عند مكانتو لمغزالي بقيت ذلؾ

 .(2) كالصبلحية النكرية الدكلتيف سياسة في عظيـ دكر ليا كاف ،كبيرة شخصيات بعدىـ

 :الحنبمية المدرسة

 سبيميا في كأكذم عنيا كدافع جددىا التي السمؼ عقيدة حماية في ميـ دكر المدرسة ىذه لعمماء كاف

 العمماء مف ددػع منيا جتخرٌ  كدمشؽ بغداد في عديدة مدارس لمحنابمة ككافػ  اهلل رحموػ  حنبؿ بف أحمد

 القرف منتصؼ بعد ػ الصاحبية المدرسة "ربيعة السيدة" الديف صبلح أخت أكقفت دمشؽ ففي ،كالكعاظ

 المدارس انتشرت كما ،الصدرية المدرسة أيضا دمشؽ في أنشئ كما ،الحنابمة العمماء عمىػ  الخامس

 .مدرسة عشرة ثبلث بمغت حتى كالسادس، الخامس القرنيف بيف ما (3)عطاؤىا ككثر الحنبمية

 أشير كمف ،الجكزم ابف الفرج أبك كالحافظ عقيؿ، بف الكفا أبك الشيخ لمحنابمة بغداد مدارس مف كتخرج

 القادر عبد الشيخ تمميذه بعده مف تكالىا التي الحنبمي المخرمي سعيد أبي مدرسة آنذاؾ بغداد مدارس

 الفقو لدراسة الشاـ ببلد مف إلييا يفدكف العمـ لطبلب مأكل إلى المدرسة ىذه تحكلت كقد الجيبلني

 ،المقدسي قدامة كابف ،المقدسي الغني عبد الشيخ :منيـ كبار عمماء منيا جكتخرٌ  ،جنباتيا في الحنبمي

 فتح معو كحضركا اإلفرنج ببلد إلى الديف صبلح غزكات عف ينقطعكف ال ىؤالء ككاف .العماد كالشيخ

 .(4)المقدس بيت

 األجكاء كتييئة اإلصبلح، في عممائيما جيكد كرغـ ،كالحنبمية الشافعية المدرستيف تيار أىمية كرغـ

 لو كاف مما ،عمكما الفقيية المذاىب أتباع عمى طاغيا كاف المذىبي التعصب فإف الجياد، جيؿ لبركز

                                                             

 .71صػ  79ص أيعيد التاريخ نفسو، محمد العبدة،  1

 .66ص كالتجديد في القرف السادس اليجرم،الجياد  محمد حامد الناصر،  2

 .126ػ  2/29 الدارس في تاريخ المدارس، النعيمي، ينظر:  3

 .39ػ  13/38 البداية كالنياية، ابف كثير،  4
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 عمى المذىبي التعصب ىذا تأثير كانعكس ،كالسنة بالقرآف المباشر االتصاؿ عف البعد في كبير أثر

 .(1)ما حد إلى كاالبتكار التجديد فتكقؼ ،كمؤسساتو التعميـ

 :محوريف في تمثمت فقد الغزو قبؿ ما فترة في االقتصادية الحياة أما

 :المجاعات وانتشار األسعار وغالء اإلسراؼ -1

 كسأضرب. عاديا أمرا الدكلة أمكاؿ مف كالنيب شائعا، أمرا القكـ عمية عند األمكاؿ تكديس أصبح إذ

 مف" :الفاطمييف خمفاء آخر العاضد قصكر في كجد حيث ،نقكؿ ما صحة عمى كدليؿ فقط نماذج
 الزمرد عدا الجكىر مف يتيمة سبعمائة ذلؾ كمف، باىر شيء كالمفارش كالمبلبس كاألمتعة الحكاصؿ

 ىدايا الديف صبلح السمطاف كأرسؿ ،سنيف عشر مف نحكا القصر محتكيات بيع كاستمر كالياقكت،

 .(2)"األمكاؿ مف لو حصؿ مما شيئا لنفسو يدخر كلـ محمكد، الديف نكر كالممؾ بغداد لخميفة نفيسة

 فارقيف كمياه بكر ببلد كالي الكردم مركاف بف أحمد نصر أبي حياة مف جانبا كثير ابف كيصؼ

 سكل سرية خمسمائة عنده ككاف ،سنة كخمسيف اثنتيف الببلد ىذه ممؾ" :فيقكؿ ػى 453 سنة المتكفى

 بخمسة مشتارىا كاحدة كؿ ،كثير شيء المغنيات مف عنده ككاف خادـ، خمسمائة كعنده يخدميف، مف
 كالخميفة .(3)"دينار ألؼ مائتي يساكم ما كاألكاني الميك آالت مف مجمسو يحضر ككاف ،دينار آالؼ

 كمائتاف ،عينا دينار ألؼ ألؼ ستمائة" :منيا كفاتو بعد كجدت ثركة خمؼ قد كاف الجمالي بدر الفاطمي

 .(4)...."دراىـ إردبا كخمسكف

 يدفعكف كانكا الحجاج أف حتى االبتزاز طرؽ في الدكلة كتفننت ،المكاطنيف عمى الضرائب كثرت كما

 كمف" :مصر في المغرب حجاج مع الفاطميكف يفعؿ كاف كما ،فيو يمركف الذم لمبمد الضرائب مف

                                                             

 .163صػ  153ص ىكذا ظير جيؿ صبلح الديف، ماجد الكيبلني، ينظر:  1

 .12/266 البداية كالنياية، ابف كثير،  2

 .12/87 ـ.ف، ابف كثير،  3

 .162ػ  2/169 ،األعيافكفيات  ابف خمكاف،  4
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 المككس الديف صبلح السمطاف أسقط حتى بعرفة، الكقكؼ فاتو كربما ،حبس األداء عف عجز

 .(1)"بمكة الحجاج عف كالضرائب

ىماؿ األمف اضطراب -2  :العامة المصالح وا 

 حتى المصكص تمرد كلطالما األمف حبؿ كاضطراب الشغباالجتماعية  لمحياة العامة الصفة أصبحت

 مف الخميفة بغمماف يشتبككف العامة كاف ما ككثيرا أحيائيا بعض احتمكا كلربما ،بغداد العاصمة قمب في

 فكانكا" الصغيرة اليكمية بقضاياه االنشغاؿ إلى المجتمع انصرؼ الفكضى، ىذه غمرة كفي ،(2)"األتراؾ

 .(3)"منكرا ينكر كال معركفا يعرؼ ال كفرجو بطنو أحدىـ ىُـّ  الجاىمية كأىؿ

 ،الطاعة عصا القبائؿ شقت األمكاؿ انقطعت فإذا القبائؿ لشيكخ اليبات تقدـ الفاطميةالدكلة  ككانت

 قكافؿ عمى الطرؽ قطع ذلؾ إلى يضاؼ ،كمدنيا الشاـ بمداف مختمؼ عمى المدمرة الغارات فتشف

 .(4)الغارات ىذه مثؿ في يشترككف التركماف ككاف أصحابيا كنيب ،التجار

 كما ،العامة المرافؽ كأىمكت كالفرات دجمة في الفيضانات فكثرت ،كالرم الزراعة شؤكف أىممت كقد

 ذلؾ إلى أضؼ (5)المصكص قبؿ مف كالبيكت التجارية المحبلت كنيبت ،األمف كشؤكف الطرؽ أىممت

 الخيرات كثرة رغـ ،المجاعات كانت ذلؾ لكؿ كنتيجة المحاصيؿ، كنيب الريؼ عمى األعراب غارات

 .(6)العابثيف أيدم مف كسممت حافظا ليا لك األراضي كخصكبة

                                                             

 .12/229 البداية كالنياية، ابف كثير،  1

 .12/99 ،ـ.ف ابف كثير،  2

 .1/7 الركضتيف، أبي شامة،  3

 .54ص ىكذا ظير جيؿ صبلح الديف، ماجد الكيبلني،  4

 .54ص ـ.ف، ماجد الكيبلني،  5

 .75ص القرف السادس اليجرم، الجياد كالتجديد في محمد حامد الناصر،  6
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  الثاني المبحث

 المسمميف لبالد الصميبي الغزو

 :الدوافع :األوؿ المطمب

 الشرؽ خيرات في األكركبييف طمع مثؿ مادم ىك ما فمنيا ،الصميبية الحركب دكافع تفسير في اختمؼ

 ظير التي الببلد لضـ ضركرتيا يركف كاأبد األكركبييف أف كبخاصة ،المسمميف ضد بالتعصب ديني أك

 عبد الدكتكر كيرل. لمذنكب تكفيرا الحركب ىذه في كأف ،مسيحية ببلدا لذلؾ كاعتبركىا ،المسيح فييا

 كضياع األندلس في المسمميف بضعؼ تغير قد كالغرب الشرؽ بيف القكل ميزاف أف ماجد المنعـ

 مظاىر مف كمظير ،المسمميف ضد الفرنجة حرب التالية الخطكة فكانت ،المتكسط البحر في سيطرتيـ

 .(1)الشرقية بالمسألة الحديث التاريخ في عرؼ لما مقدمة ىي إذ البشرم، الصراع

 كلـ" :بقكلو كميرمكنت في الثاني أكرياف تجسدت في خطاب البابا الحركب لتمؾ الصميبية الدكافع كلعؿٌ 

 في يمكتكف فالذيف ،الصميبيكف سيجنييا التي كالركحية المادية باألرباح مستمعيو يذكر أف أكرياف ينس

 مف يحتميا مف جزاء فستككف الغنية "الميعاد أرض" مدف أما كالخبلص المغفرة سينالكف القضية سبيؿ

 راية تحت يسير جيش قيادة مف البابكية السدة ستجنييا التي العظيمة الفائدة إلى البابا يشر كلـ األحياء

 كالممكؾ األباطرة نفكس في البابكم الجيش ىذا مثؿ سيتركو الذم العظيـ األثر إلى يشر لـ كما،البابا

لى ،بالكنيسة نزلت التي النكسات إلى البابا يشر كلـ  اإلمبراطكرية عاىؿ ستذكر الصميبية الحممة أف كا 

صدار القيادة عمى قادرا زاؿ ما" البابا"الرب خداـ خادـ بأف المقدسة الركمانية  .(2)"األكامر كا 

 

 

                                                             

 .132صػ  131ص العبلقات بيف الشرؽ كالغرب في العصكر الكسطى، عبد المنعـ ماجد،  1

 .192ص دراسات إسبلمية، نقكال زيادة،  2
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 :الديني الدافع

 مثيرا الحمبلت لكؿ الصميب شعار ككاف ،المقدسة فمسطيف أرض عمى الصميبية الحركب قامت

 في أكركبا غرب في ظيرت قد الديني اإلحياء حركة ككانت األحقاد، كأصحاب الغكغاء عند لمحماسة

ثارة ،البابكية مركز تقكية إلى فأدت عشر، الحادم القرف في أشدىا كبمغت ،الميبلدم العاشر القرف  كا 

 ظيرت كعندما ،خارجي متنفس في الكنيسة استغمتيا الحماسة ىذه ،الناس نفكس في الدينية الحماسة

 المكبكت نشاطو الستغبلؿ كاسعا ميدانا األكركبي الغرب الكنائس اتخذت الصميبية الحرب فكرة

 الدعكة تبنى مف أشير كمف ،المسمميف أيدم مف القدس تخميص باسـ ذلؾ ككاف. (1)المنطمقة كحماستو

 عف األكؿ المسؤكؿ يعتبر الذم ػ سابقا ذكرنا كماػ  الثاني أكرياف البابا ىك الصميبية الحركب إلى

 الظركؼ ككانت .(2)الشاـ ببلد إلى األكلى الحممة إرساؿ عمى كالتحريض ،المسمميف لحرب التركيج

 أكثر حضره أياـ عشرة المؤتمر كاستمر فرنسا، في كميرمكنت مدينة في اجتماع عقد إلى فسارع مييأة

 عف كمندكبكف أكركبا أنحاء مختمؼ مف أمراء حضره كما ،(3)الكنيسة رجاؿ مف ثبلثمائة مف

 السامعيف حماس بخطابو يثير أف البابا كاستطاع ،اإليطالية المدف عف كممثمكف ،البيزنطي اإلمبراطكر

 الصميب اتخاذ إلى الحاضركف كبادر "اهلل أراد ىكذا" :عبارة بترديد ىتاؼ المجتمع أرجاء في فتجاكب

 .(4)ليـ شارة

 أف كأعمف القسطنطينية، جية مف بأكركبا المحدؽ اإلسبلمي بالخطر أسماه ما إلى أشار البابا أف كما

 كحثٌ  ،الدمار أصابيا قد كاألديرة الكنائس كأف ،المسمميف ظمـ مف يعانكف المشرؽ في الناس

 إلى المشرؽ نصارل تعرض مف البابا أثاره ما أف كالحقيقة (5)المسمميف مف االنتقاـ عمى الحاضريف

 مف النصارل بو أحاط ما كمع إليو، الدعكة كطبيعة اإلسبلـ كركح يتفؽ ال باطؿ ادعاء ىك اضطياد
                                                             

 .23صػ  22/ص1 الحركة الصميبية، سعيد عاشكر،  1

 .81ص الجياد كالتجديد في القرف السادس اليجرم، محمد حامد الناصر،  2

 .4/14 قصة الحضارة، ينظر: كؿ ديكرانت،  3

 14صػ  13ص الشرؽ األدنى، السيد الباز العريني،  4

 .4/16 ـ.س، كؿ ديكرانت،  5
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 أسعد كانكا السبلجقة لحكـ خضعكا الذيف النصارل أف منصؼ مؤرخ مف أكثر كيقرر ،كعناية رعاية

 اضطياد عمى دليؿ أم كجد كما ،ذاتيا البيزنطية اإلمبراطكرية قمب في عاشكا الذيف إخكانيـ مف حاال

 .(1)المشرؽ في لمنصارل السبلجقة

ال ،العكاقب في تفكر كال تعقؿ ال ،حاقدة محمكمة رعناء كانت البابا صيحات أف إال  قكلو يعني فماذا كا 

 كما فإنيا ألنفسكـ كامتمككىا الكفار أيدم مف المقدسة الببلد كخمصكا البرابرة، كأزعجكا اذىبكا: "ألتباعو

 .(2)"كعسبل لبنا تفيض التكراة تقكؿ

 كما الضرائب مف كبإعفائيـ منيـ المذنبيف عف العقكبات برفع بالحرب المشاركة الجمكع البابا كعد كقد

 كحممكا النداءات، لتمؾ الفرنجة مف كثير استجاب كلذلؾ ،(3)غيابيـ مدة ألسرىـ الكنيسة برعاية كعدىـ

 التي كالركح اسميا مف ليا الصميبية فالحركة .(4)المشرؽ نحك متكجييف كساركا أكتافيـ عمى الصمباف

 .عمييا تسيطر الدينية الصفة يجعؿ ما أحداثيا سادت

 إلى يؤدم الذم الخبلص مف جديدا نكعا إال ليست: "يقكؿ عندما ذلؾ "باركر" الفرنجي المؤرخ كيؤكد 

 .(5)"الذنكب غفراف كألجؿ السعادة، نيؿ ابتغاء الطريؽ ىذه اجتياز مف بد كال ،السماء

 :قتصادياال دافعال

 كقد ،الدينية الدكافع بعد الصميبية الحركب دكافع أقكل مف،اإلسبلمي المشرؽ خيرات إلى التطمع يعتبر

 ال" :فقاؿ آنذاؾ، أكركبا لكاقع بالنسبة االقتصادم العامؿ أىمية عف خطابو في نفسو أكرياف البابا عبر

 ضيقة الجباؿ كقمؿ البحار بيا تحيط كالتي اآلف تسكنكنيا التي األرض أف ذلؾ ...بكـ يقعد شيئا تدعكا

                                                             

 .28ص ،26/ص1 الحركة الصميبية، سعيد عاشكر،  1

 .5/438 التاريخ اإلسبلمي كالحضارة اإلسبلمية، أحمد الشمبي،  2

 .26ص في الفكر األكركبي،أثر الشرؽ اإلسبلمي  عبد اهلل الربيعي،  3

 .82ص الجياد كالتجديد في القرف السادس اليجرم، محمد حامد الناصر،  4

 .23ص الحركب الصميبية، باركر أرنست،  5
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 كيمتيـ ،بعضا بعضكـ يذبح ىذا أجؿ كمف ،الطعاـ مف كفايتيـ عف تعجز كتكاد الكثيريف، سكانيا عمى

 .(1)"المباىج فردكس ىي بؿ ثمارىا، في ليا نظير ال أرض أكرشميـ إف ...بعضا بعضكـ

ف  ،عشر الحادم القرف أكاخر في أكركبا غرب في االقتصادية األحكاؿ سكء إلى تشير الكثائؽ جميع كا 

 نسبة كانت كلذلؾ ،األكلى الصميبية الحممة قبيؿ شاممة مجاعة مف تعاني بالذات فرنسا ككانت

 الحشائش أكؿ إلى الناس ألجأت حيث طاحنة، األزمة كانت فقد ،اآلخريف نسبة تفكؽ منيا المشاركيف

 أكضاعيـ مف لمخبلص  جديدا بابا الجائعيف أكلئؾ أماـ لتفتح الحرب ىذه جاءت كبذلؾ ،كاألعشاب

 في مركا  التي النصرانية الشعكب ضد األكلى لمحممة كالنيب السمب أعماؿ يفسر ما كىذا .(2)الصعبة

 الخاصة االقتصادية مصالحيا كراء تجرم( البندقيةػ  بيزاػ  جنكا) إيطاليا جميكريات ككانت ،(3)أراضييا

 بالمشرؽ الصميبييف أمراء مع عقدتيا معاىدات مقابؿ ،الحركب تمؾ في أساطيميا ساىمت عندما

 .(4)ىامة اقتصادية امتيازات عمى بمقتضاىا حصمت

 :االجتماعيدافع ال

 كطبقة ،الديف رجاؿ طبقة :طبقات ثبلث مف يتككف ػ الكسطى العصكر في ػ األكركبي المجتمع كاف
 الفبلحيف طبقة ككانت ،األرض كرقيؽ األقناف مف الفبلحيف كطبقة كالفرساف، النببلء مف المحاربيف
 كاف حيث ،األكلييف الطبقتيف حاجة ليسدكا يكدحكف، أفرادىا كاف كالتي ،أمرىا عمى المغمكبة األكثرية
 عمى البابا ككاف ،اإلقطاع ألصحاب عديدة بالتزامات مطالبا ككاف ،أمره عمى مغمكبا األكركبي الفبلح
 الشرؽ بخيرات كأغراىـ أسيادىـ نحك التزاماتيـ بإلغاء فكعدىـ ،الكادحيف الفبلحيف بأحكاؿ دراية

 أككاخا ألنفسيـ شيدكا  كقد اإلقطاع؛ نظاـ في منحطة عيشة يعيشكف الفبلحيف آالؼ ككاف ،اإلسبلمي
 مف لسكناىا ما نكافذ، ليا يككف أف دكف ،كالقش بالطيف سقكفيا كغطيت كفركعيا، األشجار جذكع مف

                                                             

 .34ص أثر الشرؽ اإلسبلمي في الفكر األكركبي، عبد اهلل الربيعي،  1

 .83ص الجياد كالتجديد في القرف السادس اليجرم، محمد حامد الناصر،  2

 .32صػ  39/ص1 الحركة الصميبية، سعيد عاشكر،  3

 .32صػ  39/ص1 ـ.ف، سعيد عاشكر،  4
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 مف اآلالؼ كجد لذلؾ .(1)اإلقطاعي لمسيد خاصا ممكا يعتبر الفبلح يجمعو ما كؿ كاف فقد ،أثاث
 الدنيا كنكد العيش ذؿ مف ينتيكا أف عسى ،يعانكنو مما لمتخمص فرصتيـ األكركبي الغرب في البؤساء
 كأىمو؛ اإلسبلـ عمى صدكرىـ كتكغر ،ىؤالء بعقكؿ تمعب كيؼ الكنيسة عرفت لقد ،(2)الكنيسة كقيكد
 الذبح عف رادع يردعيـ لـ لذلؾ،، كالبابا الرب يباركيـ ،المقدس كالقبر المقدس بيت سيحرركف بأنيـ
 .(3)الدينكنة يكـ ثكابا الصميبي عمييا يناؿ مرضاة ػ نظرىـ في ػ المسمـ قتؿ كاف بؿ ،كالقتؿ

 :السياسي دافعال

 مف كالطرد بالحرماف تيديدىـ كتحت ،البابكبة ضغط تحت ببلدىـ مف خرجكا أكركبا ممكؾ معظـ إف

 ألمانيا إمبراطكر لو تعرض ما كىذا ،شعبو بكالء أك بعرشو يحتفظ أف منيـ الممؾ يستطيع فبل ،الكنيسة

 فئة رأس عمى المشرؽ نحك التكجو إلى فاضطر ،الكنيسة مف حرماف بحقو صدر الذم الثاني فريدريؾ

 .(4)رجالو مف قميمة

 كبيرة إقطاعيات المتبلؾ  الحمبلت تمؾ في لممساىمة أطماعيـ بيـ أدت فقد ،كالنببلء األمراء أما

 يرث الذم ىك عندىـ األكبر األخ أف كالمعركؼ ،ببلدىـ في منو حرمكا أك فقدكه عما تعكضيـ

 .كالمغامرة القتاؿ لركح عندىـ إشباعا الصميبية الحركب في يركف الفرساف ككاف ،(5)غيره دكف اإلقطاع

نما ،فقط ذلؾ أك العامؿ ىذا كليدة تكف لـ الصميبية الحركب أف ،فييا مرية ال التي كالحقيقة  كانت كا 

 لتكسيع محمكمة كانت الغربية، الكنيسة أف لمعياف ككاضح ،مجتمعة السابقة العكامؿ تمؾ كؿ كليدة

 .المسمميف حرب في رغبتيا إلى إضافة ،الشرقية الكنائس عمى كالسيطرة ،اإلقطاعية رقعتيا

                                                             

 .84ص الجياد كالتجديد في القرف السادس اليجرم، محمد حامد الناصر،  1

 .34صػ  33/ص1 الحركة الصميبية، سعيد عاشكر،  2

 .138ص أثر الشرؽ اإلسبلمي، عبد اهلل الربيعي،  3

 .1/239،لمعرفة دكؿ الممكؾ السمكؾ المقريزم، ينظر:  4

 .36صػ  35/ص1 ،ـ.س سعيد عاشكر،  5
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 تكف لـ" :يقكؿ إذ الصميبية الحركب طبيعة حكؿ "لكبكف غكستاؼ" بشيادة المكضكع ىذا كنختـ

 التي الحضارات أرقى مف تعدٌ  حضارة كبيف اليمج، مف أقكاـ بيف عظيـ نزاع سكل الصميبية الحركب

 .(1)"التاريخ عرفيا

 الثالث المبحث

 المقدس بيت لتحرير واالنطالؽ اإلعداد

 :واأليوبي زنكي آؿ دولتي في لمتحرير اإلعداد مظاىر :األوؿ المطمب

 تبني تـ ذلؾ أجؿ مف المسممة؛ األمة بناء عمييا يقكـ التي الرئيسية الدعامة ىك المسمـ اإلنساف لككف

لتحرير بيت المقدس كالتي أقصد بيا مدينة القدس التي  إسبلميا إعدادا الشعب إلعداد شاممة خطة

 ،الغاية ىذه لتحقيؽ شاممة خطة تبني تـ ذلؾ أجؿ كمف ،تضـ بيف جنباتيا المسجد األقصى المبارؾ

 :يمي ما عمى الخطة اشتممت حيث

 :والعدؿ العقيدة دولة بناء -1

 كلذلؾ ،المظالـ عمى كقضى العدؿ كنفذ ،الدكلة أمكر سائر في الشرع بتطبيؽ الديف نكر السمطاف اىتـ

 خبلؿ معتمدا ،المظالـ كرفع األحكاـ لتحقيؽ بنفسو يشرؼ ككاف ،الصالح كالممؾ العادؿ بالممؾ لقب

 الشرع كاتباع الحسنة بالمعاممة أحكامو في يقكـ كاف" :كثير ابف قاؿ .كالفقياء القضاة عمى ذلؾ

 مف كالمفتكف كالفقياء القاضي ذلؾ في إليو كيجتمع ،بنفسو كيتكالىا العدؿ مجالس كيعقد المطير،

 .(2)"دمشؽ في المعمؽ بالمسجد الثبلثاء يكـ كيجمس ،المذاىب سائر

                                                             

 .347ص حضارة العرب، غكستاؼ لكبكف،  1

 .12/278 البداية كالنياية، ابف كثير،  1
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 حيث هؤ أمرا ظمـ إذا ،العقكبات بأشد يعاقب سياستو في عادال الديف نكر كالد زنكي الديف عماد ككاف

 ككانت ،الضعيؼ ظمـ عمى القكم يقدر ال، السياسة عظيـ ،كرعيتو عسكره عمى الييبة شديد كاف

 .(1)كسكانا أىبل كامتؤلت فعمرىا الظمـ مف خرابا يممكيا أف قبؿ الببلد

 أال شرطتيا قائد أمر ،المكصؿ الديف نكر تممؾ فعندما ،كالقضاة الفقياء دكلة الديف نكر دكلة ككانت

 أمر ثـ السياسة بأعراؼ يعممكف الشرطة رجاؿ ككاف ،القاضي بو يأمر الذم الشرع بأمر إال شيئا يعمؿ

 القضاة مف كطمب ،القضاء إلى اختصاصيا كنقؿػ  الشرطة قيادة أمػ  الشحنكية بإبطاؿ العادؿ الممؾ

 .(2)يتعدكنيا ال الشرع حدكد عند يقفكا أف

، دمشؽ في العدؿ دار ببناء السياسة ىذه استكماؿ تـ بؿ ،ذكره سبؽ ما عمى يتكقؼ لـ األمر أف كما

 التي القضايا إلييا يرفع كاف إذ ،العميا االستئناؼ محكمة تشبو العدؿ كدار ،الناس عف المككس رفع ثـ

 مف عمى اعتدكا ربما الجيش كقادة أمراء أف الدار تمؾ إنشاء سبب ككاف العاديكف، القضاة عنيا يعجز

 أظير رجبل إف قيؿ" :العقكبات بأشد المبتدعة يعاقب كاف فقد ،البدعة حاربت أنيا كما ،(3)يجاكرىـ

 .(4)"حراف إلى كنفي البمد في بو كطيؼ بصفعو كأمر حماره عمى فأيركب ،التشيبو مف شيئا

 كال مكسا كال ضريبة ببلده مف بمد أم في تترؾ لـ ػ الديف نكر زمف في كبخاصة النكرية الدكلة أف كما

 كاف فقد ،حكمو تحت كانت مما كغيرىا مصر كديار كالجزيرة الشاـ ببلد في جميعيا كأطمقيا إال عشرا

 نفس لو تتسع لـ لممككس إلغاء كىذا ،دينارا كأربعكف خمسة دينار مائة كؿ مف يؤخذ مصر في المكس

 حيث ،الفاطمية الخبلفة إسقاط كاأليكبي زنكي آؿ لدكلتي تحسب التي اإلنجازات  أعظـ كمف ،(5)غيره

                                                             

 .271ص عماد الديف زنكي، عماد الديف خميؿ، 1

 .324ص الجياد كالتجديد في القرف السادس اليجرم، محمد حامد الناصر،  2

 .326ص ،ـ.ف محمد حامد الناصر،  3

 . 1/24 الركضتيف في أخبار الدكلتيف، شامة، كأب 3
 .1/7 ـ.ف، شامة، كأب  4
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 مف المسمميف خمص حتى، الديف نكر أرسميا التي، المتكالية لمحمبلت يعكد األكبر الفضؿ كاف

 .(1)السنية العباسية لمخبلفة تبعيتيا كأعمف، شركرىا

 أزاؿ ثـ، كالجيش الكظائؼ مف فأخرجيـ العبيدييف، بقايا مف كزارتو بتطيير قاـ الديف صبلح أف كما

 أسماء تحمؿ كانت كالتي ،القاىرة جكامع بمحاريب كانت التي المفضفضة المناطؽ فنزع آثارىـ؛

 مصر في اإلسماعيمية الدعكة عمى القضاء في الديف صبلح دكر إلى كباإلضافة ،(2)العبيدييف الخمفاء

 .(3)مجالسيـ كألغى دعاتيـ شرد ثـ ركاتبيـ كقطع اإلسماعيمية الشيعة مف قضاتيـ عزؿ فقد

  :األمة في الجياد روح إحياء -2

 ساىـ حيث عادة، العسكرم اإلعداد يسبؽ الذم لمجياد كالنفسي الركحي اإلعداد خبلؿ مف كذلؾ

 التكلي أف يعممكف ككانكا ،ترتؿ بآيات مشبعا المجاىديف جك فكاف ،اإلعداد ىذا في كالصمحاء العمماء

 .النعيـ جنات األبرار لمشيداء اهلل أعد بينما، الكبائر مف الزحؼ يكـ

 عمى يركز الديف صبلح كاف حيث ،الجياد بأمر األيكبية الدكلة بعدىا كمف النكرية الدكلة اىتمت لقد

 عدكىـ؛ ضد الجياد إلى كيدفعيـ القتاؿ، في يثبتيـ بما جيشو، أفراد عند كالدينية المعنكية الركح تقكية

 عمى يرتمكف كالقراء العمماء مف جماعة يديو كبيف يمشي األيكبي الديف صبلح كاف القتاؿ ميداف ففي

 في لمشيادة ثكاب مف - تعالى- اهلل أعد بما كيذكركنيـ، الفرار مف كيحذركنيـ الكريـ، القرآف الجيش

بٌينيف، المجاىديف عند المعنكية الركح لتقكية  سبلحا كالتكبير التيميؿ المسممكف اتخذ كما ،(4)الجنة   مي

 كال ،الجياد عميو تعيف، مسممة بمدة العدك حاصر كقد ،الجياد أىؿ مف الصؼ حضر مف أف ليـ

                                                             

 .13ص كالمماليؾ، األيكبييفمصر كالشاـ في عيد  سعيد عاشكر،  1

 .48ػ  43/ص1 السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ، المقريزم،  2

 .332ص ،الجياد كالتجديد في القرف السادس اليجرم محمد حامد الناصر،  3

 .346ص ،ـ.فمحمد حامد الناصر،   4
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 صبلة تقاـ  ككانت ،(1)فئة إلى متحيزا أك لقتاؿ متحرفا إال القتاؿ ميداف مف الفرار لمسمـ يجكز

 .أيكب كبني زنكي آؿ أياـ الجيكش في الجماعة

 بو قاـ ما خبلؿ مف العسكرم لمتجييز اإلعداد تـ بؿ فقط، الركحي اإلعداد عمى األمر يتكقؼ كلـ

 القبلع عمى يعتمد كاف العصر ذلؾ في الدفاع عماد ألف، كالحصكف القبلع بناء مف الديف عماد

 مدف حكؿ األسكار فبنى ،النظر يسترعي اجتيادا الناحية ىذه في الديف نكر اجتيد كقد ،كالحصكف

 في الطائمة األمكاؿ إنفاؽ تـ حيث،تراـ ال التي العالية األبراج األسكار أركاف عمى كأقاـ (2)كميا الشاـ

 .ذلؾ سبيؿ

 كما ،كالحصكف القبلع ببناء االىتماـ في زنكي الديف كنكر الديف عماد عف يختمؼ لـ الديف كصبلح

 الحربية المكاقع في الحصكف ىذه بناء مف كأكثر ،كالشاـ مصر في كالثغكر المدف بتحصيف أمر

 مدينة أسكار بتجديد الديف صبلح قاـ( ػى583) عاـ كفي. الصميبييف ضد لعممياتو مركزا لتككف ،اليامة

 بتحصيف قاـ( ىػ588) عاـ كفي (3)كدكرىا قصكرىا كعمارة كأبراجيا أسكارىا تعمية عمى كأشرؼ عكا،

 بإنشاء الديف صبلح اىتـ كما ،(4)كأمرائو أكالده بيف أسكارىا في العمؿ كقسـ ،القدس مدينة أسكار

 ركاتب فرفع ،طائمة أمكاال عميو أنفؽ حيث ،آنذاؾ البحرم التاريخ في مكانة لو صارت بحرم، أسطكؿ

 الحديد مف حاجتو عمى بمقتضاىا حصؿ ،اإليطالية الجميكريات مع تجارية معاىدات كعقد ،البحارة

 . (5)السفف بناء أجؿ مف كالشمع كالخشب

 :الشرعي العمـ نشر -3

                                                             

 .19ص جياد المسمميف في الحركب الصميبية، فايد عاشكر، ينظر:  1

 .348ص ،الجياد كالتجديد في القرف السادس اليجرم محمد حامد الناصر، 2

 .2/125 الركضتيف في أخبار الدكلتيف، أبي شامة،  3

 .12/347 البداية كالنياية، ابف كثير،  4

 .351ص ـ.س، محمد حامد الناصر،  5
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 قاعدة ىي كالمساجد المدارس بأف تعتقد  ػ الديف نكر زمف في كبخاصة ػ الزنكية الدكلة كانت فقد

 ،المئات كالمساجد المدارس تمؾ بمغت حتى ،سمطانو تحت يدخؿ بمد كؿ في ينشئيا فمضى ،الديف

 عمييا كأكقؼ ،شيكخيا اختبار في كاجتيد ،بنائيا في النفقة أكسع مدرسة أنشأ إذا ػ اهلل رحمو ػ ككاف

 الكريـ القرآف كخاصة أكال، الديف بأصكؿ تيتـ الديف نكر عيد في المدارس ككانت ،(1)الكاسعة األكقاؼ

 بنيت دار أكؿ ككانت النكرية، الحديث دار أسماىا لمحديث دار فتح تـ حيث الشريؼ، كالحديث

 حتى عطاؤىا كاستمر ،عساكر ابف الحافظ مشيختيا كتكلى الكثيرة األكقاؼ ليا صكخصٌ  ،لمحديث

 .(2)الببلد كأنحاء دمشؽ في كالحديث القرآف بتعميـ الخاصة المدارس كثرت ثـ ،الثامف القرف منتصؼ

 ىذه ببناء أردنا ما:" بقكلو المدارس ىذه إنشاء مف كىدفو التعميمية سياستو الديف نكر أكجز كقد
ظيار، البمدة ىذه مف البدع كدحض ،العمـ نشر إال المدارس  المدارس ىذه نشاط كاف كلقد ،"الديف كا 

 ،كالتجديد اإلصبلح كمقكمات اإلسبلـ، كأىداؼ يتفؽ بما المسممة األمة صياغة إعادة استيدؼ ،عقديا
 التي ،الفمسفية كاألفكار اإلسماعيمية التعاليـ لتجفيؼ منابع كالمساجد العممية المؤسسات ككانت

 التعميـ كمعاىد بالجامعات أشبو المدارس تمؾ ككانت ،(3)الزمف مف فترة الناس أفكار عمى سيطرت
 .(4)فييا يدرسكف أك ،عمييا يشرفكف الذيف المشايخ ككبار الفقيي مذىبيا مدرسة فمكؿ ،العالي

 دكر فأنشأ ،الديف نكر الصالح الممؾ مسيرة كأكمؿ سنية، جامعة إلى األزىر حكؿ فقد الديف صبلح أما
 كأجرل ،العمـ طبلب مف الكثير فاستقبمت المدرسيف، ليا فعيٌ  ثـ ،الببلد أنحاء في كالحديث القرآف
 أنو كفضائمو محاسنو كمف ،(5)عمييا لمصرؼ الخيرية األكقاؼ عمييا أكقؼ كما ،لمجميع شيرية ركاتب
ػ  كالشافعي، مالؾ الجميميف اإلماميف مذىب بيا كأقاـ مصر، في الرافضي الشيعي المذىب أبطؿ

 .الغرض ليذا المدارس مف العديد كأنشأػ  اهلل رحميما

                                                             

 .9/125 الكامؿ في التاريخ، ابف األثير،  1

 .358ص الجياد كالتجديد في القرف السادس اليجرم، محمد حامد الناصر،  2

 .369ص ـ.ف، محمد حامد الناصر،  3

 .216صػ  215ص ىكذا ظير جيؿ صبلح الديف، ماجد الكيبلني، ينظر:  4

 55ص.ػ  54/ص2 مفرج الكركب، ابف كاصؿ، ينظر:  5
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 البناء التجاري :-4

اتبعت الدكلة الزنكية سياسة انطكت عمى الرعاية الكاممة لمتجارة الداخمية ، ككذلؾ الخارجية 
كاستطاعت التحكـ في طرؽ التجارة في إقميـ الجزيرة ، كخاصة بعد استرداد الرىا جعميا تتحكـ في 

ثانية، كما أف طرؽ التجارة التي تربط بيف العراؽ ك آسيا الصغرل مف ناحية ، كببلد الشاـ مف ناحية 
سيطرة نكر الديف بعد ذلؾ عمى األراضي المصرية كضميا لمشركع الجبية اإلسبلمية المتحدة بعد 

 .1ق مكنو مف االتصاؿ بتجارة اليند كالشرؽ 567القضاء عمى الدكلة الفاطمية في القاىرة سنة 

المتكسط ،فيناؾ كقد تاجرت الدكلة الزنكية مع العديد مف الكيانات السياسية في عالـ البحر 
اإلمبراطكرية البيزنطية كالقكل التجارية اإليطالية ، كتمكف اإليطاليكف عمى نحك خاص مف زيادة حجـ 
تجارتيـ مع ببلد الشاـ كالجزيرة ، كأقاـ قناصميـ في المدف الشامية حيث حرصكا عمى رعاية مصالح 

قامة العديد مف المؤسسات ببلدىـ االقتصادية ،كما اف الدكلة الزنكية اىتمت بالحركة الت جارية كا 
 التجارية ، كذلؾ شجعت التجار الييكد عمى المشاركة في النيضة التجارية التي شيدتيا الببلد.

 : ةاالجتماعي الخدمات-5

شيدت الدكلة الزنكية جممة خدمات اجتماعية شممت الكثير مف القطاعات كتطمبت الكثير مف النفقات 
:فزيدت األكقاؼ ككسعت الصدقات ، ككفرت النفقات ،حيث كاف نكر الديف جادا إلى تغطية حاجات 

شباعا إكساء األيتاـ كالنسكة كتزكيج ا غناء الفقراء أمتو بفئاتيا الفقيرة المحتاجة ، ممبسا كنفقة كا  ألرامؿ كا 
، كقد تحقؽ في عيد نكر الديف ظيكر مجتمع العدؿ كالتضامف كالتكافؿ كالمكاساة في 2كختاف األطفاؿ 

الحاجات األساسية ، إف المسألة ليست مسألة دكلة تعطي كتضمف كتخدـ فحسب ، كلكنو )المجتمع( 
ؽ كيشترؾ ر الستغبلؿ ،كتضيؽ الفكاالذم تسعى ىذه الدكلة إلى تشكيمو ، المجتمع الذم يمحى فيو ا

الجميع بالحؽ كالعدؿ فيما يمكنيـ مف إشباع حاجاتيـ األساسية ،لكي يقدر الجميع عمى التحرؾ إلى 
ما كراء ذلؾ اآلفاؽ الكاسعة الرحيبة التي جاء بيا اإلسبلـ لكي يقكـ الناس إلييا ،لقد تحقؽ التعاكف 

 الفعاؿ بيف القيادة كالقكاعد .
                                                             

282عمي الصبلبي ،الدكلة الزنكية ،ص       1  

117ػًاد انذٌٍ خهٍم ،َىس انذٌٍ يذًىد،ص       2  
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 :المقدس بيت لتحرير االنطالؽ :انيالث المطمب

 ،المسمميف تكحيد إلى دعا قدف ،الصميبييف ضد الجياد حركة أساس كاضع زنكي الديف عماد يعتبر  

لى  ثـ ،الديف نكر ابنو نيجو عمى كسار ،الصميبييف لقتاؿ الجيكد حشد ثـ ،منازعات مف بينيـ ما نبذ كا 

 . (1)الديف صبلح

 التي ،المتفرقة المدف مف كبيرا عددا الفترة ىذه في الشاـ كشمالي كالجزيرة المكصؿ منطقة شيدت

 كالية إلى المدف ىذه بضـ المنطقة لتكحيد محاكالتو زنكي كبدأ ،مستقؿ شبو أمير منيا كؿ بحكـ استأثر

 ،الديف عماد كضعيا التي الشركط كفؽ ،المدينة فاستسممت عمر ابف جزيرة بحصار فبدأ ،المكصؿ

 .(2)(ػى521) عاـ قكاتو رأس عمى كدخميا

 منبج مدينتي عمى طريقو في كاستكلى (ػى522) عاـ المكصؿ مف إلييا سار فقد حمب مدينة أما
 تنظيـب كبدأ ،القمعة فدخؿ ،ستقبالوال أىميا جمكع إليو خرجت حمب ارؼمش إلى كصؿ كعندما ،كبزاعة
 ،(4)أربؿ كمدينة كحراف كالخابكر سنجار مدف عمى زنكي استكلى (ػى523) عاـ كفي ،(3)المدينة أمكر

 عاـ كعانة كالحديثة (ػى529)عاـ الرقة مدينة كمنيا ،تذكر مقاكمة دكف المدف يفتح الديف عماد كاستمر
 .(5)(ػى536)

 حيث ،الصميبييف ضد حاسمة انتصارات ليحقؽ ،الكحدكم مشركعو ليكمؿ جمعيا فقد بكر ديار أما
 ،األراتقة يحكميا ككاف ،بيده نصيبيف فسقطت ،حمب دخكلو مف أشير بعد (ػى523) عاـ ىاجميا
 حربو خبلؿ التركماف المقاتميف مف ليستفيد كثيرة حصكف كمنيا ،ذلؾ بعد ممتمكاتيـ مف عددا كاحتؿ
 .(6)الفرنجة ضد

                                                             

 .5ص في العصكر الكسطى )األيكبييف(، األدنىالشرؽ  السيد الباز العريني،  1

 .325-8/324 الكامؿ في التاريخ، ابف األثير،  2

 .8/326 ـ.ف، ابف األثير،  3

 .8/364 ـ.ف، ابف األثير،  4

 .8/364 ـ.ف، ابف األثير، ينظر:  5

 .331ص ػ 325/ص8ـ.ف،  ابف األثير، ينظر:  6
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 في سار حيث ،المقدس بيت لفتح الديف عماد سنو الذم الطريؽ المدف كتكحيد الفتكحات تمؾ كانت

 كخطرا قربا األشد الصميبييف مكاقع عمى بيجكـ البدء زنكي قررف ،الصميبييف قتاؿ كىك لو مكازو  طريؽ

 ذلؾ كبعد ،فيو كجد مف كؿ كأسر كقتؿ كفتحو األتارب حصف إلى فسار ،حمب السياسي كيانو عمى

 .(1)ذلؾ إلى فأجابيـ كىادنكه المدينة دخؿ نصؼ الفرنج لو كبذؿ ،فحاصرىا حاـر قمعة إلى سار

 الحصكف منعأ كىي، حماة قرب (ػى531) عاـ (باريف) بعريف قمعة نحك الديف عماد تكجو كبعدىا

 المقدس بيت ممؾ بقيادة عنيا لصده بعريف نحك تقدمت قد جيكشيـ ككانت ،الفرنج عند حصنياأ

 كاحتمى ،فيزميـ كجيشو زنكي فقاتميـ ،كثيفة جيكش كمعيـ( طرابمس أمير) الثاني كريمكند( فكلؾ)

 زنكي ككاف (2)الحصف بتسميـ لو أذعنكا حتى كجيشو زنكي فحاصرىـ ،بعريف حصف في الفرنجة ممكؾ

 .(3)الببلد كعمرت الناس مفأف ،طاب ككفر النعماف معرة فتح قد ليـ حصاره خبلؿ

 إماراتيـ إلحدل قاعدة لككنيا ،الرىا مدينة فتح ىك زنكي الديف عماد إنجازات أعظـ مف يعتبر ما لكف

 مف المجاكرة اإلسبلمية لممناطؽ تسببو انتك كما ،تحصيناتيا كلقكة العراؽ مف كلقربيا ،األربع

 ،ةميالسم بالطرؽ ىدفو تحقيؽ األمر بداية في حاكؿ حيث ،بجيشو إلييا زنكي أسرع حيث ،(4)أخطار

 خرةاآل جمادل مف 26 في المدينة سقطتف عمييا كشدد فحاصرىا ،ذلؾ قبكؿ أبكا المدينة أىؿ لكف

 نائـ كىك خدمو أحد قبؿ مف اغتيالو بسبب ؛تكقفت الديف لعماد الفتكحات مسيرة لكف .(5)ػى 539 لعاـ

 .(6)الرقة مدينة قرب الفرات نير عمى الكاقعة دكسر أك جعبر لقمعة حصاره أثناء

 أميرىا مع الرىا نصارل تآمر حيث كقتاليـ، الصميبييف محاربة في كالده سياسة في الديف نكر استمر

 نكر إلييـ فسار ،التركية الحامية في مذبحة الفرنجة أجرلف ،المدينة لو كفتحكا الثاني جكسميف السابؽ
                                                             

 .8/331 الكامؿ في التاريخ، ابف األثير،  1

 .173ص الجياد كالتجديد في القرف السادس اليجرم، محمد حامد الناصر،  2

 .9/8 ـ.س، األثير،بف ا  3

 .9/8 ،فـ. بف األثير،ا  4

 .1/473 الحركة الصميبية، سعيد عاشكر،  5

 .175ص ـ،س، محمد حامد الناصر،  6
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 الديف كنكر فييا محتميف القمعة داخؿ فالسبلجقة ،محكـ حصار في الفرنجة فكقع ،جيشوب الديف

 كقتمكا تعقبكىـ اإلسبلـ فرساف لكف فرسانو بعض مع ربيال مف جكسميف تمكفك ، الخارج مف يحاصرىـ

 .(1)حمب إلى كعبيدا أسرل كاألطفاؿ النساء كسيؽ معظميـ قتؿ تـ فقد الرىا نصارل أما ،معظميـ

 التي كالمتمكنة المضطربة حكاميا سياسة بسبب ؛لفتحيا دمشؽ إلى الديف نكر سار (ػى548) عاـ في

 الصميبييف ميادنة عف يتكرعكف ال حكاميا كاف حيث،المسمميف مصالح عمى الخاصة المصمحة تقدـ

 داخميا األحداث ثكرة بعد المدينة حامية استسممتف ،(2)ػ اهلل رحموػ  الديف نكر قكات ضد كمحالفتيـ

 .(3)قتاؿ دكف كجيشو الديف نكر دخمياف، الشرقي الباب كفتحكا

 أخكه معو كاف حيث ،كفتحيا فحاصرىا بانياس مدينة نحك كجيشو الديف نكر سار (ػى559) عاـ في

 .(4)عينيو إحدل فقد حيث الديف نصرة

 الحممة في استطاع ،حمبلت ثبلث إلييا أرسؿ حيث ،الديف نكر كذىف باؿ عف تغب فمـ مصر أما

 لـ كزارتو لكف ،ىناؾ الكزارة تكلى كقد ،شيرككه الديف أسد الحممة ىذه تكلى قد ككاف ،مصر فتح الثالثة

 صبلح أخيو ابف فييا كخمفو (،ػى564) سنة اآلخرة جمادل مف كالعشريف الثاني في يتكف حيث تطؿ

 . (5)الديف

 في العبيدية الدكلة إلغاء مف تمكف ػ لمكزارة تكليو كخبلؿ ػ الديف صبلح أف إلى اإلشارة جبت كىنا

 المذىب عمى القضاء إلى باإلضافة ،أنجزىا التي المياـ أعظـ مف ىذه تعتبر حيث ،مصر

 اهلل رحموػ  ككاف ،مراحؿ عمى اإلسماعيمية الدعكة بإضعاؼ الديف صبلح بدأ حيث ،ىناؾ اإلسماعيمي

                                                             

 .9/14 الكامؿ في التاريخ، ابف األثير،  1

 .187ص الجياد كالتجديد في القرف السادس اليجرم، محمد حامد الناصر،  2

 .9/46 ،ـ.س ابف األثير،  3

 .191ص ـ.س، حامد الناصر،محمد   4

 .294ص ،فـ. محمد حامد الناصر،  5
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 ػى569 عاـ شكاؿ مف 11 في األربعاء يكـ في الديف نكر تكفي ثـ مراكزىـ لتصفية فرصة كؿ يغتنـ ػ

 .(1)األمكم المسجد قرب ىاأأنش التي المدرسة إلى نقؿ ثـ دمشؽ قمعة في كدفف

 الشاـ ببلد نحك وتكجٌ  ،كبرقة اليمف مف كاالىا كما مصر في نفكذه قكة إلى الديف صبلح طمأفا أف بعد

 قد ككاف ،النكرية األمراء كبار بيف تظير بدأت التي الفرقة عكامؿ عمى لمقضاء الديف نكر كفاة بعد

 الذيف ىـ كلعميـ ،الديف صبلح سياسة تعجبيـ لـ ممف الديف نكر جيش في القادة كبار مصر غادر

 .(2)ضده الديف نكر أثاركا

 كخرج ،أبكابيا لو فتحت التي دمشؽ فكصؿ ،فارس سبعمائة رأس عمى مصر مف الديف صبلح خرج

 كالمدينة القمعة تسمـ ثـ ،كالده دار في كنزؿ البمد كدخؿ ،كخدمكه فمقكه ،العسكر مف فييا كاف مف كؿ

 يكف لـ الشاـ إلى الديف صبلح السمطاف خركج أف كاضحا كاف لقد ،(ػى570) سنة اآلخرة ربيع في

نما ،شخصية كمكاسب أطماع تحقيؽ في الرغبة لمجرد  إعادة نحك سياستو في كاضحا تجاهاال ظير كا 

 مكاجية بقصد ،النكرية الدكلة في ظيرت التي الفرقة عكامؿ عمى كالقضاء اإلسبلمية الكحدة تحقيؽ

 . (3)امتراصٌ  كاحدا صفا الصميبييف

 عاـ مكدكد بف غازم الديف سيؼ المكصؿ أمير تكفي إذ ،كحمب المكصؿ في تطكرات حصمت ثـ

 كقكة كالعقؿ بالشجاعة يتميز ككاف ،مسعكد الديف عز أخكه فاستمـ سنة، ثبلثكف كعمره (ػى576)

 عشرة تسع كعمره (،ػى577) عاـ مف رجب في حمب صاحب إسماعيؿ الصالح الممؾ تكفي ثـ ،النفس

 ،(4)المكصؿ إلى كضميا حمب إمارة الديف عز ـفتسمٌ  ،أيضا مسعكد الديف عز عمو البف فأكصى ،سنة

                                                             

 216ص الجياد كالتجديد في القرف السادس اليجرم، محمد حامد الناصر،  1

 . 1/449 الركضتيف في أخبار الدكلتيف النكرية كالصبلحية، ،أبي شامة  2

 .2/18 مفرج الكركب، ابف كاصؿ،  3

 .226ص ،ـ.س محمد حامد الناصر،  4
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 ألخيو حمب ـسمٌ  ثـ ،"نغدر فبل يميف القكـ كبيف بيننا" :قاؿ دمشؽ مياجمة أنصاره عميو ضعر  كعندما

 .(1)سنجار منيا بدال كاستمـ الديف عماد

 كغيرىا كنصيبيف كالرقة كحراف الرىا إليو فضـ ،الديف صبلح السمطاف طاعة في الجزيرة أمراء دخؿ ثـ

 إعطائو مقابؿ السمطاف مف الصمح الثاني الديف عماد حمب صاحب طمب ثـ ،(2)(ػى578) عاـ كذلؾ

 كسيطر ،خاطره السمطاف طيب كبذلؾ ،كسركج كالرقة كنصيبيف الخابكر كزاده ذلؾ إلى فأجابو سنجار

 .(3)كميا حمب إمارة عمى

 المؤرخ أف حتى ،الصميبييف إلى كجيت خطيرة ضربة كاف حمب إمارة عمى الديف صبلح ستيبلءا إف

 ،المتحدة اإلسبلمية الجبية أصبحت إذ لمفرنجة حدث أسكأ كاف ذلؾ أف اعتبر" الصكرم كليـ" الصميبي

 .(4)جنكبا النكبة حتى شماال طكركس جباؿ مف ،الديف صبلح بزعامة تمتد

 في كالداركف غزة كىاجـ عسقبلف فحاصر خاطفة بحركة الجنكبي فمسطيف شاطئ الديف صبلح ىاجـ

 في محاصريف كجيشو المقدس بيت ممؾ كاف كبينما ،منكرة ىزيمة بالفرنجة كألحؽ (ػى573) عاـ

 اختراؽ مف الفرنجة تمكف ،فمسطيف في كانساحكا، الغنائـ بجمع المجاىديف مف كثير انشغؿ ،عسقبلف

 كتاىكا مصر نحك الجيش إثرىا عمى فعاد اليزيمة بيـ كأكقعكا الرممة قرب المسمميف كىاجمكا الحصار

 .(5)كغيره اليكارم عيسى كالفقيو فضبلئيـ بعض كأسر ،ليبل الطريؽ في

 في كاؤ كبد كشيزر حماة فياجمكا ،الرممة في لممسمميف كقعت التي اليزيمة بعد الفرنجة شككة كقكيت

 ،يعقكب بنات جسر عمى األحزاف بيت قمعة أشيرىا كمف ،الرابع بمدكيف أياـ كالحصكف القبلع بناء

 بيت مممكة لحماية دفاعي خط لدييـ تشكؿ كبذلؾ ،بانياس مكاجية في ىكنيف جبؿ عمى بني كحصف

                                                             

 .154صػ  153ص ،159/ص9 الكامؿ في التاريخ، ابف األثير،  1

 .12/311 البداية كالنياية، ابف كثير،  2

 .34صػ  31/ص2 الركضتيف في أخبار الدكلتيف النكرية كالصبلحية، شامة، كأب  3

 .2/613 الحركة الصميبية، سعيد عاشكر،  4

 .142صػ  141/ص9 ،ـ.س ابف األثير،  5
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 بجيشو كعسكر ،األحزاف بيت حصار في شرع أف الديف صبلح يمبث كلـ ،(1)دمشؽ ناحية مف المقدس

 انتصر ،قكية معركة كدارت ،القاضي تؿ قرب العدك بقكات اصطدـ ثـ .بانياس غربي القاضي تؿ عند

 بصعكبة إال نفسو ممكيـ ينج كلـ ،الصميبييف أعياف مف كثيرا فأسر ،حاسما انتصارا الديف صبلح فييا

 . (2)(ػى575) عاـ كبيرة

 مع الفاصمة المعارؾ أشير مف المعركة ىذه تعتبر حيث (3)(ػى583) عاـ حطيف معركة ننسى ال كىنا

 في القكل مكازيف كانقمبت ،بعدىا ممككيـ ىافأك  ،غطرستيـ كذلت ،الغزاة ظير قصـ فقد الفرنجة

 سيؿ في المعركة ىذه كقعت حيث ،اهلل سبيؿ في الجياد مثؿ عزتيـ لممسمميف يعيد شيء كال المنطقة

 .عكا قرب صفكرية

 بعد كاحدة كالمدف الببلد يفتح فشرع الديف صبلح سيطرة تحت حطيف مكقعة بعد الشاـ ببلد أصبحت

 قد الديف صبلح السمطاف كاف ،الشيريف عف تزيد ال كجيزة مدة في الساحؿ مدف معظـ فحرر ،األخرل

 كعساكره ىك فأقاـ ،الحاجب لؤلؤ الديف حساـ مقدمتو كعمى فخرج ،األسطكؿ طالبا مصر إلى أرسؿ

 .(4)الفرنج مراكب عمى الطريؽ يقطعكف البحر في

 كطفؿ امرأة (50) فييا السكاف نسبة أصبحت بحيث لممدينة الديمغرافي الكضع حطيف مكقعة خمخمت

 ىذا كاف ،جدا ضعيفة الدفاعية المدينة قدرة أف عمى يدؿ فيك شيء عمى دؿ إف كىذا ،رجؿ كؿ مقابؿ

 سنة رجب( 15) في فبمغيا ،بجيشو إلييا فسار الديف صبلح أماـ مفتكحة الطريؽ غدت عندما

 األماكف باحتراـ متعيدا ،التسميـ عمى حاميتيا ففاكض كبالقكة عنكة يفتحيا أف يشأ لـ أنو إال (ػى583)

 أنا إنني" :فيو جاء كتابا ذلؾ في ليـ ككتب ،المسيحييف كمشاعر المسيحية الديانة كشعائر المقدسة

 أف فعميكـ الدماء بسفؾ قدسيتيا أدنس لكي آتيا كلست ،اهلل بيت ىي القدس أف كأعرؼ ،أيضا نظيركـ

                                                             

 .598ص ػ 597/ص2 الحركة الصميبية، سعيد عاشكر،  1

 .229ص الجياد كالتجديد في القرف السادس اليجرم، محمد حامد الناصر،  2

 .9/175 الكامؿ في التاريخ، ابف األثير،  3

 .9/182 ،ـ.ف ابف األثير،  4
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 الديف صبلح أقسـ كىنا ،كالقتاؿ المقاكمة إال كأبكا السمـ، إلى الدعكة رفضكا أنيـ إال ،(1)..."تدعكىا

 تصرفا الصميبييف مف المدينة بداخؿ مف مع تصرؼ ذلؾ كمع السيؼ بحدٌ  المقدس بيت أخذ عمى

 بأعبله كيرفع بقسمو يبر حتى يبرح أال الديف صبلح قرر كعندئذ ،مكقفيـ عمى أصركا كلكنيـ ،كريما

 .(2)عممو

 كجد ألنو ،لجنده مركزا الزيتكف جبؿ اتخذ ثـ ،كمتفحصا دارسا أياـ ةعدٌ  القدس بمدينة السمطاف كطاؼ

 بالزحؼ كضايقيا جانيؽنالم نصب ثـ ،أخرل ناحية أية في منيا أضعؼ الناحية ىذه في المدينة أسكار

 . يعكدكف ثـ مستبسميف يقاتمكف البمد ظاىر إلى يكـ كؿ يخرجكف الفرنجة فرساف ككاف ،كالقتاؿ

 كؿ أحد رآه ،القتاؿ أشد كقكتمكا ،بيا كرمكا مجانيؽ البمد سكر عمى الفرنج كنصب" :األثير ابف يقكؿ

 كال يمنعكف كانكا بؿ سمطاني باعث إلى فيو يخرج فبل كاجبا كحتما ،دينا ذلؾ يرل الفريقيف مف كاحد

 .(3)"ينزجركف كال كيزجركف يمتنعكف

 مجاىدييـ كبار أحد المسمميف بيف مف استشيد ،أشده إلى القتاؿ فييا تصاعد التي الفترة ىذه كفي

 رجؿ حممة فحممكا ،ذلؾ عمييـ عظـ مصرعو المسممكف رأل فمما ،مالؾ بف عيسى الديف عز كاسمو

 العمكد باب ناحية في بالسكر كالتصقكا فاجتازكه الخندؽ، إلى كزحفكا ،مكاقعيـ عف الفرنج كأزالكا ،كاحد

 يقكؿ كما أك الديف، صبلح مف األماف طمب مف بد ال أنو المدينة عف المدافعكف أدرؾ ىنا فنقبكه،

 ،شييدا يمكت فأ رغبة لو تكف لـ ىيرقميكس البطريرؾ كلكف" :المبطف التيكـ مف بشيء "ركنسيماف"

 يعطي ال كأنو ،منيا بد ال التي العبكدية إلى أطفاليـ ك نساءىـ سيترككف فإنيـ شيداء ماتكا إذا كأنيـ

 كفي ،برزاف ابف المدينة عف الدفاع قائد الرأم ىذا عمى كافقو كقد ،التقي غير العمؿ ىذا لمثؿ مباركتو

 .(4)لمتسميـ شركطو عف ليسألو الديف صبلح إلى بنفسو ىك ذىب سبتمبر 30

                                                             

 .199ص تاريخ الحركب الصميبية، ،عمي سعكد عطية  1

 .199ص ـ.ف، ، عمي سعكد عطية  2

 .1/547 الكامؿ في التاريخ، األثير،ابف   3

 .191ص  ،ـ.س ،عمي سعكد عطية  4
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 حيث بو كذىب الصميبي القائد بيد أمسؾ الديف صبلح أف إلى الفتح عف تتحدث التي الركاية كتذىب
لى ،المدينة أسكار مف عدد فكؽ تخفؽ الصفراء األعبلـ كانت حيث ،المدينة عمى االطبلع يمكنو  كا 
 ىؿ :لو كقاؿ القديـ السكر في أحدثكىا  جديدة ثغرة فكؽ المحظة تمؾ في يرفعكنو رجالو كاف الذم العمـ

 اعمـ" :كغيره األثير ابف يركم كما برزاف ابف فقاؿ لمصمح؟ شركطا تطمب أف األسر في كقعت لمدينة
نماػ  تعالىػ  اهلل إال يعمميـ ال كثير خمؽ في المدينة ىذه في أننا  اإليماف رجاء القتاؿ عف يفتركف كا 
 أف رأينا فإذا ،الحياة في كيرغبكف المكت يكرىكف كىـ غيرىـ، أجبت كما ،إليو تجيبيـ أنؾ منيـ ظنا

 دينارا منيا تغنمكف نترككـ كال كأمتعتنا أمكالنا كنحرؽ كنساءنا بناءناأ لنقتمف فكاهلل ،منو بد ال المكت
 مف نقتؿ ثـ ،المكاضع مف كغيرىما األقصى المسجد خربنا ذلؾ مف فرغنا فإذا ....درىما كال كاحدا
 عمى فأجمعكا أصحابو الديف صبلح فاستشار (1)..."أسير آالؼ خمسة كىـ المسمميف أسرل مف عندنا

 .األماف إلى إجابتيـ

 الممؾ طمب كقد ،(2)القميؿ إال خزائنو إلى يصؿ كلـ كثيرا الفداء جمع في السمطاف أعكاف يدقؽ كلـ

 ذلؾ مثؿ برزاف كابف البطرؽ كطمب ،ففعؿ الفرنجة فقراء مف ألؼ فداء لو ييب أف أخيو مف العادؿ

 لكبر الفدية دفع يستطع لـ مف سراح يطمؽ سكؼ بأنو ،القدس شكارع في السمطاف منادم كنادل ،ففعؿ

 الشمس طمكع مف بالخركج ليا ليسمح لممدينة الخمفي الباب مف تتقدـ أف الطائفة ىذه عمى كأف سنو،

 .(3)تحصى ال بأعداد الباب ذلؾ عمى الصميبيكف فتكافد ،الميؿ إلى

 الفرنجة كصاح ،فرحا المسممكف فكبر ،الصخرة قبة عمى كاف الذىب مف كبيرا صميبا المسممكف كأنزؿ

 األقذار مف األقصى المسجد بتطيير السمطاف أمر ،المقدس بيت الكفار فارؽ كلما ،(4)تكجعا

 الخطيب ككاف، الصخرة قبة في السمطاف كصمى ،شعباف مف الرابع في فيو الجمعة كأقيمت، كاألنجاس

                                                             

 .549صػ  548ص /11 الكامؿ في التاريخ، ابف األثير،  1

 .9/183 ،ـ.ف ابف األثير،  2

 .217ص صبلح الديف كالصميبيكف، عبد اهلل سعيد الغامدم،  3

 .185صػ  184/ص9 ،الكامؿ في التاريخ  ابف االثير،  4
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 العباسي يفةملمخ دعا ثـ، الحاضريف الخطيب ىنأ حيث ،الزكي بف الديف محيي دمشؽ قاضي آنئذ

 .(1)الديف صبلح كلمسمطاف

 مف كبإحضاره، حمب في عمؿ الذم الديف نكر منبر تحسيف في بالمبالغة الصناع السمطاف أمر ثـ

 السمطاف فرغ كلما ،سنة عشريف عمى يزيد ما كحممو المنبر عمؿ بيف ككاف ،بالقدس كنصب، ىناؾ

 فيو كاف ما كمحا ،نقكشو كتدقيؽ األقصى المسجد تحسيف عمى عمؿ ،الجمعة صبلة مف الديف صبلح

 فعاد، الكبيرة الكظائؼ عمييـ كأدر اءالقرٌ  كرتب ،الحسنة المصاحؼ الصخرة قبة إلى كنقؿ ،الصكر مف

 .(2)طريا غضا اإلسبلـ

 فجمعيـ ،كطرابمس صكر في ممتمكاتيـ إلى الصميبييف بقايا لترحيؿ الترتيبات يعد الديف صبلح كأخذ

 مف عمييـ خكفا مخفكريف أرسميـ ثـ ،مجمكعات ثبلث إلى ميـكقسٌ  ،الحراسة تحت المدينة خارج

 الصميبيكف تعرض حيث جمدتيـ؛ أبناء مف عمييـ حصؿ قد عتداءالا أف إال ،الطريؽ في االعتداء

 طرابمس إلى تكجيكا كعندما ،طرابمس قرب الصميبييف األمراء بعض لنيب الديف صبلح أطمقيـ الذيف

 .(3)كجكىيـ في األبكاب طرابمس أىؿ كأغمؽ لمنيب، تعرضكا ذاتيا

 

 
  

                                                             

 .199صػ  198/ص2 ، كالصبلحية النكرية الدكلتيف أخبار في الركضتيف شامة، كأب  1

 .186صػ  185/ص9 ، التاريخ في الكامؿ ابف األثير،  2

 .248ص الجياد كالتجديد في القرف السادس اليجرم، محمد حامد الناصر،  3
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 الثالث الفصؿ
 

 وأسبابيا المعاصر واقعيا في اإلسالمية األمة فرقة

 الفرقة نتائج: األوؿ المبحث

  الشاـ وبالد مصر عمى نابميوف حممة :األوؿ المطمب

 عمييا والقضاء العثمانية الخالفة سقاطإ :الثاني المطمب

  المطمب الثالث: مؤتمرات تقسيـ البالد اإلسالمية

  مصياينةل ودعمو لفمسطيف البريطاني االحتالؿ: الرابع المطمب

  لمجزائر الفرنسي االحتالؿ: الخامس المطمب

  واألقميات االستعمار: السادس المطمب

  واليرسؾ البوسنة مأساة :السابع المطمب

  ـ 3002 عاـ العراؽ غزو: الثامف المطمب

 األمة فرقة أسباب :الثاني المبحث

 الباطنية الفرؽ :األوؿ المطمب

  الدينية األمية :الثاني المطمب

  الحالي العصر في الضاد لغة واقع :الثالث المطمب
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قامة التقسيـ سياسات :الرابع المطمب   التجزيئية الكيانات وا 

  التقسيـ بعد المفتعمة الحروب أبرز :الخامس المطمب

  الخالقة والفوضى العنؼ إدامة :السادس المطمب

 والفكري واالجتماعي السياسي األمة واقع :الثالث المبحث

  مةألا نقساـاو  السياسة الحياة :األوؿ المطمب

  االجتماعية الحياة :الثاني المطمب

 الفكرية حياةال :الثالث المطمب 
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  األوؿ المبحث

 الفرقة نتئائج

 :الشاـ وبالد مصر عمى 1نابميوف حممة: األوؿ المطمب

 كأعني ، األكركبية السياسة سماء في يسطع جديدة دكلة نجـ بدأ حتى عشر الثامف القرف كافى إف ما

 البحار عمى ليا أبكاب كفتح أكركبية دكلة جعميا اعينيي نصب تكضع تيال،  الناشئة ركسيا بذلؾ

، مكانئو عمى كالسيطرة األسكد البحر إلى الكصكؿ اعميي تفرض التكسعية اسياستي أف الي كبدا، الدافئة

 القضية ىذه في الثاني عثماف السمطاف مكقؼ ككاف، قكية عثمانية بمعارضة تجكبي ركسيا أف إال

 إياه تنازعيا أف كخشيت ، األسكد البحر في ناشطة تجارة ليا كانت التي فرنسا أماني مع يتكافؽ

 . (2)ركسيا

 االندفاع بفعؿ الشرؽ في تجارتيا كسبلمة، بمدىـ تكاجو التي باألخطار الفرنسييف شعكر كتزايد

 العسكرم مكقفيـ ليدعمكا العثمانية الدكلة مع التحالؼ إلى النمساكية الكراثة حرب كأجبرتيـ، الركسي

 بحيث المجر ببلد الستعادة اكمساعدتي ابدعمي الدكلة العثمانية الفرنسيكف الساسة ككعد، النمسا أماـ

 عشر الخامس لكيس الممؾ فأكفد، الجنكب باتجاه التقدـ حاكلت ما إذا لركسيا التصدم مف ذلؾ ايمكني

 محمكد السمطاف حمؿ مف الدبمكماسية بحنكتو تمكف ػى1153 عاـ في إل السمطاف العثماني سفيرا

، السابقة فرنسا امتيازات دكجدٌ ، البمقاف في المتزايد الركسي النشاط مقاكمة في الثبات عمى األكؿ

 السممية سياستيـ تغيير عمى العثمانييف الساسة حمؿ في فشؿ أنو إال، (3)جديدة امتيازات إلييا كأضاؼ

 .النمسا مع

                                                             

و فً جزٌشج ساَد هٍالَح1821و ،و ذىفً سُح 1769هى لائذ انذًهح انفشَسٍح ػهى يصش وتالد انشاو ونذ ػاو          1  

 1/19إميؿ خكرم كعادؿ إسماعيؿ، السياسة الدكلية في الشرؽ العربي،   2

 29إميؿ خكرم كعادؿ إسماعيؿ، ـ.ف، ص  3
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 كزيره سياسة تأييد عف أحجـ عشر الخامس لكيس ألف، يطؿ لـ الدكلتيف بيف الجيدة العبلقة عيد لكف
 االندفاع كجو في لمكقكؼ العثمانيةالدكلة  مع عسكرية محالفة عقد كرفض ػى1180 عاـ في شكازكؿ
، أىدافيا كبعد أخطارىا درؾت كلـ، الشرؽ في ركسيا قيصرة الثانية كاتريف بسياسة عبأت لـ اإني، الركسي
 ضكتعرٌ ، ػى1203 عاـ في الفرنسية الثكرة نشكب حتى بالفتكر كاستمرت،  الدكلتيف بيف العبلقة ففترت
 يصبحكا أف كخشكا، األكركبييف مراءألكا الممكؾ قبؿ مف المتزايد كالسياسي العسكرم لمضغط الثكرة قادة
 السمطاف مع بالتحالؼ الرابع كىنرم األكؿ فرنسكا حذك فحذكا األكركبية القارة عف تامة عزلة في

 تغيير أم يطرأ لـ أنو إال، ثكرتيـ ضد األكركبي التكتؿ أخطار لمكاجية بو كاالستعانة، العثماني
 ما الثكرة رجاؿ أذىاف عف يغب كلـ ىذا، (1) فرنسا ضد العامة العثمانية السياسة عمى كجكىرم أساسي
 التجارة في كبرل أىمية مف، كالشرؽ إفريقيا في شكاطئو عمى الكاقعة كالببلد المتكسط األبيض لمبحر

 الدفاع عمى صممكا لذلؾ، كاليند أكركبا بيف المكاصبلت لتأميف إستراتيجية مراكز مف فييا كما العالمية
نكمترا فرنسا بيف التنافس فيو اشتد الذم الكقت في، العالـ مف الجزء ىذا في الفرنسي الكجكد عف  ، كا 

 إلى ،نكمتراإ فسعت، اليند طريؽ عمى لكقكعيا، الدكلتيف أبصار إليو شخصت الذم البمد مصر ككانت
،  مصر حاكمي مع معاىدة ػى1208 عاـ في كعقدت ،المماليؾ مصر حكاـ مع طيبة عبلقات إقامة
 يءس أثر المعاىدة ىذه لتكقيع كاف، حمرألا كالبحر مصر في ىامة تجارية امتيازات بمكجبيا منحت

 كد كسب في فشؿ قد كاف القاىرة في الفرنسي القنصؿ كأف سيما ال الحاكمة الفرنسية األكساط في
 دفع ما الفرنسييف التجار عمى (2)المماليؾ يستعدكف المعاىدة تكقيع بعد البريطانيكف كقاـ، المماليؾ
 إال كافية ضمانات الفرنسية التجارة تمنح مصر حكاـ مع معاىدة عقد محاكلة إلى الفرنسية الحككمة

 المماليؾ عقدىا التي االتفاقية عمى المكافقة الثالث سميـ السمطاف رفض نفسو الكقت كفي تفمح لـ أنيا
 .(3)نجميزاإل مع

                                                             

 .396إلى االنقبلب عمى الخبلفة، صمحمد طقكش، تاريخ العثمانييف مف قياـ الدكلة   1

لـ ير العثمانيكف أية مشكمة في تمديد الحكـ المممككي شرط التمكف مف السيطرة عميو، حيث ظؿ المماليؾ   2
 مف خبلؿ سمطة الكالي الذم يعينو الباب العالي )محمد طقكش،  كائؿ القرف التاسع عشرأيحكمكف مصر حتى 

 .(571إلى االنقبلب، ص تاريخ العثمانييف مف قياـ الدكلة

 .397، صـ.س محمد طقكش،  3
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 احتبلؿ طريؽ عف بريطانيا لعدكتيا ضربة تكجيو مف البد أنو ػى1210 عاـ فرنسا حككمة رأت لذلؾ

 بسبب لذلؾ رفضا أبدل بكنابرت نابميكف لكف، بريطانيا ضد الحمبلت لتكجيو قاعدة لتككف يرلنداإ

 مف كأف، الفرنسية الدفاع كسائؿ كضعؼ، البحرم أسطكليا لتفكؽ نظرا إنكمترا مياجمة استحالة

 يفضي قد الذم العالمي نفكذىا مكاقع مف المكقع ذلؾ بمياجمة مكاصبلتيا خطكط تضرب أف األفضؿ

 مساعدة يسيؿ ما اليند طريؽ عمى كقكعيا بفعؿ مصر نابميكف عنى كقد عمييا جدا سيئة آثار إلى

 الحككمة تكميؼ عمى بناء ػى1212 عاـ في نابميكف انطمؽ حيث، (1)البمد ىذا في التمرد حركات

 كخمسيف كخمس جندم ألؼ كثبلثيف سبعة مف مؤلؼ جيش رأس عمى طكلكف مدينة مف الفرنسية

 مختمؼ في االختصاصييف العمماء مف عددا معو كاصطحب، ناقمة كثمانيف كمائتيف حربية سفينة

 يكف لـ التي مصر آثار عمى الضكء إلقاء بيدؼ كذلؾ القديمة المصرية كبخاصة كالدراسات العمكـ

 .(2)القميؿ إال عنيا العالـ يعرؼ

 كترؾ عنكة دخمكىا ثـ سكندريةاإل مدينة أماـ تمكز أكؿ في لمصرما الساحؿ الفرنسية الحممة كصمت

 أثناء الفرنسي القائد كحاكؿ، (3)القاىرة باتجاه طريقو كتابع كميبر بقيادة عسكرية حامية فييا نابميكف

 نفكذىـ عمى حفاظا القتاؿ عمى صممكا بؾ مراد بقيادة المماليؾ لكف السكاف يسترضي أف زحفو

 مصر إلى يأت لـ أنو كأعمف القاىرة أثرىا عمى كدخؿ ػى1213 عاـ الشييرة األىراـ معركة في فيزميـ

 عمى السيطرة إليو آلت ثـ الثائريف المماليؾ كمحاربة سمطانيا لتكطيد العثمانية لمدكلة حميفا بؿ فاتحا

 األسطكؿ عمى نمسكف اإلنجميزم القائد عثر فقد سيئة أنباء إليو كصمت معدكدة أياـ كبعد (4)الببلد

 االتصاالت بذلؾ فقطع آب مف عشر الثامف في كامبل تدميرا كدمره قير أبي خميج في الفرنسي

 .(5)كفرنسا نابميكف بيف كالمكاصبلت

                                                             

 .398ص تاريخ العثمانييف مف قياـ الدكلة إلى االنقبلب عمى الخبلفة،ينظر: محمد طقكش،   1

 .39، ص38ىنرم لكرنس، الحممة الفرنسية في مصر، ص  2

 .3/2الجبرتي، عجائب اآلثار في التراجـ كاألخبار،   3

 .151صػ 139، صـ.سىنرم لكرنس،   4

 .45، ص44المعمـ نقكال الترؾ، ذكر تممؾ جميكر الفرنساكية األقطار المصرية كالببلد الشامية، ص  5
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 كاحتبلؿ مصر في آمالو انييار في كنتيجتيا الضربة تمؾ أىمية الفكر عمى بكنابرت نابميكف أدرؾ
 بالفشؿ عمييا مقضيا كاف الحممة لكف، باألمر باالستيانة تظاىر انو إال، اليند إلى كالكصكؿ الشرؽ
 فرنسية سياسة تنفيذ خبلؿ مف مصر في كضعو يكيؼ أف حاكؿ لذلؾ، البحرم بريطانيا تفكؽ بسبب
، كعاداتيـ الببلد أىؿ تقاليد عمى كالمحافظة اإلسبلمي الديف باحتراـ كتقضي، المصرييف استمالة ىدفيا
 حككمة كتأليؼ ، العثمانييف كبيف بينيـ الشقاؽ بذر طريؽ عف العثمانية الدكلة عف المصرييف كفصؿ
 .(1)أكامره لنشر كسيمة منيا كيتخذ المصرييف رغبات عمى الكقكؼ مف تمكنو أداة تككف كطنية

 االنضماـ إلى تميؿ العثمانية الدكلة جعؿ ما ،العثماني الببلط في الحاكمة الدكائر السياسة ىذه أزعجت
خراجيا فرنسا لمحاربة إنكمترا إلى  الدبمكماسية فيو نشطت الذم الكقت في ذلؾ كاف، مصر مف كا 

، األمر بادئ في العالي الباب تردد، فرنسا ضد العثمانية الدكلة مع تحالؼ إلقامة كالركسية البريطانية
 حققت كىكذا، قير أبي في الفرنسي األسطكؿ ىزيمة أنباء بمغتو  عندما التردد ىذا نبذ ما سرعاف لكنو
عبلف، معيا محالفة عقد إلى العالي الباب دفع كركسيا بريطانيا مف كؿ  الكقت في فرنسا عمى الحرب كا 

 .(2)السممية بنياتيا العالي الباب تطمئف أف سطنبكؿإ في سفيرىا عبر عبثا فرنسا فيو سعت الذم

 الدكلة بيف إسطنبكؿ في ىجكمية دفاعية محالفة عقد العالي الباب مع األكركبي التعاكف عف ضكتمخٌ 
 الطرؼ أمبلؾ بضماف فييا طرؼ كؿ تعيد، سنكات ثماني مدتيا رجب 25 في كركسيا العثمانية
 التعاكف ىدفيا ػى1213 رجب 28 في العثمانية الدكلة مع محالفة بريطانيا عقدت بالمقابؿ، اآلخر
 :(3)فييا جاء ما كأىـ، مصر مف الفرنسييف إلخراج

  .اآلخر الطرؼ أمبلؾ بضماف طرؼ كؿ تعيد -1

  .مصر مف إخراجيا حتى فرنسا ضد الحرب مكاصمة ضركرة -2

                                                             

 .92، ص91، صالحممة الفرنسية كخركج الفرنسييف مف مصرمحمكد شكرم،   1

 .151محمكد شكرم، ـ.ف، ص  2

 .311الخبلفة، صمحمد طقكش، تاريخ العثمانييف مف قياـ الدكلة إلى االنقبلب عمى   3
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 الطرؼ مكافقة دكف مف عداءاأل مع منفرد صمح إبراـ عمى اقديفالمتع الطرفيف أحد إقداـ عدـ -3

 .(1)اآلخر

 مف اليند طريؽ عمى خشيت فقد، ذلؾ مف أبعد إلى تيدؼ كانت بريطانيا أف كاهلل تعالى أعمـ كالراجح

 إال العثمانية الدكلة أمبلؾ عمى الحفاظ شيء في ييميا يكف كلـ، كفرنسا قكية دكلة قبضة في تقع أف

 ضد الثانية ةيالدكل المحالفة لتشكيؿ المعاىدتيف ىاتيف عقد ميد كىكذا، مصالحيا ذلؾ يخدـ ما بقدر

 كما شعباف 14 في إسطنبكؿ معاىدة بمقتضى الحمفاء إلى نابكلي مممكة انضمت ما سرعاف إذ فرنسا

 كحدىا ركسيا كظمت شعباف 17 في فرنسا عمى الحرب فأعمنت النمسا عمى كركسيا بريطانيا ضغطت

 .(2)المحالفة ىذه نطاؽ خارج

 ألقى ثـ، فرنسا بتصرؼ فيو ندد منشكرا ػى 1214 عاـ اآلخر ربيع 8 في العثماني السمطاف كأصدر

 في العمؿ ىذا ككاف السجف في بو كزج ركفاف كيدعى إسطنبكؿ في الفرنسي السفير عمى القبض

 .(3)الحرب إعبلف بمثابة العثمانية الدبمكماسية عرؼ

 :الشاـ بالد في الحرب

 في بكنابرت نابميكف بدأ، كالمصرييف العثمانية الدكلة بيف شرخ إحداث إلى الرامية سياستو لفشؿ نتيجة

 الفرنسييف لمجيء المباشر السبب أف يعمميـ، كألبانيا كعكا دمشؽ كالة إلى فكتب، جديدة سياسة تنفيذ

قامة السمطاف طاعة عف امتنعكا الذيف المماليؾ معاقبة في رغبتيـ مصر إلى  الباب مع كدية عبلقات كا 

 قكل مكاجية نفسو الكقت في عميو ككاف، ذلؾ رفضكا ىؤالء إف إال معو التعاكف منيـ كطمب، العالي

 تضاءلت الحرب الدكلة ىذه بدخكؿ إذ العثمانية الدكلة عداء إلى باإلضافة أكركبا في الثبلثي التحالؼ

 مستبقا الشاـ ببلد إلى حممة إرساؿ كىك األصغر اليدؼ بيا كاستبدؿ، اليند إلى حممة اذفإن في أحبلمو

                                                             

 .123، صـ.سمحمكد شكرم،   1

 .54ىربرت فيشر، أصكؿ التاريخ األكركبي الحديث، ص  2

 .243الميراآلم إسماعيؿ سرىنؾ، تاريخ الدكلة العثمانية، ص  3
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 يبدأ أف قبؿ الشاـ ببلد غزك بضركرة أقنعتو عديدة أسبابا أف كالكاقع .(1)الشماؿ مف ينتظره الذم اليجكـ

 إسطنبكؿ في مساعييا أخفقت أف منذ، الفرنسية الحككمة بعثت فقد، مصر في عميو اليجكـ أعداؤه

 نابميكف إلى تعميمات، بمضايقتيا األكركبي التكتؿ كقاـ، كمصر فرنسا بيف المكاصبلت قطعت أف كبعد

 :الثبلثة الخيارات أحد تنفيذ خيرتو بكنابرت

 .عميو العثماني اليجكـ صد مف يمكنو بشكؿ فييا مركزه كدعـ مصر في البقاء -1

 بيدؼ معو لمتعاكف استعداد كعمى، إنكمترا ضد متكثبا شعبا ىناؾ يجد حيث اليند نحك التقدـ -2

 .الببلد تمؾ في اإلنكميزية السيطرة دعائـ تقكيض

 .(2)ييدده الذم العدك عممية بذلؾ فيسبؽ، إسطنبكؿ إلى برا الزحؼ -3

، الجزار باشا كأحمد بؾ إبراىيـ بقيادة، عثماني جيش تقدـ عف أنباء بكنابرت نابميكف بمغ قد ككاف

 بالعمميات الخاصة أكامره فأصدر، العريش قمعة عمى األخير ىذا كسيطرة، المصرية الحدكد باتجاه

 إلى كتب ثـ كيافا كالمد كالرممة كغزة يكنس كخاف العريش عمى الفرنسي الجيش كسيطر، (3)العسكرية

 إلييـ كاالنضماـ الفرنسييف مع سبلـ في كالعيش، القتاؿ كقؼ إلى يدعكه عكا كالي الجزار باشا أحمد

 .(4)كالمماليؾ اإلنكميز أعدائيـ ضد

 الزحؼ استئناؼ كشؾ عمى الجيش فيو كاف الذم الكقت في جنكده بيف الكباء تفشى أف حدث لكف

 طريقو يشؽ مضى نابميكف لكف، قكتو إضعاؼ إلى الجند في المرض تفشي ازدياد  فأدل، عكا نحك

قائد األسطكؿ  سميث سدني السير قاـ كقد، شكاؿ شير في مركزا حصارا عمييا كضرب عكا إلى

                                                             

 .54، صـ.فالميراآلم إسماعيؿ سرىنؾ،   1

 .125، ص124محمكد شكرم، الحممة الفرنسية كخركج الفرنسييف مف مصر، ص  2

 .73صػ  66المعمـ نقكال الترؾ، ذكر تممؾ جميكر الفرنساكية األقطار المصرية كالببلد الشامية، ص  3

 .59المعمـ نقكال الترؾ، ـ.ف، ص  4
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 مضايقة في كبير أثر الجزار باشا أحمد ليقظة ككاف بسفنو المحاصرة المدينة مساعدةب اإلنجميزم 

 .(1)النياية في بكنابرت نابميكف ىزيمة كتحققت، الفرنسييف

 باتجاه ركدس في المجتمع الحمفاء جيش تقدـ خبر عكا حصاره أثناء بكنابرت نابميكف إلى كصؿ

 في عثمانية عمارة كأف، فرنسا ضد أكركبية حرب نار أشعمكا اإلنكميز بأف عمـ كما الشامية السكاحؿ

 فرنسا حككمة كأف، منيا الفرنسييف كأخرج ككرفك جزيرة احتؿ الركسي األسطكؿ كأف، مصر إلى طريقيا

 في فشؿ قد ككاف، عميو تآمركا الذيف الفرنسييف القادة بعض سياسة بفعؿ اإلمدادات عنو قطعت

، دمشؽ في زادة كمراد، صيدا في العمر ظاىر عباس الشيخ أمثاؿ المحمييف الزعماء بعض استمالة

 .(2)لبناف أمير الشيابي بشير كاألمير

 في مصر إلى كالعكدة، يكما كستيف أربعة بعد عكا عف الحصار فؾٌ  الفرنسي القائد قرر األسباب ليذه

 المدينة لمساعدة دمشؽ مف خرج عثماني جيش عمى تغمب أنو مف الرغـ عمى الحجة ذم شير

 في، مصر إلى أرسؿ عثماني جيش عمى القضاء مف مكنو ما القكة مف لو بقي كقد، (3)المحاصرة

 إلى يؤد لـ االنتصار ىذا أف كيبدك (4) قائده كأسر ػى1214 صفر 21 في البرية قير أبي معركة

، أكركبا مف تتكالى المزعجة األنباء أخذت الكقت ىذا في إذ حقيقيا تحسينا الحممة نجاح فرص تحسيف

 مصر يغادر أف األفضؿ مف نابميكف فرأل، قاسية ىزائـ كتتكبد، جديدا ائتبلفا تكاجو فرنسا أضحت فقد

 .(5)فرنسا كلمصمحة لمصمحتو

                                                             

 .76، صـ.فالمعمـ نقكال الترؾ،   1

 .93، 84، 89، 3/78الجبرتي، عجائب اآلثار في التراجـ كاألخبار،   2

 .3/117الجبرتي، ـ.ف،   3

ػ  91،  ص89ػ 88، صذكر تممؾ جميكر الفرنساكية األقطار المصرية كالببلد الشامية المعمـ نقكال الترؾ،   4
 .93ص

 .314محمد طقكش، تاريخ العثمانييف مف قياـ الدكلة إلى االنقبلب عمى الخبلفة، ص  5
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 :مصر مف الفرنسييف خروج

 الفرنسي الجيش تاركا، قكاتو بعض مع األكؿ ربيع 21 في اإلسكندرية مف سرا بكنابرت نابميكف أبحر

 الذم العدد كأف، كالطاعكف الحركب بفعؿ كثيرا تضاءؿ قد الفرنسييف الجنكد عدد ككاف، (1) مصر في

 فشعر، الداخؿ في األمف عمى كالمحافظة، الصالحية طريؽ كحفظ، السكاحؿ لحماية يكفي ال ـمني بقي

 .(2)عاتقو عمى بكنابرت ألقاىا التي التبعة بثقؿ كميبر

 إلى الكصكؿ أجؿ مف العثمانييف مع التفاكض إلى السعيب الفكر عمى قائد الجيش الفرنسي بدأ لذلؾ

 ليـ يتسنى حتى التفاكض بفكرة العثمانيكف رحب كقد، (3)مصر مف الفرنسييف لخركج مناسبة شركط

 مع عنيفة حرب غمار خكض مصمحتيـ مف يكف لـ أنو إلى باإلضافة، الدكلة حظيرة إلى مصر إعادة

 كتدخؿ، سمطانيـ عمى الجزار باشا أحمد كخركج، جيكشيـ نظاـ اختبلؿ بفعؿ مصر في الفرنسييف

 ىذه أماـ العثمانيكف كأضحى، العثمانية المياه عباب يمخر الركسي األسطكؿ راح حيث، البحرم ركسيا

 آخر إقميـ أم أك بمصر ىتماـاال بالتالي كتضاءؿ المضائؽ تحصيف يفضمكف كالصعكبات األخطار

 .(4)الدكلة أقاليـ مف

 انسحاب كيفية حددت التي ػى1214 رجب 27 في العريش اتفاقية تكقيع عف المفاكضات تمخضت

 تحت العالي الباب يضعيا سفف عمى، منقكالتو كجميع كعتاده بسبلحو، مصر مف الفرنسي الجيش

 العالي الباب قياـ عدـ حاؿ في لمتجديد قابمة االتفاؽ تكقيع تاريخ مف بدءا أشير ثبلثة مدة في تصرفو

 .(5)المدة ىذه نياية قبؿ لمنقؿ البلزمة السفف بتجييز

                                                             

 .97الشامية، صالمعمـ نقكال الترؾ، ذكر تممؾ جميكر الفرنساكية األقطار المصرية كالببلد   1

 .428، ص427ىنرم لكرنس، الحممة الفرنسية في مصر، ص  2

 .443ػ  441ىنرم لكرنس، ـ.ف، ص  3

 .314محمد طقكش، تاريخ العثمانييف مف قياـ الدكلة إلى االنقبلب عمى الخبلفة، ص  4

 .315محمد طقكش، ـ.ف، ص  5
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 أم مف مخاكفيا تبددت أف بعد االتفاقية ىذه رفضت، القضية ىذه في الثالث الطرؼ كىي إنجمترا لكف
 حيث فرنسا إلى الشرؽ جيش عكدة خطكرة كأدركت، اليند في ممتمكاتيا عمى محتمؿ فرنسي خطر
 مف الفرنسي الجيش استسبلـ عمى أصرت لذلؾ، األكركبي التحالؼ عمى خطرا ذلؾ يشكؿ أف يمكف
 بجيش كاصطدـ المقاكمة كفضؿ سبلحو تسميـ رفض الفرنسي القائد أف كيبدك، (1)شرط أك قيد دكف

 مصر إلى أرسؿ قد الجيش ىذا ككاف، عميو كانتصر ىميكبكلس معركة في المطرية عند عثماني
 .(2)العريش التفاقية كفقا الفرنسييف مف الستبلميا

 كتمكنا منيا الفرنسييف إلخراج مصر عمى مشترؾ بيجكـ لمقياـ ت بريطانيا كالدكلة العثمانيةتعاكنقد  ك

 استسممت التي القاىرة نحك زحفا ثـ ػى1215 شكاؿ في اإلسكندرية معركة في منك عمى االنتصار مف

 بذلؾ فانتيت ػى1216 اآلخر ربيع 22 يف سفنيا عمى الفرنسييف إجبلء عمى نكمتراإ كعممت حاميتيا

 .(3)العثماني الحكـ حظيرة إلى مصر كعادت الحرب

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .1/146العربي، إميؿ خكرم كعادؿ إسماعيؿ، السياسة الدكلية في الشرؽ   1

 .298-197ينظر: محمكد شكرم، الحممة الفرنسية كخركج الفرنسييف مف مصر، ص  2

 .317محمد طقكش، تاريخ العثمانييف مف قياـ الدكلة إلى االنقبلب عمى الخبلفة، ص  3
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  :عمييا والقضاء العثمانية الخالفة سقاطإ :الثاني المطمب

، فريقياا  ك  كأكركبا آسيا قارات مف كبيرا جانبا شممت حتى قكتيا أكج في العثمانية الدكلة رقعة اتسعت

 كعظمة اإلسبلـ سماحة تمثؿ، حية صادقة أمثمة أكركبا في لمنصارل األتراؾ المسممكف قدـ كلقد

 في القادة كبار منيـ كصار بو كاعتزكا، اإلسبلـ في الدخكؿ عمى منيـ الكثيركف أقبؿ ليذا، المسمميف

، العثمانييف لطرد المتكررة الصميبية التحالفات تعقد كجعميا، أكركبا أزعج الذم األمر، المسمميف جيش

 ضركرة حينذاؾ تعني كانت التي الشرقية المسألة باسـ عرؼ ما األكربية السياسة عالـ في فظير

يقاؼ العثمانييف خطر لمكاجية النصرانية أكركبا تكاتؼ   .(1)الجارؼ فتكحيـ تيار كا 

 عنيي كأصبح الشرقية المسألة مفيكـ غيرت الكىف العثمانية الدكلة فييـ بما المسمميف أصاب أف كبعد
 ممتمكاتيـ تقسيـ ثـ، األكركبي الميداف ىذا في ممتمكاتيـ كتقسيـ أكركبا مف العثمانييف طرد ضركرة
 مف القيصرية ركسيا ككانت، المريض الرجؿ باسـ العثمانية لمدكلة األكركبية التسمية كخرجت جميعا
 بالسبلح مدىـتك ، العثماني الحكـ عمى لبيـؤ كت البمقاف دكؿ بيف الفتف تبث راحت التي الدكؿ أكؿ

 لممسألة حبل قترحا أف فرنسا كتاب بأحد التعصب حدٌ  كبمغ، المسمميف حكـ مف التخمص بدعكل
 متحؼ إلى عظامو كنقؿصمى اهلل عميو كسمـ  اهلل رسكؿ قبر كنبش المسمميف عمى بالقضاء اإلسبلمية

 .جميعا اهلل كلعنيـ، كااله مف كيد هيد شمت، (2)بباريس المكفر

 الزعامة عمى القائمة شخصيتو تككيف الحميد عبد لمسمطاف لتييئ اإلسبلمية الجامعة فكرة ءتكجا
 فكرة نفسو في قكت قد كاجيتو التي كاألزمات برليف مؤتمر أف شؾ كال، اإلسبلمي كالفكر كاالنفراد
 :يمي ما األزمات ىذه أبرز مف ككاف، اإلسبلمية الجامعة

 باسـ المعركؼ المرسكـ الحميد عبد السمطاف أصدر كقد، الدكلة عمى مترتب كديف مالية أزمة -1
 الدكلة مالية عمى أشرؼ الذم العاـ العثماني الديف صندكؽ بإنشاء قضى الذم ـ1881 محـر مرسكـ
  .ديكنيا لسداد

                                                             

 .131فرغمي اليريدم، حاضر العالـ اإلسبلمي، ص  1

 .98، 2/97لمعاصرة، جميؿ المصرم، حاضر العالـ اإلسبلمي كقضاياه ا  2
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 .العثمانية مقدكنيا في كاليكناف بمغاريا طمع بسبب المقدكنية األزمة -2

  .لتكنس فرنسا احتبلؿ إلى أدت التي التكنسية زمةألا  -3

 في أسيـ أنو حتى، دستكر لمصر يككف أف يكره السمطاف ككاف مصر في الدستكرية األزمة  -4

 .ـ1882 عاـ مصر بريطانيا كاحتمت العرابية الثكرة إغراؽ

 إيصاؿ مف ألمانيا لمنع الصباح مبارؾ مع اتفاقيـ بعقد نجميزاإل أثارىا التي الككيتية األزمة -5
 .الخميج إلى بغداد حديد خط

نما الحميد عبد السمطاف ابتداع مف اإلسبلمية الجامعة كليست  األفغاني الديف جماؿ كرس دعكة ىي كا 
 كاىتـ، األكركبي التغمغؿ الحميد عبد قاكـ كقد، دستكرم إسبلمي حكـ قياـ إلى تيدؼ لكي، ليا نفسو
 يرفض كاف أنو إال، األكركبي الفكر كمقاكمة اإلسبلمي بالحكـ تيتـ التي اإلسبلمية الجامعة بفكرة

 الرحمف عبد ككاف، نفسيا الببلد داخؿ مف معارضة قكل خمؽ مما الفكرة ليذه الدستكرم االتجاه
 الدكلة تقكيض عمى يعمؿ أف دكف، مصر مف السمطاف ضد عممكا الذيف الرافضيف مف الككاكبي
 .(1)العثمانية لمدكلة تقكيضا الككاكبي حركة في يركف فكانكا مصر في نجميزاإل أما، العثمانية

 كاعتناقو الداخؿ في اإلسبلـ إزاء الشعبية الثاني الحميد عبد اتجاىات أف نجد العشريف القرف أكائؿ كفي
 التفكؾ في اآلخذة اإلمبراطكرية إلحياء كافية غير كانت بالخارج اإلسبلمية الجامعة لفكرة

 اإلمبراطكرية مف األكركبية بالمناطؽ العاممكف الجيش ضباط أرغـ ـ1908 عاـ كفي، كاالضمحبلؿ
 أف أمؿ عمى السمطة عف أبعدكه التالي العاـ كفي، ـ1876 دستكر إعادة عمى الثاني الحميد عبد

 القكات بتحريؾ قامكا حيث، مريضة ظمت أنيا إال المتدىكرة اإلمبراطكرية صحة مف ذلؾ يحسف
، ذلؾ تقر اإلسبلـ شيخ مف فتكل كاستصدركا الحميد عبد السمطاف بخمع كقامكا سالكنيؾ مف العسكرية
 عناصر بتعييف بدكره قاـ كالذم، بأيدييـ ألعكبة أصبح الذم محمو ليحؿ رشاد محمد السمطاف كتعييف
 أكد كمما، (2)الدكلة في أخرل مناصب إلى باإلضافة الجيش أركافك  كالداخمية المالية في ييكدية

                                                             

 .165صػ  163العصر الحديث، ص –عبد العزيز نكار، تاريخ الشعكب اإلسبلمية  ينظر:   1

 .168زكريا بيكمي، قراءة إسبلمية في تاريخ الدكلة العثمانية، ص  2
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 األراضي فقداف عف أسفرت كالتي ـ1912 عاـ نشبت التي الحرب تمؾ كتدىكرىا اإلمبراطكرية ضعؼ
 تقمصت كبالتالي، ـ1911 عاـ التركية اإليطالية الحرب في ليبيا فقداف عمى عبلكة المتبقية األكركبية
 .(1)العثمانية اإلمبراطكرية مساحة

 كالمتآمريف الجكاسيس استغبلؿ العثمانية اإلسبلمية الخبلفة دكلة انييار أسباب مف أف البعض كيرل

، الخبلفة عاصمة في حساسة مناصب إلى الكصكؿ في منيـ كثير كنجاح، الدينية الحرية لمناخ

سقاط الدكلة أركاف تقكيض السابقة العكامؿ جانب إلى كاستطاعكا  أقطارىا كتفكيؾ اإلسبلمية الخبلفة كا 

 .(2)أكركبا دكؿ لحساب

 يقبؿ لـ الذم الحميد عبد السمطاف عمى القضاء استطاعكا(3)الدكنمة ييكد أف أيضا األسباب كمف

 الخبلفة إلى ضربة  تكجيو استطاعكا كأخيرا، الشديد اإلغراء رغـ لمييكد فمسطيف مف شيء عف التنازؿ

 ىـ أكركبا عكاصـ في اإلسبلمية الخبلفة بيع بمؤامرة قامكا الذيف ألف، المسمميف قكل كتفتيت اإلسبلمية

 لكزاف مدينة في عقد الذم الصمح مؤتمر في كاضحا ذلؾ ظير كقد، كالترقي االتحاد جماعة

 الكفد رئيس" صك قرة" باسـ المعركؼ الييكدم ناحكـ الحاخاـ مف كؿ فيو تركيا مثؿ فقد، السكيسرية

 كعصمت نكر رضا مف كؿ العضكية كيشاركو عزلو قرار الحميد عبد لمسمطاف قدـ الذم نفسو كىك

 مؤتمر في تركيا عممانية أعمف الذم ىك بأنو كذكرياتي حياتي كتابو في نكر رضا كيعترؼ، اينكنك

ذا الدكلة عف الديف انفصؿ كقد "عممانية تركيا أصبحت لقد" :بقكلو الصمح  سنقكـ فإننا الصمح تـ كا 

 . (4)المدنية القكانيف بكضع

 ذلؾ كجاء، ـ1914 أكتكبر في األكلى العالمية الحرب خبلؿ ألمانيا إلى تركيا انضمت حاؿ كؿ عمى

 كانتيت. األتراؾ الشباف :باسـ يعرفكف كانكا الذيف سطنبكؿإب العسكرييف لمقادة األلماف لتشجيع نتيجة

                                                             

 .198دليب ىيرك، األصكلية اإلسبلمية في العصر الحديث، ص  1

 .196طريؽ مشركع حضارم قكمي، ص محمد المرشدم، عركبة مصر كأقباطيا عمى  2

 .(59ص مشتقة مف الدكمنيؾ كمعناه المرتد)محمكد شاكر، العالـ اإلسبلمي كمحاكلة السيطرة عميو، الدكنمة:  3

 .299رأفت الشيخ كمحمد عبد العزيز، آسيا في التاريخ الحديث كالمعاصر، ص  4
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 إمبراطكرية آخر انتياء يعني الحدث ىذا ككاف، منكرة ىزيمة األتراؾ بيزيمة سنكات أربع دبع الحرب

 .(1)العالمي اإلسبلمي لممجتمع ىائمة كصدمة قاسية تجربة بمثابة ذلؾ ككاف إسبلمية

 كاف بينما، المنتصريف لمحمفاء التابعة االحتبلؿ قكات مع اسطنبكؿ في السادس محمد السمطاف تعاكف

 الكطنية الجمعية بإنشاء كقامكا، ذلؾ يعارضكف أتاتكرؾ كماؿ مصطفى بقيادة الكطنيكف األتراؾ

 قكات طرد في نجح عندما الجماىير بيف كماؿ مصطفى شعبية كتصاعدت، أنقرة في الكبرل العمكمية

 نكفمبر في أكامره كماؿ مصطفى كأصدر، ـ1921 أغسطس في تركيا مف اليكنانييف االحتبلؿ

 عمى أبقى أنو إال، الكبرل العمكمية الكطنية الجمعية محميا تحؿ بحيث السمطنة بإلغاء ـ1922

 . (2)ديني منصب نياإ حيث مف الخبلفة

 كبيف بينيـ باعدت طكرانية قكمية سياسات تباعاب االتحاديكف قاـ المرحمة ىذه في أنو بالذكر الجدير
 رمزا فجعمكه الخميفة بإضعاؼ قامكا أنيـ كما، كغيرىـ كألباف عرب مف المسمميف مف الدكلة عناصر

 مخططاتيـ كراء كانساقكا، دكلتيـ في الطامعة األكركبية لمقكل مكنكا ككذلؾ ،أيدييـ في بأسير أشبو
، (3)كقمقيا أكركبا خكؼ كمصدر، كقكتيـ المسمميف كحدة مصدر العثمانية الخبلفة إزالة إلى الرامية
، الخميفة عزؿ كأعمنكا، سطنبكؿإ العاصمة عمى( االتحاديكف) الكماليكف سيطر حينما كاضحا ذاى كيبدك

 مف مجردا خميفة الحميد عبد األمير العيد كلي كعيف، الدكلة عف الديف فصؿ أتاتكرؾ أعمف ثـ
 .(4)ستانةاأل في يقيـ، السمطة

 مجد الستعادة بنفسو يغامر مكافحا بطبل الناس نظر في ظير الذم 5أتاتكرؾ كماؿ مصطفى عف أما
 يمبث لـ الخطباء بو كأشاد الشعراء كمدحو الغازم لقب عميو كأطمؽ اإلسبلمي العالـ بو كابتيج، الخبلفة

 إلغاء أف رأت التي إنجمترا كخاصة، كالنصارل الييكد مف اإلسبلـ ألعداء صنيعة حقيقتو عمى ظير أف
                                                             

 .135فرغمي اليريدم، حاضر العالـ اإلسبلمي، ص  1

 .199، ص198ىيرك، األصكلية اإلسبلمية في العصر الحديث، صدليب   2

 .44، ص43تاج السر حراف، حاضر العالـ اإلسبلمي، ص  3

جماؿ عبد اليادم كآخركف، مصر بيف الخبلفة العثمانية كاالحتبلؿ اإلنجميزم مف عيد محمد عمي كحتى عيد   4
 .163محمد تكفيؽ، ص

حيث يسنب إليو الفضؿ في ألغاء الخبلفة العثمانية ،كتحكيـ القكانيف الغربية العممانية في تركياق في سالكنيؾ ،  1299كلد سنة          5  
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عطائو ؿبط اصطناع دكف يتـ أف يمكف ال ذلؾ فأك ، الييف باألمر ليس الخبلفة  عظيمة صكرة كا 
ظيار  مؤامرة نياأ كاضحا بات كقد، (1)يديو عمى تجرم المعجزات ككأف كتصكيره،  حكلو ىالة كا 
 تنفيذ عمى ليقكـ، اإلسبلمية األمة ليذه ينتسب كاحدا المتآمركف اختار حينما ؛اإلسبلـ أمة ضد صميبية
 عقد إلى فدعا .(2)زعيما يكف كلـ خائف مجرد إال يكف لـ الذم أتاتكرؾ فاختاركا، األعداء أىداؼ
 ثبلثمائة أعضائيا كعدد، ـ1920 أبريؿ 23 في افتتحت حيث، أنقرة في الكبرل الكطنية الجمعية
 رئيسا نفسو الكقت في اختارتو كما، ليا رئيسا كماؿ مصطفى الجمعية ىذه انتخبت كقد، كخمسكف
 إثر األناضكؿ إلى سالكنيؾ مف ىاجركا الذيف بالييكد تأثر كقد (3)اإلدارم كمجمسيا التنفيذية لمجنتيا
 اجتاحت التي الثقافية الثكرة في كانغمسكا تقريبا تركيا أنحاء سائر في كتكزعكا ـ1923 لكزاف معاىدة
 مف كجزء أتاتكرؾ كماؿ فرضيا عندما بالبلتينية كاستبداليا العربية األبجدية ترؾ عنيا كنتج، تركيا
 أبرز ظير الييكدية لمدكنمة المثقفة الطبقة كمف، جتماعيةكاال السياسية اإلصبلحات في جذريةال تدابيره
 .(4)الثكرة ىذه زعماء كأنشط

 كؿ عمى فييا كسيطركا سطنبكؿإ كالطمياف كالفرنسيكف اإلنجميز احتؿ حينما مكقؼ لممصرييف ككاف

 1923 عاـ كفي، سطنبكؿإ لمصير حزنا المصرييف قمكب كامتؤلت، سجينا الخميفة أصبح حتى شيء

 رئيس أكؿ أتاتكرؾ كماؿ مصطفى كانتخبت تركيا في الجميكرية قياـ، التركية الكطنية الجمعية أعمنت

 مف بدال، خميفة العزيز عبد السمطاف بف المجيد عبد فاختير بالخبلفة مؤقتا باالحتفاظ كتظاىر، ليا

 في كانت التي الخبلفة إلغاء كىي لمغرب ىدية أعظـ أتاتكرؾ قدـ ـ1924 عاـ كفي، السادس محمد

 الغزك مكاجية في ليـ خاصة قكة بحسبانيا الكثيقة كالرابطة الصمة عقدة جميعا المسمميف اعتبار

 بيذه لو معترفا دينيا زعيما أف كماؿ مصطفى أدرؾ ما كسرعاف، (5)الشيكعي ثـ كالصييكني الغربي

                                                             

 .111، 1/112جميؿ المصرم، حاضر العالـ اإلسبلمي كقضاياه المعاصرة،   1

عيد مصر بيف الخبلفة العثمانية كاالحتبلؿ اإلنجميزم مف عيد محمد عمي كحتى جماؿ عبد اليادم كآخركف،   2
 .163، صمحمد تكفيؽ

 .5/7كارؿ برككمماف، تاريخ الشعكب اإلسبلمية،   3

 .69محمكد شاكر، العالـ اإلسبلمي كمحاكلة السيطرة عميو، ص  4

 .113، 1/112جميؿ المصرم، حاضر العالـ اإلسبلمي كقضاياه المعاصرة،   5
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 أتاتكرؾ ككطف، اآلماؿ عندىا تمتقي التي الدائرة نقطة يصبح بأف خميؽ كمو اإلسبلمي العالـ في الصفة

 .(1)األكركبية الحضارة طريؽ في أنشأىا التي بالدكلة يسير أف عمى النفس

 كالعمؿ اإلسبلمية العقيدة كتيذيب بتطيير تقكـ أف الكبرل الكطنية الجمعية مف طمب أتاتكرؾ أف كما
 بذلؾ كانتيى، عديدة قركف منذ عميو اعتادت الذم الكضع كىك سياسية كأداة كضعيا مف إنقاذىا عمى

  اإلسبلمي العالـ في ركحية أزمة ذلؾ عف كنجـ، عاما 1292 مدل عمى استمر الذم الخبلفة أسمكب
 .(2)أتاتكرؾ قيادة تحت عممانيا عسكريا خطا تتبع تركيا كأصبحت، تركيا خارج

 تركيا عمى عمقكا الذيف اليند مسممي لدل كبخاصة، السكء شديد صدل الخبلفة إللغاء كاف أنو كالكاقع
 عندما كماؿ مصطفى أف بالذكر كالجدير، (3)البريطاني االستعمار مف الخبلص في آماليـ الحديثة
 عمى فرضت التي ـ1923 لكزاف اتفاقية عميو نصت، لو مرسكما غربيا مخططا ينفذ كاف الخبلفة ألغى
 :(4)كىي، األربع لكزاف بشركط معركفة لمصمح شركطا تركيا

 .باإلسبلـ لتركيا صمة كؿ قطع -1

 .تاما إلغاء اإلسبلمية الخبلفة إلغاء -2

خراج، أمبلكو كمصادرة الببلد مف العثماني الخميفة إخراج -3  المسمميف مف الخبلفة أنصار كا 
 .ليا المتحمسيف

 .اإلسبلمية الشريعة عمى القائـ تركيا دستكر مف بدال مدني دستكر اتخاذ -4

 الذيف، الصييكنية كرائو كمف الصميبي الغرب مف مدفكع صميبي مأجكر أتاتكرؾ أف سبؽ مما كيبدك
 بؿ، اتركتي كتكزيع العثمانية دكلةال عمى كالقضاء، اإلسبلمي الزحؼ لكقؼ كأركاحيـ أمكاليـ كضعكا

                                                             

 .5/23، ـ.سكارؿ برككمماف،   1

 .199في العصر الحديث، صدليب ىيرك، األصكلية اإلسبلمية   2

 .5/14، تاريخ الشعكب اإلسبلميةكارؿ برككمماف،   3

 .114، 1/113، حاضر العالـ اإلسبلمي كقضاياه المعاصرةجميؿ المصرم،   4
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 يعممكف فإنيـ، حدكدىا داخؿ قامت إف ألنيا، اإلسبلـ دكلة بقياـ أخرل مرة السماح عدـ ذلؾ مف كأكثر
 .(1)اإلسبلـ لدكلة قياـ أم يحاربكف فإنيـ ثـ كمف، القمقـ داخؿ طكيبل يظؿ لف المارد أف

 أك، العمماني مخططو أماـ الكقكؼ حاكلت التي تركيا في الدينية الحركات قمع عمى أتاتكرؾ كعمؿ

 بإعادة لتنادم كياتر  في قامت التي سعيد الشيخ حركة مع ذلؾ فعؿ، جديد مف الخبلفة إعادة حاكلت

 كردية حركة بأنيا أتاتكرؾ كأعمف، يدىا في تسقط أنقرة العاصمة ككادت، الجميكرية كسقكط، الخبلفة

 كاستطاع ، منيـ حررت ثـ بكر ديار أيدييـ في سقطت أف بعد خاصة كردية دكلة إقامة إلى تيدؼ

 مميكف نصؼ مف أكثر خبلليا استشيد رىيبة مذابح كبعد 1925 عاـ طيمة حمبلت بعد عمييا القضاء

 .(2)أنقرة في كأعدـ األسر في سعيد الشيخ ككقع العثمانية الخبلفة عف دفاعا سقطكا مسمـ

 ليا حدد الجمعة خطبة كحتى فييا الكعاظ كعدد المساجد عدد تحديد خبلؿ مف اإلسبلـ حارب كما

 ألغيت ثـ، كغيرىا كاالقتصادية الزراعية الحككمة لسياسات كالثناء بالمدح تتعرض كأف، مكضكعاتيا

 ، الميبلدم بالتقكيـ اليجرم التقكيـ كاستبدؿ، الكضعي المدني القانكف محميا كحؿ اإلسبلمية الشريعة

 القبعة بمبس فأمر، كلباسيـ الناس زمٌ  في كتدخؿ، األحد إلى الجمعة مف الرسمية العطمة يكـ كغير

 بعد بالسفكر التركية المسممة المرأة كأمر، (الطربكش) العثماني الرأس زم مف بدال باألكركبييف متشبيا

 كبذلؾ، اإلسبلمي كتراثيا بماضييا تركيا صمة قطع ذلؾ كؿ في محاكال، اإلسبلمي الحجاب ألغى أف

 يعدك ال محدكد ضيؽ نطاؽ في انحصر بؿ، أتاتكرؾ عيد في الحياة أساس اإلسبلمي الديف يصبح لـ

 جيؿ إيجاد ضعافوا  ك  اإلسبلمي الديف إىماؿ عمى كترتب، المثقفة الطبقة لدل شخصية عقيدة يككف أف

 .(3)األخبلقية بالقيـ ييتـ ال جديد

 تحسب العالمية القكل كانت التي الدكلة غابت لقد الغياب؟ ليذا أثر مف فيؿ األفؽ مف الخبلفة غابت

 فمسطيف إلى ليـ سبيؿ ال أنو كتأكدكا الييكد عرؼ التي الدكلة، كمرضيا ضعفيا رغـ حساب ألؼ ليا

                                                             

 .17-5/15، ـ.سينظر: كارؿ برككمماف،   1

 .139فرغمي اليريدم، حاضر العالـ اإلسبلمي، ص   2

 .216سيا في التاريخ الحديث كالمعاصر، صرأفت الشيخ كمحمد عبد العزيز، آ  3
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 قياميا قبؿ بو صرح البركتكككالت نشر الذم أحد العمماء الركس بو صرح ما كىك، بتحطيميا إال

 إلى طريقيا في ستانةباأل تمر أف بد ال الييكدية ألفعىا إف" :قاؿ حيف سنة خمسيف بحكالي

 .(1)"فمسطيف

 كترتب، الغربية المظاىر محميا لتحؿ اإلسبلمية المظاىر كبيف الشعب بيف التباعدب الخبلفة غابت

 الديف أف كالكاقع، اإلسبلـ يرعاىا كاف التي العميا يةقاألخبل بالقيـ ييتـ ال جديد جيؿ إيجاد ذلؾ عمى

 المغة بعد الثاني الركف أنو عمى يستند كجكده كأف، خاصة بصفة الراقية الطبقة نفكس عمى تأثيره فقد

 .(2)التركية القكمية كياف في

 ليبيا ثـ كتكنس مصر احتبلؿ أف نذكر كلعمنا، حينذاؾ الكبرل اإلسبلمية النكبة ىك الخبلفة إلغاء ككاف

 كاعتبر، الصميبية الحركب منذ اإلسبلمي كالعالـ الغرب بيف العبلقة إطار في إليو نظر قد كالمغرب

 الفرنسييف بيف المكاجيات اعتبرت مثمما، اإلسبلمية الديار عمى الصميبية لميجمة متجددة مكجة

سبلمية عربية نكبة سكريا احتبلؿ ثـ ميسمكف في كالسكرييف  الدكلة دعائـ كتثبتت الخبلفة غابت، (3)كا 

 الحضارة ليدـ، ىدـ معكؿ كتككف، ظيرىا كراء اإلسبلـ كتنبذ كالمسمميف اإلسبلـ لتحارب العممانية

 كآسيا أفريقيا في العربية الدكؿ بو كنعني ػ المريض أكركبا رجؿ جسـػ  جسميا يتحكؿ ثـ اإلسبلمية

 بنائيا ليدـ تركيا تركة لتقتسـ، االستعمارية دكؿمل غنيمة إلى يتحكؿ المسممة األكركبية كالدكؿ

 البريطانية السفارة في مكظفا ككنو عف حاكميا يزيد ال أنظمة إلى المسممة أنظمتيا كلتحكؿ، اإلسبلمي

 صرح ليدـ مخططو تنفيذ مف الصميبي الغرب تمكف كبذلؾ، رئيس أك أمير برتبة غيرىا أك الفرنسية أك

 .(4)بخبث كدىاء اإلسبلـ

                                                             

 53عمي جريشة، حاضر العالـ اإلسبلمي، ص  1

 216رأفت الشيخ كمحمد عبد العزيز، آسيا في التاريخ الحديث كالمعاصر، ص  2

 12عبد اهلل األشعؿ، المسممكف كالنظاـ العالمي، ص  3

 31في الببلد اإلسبلمية، ص االستعماريكسؼ البدرم، بصمات   4
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 :اإلسالمية البالد تقسيـ مؤتمرات المطمب الثالث: 

 الحدكد كفرض، اإلسبلمية األمة تقسيـ تضمنت التي كاالتفاقيات المؤتمرات بعض استعراض مف البد
 :بينيا فيما

 :كامبؿ مؤتمر

 سمي الذمػ  كزرائيا رئيس مف بطمب بريطانيا في عقد الذم ـ1905 سنة بانرماف كامبؿ مؤتمر ففي
 كمعالجة البريطانية اإلمبراطكرية عمى لمحفاظ مشيكرة بكثيقة المؤتمر ىذا خرج ػ باسمو المؤتمر
 المنطقة الكثيقة؛ ىذه إليو أشارت مما فكاف، المستقبؿ في ليا تتعرض أف يمكف التي األخطار
 مف كفييا ، كالرجاؿ الماؿ مستكدع كأنيا، الكاحدة األمة خصائص تجمع سياسية ككحدة الجغرافية
 دكؿ امتمكتيا إذا، اإلمبراطكريات كتبيد القكل تقير المنطقة ىذه في تقكـ لدكلة تييئ التي الكنكز

 كشرذمتيا المنطقة ىذه بتجزئة التقرير أكصى كلذلؾ، الدكلة ىذه كجو في لمكقكؼ سبيؿ فبل، إسبلمية
 ما يقطف كاحدان  شعبان  ىناؾ إف: "يقكؿ تقريران  كامبؿ المكرد كتب كقد، (1)متصارعة ككطنيات قكميات إلى
 كأرضو، مشتركة كآمالو، كاحدة كثقافتو، كاحدة كقبمتو، كاحد كدينو، كاحدة لغتو المحيط إلى الخميج بيف

، (2)"العمبلؽ استيقظ إذا غدان  لنا يحدث فماذا، يتمممؿ بدأ كلكنو، أيدينا قبضة في اليكـ كىك، متصمة
 .الكاحدة العقيدة صاحبة الكاحدة األمة ىذه لتفتيت المؤامرات كحاككا الخطط فرسمكا

 عمى كغريب قكم بشرم حاجز إقامة أف": المؤتمركف أكد المؤتمر قدميا التي العاجمة صياتالتك  كمف
 في يشكؿ بحيث المتكسط األبيض بالبحر معان  كيربطيما القديـ بالعالـ أكركبا يربط الذم البرم الجسر

 األكركبية لمدكؿ كصديقة، المنطقة لشعب عدكة قكة السكيس قناة مف مقربة كعمى المنطقة ىذه
 .(3)"المقترحة كالسبؿ لمكسائؿ العاجؿ العممي التنفيذ ىك. كمصالحيا

                                                             

كليد محمكد محمد التميمي، كحدة األمة اإلسبلمية بيف النظرية كالتطبيؽ )رسالة ماجستير(القدس، جامعة  ينظر:    1
 .191، ص2995القدس، 

 .389محمد قطب، كاقعنا المعاصر، ص    2

 www.alnakba.comينظر: حامد سمطاف، المشكبلت القانكنية المتفرعة عف قضية فمسطيف، نقبلن عف مكقع )النكبة(.  3
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 كحدة مف تمنع الحمؽ في كالشككة غريبان  جسمان  لتشكؿ إسرائيؿ دكلة الغريب البشرم بالحاجز عني كقد

 .الطبيعية اإلسبلمية الببلد

 :ـ1916 سنة بيكو – سايكس اتفاقية

 الرجكع دكف كالحيمكلة اإلسبلمي العالـ تمزيؽ لخطة الفعاؿ األساس بيككػ  سايكس اتفاقية شكمت

 بيف رئيسي التفاؽ متمـ كفرنسا بريطانيا بيف استعمارم سرم تفاىـ عف عبارة كاالتفاقية .لمكحدة

 دخكؿ أعقاب في.. .العربي المشرؽ عمى كاالستيبلء، العثمانية السمطنة لتقسيـ كركسيا كفرنسا بريطانيا

 التفاىـ بشأف النيائي االتفاؽ إلى كبريطانيا فرنسا تكصمت كقد. ألمانيا جانب إلى الحرب األتراؾ

 التي السنة في) بيركت في العاـ قنصميا بيكك جكرج المسيك الفرنسية الحككمة عينت أف بعد السرم

 البريطانية الحككمة بمفاكضة مكمفان  ساميان  مندكبان  ـ1915 نكفمبرػ  الثاني تشريف 9 في( الحرب سبقت
 مارؾ السير البريطانية الحككمة مندكب مع العثمانية السمطنة في العربية الكاليات مستقبؿ بشأف

 الشرؽ لشؤكف السامي كالمندكب العربية بالشؤكف كالميتـ البريطاني العمكـ مجمس عضك سايكس

 .األدنى

 بمكجبيا تحددت رسالة عشرة إحدل تبادؿ تـ ـ1916 عاـ مف األكلى الخمسة األشير خبلؿ كفي 

ػ أيار16 في القاىرة في سران  تكقيعيا جرل كالتي، المفاكضيف باسـ سميت كالتي االتفاقية بنكد

 .(1)ـ1916مايك

 كزير زازنكؼ لسيرجي قدما حيث ـ1916مارسػ آذار في القيصرية ركسيا زارا قد كبيكك سايكس ككاف

 استيبلء عمى كبريطانيا فرنسا مكافقة مقابؿ اعميي كافؽ الذم االتفاؽ مسكدة آنذاؾ الركسي الخارجية

 انتياء بعد ، األسكد البحر عمى االستيبلء كعمى الصغرل آسيا في كتبميس فاف بحيرة عمى ركسيا

 .(2)كالفرنسية البريطانية األسبلب مقابؿ كأسبلب الحرب

                                                             

 .3/129الكيالي، المكسكعة السياسية،  ينظر:    1

 ..121ػ129/ص3ـ.ف، الكيالي،      2
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 النحك عمى دكلة كؿ نفكذ مناطؽ تحديد عف أسفرت فقد بيككػ  سايكس التفاقية العامة الخطكط أما

 :اآلتي

 عكا ميناء ككذلؾ، بغداد مدينة فييا بما العراؽ كأكاسط جنكب منطقة عمى بريطانيا استيبلء *
 .فمسطيف في كحيفا

 .كلبناف سكريا غرب عمى فرنسا استيبلء   * 

 بحؽ كذلؾ المعاىدة كاعترفت. كردستاف كشماؿ تركيا في األرمينية الكاليات عمى ركسيا استيبلء  *
 .فمسطيف في المقدسة األماكف في األرثكذكس مصالح عف الدفاع في ركسيا

 بريطانيا عمييا تحصؿ التي كتمؾ، فرنسا عمييا تحصؿ التي األقاليـ بيف المحصكرة المنطقة   *
 بريطانية نفكذ مناطؽ إلى تقسـ الدكلة ىذه فإف ذلؾ كمع، مكحدة عربية دكؿ اتحاد تككف

 إلى يمتد البريطاني النفكذ بينما، المكصؿ ككالية سكريا شرؽ الفرنسي النفكذ كيشمؿ، كفرنسية
 .اإليرانية الحدكد كحتى بغداد كالية مف الشمالي كالجزء األردف شرؽ

 .ذلؾ بعد بفمسطيف حؿ عٌما الحديث كسيأتي، دكلية إلدارة فمسطيف مف الباقي الجزء يخضع    *

 .(1)حران  اإلسكندرية ميناء يصبح    *

 بالتفاكض بريطانيا قامت إذ لمشعكب االستعمارم الخداع أمثمة أبرز بيككػ  سايكس اتفاقية تشكؿ كما
براميا عمييا  ضد جانبيا إلى حاربكا ما إذا.. .أمانييـ بتأييد العرب فيو تًعد كانت الذم الكقت في كا 

 أف إلى سران  بيككػ  سايكس اتفاقية بقيت كقد .(2)مكماىكف حسيف مراسبلت بمكجب العثمانية السمطنة
 إعبلنيا إلى فسارعكا ، 1917 نكفمبر – الثاني تشريف في ركسيا في الحكـ سدة البمشفيؾ تسمـ

 .(3)كذلؾ كمعارضتيا

                                                             

 .433ينظر: مكفؽ بني المرجة، صحكة الرجؿ المريض أك السمطاف عبد الحميد كالخبلفة اإلسبلمية، ص   1

 .123-3/122، المكسكعة السياسيةالكيالي،    2

 .3/124الكيالي، ـ.ف،     3
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 :(ـ1920–نيساف) ريمو ساف مؤتمر

 في ، األكلى العالمية الحرب في كالياباف ألمانيا عمى المنتصركف الغربيكف الحمفاء عقده دكلي مؤتمر

 معالـ كرسـ العثمانية السمطنة مصير لبحث ـ1920إبريؿ ػ نيساف في اإليطالية ريمك ساف مدينة

 كتجزئتو كفرنسا بريطانيا بيف العربي المشرؽ كلتقاسـ، الحرب في الميزكمة تركيا مع صمح معاىدة

 كعد كعمى التقسيـ ىذا عمى الدكلية الشرعية كإلضفاء، االستعمارية السرية بيككػ  سايكس خطة كفؽ

 لكيد بريطانيا مثَّؿ كقد. فمسطيف في ييكدم قكمي كطف إلقامة الصييكنية لمحركة البريطاني بمفكر

يطاليا كميمنصك كفرنسا جكرج  سفيرىا المتحدة الكاليات مثَّؿ بينما( حككمات رؤساء كجميعيـ) نيني كا 

 .(1)مراقب بصفتو كايزمف حاييـ زعيميا الصييكنية الحركة كمثَّؿ، ركما في

 في العربية البمداف عمى( أ) فئة مف االنتدابات بتكزيع إبريؿ ػ نيساف 25 في قراران  المؤتمركف كاتخذ

 االنتداب تحت كالعراؽ كفمسطيف الفرنسي االنتداب تحت كلبناف اسكري فكضعكا العربي المشرؽ

 التجسيد ريمك ساف مؤتمر اعتبر كىكذا، فمسطيف عمى االنتداب صؾ في بمفكر كعد كدمجكا البريطاني

 .بيككػ  سايكس التفاقية الكاقع أرض عمى الحقيقي

 :(ـ1920 آب) سيفر معاىدة  

 بسمخ قضت التي سيفر معاىدة العثمانية الدكلة عمى فيرضت ـ1920 أغسطس ػ آب مف العاشر في

، داخميان  استقبلالن  ليا التابعة الداخمية كالمناطؽ إزمير منح ككذلؾ، العثمانية الدكلة عف العربية الكاليات

 ، دكلية لجنة لرقابة المضايؽ كتخضع، اليكناف إلى تراقيا تضـ حيف في مستقمة دكلة أرمينيا تصبح كأف

 ييعطى كأف، فرنسا إلى الجنكبية ككردستاف كميكية منطقة تعطى أف عمى الحمفاء اتفؽ نفسو الكقت كفي

 عمى كتقسيميا العثمانية اإلمبراطكرية نياية يعني مما، إليطاليا إزمير منطقة حتى الجنكبي األناضكؿ

، الصغرل آسيا داخؿ في صغيرة دكلة تركيا فتصبح، مستقمة كاليات عدة إلى تجزئتيا أك، األكركبييف

 مظاىر مجرد عف عبارة السمطاف سيادة كجعمت، الدكلي الحكـ تحت تركيا عاصمة نبكؿطإس كتصبح
                                                             

 .3/197الكيالي، المكسكعة السياسية،     1
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يطاليا كفرنسا إلنجمترا نفكذ منطقة تركيا كتصبح. ليا معنى ال  منتيى في مكاد تتضمف فالمعاىدة .(1)كا 

 :فظاعتيا مدل ليممس المكاد بعض نذكر المثاؿ سبيؿ كعمى. الفظاعة

 مممكة أما ،إلمبراطكريتيا تابعة كانت التي العربية الببلد جميع مف تركيا جيردت: العرب بالد   -1
 اكسكري فمسطيف عمى سيطرتيا تركيا تركت كقد ،مستقمة كدكلة بيا اعتراؼ عمى حصمت فقد الحجاز
 .(2)الحمفاء يقررهل الببلد ىذه مستقبؿ كترؾ ، النيريف بيف ما كببلد

 الكقت نفس كفي شاتالجا، خط حتى اليكناف إلى دماس غربي منطقة منحت: األوروبية تركيا   -2
 العاصمة مف ميبلن  20 حكالي حتى حدكدىا كسعت الغربية، كىكذا ثراس الحمفاء مف اليكناف تسممت
 .التركية

 لمدة اليكنانية اإلدارة تحت" سميرنا" كمدينة  اإليجية الجزر كضعت :اإليجية والجزر" سميرنا"   -3
 جزر كأما بالتصكيت اليكناف مممكة إلى االنضماـ يطمبكا أف لمسكاف بعدىا يسمح سنكات خمس

  جزيرة أما دكديسانس جزر عمى اليكناف بسمطة لميكناف، كاعترؼ منحت فقد تينيدكس، مبركس
 .(3)إليطاليا منحت فقد اإلستراتيجية رىكدس

( كلسف) الرئيس تحكيـ كذلؾ تركيا كقبمت، مستقمة كدكلة بأرمينيا تركيا اعترفت: أرمينيا   -4
 .(4)الدكلتيف بيف الحدكد بخصكص

 ذاتيان  حكمان  الفرات نير شرقي تقع التي الكردية األراضي تمنح أف عمى تركيا كافقت: كردستاف   -5
. كطمياف كفرنسييف إنجميز ممثميف مف مؤلفة دكلية ىيئة مف مقدمة لذلؾ خطة أم تقبؿ كأف، محميان 

 ذلؾ عمى كعبلكة ،الكردية المنطقة في إيراف مع حدكدىا في تعديبلت قبكؿ عمى أيضان  تركيا ككافقت
ذا ،تركيا عف االستقبلؿ األمـ عصبة مف األكراد طمب إذا المعاىدة ىذه تنفيذ مف سنة خبلؿ كفي  كا 

                                                             

، كيؼ ىدمت الخبلفة، ص    1  .152ينظر: عبد القديـ زلـك

 .418صػ  417محمد كماؿ الدسكقي، الدكلة العثمانية كالمسألة الشرقية، ص ينظر:  2

  .333محمد رفعت، التكجو السياسي لمفكرة العربية، ص  3

 .333، صفمحمد رفعت، ـ.  4
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 تقبؿ تركيا فإف، االستقبلؿ بمنحيـ كأكصى االستقبلؿ ليذا أىؿ األكراد أف األمـ عصبة مجمس رأل
 جديدة اتفاقية ستؤلؼ المعاىدة ىذه نصكص كأف، األراضي ىذه عمى ليا سمطة كؿ كتترؾ ،ذلؾ تنفيذ
 .(1)كتركيا الحمفاء بيف

 كتجريد ،دكلي إشراؼ تحت المضايؽ تككف أف عمى تركيا كافقت: والقسطنطينية المضائؽ   -6

 تحديد عف عدا ىذا. التركية السيادة تحت فتبقى القسطنطينية كأما. السبلح مف المجاكرة المناطؽ

خضاعا، ألف بخمسيف التركي الجيش رشادات لتكجيو الجيش كا   سيطرة تركيا قبكؿ عف كعدا، الحمفاء كا 

يطاليا كفرنسا إنجمترا مف ماليتيا عمى بعيد أثر ذات  كزيادة ، القديمة االمتيازات إبقاء عف كعدا، كا 

 األرمف خاص كبكجو، كامتيازات حقكقان  األقميات إعطاء تركيا قبكؿ عف كعدا، ميينة أخرل نصكص

 الحمفاء اتخذه الذم كالقرار( لكزاف مؤتمر) عقد ثـ كمف. عمكمان  النصارل عاـ كبكجو كاألكراد كاليكناف

 .(2)سيفر معاىدة عمييا اشتممت التي كافة المسائؿ في النظر ليعيد

 :(ـ1923 -1922: )لوزاف مؤتمر

 الحميفة الغربية الدكؿ ضَـّ  دكلي مؤتمر ـ1923ػ  1922 بيف ما فييا عيقد سكيسرية مدينة لكزاف

 نكفمبر مف 20/ىػ1340 األكؿ ربيع مف 20) في التركية الحككمة إليو ديعيت ، كتركيا كاليكناف

 اإلنجميز كاشترط، أينكنك عصمت برئاسة تركي كفد فتشكؿ، سيفر معاىدة في النظر إلعادة( ـ1921

 :كىي تركيا باستقبلؿ لبلعتراؼ شركط خمسة اشترطكه ما بيف مف

 .أمكالو كمصادرة الحدكد خارج الخميفة كطرد تامان  إلغاءن  الخبلفة إلغاء -1

 .الخبلفة أنصار بيا يقكـ حركة كؿ بإخماد تركيا تتعيد أف -2

                                                             

 6:مجمة دراسات الككفة ،العدد1919، مقررات مؤتمر الصمح لئلمبراطكرية األلمانية عاـ صباح الفتبلكم  1
 .274، ص2997،

 .3/1679ينظر: د. الشناكم، الدكلة العثمانية دكلة إسبلمية مفترل عمييا،   3
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 .باإلسبلـ صمتيا تركيا تقطع أف -3

 .اإلسبلـ أحكاـ مف المستمد دستكرىا مف بدالن  عممانيان  دستكران  تركيا تتبنى أف -4

 .تركيا عف بعيدة المكصؿ عمى اإلبقاء -5

 لمبحث لكزاف إلى أخرل مرة الكفكد ديعيت ثـ، الشركط ىذه بسبب المفاكضات مف األكلى الجكلة فشمت
 مف 20) في السمطنة فألغيت اإلنجميزية الشركط عمى األتراؾ ككافؽ ،سيفر معاىدة بنكد في جديد مف
 (.ـ1923 نكفمبر مف 30/ىػ1342 األكؿ ربيع

 أجؿ مف أليس": قائبلن  يخطب كماؿ مصطفى ككقؼ، تركيا في الكطني المجمس باجتماع األمر كتيكّْجى 
 إلى تركيا تنظر فأل األكاف آف لقد قركف؛ خمسة طيمة كماتكا، األتراؾ القركيكف قاتؿ كاإلسبلـ الخبلفة

 الجميكرية أعمنت كبذلؾ. "اإلسبلمية الدكؿ تزعـ مف نفسيا كتنقذ، العرب الينكد كتتجاىؿ، مصالحيا
 .(1)ليا رئيسان  أتاتكرؾ كاختير

 القرف نياية منذ العربي لمعالـ الشرقية العربية المنطقة في سائدة كانت التي السياسية الظركؼ لعبت
لى الماضي  بؿ، العربية الحدكد نشأة في فقط ليس كحيكيا بارزا دكرا، القرف ىذا مف متأخرة عقكد كا 
 كطبيعة شكؿ تحديد في دكرا الظركؼ ىذه لعبت كما، حديثة سياسية ككيانات دكؿ قياـ في ككذلؾ

 .بالصراع أخرل تارة ك بالتعاكف تارة تتسـ كالتي الكيانات ىذه بيف تربط التي العبلقات

 كالفرنسي البريطاني األكركبي االستعمارم التكاجد مع كالكيانات الحدكد ىذه نشأة ظركؼ تزامنت كقد
 المنطقة كمستقبؿ كاقع تكييؼ في طبلئعية أدكارا االستعماريتاف القكتاف ىاتاف لعبت بحيث خاصة منو

 االستعمارية القكل تمؾ تساعد المنطقة بيذه المحيطة كالسياسية االجتماعية الظركؼ ككانت، العربية
 .(2)كتبعيتيا لييمنتيا المنطقة إخضاع بيدؼ فييا كالتحكـ استغبلليا في جيدا تدخر لـ التي

                                                             

 56محمكد شاكر، تركيا، ص ، ينظر:193أحمد عبد الرحيـ مصطفى، في أصكؿ التاريخ العثماني، ص   1

 .37جاد طو، سياسة بريطانيا في جنكب الجزيرة العربية، ص  2
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 الظركؼ تمؾ إلى فقط عشر التاسع القرف منذ، العربي المشرؽ منطقة استعمار دكافع تعكد كال

 النفكذ مناطؽ عف كالبحث، األكركبية االستعمارية بالحركة أحاطت التي العامة الدكلية السياسية

نما، األكركبية الشعكب ازدىار بتحقيؽ كفيمة أخرل مجاالت عف البحث ضركرة كبالتالي الحيكية  كا 

 مما، الحديث العالـ في اإلستراتيجية المناطؽ أىـ إحدل تعد كانت المنطقة تمؾ أف إلى كذلؾ تعكد

 عدة منذ كاليكلندييف كالفرنسييف كالبريطانييف كبرل استعمارية قكل كمنافسات أطماع مثار جعميا

 .(1)قركف

 االستعمارية ستراتيجياتاإل في كمركزيتيا المنطقة مكقع أىمية كيقكييا األطماع تمؾ يثير مما ككاف

 األساسية القكاعد أىـ إحدل ككذا العالـ في البحرية المكاصبلت نقط إحدل تشكؿ كانت فقد، آنذاؾ

 المنطقة ثركات عف فضبل ىذا، كنفكذىا سيادتيا مجاالت مف كالتقميص العثمانية اإلمبراطكرية لمقاكمة

 .(2)النفطية منيا كخاصة االقتصادية

ذا  كحاجياتو مصمحتو لخدمة كالعكامؿ الظركؼ تمؾ كؿ تسخير عمى عمؿ األكركبي االستعمار كاف كا 

 بعضيا تكتسي أف عمى يحرص كاف كطرؽ أساليب عدة إلى ذلؾ لتحقيؽ عمد فإنو، كاستراتيجياتو

 التي األخرل األساليب بعض كانت بينما، الفترة تمؾ في سائدة كانت التي الدكلية الشرعية مف طابعا

 .(3)كالخديعة كالمناكرة بالسرية تتسـ المصمحة تمؾ لتحقيؽ نيجيا

 لفرض سياسي كغطاء الدبمكماسية اآللية إلى األكركبي االستعمار فيو يمجأ كاف الذم الكقت ففي

 األقميات بيف كالمنافسات النزاعات إثارة إلى الكقت نفس في يمجأ كاف، كقيادتيا المنطقة عمى كصايتو

 مف المستكحاة حمكلو لفرض التدخؿ لو ليتسنى كالقبمية السياسية كالزعامات الدينية كالطكائؼ العرقية

 إثارة فرنسا تعمدت حيث، الفرنسية القكات قبؿ مف سكريا احتبلؿ لدل حصؿ كما، (4)مصمحتو خالص

                                                             

 .19محمد رضكاف، منازعات الحدكد في العالـ العربي، ص  1

 .441عمر عبد العزيز، تاريخ المشرؽ العربي، ص  2

 .11، صـ.سمحمد رضكاف،   3

، جيكبكلتيكا األقميات في المشرؽ العربي: ينظر:  4  .11العدد ، 29دراسات عربية، ص  جكرج قـر
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 في الذاتي الحكـ كمنحيـ كالقكمية الدينية األقميات لدل االستقبلؿ نزعة كذلؾ كشجعت الطائفي الكالء

 دكلة السياسة ليذه تحقيقا االنتداب أثناء كأنشأ، محمية أغمبية األقميات ىذه فييا شكمت التي المناطؽ

 حككمتاىما الدكلتيف لياتيف ككاف، الدركز جبؿ منطقة في الدركز كدكلة، البلذقية منطقة في العمكييف

 تجنيد تسد فرؽ سياسة مف كجزء فرنسا كشجعت، السكرية الجميكرية عف رسميا كالمستقمتاف الذاتيتاف

 قامت التي الخاصة الشرطة قكات مف جزءا أصبحت التي كاألكراد كالدركز العمكييف مف خاصة كتائب

، العرب السنة كراىية القكات ىذه في األقميات دخكؿ زاد كقد، المحمية االنتفاضة كقمع النظاـ بحفظ
 لزعماء تحريض إلى كالعرقية الدينية األقميات داخؿ نزعات مف الفرنسيكف أثاره ما إلى باإلضافة

 لتككف  العثمانية الدكلة حكـ فترة في األقميات استخداـ إلى باإلضافة (1)بعض عمى بعضيـ العشائر

 الثاني معيف بف الديف فخر األمير عيد في حصؿ كما المسمميف ببلد إلى منو الغرب يتسمؿ منفذا

 معاىدة عقد حيث، لبناف في الجبمية المنطقة في الدركز إمارة حاكـ كاف الذم( 1585-1635)

 األمر حربية نصكص المعاىدة في كاف أنو كيظير، تكسكانيا أمير األكؿ فرديناند الدكؽ مع تجارية

 مؤرخكف ذىبكي ، لميرب اضطر حيث، لتأديبو حربية قكة أرسؿ الذم العثماني السمطاف أغضب الذم
 يفف، الغربي النفكذ إلى المسمميف ببلد فتح مف أكؿ ىك الثاني معيف بف الديف فخر األمير أف إلى

 كسمح الببلد في ليا قنصمية فمكرنسا كأقامت، صيدا مدينة في خاف بفتح لمفرنسييف سمح عيده

 .(2)كالدركز المسمميف بيف بالمسيحية بالتبشير فاألكركبيي مبشريفمل

 المفركضة االستعمارية كالمشاريع الحمكؿ تمؾ إطار في تندرج العربية الحدكد مف أجزاء نشأة ككانت

 كتفاعبلت سياسية مفاكضات بعد إعدادىا تـ دكلية التفاقيات كفقا مكضكعا كاف ما منيا سكاء

 اإلجراءات إطار في كالمحمية الخاصة لممبادرات كفقا مكضكعا منيا كاف ما أك مكثفة دبمكماسية
 .(3)االستعمارية القكة بيا قامت التي اإلدارية

                                                             

، الصراع عمى السمطة في سكريا، ص  1  .21نيككالس فاف داـك

 .13محمد كامؿ حسيف، طائفة الدركز تاريخيا كعقائدىا، ص  2

 .394، صاألكلىتكفيؽ برك، القضية العربية في الحرب العالمية   3
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ذف  تحكـ التي السياسية الظركؼ تمؾ تفاعؿ كليدة كانت العربي المشرؽ حدكد مف كثيرا فإف ؛كا 

 العكامؿ افربتض ككذا، أخرل تارة كبمناكراتو، تارة الدبمكماسي بنشاطو تكييفيا في األجنبي االستعمار

 البحر لحكض الشرقية الخمفية تعد التي العربية المشرؽ لمنطقة كاالجتماعية كاإلستراتيجية االقتصادية

 .(1)كالمعاصر الحديث العالـ في حيكية المناطؽ أكثر أحد يعتبر الذم المتكسط األبيض

 :لمصياينة ودعمو لفمسطيف البريطاني االحتالؿ: رابعال المطمب

 ـ9/12/1917 بتاريخ القدس نجميزاإل دخكؿ منذ نجميزماإل العسكرم الحكـ تحت فمسطيف بقيت

، الشير ذلؾ في المدنية اإلدارة محميا كحمت العسكرية اإلدارة كانتيت، ـ1920 عاـ حزيراف كحتى

، فمسطيف دارةإ عمى بريطانيا لممؾ ممثبل ساميا مندكبا صمكئيؿ ىربرت المدنية اإلدارة رأس عمى ككاف

 أثناء األكلى العالمية الحرب في الحمفاء مجمس كأعمف، الصياينة زعماء كأحد نجميزمإ ييكدم كىك

 ممؾ ككجو ـ20/4/1920 في فمسطيف عمى بريطانيا انتداب ريمك ساف مؤتمر في األعضاء اجتماع

 في فمسطيف إلى كصؿ الذم صمكئيؿ طريؽ عف بذلؾ الفمسطيني الشعب إلى نداء بريطانيا
 بتأسيس لمييكد سمح ثـ، ـ1920 عاـ مظاىرات في المساجيف عف العاـ العفك كأعمف ـ30/6/1920

 يغادر كي الفمسطيني الفبلح كأفقر، الييكدم القكمي الكطف إلنشاء بالتخطيط لتقكـ ييكدية ككالة

   .(2)أرضو

 تسممو كبعد، فرنسية كفرنسا إنجميزية إنجمترا ىي كما ييكدية فمسطيف جعؿ عمى صمكئيؿ كخطط

 ىـ كالباقكف اإلنجميز المكظفيف مف أعضائو نصؼ كاف استشارم مجمس بتأليؼ أمره أصدر السمطة

 المجمس قبكؿ العرب رفض كقد، الييكد مف كثبلثة المسيحييف مف كثبلثة المسمميف مف أربعة
 كلكف، ةالصييكني أىداؼ بسبب المستقبؿ مف كخكفيـ عميو احتجاجاتيـ لصمكئيؿ كقدمكا، االستشارم

 عمى خائفكف العرب فأ تصريحاتو إحدل في فقاؿ، يطمقيا كاف التي بتصريحاتو خدرىـ صمكئيؿ

 الحككمة ألف كاألكىاـ الظنكف قبيؿ مف إال ىك ما الخكؼ ىذا كأف الصييكنية األىداؼ مف مستقبميـ

                                                             

 .11، صمنازعات الحدكد في العالـ العربيمحمد رضكاف،   1

 .65في تاريخ فمسطيف الحديث، صتيسير جبارة، دراسات   2
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 مف كبير لعدد تتسع كاسعة بقاع فمسطيف في:" أضاؼ ثـ، العربي الحؽ ييضـ بأف تقبؿ لف االنجميزية

، (1)"الببلد حالة بو تسمح الذم بالقدر تدريجيا سيياجركف الييكد مف إلييا يياجركف فالذيف، السكاف

 عمى االنتداب صؾ في جاء ما (صمكئيؿ قاؿ كما) يطابؽ كىذا تدريجيا بمفكر كعد تطبيؽ يعني كىذا

   .فمسطيف

 :فمسطيف عمى البريطاني االنتداب صؾ

 لىإ كتقديمو فمسطيف عمى االنتداب صؾ كضع في اإلنجميز مع اشترككا بأنيـ الصياينة اعترؼ
 الييكد كلكف، االنتداب صؾ كضعكا الذيف ىـ ليسكا نجميزاإل فأ كالحقيقة، عميو لممكافقة األمـ عصبة

 الحككمة كافقت كقد، عميو لممصادقة األمـ عصبة طاكلة إلى لتقديمو اإلنجميز إلى قدمكه الذيف ىـ

 بتاريخ نفذ الذم فمسطيف عمى البريطاني االنتداب قبكؿ عمى الحمفاء مجمس أماـ البريطانية

 الصمح مؤتمر لىإ قدمتو الذم كنيةيالصي المنظمة تقرير ما حد لىإ الصؾ ىذا كيشبو 4/7/1922

 الصؾ ىذا بتطبيؽ بريطانيا كقبمت االنتداب صؾ في بمفكر كعد أدمج كقد ـ1919 عاـ شباط في

 حقكؽ ىضـ عمى جميعا كالييكد األمـ كعصبة نجميزاإل اتفاؽ عمى يدؿ كىذا األمـ عصبة عف نيابة
 : (3)التالية اليامة البنكد الصؾ ىذا في جاء كمما (2)الفمسطيني الشعب

 بحيث كاالقتصاد كاإلدارة التشريع في التامة السمطة( بريطانيا) المنتدبة لمدكلة يككف :األولى المادة

 .فمسطيف سكاف لجميع كالدينية المدنية الحقكؽ كضماف، الييكدم القكمي الكطف إنشاء تكفؿ

دارية سياسية أحكاؿب الببلد جعؿ عف مسؤكلة المنتدبة الدكلة تككف :الثانية المادة  تكفؿ كاقتصادية كا 

 .الييكدم القكمي الكطف إنشاء

 .المحمي االستقبلؿ عمى المحافظة المنتدبة الدكلة عمى يجب :الثالثة المادة

                                                             

 .54عيسى السفرم، فمسطيف العربية، ص  1

 .65تيسير جبارة، دراسات في تاريخ فمسطيف الحديث، ص  2

 .365، ص199عمي محمد عمي، ممؼ كثائؽ كأكراؽ القضية الفمسطينية، كثيقة رقـ   3
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 فمسطيف إدارة في كالمعكنة المشكرة إلسداء عمكمية لييئة صالحة ييكدية بككالة يعترؼ :الرابعة المادة

 .كاالجتماعية االقتصادية الشؤكف في

 أك فمسطيف أراضي مف شيء عف التنازؿ عدـ عف مسؤكلة المنتدبة الدكلة تككف :الخامسة المادة

 .أجنبية دكلة حككمة تحت كضعو أك تأجيره

 الييئة مع باالتفاؽ) كتنشط فمسطيف إلى الييكد ىجرة تسيؿ أف فمسطيف حككمة عمى :السادسة المادة

 .(الزراعية األراضي في الييكد استقرار الرابعة المادة في إلييا المشار الييكدية

 الييكد حصكؿ بتسييؿ نصكصا يتضمف لمجنسية قانكنا تسف أف فمسطيف حككمة عمى :السابعة المادة

 .الفمسطينية الجنسية اكتساب عمى ليـ دائما مقاما فمسطيف يتخذكف الذيف

 كاكتفى السياسية الحقكؽ الصؾ تجاىؿ قدك ، عرب لفظ في ردي لـ أنو االنتداب صؾ مكاد عمى نبلحظ

 الييكد كأف أخرل بعبارة أك، (1)الفرع ىـ كالعرب األصؿ ىـ الييكد ككأف كالمدنية الدينية الحقكؽ بذكر

 مف% 93 يشكمكف ككانكا) األقمية ىـ كالعرب( فمسطيف مف فقط% 7 يشكمكف ككانكا) األكثرية ىـ

 (.  فمسطيف

 تنص األمـ عصبة ميثاؽ مف 22 المادة ألف باطؿ كيتعارض مع القكانيف الدكلية  ، االنتداب صؾٌ  فإ
 برأييـ يؤخذ كلـ الببلد أصحاب ىـ العرب أف كبما سكانيا رغبات إلى ترجع ما بمد أم كحكـ إدارة عمى
 يختاركا لـ فالعرب ، عمييـ المنتدبة الدكلة يختاركف الذيف ىـ الببلد أصحاب فإف ككذلؾ، باطؿ فيذا

 ىي الصييكنية الجمعية ككأف، كنيةيالصي الجمعية رغبة بحسب كاف بريطانيا اختيار كأف، بريطانيا
 ألف كتاريخيا قانكنيا باطؿ إنو كذلؾ كنقكؿ، بريطانيا انتداب في كرغبتو الفمسطيني الشعب تمثؿ التي

 طكيمة فترة فييا إقامتيـ تدـ كلـ فمسطيف كؿ في الييكد يسكف كلـ الييكد مجيء قبؿ لمعرب فمسطيف
 .         (2)آثارىـ ذلؾ عمى كتشيد طكيمة فترة الييكد قبؿ سكنكىا فقد العرب أما

                                                             

 .62عيسى السفرم، فمسطيف العربية، ص  1

 .58طينية، صأكـر زعيتر، القضية الفمس  2
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 أك العراقي الشعب عف يختمؼ ال الفمسطيني الشعب أفب فمسطيف دخكليـ منذ اإلنجميز كيعترؼ

 حيث، 1/3/1922في الفمسطيني العربي لمكفد البريطاني المستعمرات كزير الكبلـ ىذا قاؿ، السكرم

 ال مسألة فيذه كسكريا العراؽ في جاريو مف رقيا أقؿ كشعب فمسطيف شعب معاممة كأما" :الكزير قاؿ

 قبؿ مف لتمدينو ذاإ داعي فبل االستقبلؿ عمى قادر الفمسطيني الشعب أف بما لذلؾ، (1)"ليا كجكد

 مف طردكىـ بؿ االستقبلؿ طرؽ الفمسطيني الشعب يعممكا لـ اإلنجميز أف ذلؾ مف كاألغرب بريطانيا

 . (2)األمـ عصبة لميثاؽ مخالؼ العمؿ كىذا، منيـ بدال فمسطيف في آخر شعبا ككضعكا أرضيـ

 المطمؽ الحاكـ ىك السامي فالمندكب، إنجميزية مستعمرات شكؿ عمى فمسطيف بكضع اإلنجميز كاىتـ

 فمسطيف جعؿب( السامي المندكب) صمكئيؿ اىتـ كقد، مباشرة المستعمرات بكزير كيتصؿ فمسطيف في

 الييكدم فعيف، اليامة الكظائؼ في الصياينة يعيف فأخذ، ييكدم قكمي كطف إلى تدريجيا تتحكؿ

 ييكد مدراء كالتجارة كالسفر اليجرة دارةإ عمى كعيف، فمسطيف في لممسمميف كقاضيا عاما نائبا بنتكيش

نجميز  في كالمسيحييف المسمميف المثقفيف عيف بؿ، اليامة المراكز في المسمميف مف أحدا يكظؼ كلـ، كا 

، فمسطيف في كاإلنجميزية العربية المغة جانب إلى رسمية لغة العبرية المغة كجعؿ، (3)البسيطة الكظائؼ

 عمى اإلنجميزية اإلدارة تشرؼ حيف في، الصييكنية المنظمة إشراؼ تحت الييكدية المدارس كجعؿ

، لمعرب كثيرة أراضي الييكد احتؿ صمكئيؿ عيد كفي لممعارؼ مديرا نجميزياإ كعيف، العربية المدارس

 .(4)فمسطيف إلى ىاجركا الذيف الييكد إلى الدكلة أراضي أيضا كسمـ

 

 :فمسطيف إلى الصييونية اليجرة لموجات االنتداب سمطات دعـ

                                                             

 .29كديع البستاني، االنتداب الفمسطيني باطؿ كمحاؿ، ص  1

 .67تيسير جبارة، دراسات في تاريخ فمسطيف الحديث، ص  2

 .32عزة دركزة، القضية الفمسطينية، ص  3

  .67، صـ.ستيسير جبارة،   4
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 اتخذت كقد، فييا ليـ قكمي كطف لبناء لفمسطيف اليجرة عشر التاسع القرف كاخرأ في الصياينة بدأ

 أكاخر فمسطيف بريطانيا احتبلؿ عقب، فمسطيف إلى اليجرة تمؾ كزادت، عدة مراحؿ المكجات تمؾ

 اليجرة قانكف إصدار خبلؿ مف، ليا البريطاني لمدعـ نتيجة( ـ1918-1917) األكلى العالمية الحرب

 االنتداب سمطات نفذتيا التي العمنية باليجرة الصياينة يكتؼ لـ ذلؾ كرغـ كتطكيره ،ـ1920 عاـ

 ناحية كمف ـ1925 عاـ الجنسية قانكف االنتداب سمطات أصدرت كما السرية اليجرة إلى فمجأت

 كالمكاصبلت، العامة األشغاؿ كدعمت لمصياينة الصحية بالخدمات االنتداب سمطات اىتمت أخرل

 .(1)الصييكنية

 كاليجرة( ـ1882 عاـ قبؿ) المنظمة غير اليجرة :ىما بمرحمتيف فمسطيف في الصييكنية اليجرة مرت

 .ـ1948 عاـ كحتى، ـ 1882 عاـ منذ المنظمة

 (:ـ1882 عاـ قبؿ) المنظمة غير الصييونية اليجرة -1

 كسط ييكد مف، منظـ غير بشكؿ عشر الخامس القرف أكاخر في فمسطيف إلى الييكدية اليجرة بدأت

ما، لمتعبد الديف رجاؿ مجيء مثؿ، دينية ألغراض إما، أكركبا  أسبانيا في التفتيش محاكـ مف ىربا كا 

 مياجر 6000 نحك ـ1839 عاـ في أعدادىـ كبمغت، ـ1492 عاـ فييا اإلسبلمي الحكـ زكاؿ بعد

 الييكد عدد لكف السكاف مجمكع مف%  2 تتعد لـ الييكد نسبة أف أم، عربي 300000 مقابؿ ييكدم

 .(2)الخميؿ، صفد، طبرية، القدس في الييكدية الجماعات كتركزت ألفا 24 إلى 1882 عاـ ارتفع

                                                             

 ، 2919عمي أكـر مياني، العبلقات الصييكنية البريطانية في فمسطيف )ماجستير( غزة، الجامعة اإلسبلمية،   1
 .211ص

 145ػ1/144ينظر: فيمي كليـ، االستعمار االستيطاني الصييكني في فمسطيف،   2
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، اقتصادية جذكر دكف استيطانيـ ككاف، اإلنتاج أنكاع في الفترة تمؾ في فمسطيف في الييكد يشارؾ لـ

 كلغاتيـ أجناسيـ اختمفت فقد متجانسة مجمكعة الييكد يشكؿ كلـ، الصدقات عمى الييكد فعاش

 .(1)الخاص عالميا مجمكعة لكؿ متمايزة جماعات إلى كانقسمكا، كثقافاتيـ

 (:ـ1948-1882) المنظمة الصييونية اليجرة-2

 كيمكف، مكجات شكؿ عمى عشر التاسع القرف أكاخر في فمسطيف إلى المنظمة الصييكنية اليجرة بدأت

 :إلى اليجرة تمؾ تقسيـ

 (:ـ1903-1882) األولى اليجرة

 ركسيا مف، ييكدم مياجر ألؼ 30ك 20 بيف ما المكجة تمؾ في فمسطيف دخمكا الذيف الييكد عدد قدر

، (3)كالباركف بيمك كحركة صييكف أحباء جمعية مف بدعـ اليجرة تمؾ حظيت كقد، (2)كركمانيا كبكلندا

 كاعتبركا، القكمية كاآلماؿ االشتراكية باألفكار المتأثريف الشباب مف األكلى اليجرة أفراد أغمب ككاف

 الصييكني كصؼ كقد، الزراعية بالحياة اىتمكا كما، القديـ الكطف إلى عكدة فمسطيف إلى قدكميـ

 .(4)كالعكدة اإلرادة بتجربة األكلى اليجرة صامكئيؿ مكريس

 (:ـ1914-1904) الثانية اليجرة

 في كاالستيطاف اليجرة عمى اإلشراؼ عمى ـ1897 عاـ إنشائيا بعد الصييكنية المنظمة عممت

 ركسيا مف معظميـ جاء، صييكني ألؼ 40ك 35 بيف ما فييا الكافديف عدد تراكح كقد، فمسطيف

                                                             

 .145ػ  1/144، االستعمار االستيطاني الصييكني في فمسطيف فيمي كليـ،  ينظر:  1

 .319محمكد شاكر، مكسكعة تاريخ الييكد، ص  2

 .1/155، ـ.سفيمي كليـ،   3

 .56، صإسرائيؿجكزيؼ ككنر، دكلة    4
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 كالباركف، ركتشيمد ادمكند الباركف مثؿ الييكد الرأسمالييف كبار بدايتيا منذ اليجرة مكؿ كقد، (1)كركمانيا

 .(2)فمسطيف في الصييكني لبلستيطاف إسترليني جنيو بلييفم 10 نحك خصص الذم ىيرش دم

 (:ـ1923-1919) الثالثة اليجرة

، ـ1918 عاـ لفمسطيف البريطاني االحتبلؿ مع جديد مف فمسطيف إلى الصييكنية اليجرة أبكاب فتحت
 مياجر ألؼ 35 حكالي ـ1923-1919 بيف ما الفترة في المياجريف عدد بمغ فقد كاسع نطاؽ عمى
، (3)األمريكية المتحدة كالكاليات كألمانيا، لكتكانيا مف قميمة أعداد إلى إضافة، كركمانيا ركسيا مف كفدكا
 .(4)شبابا أفرادىا معظـ ككف حيث مف الثانية لميجرة تركيبيا في مشابية الثالثة اليجرة كتعد

 في الكاردة الييكدم القكمي الكطف فكرة لتحقيؽ، بثقمو البريطاني االستعمار ألقى المكجة تمؾ بداية كمف
 إلى ـ1919 عاـ أكؿ كانكف 21 في رسالة كايزماف حاييـ أرسؿ كقد، ـ1917 عاـ بمفكر تصريح
 .(5)فمسطيف إلى الييكد مف كبير عدد بجمب طالبو، بكلز فمسطيف في العسكرم الحاكـ

 ـ1920 عاـ تمكز مف األكؿ في فمسطيف عمى ساميا مندكبا تعيينو عقب صمكئيؿ ىربرت عمؿ كما
 عمى ـ1920 عاـ تمكز 7 تمكز في القدس في ألقاه الذم خطابو في ذكر فقد فمسطيف تيكيد عمى
 مف يأتكف آخريف أناس بدكف يتـ لف تنفيذىا أف كأكضح تنفيذىا أراد التي المشركعات، فمسطيف تيكيد
 الذم لمعمؿ مناسبا يككف الييكد المياجريف مف محدكد لعدد قريب عما كالحدكد المكانئ كستفتح الخارج

 رقابة تحت اليجرة كضع يقرر كقت أقرب في أمر كسيصدر المساكف عميو تساعد كما، يحتاجيـ
 ىربرت منح نفسو العاـ كفي (6)فمسطيف بدخكؿ لممياجريف يسمح بمكجبيا التي الشركط كيحدد الحككمة
  .الصياينة المياجريف تكطيف في الستغبلليا، دكنـ ألؼ 176 الصياينة صمكئيؿ ىربرت

                                                             

 .29أسمياف شريـ، جذكر االستيطاف الصييكني في فمسطيف، ص  1

  .771كامؿ خمة، فمسطيف كاالنتداب البريطاني، ص  2

 .7/73عبد الكىاب الكيالي، مكسكعة السياسة،   3

 .7/73الكىاب الكيالي، ـ.ف، عبد   4

 .115محمد سميـ، نشاط الككالة الييكدية، ص  5

 .772كامؿ خمة، فمسطيف كاالنتداب البريطاني، ص  6
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 لعاـ اليجرة قانكف باسـ عرؼ لميجرة قانكف أكؿ صمكئيؿ ىربرت أصدر، ـ1920 عاـ آب 26 كفي

 بدخكؿ سمح كما المعدية األمراض مف خمك كشيادة، سفر جكاز الصياينة بمكجبو منح، 1920

 :(1)التالية الفئات حسب مصنفيف الييكدية المنظمات بإشراؼ سنكيا ييكدم 16500

 .عاـ لمدة إعالتيـ الييكدية المنظمة تضمف الذيف األشخاص -1

 إعالة عمى قدرتيـ عمى الدليؿ يقدمكف الذيف أك المستقمة المكارد لدييـ تتكافر الذيف األشخاص -2

 .أنفسيـ

 .(2)فمسطيف في إعاشتيـ كسائؿ تتكافر الديف رجاؿ -3

 دفعت التي العكامؿ أحد كيعد، فمسطيف في الصييكني لبلستيطاف األساس حجر القانكف ذلؾ كضع

 .ـ1920 عاـ منذ الثكرات اندالع إلى

 (:ـ1931-1924) الرابعة اليجرة

، بكلكنيا ييكد مف أغمبيا ككاف ـ1931ػ1924 عامي بيف ما فمسطيف الرابعة الصييكنية اليجرة كصمت

 احضركىا التي الخاصة األمكاؿ رؤكس المكجة تمؾ أصحاب كاستغؿ غرابسكي ىجرة باسـ كلقبت

 ألؼ 82 بحكالي المكجة تمؾ أفراد عدد كقدر ،الخاصة الصغيرة المشاريع بعض إقامة في، معيـ

 .(3)صييكني مياجر

 السابؽ اليجرة قانكف تعديؿ عمى البريطاني المستعمرات كزير، أمرل المستر كافؽ ـ1925 عاـ آب في

 لـ نفسو الكقت كفي، الييكد العماؿ اختيار حؽ الييكدية الككالة ـ1925 لعاـ اليجرة قانكف منح كقد
 جنيو 250 إلى الحرفي لممياجر المالي الدخؿ خفض كما، اليجرة نكع أك حجـ عمى قيد أم يضع

 كما عكائؽ دكف فمسطيف إلى يدخؿ أف سنكيا افمسطيني اجنيي 60 عف دخمو يزيد الذم لمييكدم كسمح

 .(4)مالي قيد أم دكف فمسطيف إلى الدخكؿ حؽ كاليتامى كالطمبة الديف رجاؿ منح
                                                             

 .198أحمد العممي، االجتياح البريطاني، ص  1

 .49سميح شبيب، األصكؿ االقتصادية، ص  2

 .79إلياىك إيبلت، مف خبلؿ ضباب األياـ )بالعبرية(، ص  3

 ، 2919ي أكـر مياني، العبلقات الصييكنية البريطانية في فمسطيف )ماجستير( غزة، الجامعة اإلسبلمية، عم  4
 .218ص
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 المستكطنات عدد بذلؾ فارتفع، جديدة صييكنية مستكطنة 36 إنشاء الصياينة استطاع الفترة ىذه كفي

 بمكجب نسمة 83790 مف ارتفع فقد الصياينة عدد أما، مستكطنة 99 إلى فمسطيف في الصييكنية

 .(1)1928 عاـ نسمة 151656 إلى، ـ1922 سنة إحصاء

 (:ـ1936-1932) الخامسة اليجرة

 مندكبا كاكيكب أرثر تعييف بعد خاصة اتيالثبلثين بداية في فمسطيف إلى الصييكنية اليجرة زادت

 تيكيد عمى قائمة سياسة انتيج الذم ـ1931 عاـ الثاني تشريف مف األكؿ في فمسطيف في ساميا

 عاـ لمانياأ في الحكـ إلى النازم الحزب كصكؿ فمسطيف إلى الصياينة ىجرة زاد كمما، (2)فمسطيف

، اليجرة قكانيف لتعديؿ االنتداب سمطات عمى الصييكنية المنظمة ضغطت ذلؾ أثر كعمى (3)1933

 ىجرة لتسييؿ 1933 لعاـ اليجرة قانكف سـبا عرؼ ـ1933 عاـ آب في جديد انكفق سف فتـ

 مكاؿاأل رؤكس أصحاب مف المياجريف عدادأ بارتفاع الخامسة اليجرة كتميزت، فمسطيف إلى الصياينة

 بدخكؿ ليـ المصرح الصياينة العماؿ عدد ارتفع ـ1930 عاـ ففي المتخصصيف كالعماؿ الحرة كالميف

 .(4)مياجر 32516 إلى مياجر 17545 مف فمسطيف
 (:ـ1948-1936) السادسة الصييونية اليجرة
 إلى الصياينة جريفالميا عدد كصؿ ـ1936 سنة ففي، السنكات ىذه طكاؿ الصييكنية اليجرة استمرت
 إلى فدخؿ ـ1938 عاـ في أما، مياجر 10536 عددىـ فبمغ ـ1937 ـعا في أما، مياجر 29727
 مياجر 16405 فمسطيف إلى فدخؿ 1939 عاـ في أما، صييكني مياجر 12868 فمسطيف
 مياجر 69536 بمغ ـ1939-1936 بيف ما الفترة في الصياينة المياجريف عدد أف أم، صييكني
 جديدة صييكنية ىجرة مكجة بدأت( ـ1945-1939) الثانية العالمية الحرب اندالع كمع، (5)صييكني

                                                             

 .151-2/159صبرم جريس، تاريخ الصييكنية،   1

 .2/247، تاريخ الصييكنية صبرم جريس،   2

 ،2919الجامعة اإلسبلمية، عمي أكـر مياني، العبلقات الصييكنية البريطانية في فمسطيف )ماجستير( غزة،   3
 .229ص

 .173-1/172كليـ فيمي، االستعمار االستيطاني الصييكني في فمسطيف،   4

 .72خميؿ حسكنة، الثكرة الشعبية، ص  5
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 ألؼ 120 نحك المكجو تمؾ في الكافديف عدد بمغ حيث، أكركبا غرب دكؿ مف فمسطيف إلى
 .(1)صييكني

 :لمصياينة الزراعية األراضي انتقاؿ تسييؿ في بريطانيا دور
 ككذلؾ، الدكلة أراضي عمى الحصكؿب، األراضي كشراء لبلستعمار متنكعة صييكنية شركات شرعت
 المحاكالت تمؾ أبرز ككاف، مصر أك سكريا أك بمبناف مقيميف غائبيف لمبلؾ المممككة األراضي عمى
 سميت التي الخصبة عامر بفا مرج كأراضي بيساف في الدكلة أراضي عمى السيطرة محاكلة ىي

 .فمسطيف غبلؿ بمخازف
 (:بيساف أراضي) المدورة غور مستأجري اتفاؽ أراضي -1

 أخصب ضمف تقع ألنيا، لمصياينة بيساف أراضي انتقاؿ عممية تسييؿ إلى االنتداب سمطات سعت
 كزير إلى تقريرا البريطانية العسكرية االستخبارات أرسمت، ـ1921 عاـ تمكز كفي، فمسطيف سيكؿ

 سمطات قياـ حالة في فجائية بصكرة ثكرة حدكث الممكف مف أف فيو جاء تشرشؿ كنستكف المستعمرات
 .(2)العرب حساب  عمى بيساف منطقة في يأراض الصياينة منح االنتداب

 المستأجريف أف طالما تزرع لف األراضي جميع أف االنتداب سمطات أعمنت ـ1921 عاـ صيؼ كفي
 عقكد عمى تكقيعلم العرب المزارعكف فاضطر، البريطانية اإلدارة مع جديدة استئجار عقكد يكقعكا لـ

 إذا أنو االتفاؽ بنكد في كجاء ـ1921 عاـ ثاف تشريف في بيساف اتفاؽ تكقيع ككاف، (3)االستئجار
 .(4)فييا الشرعي حقو يفقده، عاما 15 خبلؿ األرض مستحقات دفع عف المزارع عجز
 تسجيؿ يتـ أف قبؿ لمصياينة األراضي بيع عممية االتفاقية بنكد مف 16 رقـ المادة سيمت المقابؿ كفي

 جميع اعتبار يتـ، االتفاؽ ذلؾ تاريخ مف بدءا أنو عمى المادة تمؾ نصت كقد، الممكية صككؾ
 لمقكانيف كخاضعيف، األميرية لؤلراضي مبلكا، ليـ المتنازؿ شركط كفؽ عمييـ يطمؽ الذيف، األشخاص
 األراضي بمبلؾ الصمة ذات كالمزايا الحقكؽ جميع ممارسة في الحرية كليـ، األرض بتمؾ المتعمقة

                                                             

 .781، ص1948-1918زكريا السنكار كعمي مياني، التغمغؿ الصييكني في القدس   1

 .277صسحر الينيدم، التأسيس البريطاني لمكطف القكمي،   2

 61، أرض الميعاد في فمسطيف، صيكرم ككليسنيككؼ  3

 .62، صـ.ف، يكرم ككليسنيككؼ  4
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قامة األشجار كزراعة، األميرية  تحكيؿ أم يتـ أال شرط، ليـ ممكيتيا نقمت التي األرض عمى المباني كا 
 .(1)بالكامؿ الممكية نقؿ ثمف دفع بعد إال اإلرث أك لمحككمة الرىف بطريقة تـ ما عدا لمممكية
 بيساف في األرض شراء كاؤ بد االتفاقية تمؾ بمكجب الصياينة أف شتايف كينث البريطاني الباحث كأكد

 القرف مف اتيالثبلثين في الصياينة حيازة في بالتدريج أراضييا كأصبحت، ـ1922 عاـ منذ بنشاط
 الضغكطات بسبب، بيساف اتفاقية االنتداب سمطات عدلت ـ1928 عاـ أكؿ كانكف كفي، (2)العشريف

، الدكلة أراضي مف نصيبا الصياينة كمنحت، عاما ثبلثيف إلى الدفع مددت بحيث، عمييا الصييكنية
 طالما كانت جية أية إلى األراضي نقؿب، المعدلة بيساف اتفاقية مف عشرة السادسة المادة سمحت كما
 مف كاسعة مساحات شراء الصياينة المادة تمؾ منحت كبذلؾ، (3)الدكلة خزينة إلى ؤكؿي الرسكـ دفع أف

 .األراضي
 :عامر ابف مرج أراضي -2
 غنية، ثقيمة صمصالية طينية ألنيا، فمسطيف في األراضي أفضؿ مف عامر بف مرج أراضي تربة تعدٌ 

 الصياينة تطمع لذا، بالرطكبة االحتفاظ عمى قدرتيا مف كزاد، جدا خصبة جعميا مما العضكية بالمكاد

 سرسؽ عائمة مف عامر بفا مرج أراضي شراء الصياينة حاكؿ ـ1891 عاـ ففي، عمييا السيطرة إلى

 الدكلة لكف، دكنـ ألؼ 120 لشراء العائمة أفراد بعض مع خانكيف ييكشع اتفؽ امعند، المبنانية
 مف أكثر شراء ـ1925-1920 عامي بيف ما االنتداب سمطات كسيمت، (4)البيع أكقفت العثمانية

 المزارعيف مف عائمة 900 نحك جبلء إلى أدل مما، لمصياينة عامر بف مرج في دكنـ ألؼ 200

 .(5)حمايتيـ في تفكر أف دكف، فييا المستأجريف

  

                                                             

 .279، صالتأسيس البريطاني لمكطف القكمي سحر الينيدم،   1

 .281سحر الينيدم، ـ.ف، ص  2

 .63، أرض الميعاد في فمسطيف، ص ككليسنيككؼ يكرم  3

 .281، صـ.سسحر الينيدم،   4

 .19، صإسرائيؿغازم السعدم، األحزاب كالحكـ في   5
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   :الجماعية واإلبادات لمجزائر الفرنسي االحتالؿ: خامسال المطمب

 اأسباب :منيا نذكر المختمفة األسباب مف مجمكعة إلى الجزائر عمى الفرنسية الحممة أسباب تعكد

 .كعسكرية كدينية كاقتصادية سياسية

 :السياسية األسباب -1

 شأنيا كتعاظـ، العدكانية الذىنية بنمك تميزت دكلية ظركفا الجزائر فييا احتمت التي الفترة شيدت لقد 

 أكركبا دكؿ باسـ ـ1815 عاـ فينا مؤتمر فكمؼ (1)عشر الثامف القرف نياية منذ األكركبي الغرب في

 المشركع كىك ػ زعميـ حسبػ  الجزائر كالية كقرصنة المسيحييف الستعباد حدا ليضع اسمكث المكرد

 فقدـ، (2)المتكسط البحر عمى اإلنجميزية الييمنة إليقاؼ كذلؾ، فيو المشاركة فرنسا رفضت الذم

 السفف ضد القرصنة ألعماؿ حد كضع بضركرة يطالبو المؤتمر ليذا مذكرة سميث سيدني األميراؿ

 البلزمة كالبحرية البرية القكات بتقديـ فييا تتعيد معاىدة تكقع أف األكركبية الدكؿ مف كطمب األكركبية

 .(3)اإفريقي شماؿ قراصنة  سفف كتحطيـ كلمراقبة المتكسط األبيض البحر سكاحؿ لحراسة

 كمجيء الممكي النظاـ كرجكع اإلمبراطكرية انييار بعد تعيشيا التي الظركؼ كانت فقد فرنسا في أما

 سياسية أزمات ظيكر إلى أدت عديدة سياسية أخطاء ارتكبت الذم 1824 سنة العاشر شارؿ الممؾ

 مشاكؿ سببكا الذم كالميبرالييف الحاكمة السمطة بيف نشب الذم الحاد الصراع في تمثمت، (4)خطيرة

 عميو يسيطر كاف الذم النكاب مجمس حؿ إلى الممؾ فسارع، بو يطيحكا أف ككادكا العاشر لشارؿ

 لحؿ كسيمة الجزائر عمى العسكرية الحممة مف العاشر شارؿ كاتخذ، جديدة انتخابات كتنظيـ الميبراليكف

 .الخارج إلى الفرنسي العاـ الرأم كبتكجيو (5)الداخمية السياسية مشاكمو

 :العسكرية األسباب -2

                                                             

 .79جماؿ قناف، قضايا كدراسات في تاريخ الجزائر الحديث كالمعاصر، ص  1

 .11محمد عيساكم كنبيؿ شريخي، الجرائـ الفرنسية في الجزائر أثناء الحكـ العسكرم، ص  2

 .54صػ  53(، ص1969-1839جبلؿ يحيى، السياسة الفرنسية في الجزائر )  3

 .195، مجمة الذاكرة، ص1827أفريؿ  29عمي تابميت، تاريخ أسطكرة المركحة كاالحتبلؿ   4

 .49عمار ىبلؿ، أبحاث كدراسات في تاريخ الجزائر المعاصر، ص  5
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 ضربات تحت منيا كاالنسحاب مصر احتبلؿ في كفشمو أكركبا في الفرنسي الجيش انيزاـ في تمثمت

 بإقامة لو تسمح عسكرية خطة يضع لكي بكنابرت بنابميكف دفع مما، 1801 سنة في اإلنجميزية القكات

 إعطاء عدـ إلى باإلضافة، (1)مصر إلى األقصى المغرب مف تمتد إفريقيا شماؿ في فرنسية محميات

 معنى بأتـ جزائرم جيش لتككيف األىمية حسيف الدام بحككمة نذاؾآ كالمعركفة الجزائرية الحككمة

 عمى كيردىـ يقاكميـ حقيقي جيشب الفرنسيكف يصطدـ لـ كليذا، القتاؿ فف عمى كتدريبو الكممة

 عاـ في بريطانيا بقيادة األكركبي المقدس الحمؼ طرؼ مف الجزائرم األسطكؿ تحطـ ككذلؾ ،أعقابيـ

  .(2)ـ1816

 :االقتصادية األسباب -3

 خبلؿ مف ذلؾ كيظير، الجزائر احتبلؿ عمى فرنسا إقداـ في قكيا دكرا االقتصادية الجكانب لعبت

 يمكف التي االمتيازات حكؿ محاكلة" عنكانيا كاف كالتي ـ1797 عاـ تاليراف السيد نشرىا التي الدراسة

 مف تعاني فرنسا ككانت، (3)الحالية الظركؼ في جديدة مستعمرات إنشاء جراء مف عمييا الحصكؿ

 1830 سنة جيرار المارشاؿ أكده ما كىك الصناعي إنتاجيا في كفائض السكاف كزيادة البطالة ماتأز 

 سكانيا مف لمفائض كاسعة أرض لفتح بالجزائر االحتفاظ عمى عزمت الفرنسية الحككمة" :قائبل

 جعؿ فرنسا في السكاف عدد تزايد أف نستنتج المقكلة ىذه خبلؿ كمف، (4)"مصانعيا إنتاج كلتسكيؽ

 سمعكا التي الجزائر خزينة حكؿ تحكـ الفرنسية األطماع ككانت .بالجزائر االحتفاظ عمى تعـز حككمتيا

 تعكضيـ جديدة أراض امتبلؾب الفرنسية كالحككمة الفرنسييف لمكبار الشديدة الرغبة ككذلؾ، (5)بثرائيا

 معظـ عف فييا تنازلت التي ـ1815 عاـ باريس معاىدة كفي نابميكف كحكـ الثكرة أثناء فقدكه عما

 بما ـ1830 عاـ الفرنسي البرلماف أماـ بيجك الجنراؿ صرح كقد، إلنجمترا األكلى إمبراطكريتيا أجزاء

                                                             

 .84، ص1962يخ السياسي لمجزائر مف البداية كلغاية ر عمار بكحكش، التا  1

 .194، مجمة الذاكرة، ص1827أفريؿ  29كاالحتبلؿ عمي تابميت، تاريخ أسطكرة المركحة   2

 .85صػ  84، صـ.سعمار بكحكش،   3

قريف عبد الكريـ، جرائـ االستعمار الفرنسي معتقؿ كاليدكنيا نمكذجا، الممتقى الدكلي األكؿ حكؿ جرائـ االحتبلؿ   4
 .)ممتقى( 3ص ، 2911كفمبر ن 17، 16الفرنسي في الجزائر بيف الجريمة المكتممة كالمساءلة المؤجمة، يكمي 

 .23(، ص1999ػ  1839أبك القاسـ سعد اهلل، الحركة الكطنية الجزائرية )  5
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 أصحاب مف استفسار بدكف المعمريف إقامة جبت الخصبة كاألرض الصالحة المياه كجدت أينما :يمي

، الغزك كراء كاف التجارية كأسكاقيا كالمعدنية الزراعية الجزائر ثركات إلى فرنسا كتطمع (1) ىذه األراضي

 الجنراؿ الفرنسي الحرب كزير تقرير في كرد كمما ـ1825 عاـ الصناعية ثكرتيا انطبلؽ بعد خاصة

 الجزائرية السكاحؿ عمى عديدة مراسو  تكجد..". :ـ1827 ربسبتم في اشرالع شارؿ إلى تكنير كميرمكف

 بالحديد غنية مناجـ الجزائر أراضي كتحكم، لفرنسا مفيدا عمييا االستيبلء يعتبر التي الطكيمة

لى، غنية مبلحات سكاحميا في تكجد كما، الممح مف ىائمة بكميات كتزخر، كالرصاص  كؿ جانب كا 

 .(2)..".فرنؾ مميكف 150 يمتياق كتفكؽ، الدام قصر في المكدسة الكنكز تكجد، الثركات ىذه

 :الدينية األسباب -4

 لمديانة تعصبا األكركبية الدكؿ أخطر مف الميبلدم عشر التاسع القرف بداية في فرنسا تعتبر

 اإلسبلمية العثمانية كالدكلة األكركبية المسيحية الدكلة بيف قائما كاف الذم الصراع ككاف، (3)المسيحية

 عبارة األكركبية المسيحية الدكؿ نظر في يعتبر القكم الجزائرم األسطكؿ ألف الجزائر عمى انعكس قد

 الجزائر في المسمميف ضرب محاكلة إلى الدكؿ بيذه دفع مما العثماني لؤلسطكؿ امتداد عف

سطنبكؿ  القراصنة أيدم مف كالمسيحييف المسيحية إنقاذ بدعكل الجزائر غزك إلى فرنسا دعت كقد، كا 

حياء، (4)تعبيرىا حسب القراصنة عش عمى كالقضاء الجزائرييف  كانت كما إفريقيا في المسيحية كا 

 الحككمة إلى تقرير في تكنير كميرمكف الحرب كزير تعبير ذلؾ كمف أكغسطينكس القديس أياـ بزعميـ

 نككف أف المستقبؿ في يمكننا" :بقكلو الجزائر تنصير في آمالو عف ـ1827 عاـ أكتكبر 14 يكـ

 تعده اإلليية العناية أف يبدك نصرا بذلؾ لنحقؽ، مسيحييف نجعميـ أف، الجزائرييف نمدف كنحف سعداء

 .(5)"لنا

                                                             

 .22بكزياف سعدم، جرائـ فرنسا مف الجنراؿ بكجك إلى الجنراؿ أكساريس، ص  1

 .59(، ص1989ػ  1839رابح لكنيسي كبشير ببلح كآخركف، تاريخ الجزائر المعاصر )  2

 .59(، ص1962ػ  1839حاث كدراسات في تاريخ الجزائر المعاصر )عمار ىبلؿ، أب  3

 .17(، ص1871ػ  1839خديجة بقطاس، الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر )  4

 .69، صـ.سرابح لكنيسي كبشير ببلح كآخركف،   5
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 عند الجزائر إلى الفرنسي الجيش رافقكا الذيف المبشريف إلى كجيو الذم البياف في يقكؿ دكبرمكف كىذا

ننا، إفريقيا المسيحية لتدخؿ مصراعيو عمى الباب فتح معنا لتعيدكا جئتـ لقد" :احتبلليا  األمؿ لكبير كا 

 عدة منذ نكرىا انطفأ التي المدنية ازدىار عمى جديد مف لتعمؿ قريبا الربكع ىذه ديانتنا عـت أف

 .(1)"قركف

 واقع االحتالؿ الفرنسي لمجزائر 

 

ـ ، كقد تميز بالكحشية 1830بدأ منذ عاـ يعد احتبلؿ فرنسا لمجزائر مف أطكؿ االحتبلالت ،حيث 

، ك إبادة سكاف قبيمة ـ 1830إبادة سكاف منطقة البميدة عاـ : عدد مف المجزار مثؿحيث تخممو 

بادة سكاف قبيمة أكالد رباح عاـ 1832العكفية عاـ   ـ . 1845ـ ، كا 

  :واألقميات االستعمار: سادسال المطمب

 عمييا لمضغط أك األخرل الدكؿ شؤكف في لمتدخؿ سياسية ككرقة األقميات استخداـ عمى الدكؿ دأبت

 كتنفيذ الدكؿ خضكع عند لياقة كدكف كامؿ بشكؿ عنيا تتخمى ثـ، لدكلتيا مصالح أك مكاسب لتحقيؽ

 األقميات باستغبلؿ الخارجي التدخؿ مسألة كتتجمى معيف مكضكع عمى تفاؽاال أك إليو تسعى ما

 .ضغط ككسيمة كاستخداميا

 التي التحديات ىي الحقيقة في فإنيا، الراىف كاقعنا في األقميات ىذه تكاجو التي التحديات عف أما

 كتدخؿ اختراؽ كثغرات ضغط أكراؽ األقميات ىذه مف تجعؿ أف تريد الغربية الييمنة فقكل األمة تكاجو

 مرة تعيد التي التحديات إنيا، الحضارم كانبعاثيا كانعتاقيا كنيكضيا األمة كؿ، األمة تقدـ إلعاقة

 األقميات ىذه مع كاالستعمار الغزك قكل ياحاكلت التي الحماية كمشاريع االستعمارية الغكاية قصة أخرل

 خبلؿ مف كذلؾ ، األمريكية العكلمة منيا المقدمة كفي، الغربية الييمنة قكل اآلف تحاكليا، تاريخيا

 إلى القطرية تيااكيان كتحكيؿ ػ مفتتة ىي مما أكثر ، األمة لتفتيت المعمنة االستعمارية المخططات
 ىذه كألكاف لمراحؿ الدارس يممسيا حقيقة كىناؾ، األقميات ةساطبك  كفسيفسائية كرقية كيانات

                                                             

 .51محمد الصالح الصديؽ، الجزائر بمد التحدم كالصمكد، ص  1
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 ك، اإلسبلـ كعالـ العركبة كطف في األقميات بأكراؽ لمعب كالمعاصرة الحديثة االستعمارية المخططات

 . (1)كالمحاكالت المخططات ىذه كؿ في الصييكنية األصابع كجكد ىي

 حممة ةكساطب، اإلسبلمي العالـ قمب، العربي لمكطف الحديثة االستعمارية الغربية الغزكة بدايات فمنذ

 في األقميات داـخاست عمى العمؿ مخطط عف فاإلعبل كاف مصر عمى( ـ1821ػ1769) بكنابرت

 إلى مرسيميا مف البحر في كىك بكنابرت أعمف عندما كذلؾ، ببلدنا عمى االستعمارية الييمنة مشركع

 اختراؽ كثغرات أقداـ ئمكاط ليككنكا المسممة غير األقميات أبناء مف ألفا عشريف تجنيد عزمو اسكندرية

 الذكرل في ـ1799 سنة عكا لمدينة حصاره كأثناء، الشرقية االستعمارية إمبراطكريتو بناء عمى تعينو

 الييكدية األقميات إلى نداءه بكنابرت أصدر ـ1097 سنة لمقدس الصميبييف الحتبلؿ السابعة مئكيةال

، فمسطيف احتبلؿ عمى يساعدىا أف مقابؿ االستعمارم العرؼ ىذا لتحقيؽ معو تتحالؼ كي العالـ في

 عندما كذلؾ، (2)أخبلقية ال القرارات أكثر الييكدية األقميات ىذه مف قطاعات اتخذت التاريخ ذلؾ كمنذ

 .اإلسبلمية الحضارة ضد الغربية الحضارة خدمة في نفسيا كظفت

 خبيث بشكؿ العربي العالـ في األقميات لمكضكع االستعمار استخداـ كيفية عمى الضكء كلتسميط

 :محكريف إلى سنتطرؽ فإننا التأكيؿ تقبؿ ال ممنيجة سياسة كضمف

 :العربي المغرب في البربرية المسألة أوال:

 العربي المجتمع عف البربر كعزؿ العربي المغرب في كالعرب البربر بيف العداء خمؽ فرنسا حاكلت
 العربي الحكـ تحت المشترؾ العيش مف السنيف مئات شكمتيا التي لمسكاف الكطنية الكحدة كتمزيؽ

 ىدافياأ مف كاحدة العربي المغرب في اتخذتيا التي البربر تجاه فرنسا سياسة ككانت، اإلسبلمي
 ضماف لغرض، ـ1830 عاـ لمجزائر احتبلليـ منذ السياسة ىذه الفرنسيكف كاستخدـ، (3)ساليبياأك 

                                                             

 .32كاألقميات، ص اإلسبلـمحمد عمارة،  1

 .39ػ  24محمد عمارة، الطريؽ إلى اليقظة اإلسبلمية، ص ينظر:  2

 .216، صـ1945ػ  1919كايطاليا مف الكحدة العربية  كألمانياعمي محافظة، مكقؼ فرنسا   3
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 ساسة اىتدل، المغاربة تجنيس في فشمكا أف كبعد، (1)كامؿ نحك عمى إفريقيا شماؿ عمى سيطرتيـ
 كال، التنصير طريؽ عف إال الكجكد حيز إلى تخرج أف يمكف ال الفرنسة أف إلى االستعماريكف فرنسا
 كليس سطحي إسبلميـ فأ فرنسا كاعتقدت، البربر مف ىـ المغرب سكاف مف األكبر القسـ أف سيما
 كىي الجزائرية القبائؿ عمى سمطتيا فييا سطت الذم اليكـ كمنذ، (2)معيا كيندمجكا يتنصركا أف ببعيد

 حارسا بككنو كمقاكمتو، عقيدة بصفتو كمقاكمتو، قانكنية بصيغة اإلسبلـ مقاكمة إلى ترمي سياسة
 اإلسبلـ كككف، المغربية لؤلمة أساسا  دستكرا بككنو كمقاكمتو، الناس بيف بيا كمثيرا، العربية لمثقافة
 أف عمى االستعماريكف كعمماؤىا كمبشركىا فرنسا ساسة جمعأ كليذا، (3)الغزاة مقاكمة إلى يدعك دينا
 طريقة خير ىك أىميا تنصير كأف، منيا اإلسبلـ إزاحة بعد إال عمييا االطمئناف يمكف ال الببلد ىذه

 . (4)القادمة األخطار لمحاربة سبلح ىسكأق نجاحيـ لضماف

 (5)بيجك أنشأ ثـ، الببلد بقية عف البربرية الصغرل القبائؿ منطقة فرنسا فصمت ـ1849 عاـ كفي
 ىاتيف الفرنسية االحتبلؿ سمطات كعزلت، (6)ـ1853 عاـ مستقمة إدارة في الكبرل القبائؿ منطقة

 نظاـ إلى امأخضعتي كبذلؾ، اإلسبلمي المجتمع عف البربر مف امسكاني لفصؿ محاكلة في المنطقتيف
 شؤكف تدير كانت التي، ـ1836 عاـ البربرية الجماعات مجالس كأنشأت امبي خاص كقضائي إدارم
 .(7)القبائؿ

 الثقافة محك بيدؼ، البربرية القبائؿ لغة في كالنحك الصرؼ قكاعد كضع الفرنسية المغة عمماء حاكؿ

 التبشيرية البعثات كبذلت، الفرنسية بالثقافة نيائيا كربطيـ لتنصيرىـ تمييدا، ليـ اإلسبلمية العربية

                                                             

 .2محمد مكي الناصرم، فرنسا كسياستيا البربرية في المغرب األقصى، ص  1

 .141االستقبللية في المغرب العربي، صعبلؿ الفاسي، الحركات   2

 .2، صـ.سمحمد مكي الناصرم،   3

 1936-1939لقماف صالح احمد لقماف، سياسة فرنسا تجاه البربر كأثرىا في الحركة الكطنية المغربية   2
 . 31، ص1987)ماجستير(، العراؽ، جامعة بغداد، 

 .(229الكىاب بف منصكر، قبائؿ المغرب، صىك أحد قادة االحتبلؿ الفرنسي في الجزائر )عبد   5

، 1989محمكد الكركرم، الفكر السياسي لحزب االستقبلؿ المغربي )ماجستير(، العراؽ، الجامعة المستنصرية،    6
 .189ص

 .364مجمة قضايا عربية، ص كالعركبة في المغرب العربي: اإلسبلـعبد العاطي أحمد،   7
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 إلى سعت ـ1881 عاـ تكنس فرنسا طالت فمما، (1)طائؿ دكف كلكف الغاية ىذه لتحقيؽ كبيرة جيكدا

 سكانيا مف%  2 مف أكثر يشكمكف ال تكنس في البربر أف غير إلييا مغربال في تجربتيا نقؿ

 عمييا السيؿ مف يكف كلـ، الجنكب أقصى في كشتني كالدكيرات كمطماطة فقمة منطقة في كيعيشكف

 عمى 1912 عاـ آذار 24 في الفرنسية الحماية فرضت كعندما، (2)السياسة تمؾ في االستمرار

، (3)الحماية معاىدة تكقيع عمى نفسو العاـ مف آذار 30 في الحفيظ عبد السمطاف رغمتأ األقصى

 خطيرة كآثارا أبعادا البربرية فرنسا سياسة اتخذت فقد المغرب عرش عف، يكسؼ المكلى ألخيو كتنازؿ

 كتفيبللت األطمس جباؿ في كمنعزلة مستقمة قبائؿ في يتجمعكف العربي القطر ىذا في البربر كأف ذلؾ

ف( الببلد شماؿ) كالريؼ  .(4)كمكحدة متماسكة بشرية كتمة يشكمكف ال كانكا كا 

 في اعتناؤىـ كاف كلذلؾ الببلد فرنسا في البربر عمى االعتماد يستطيعكف أنيـ يركف الفرنسيكف كاف
، ـ1913 عاـ البربرية لميجات العربية المغة مدرسة كاأأنش فقد، الحماية فرض منذ، كاضحا الجانب ىذا

 كجدت التي لمقبائؿ كتعييف األعراؼ ىذه لكجكد تسييؿ بمثابة ذلؾ ككاف كآدابيا لغتيا لدراسة كذلؾ
 .(5)فييا

 إلى ينقسمكف المغرب سكاف أف أساس عمى قامت أنيا المغرب في الفرنسية السياسة أىداؼ مف إف

 إلى ترمي فرنسا ميمة فإف كاستعمره،  األكؿ بمد فتح الثاني كأف، العرب كثانييما البربر أحدىما قسميف

 المغرب في فرنسا إبقاء أجؿ مف سياسي تكازف لتحقيؽ كثقافة كلغة دينا الثاني مف األكؿ تحرير

 فتح خبلؿ مف البربر عف اإلسبلمي الديف إلبعاد أساليب اتباع الطرؽ بكؿ فرنسا حاكلت، (6)األقصى

غبلؽ، العربية اإلسبلـ كالمغة تعميـ فييا يحظر بربرية استعمارية فرنسية مدارس  في القرآنية الكتاتيب كا 

                                                             

 33عماد اكزيفاف، الجياد األفضؿ، ص 1

 .218ػ217، ص1945ػ  1919كايطاليا مف الكحدة العربية  كألمانياينظر:عمي محافظة، مكقؼ فرنسا  2

، حيث أرغـ السمطاف 1912آذار 39كىي المعاىدة التي بمكجبيا كضع المغرب األقصى تحت الحماية الفرنسية   3
  .(43سنة، ص 36الفرنسية في مراكش بعد عبد الحفيظ عمى تكقيع المعاىدة )مكتب المغرب العربي، الحماية 

 .195رـك الندك، تاريخ المغرب في القرف العشريف، ص 4

 .96أنكر الجندم، الفكر العربي المعاصر في معركة التعريب كالتبعية الثقافية، ص 5

 .117عبلؿ الفاسي، حديث المغرب في الشرؽ، ص 6
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 إلى الذىاب مف المسمميف كعاظ مف الصكفية الطرؽ رؤساء كمنع التبشير كتشجيع، البربرية القبائؿ

 اإلسبلمية الشريعة تطبؽ كال اإلسبلـ قضاة فييا يحكـ ال عرفية محاكـ تأسيس عمى كالعمؿ القبائؿ تمؾ

 .(1)العصكر مر عمى المكركث مف البربر عند تككنت كتقاليد عادات عمى تعتمد كأف

 

 :كأىميا االستعمارية سياستيا لتطبيؽ عديدة إجراءات فرنسا كضعت كقد

 :القديمة البربرية األعراؼ إحياء -1

دماجيا اإلسبلـ قياـ قبؿ مكجكدة كانت التي، البربرية األعراؼ إحياء عمى الفرنسية السمطة عممت  كا 

 القانكف مف بدال إليو يتحاكمكا حتى المغاربة عمى تفرضو منيا خميط كتككيف الفرنسي القانكف في

 إال اإلسبلـ عرفكا ما كأنيـ قمكبيـ في اإلسبلـ يدخؿ لـ البربر أف تدعي السياسة كىذه، اإلسبلمي

 السمطة بحثت ، كليذا(2)األياـ مف يكما بو آمنكا كال اإلسبلـ عرفكا ما أنيـ ادعت ثـ سطحية معرفة

 مف مجمكعة ككمفت كدراستيا،  البربرية القبائؿ كتقاليد كعادات أعراؼ عف البربرية القبائؿ في الفرنسية

 قانكنية مكاد إضافة الفرنسي، كبعد كرظالمن كفؽ كصياغتيا لدراستيا، (3)سكردكف جكرج برئاسة رجاليا

 فتحت كبمكجبو 1914 أيمكؿ 11 في صدر ظيير شكؿ عمى إصدارىا تـ الفرنسي القانكف مف مشتقة

 مما، البربرية كالتقاليد كالعادات األعراؼ كفؽ القضايا في تفصؿ عرفية محاكـ البربرية القبائؿ لمناطؽ

 .(4)اإلسبلمية الشرعية المحاكـ عف أخرجيا

 

                                                             

 .695ػ597ربرم، صلحسف بك عياد، الحركة الكطنية كالظيير الب ينظر:  1

 .58، ص1962ػ  1839خيرية عبد الصاحب، الفكر القكمي العربي نشكءه كتطكره   2

لمحقكؽ اإلسبلمية أك ما يسمى العرؼ البربرم ثـ عيف رئيسا  أستاذاىك أحد رجاؿ االستعمار الفرنسي كاف   3
فرنسا تطبيؽ السياسية البربرية تطبيقا نيائيا )محمد مكي الناصرم، فرنسا  إعبلفعند  1939لمعدلية عاـ 

  .(65ػ  64كسياستيا البربرية في المغرب األقصى، ص

 .218، ص1945ػ  1919كايطاليا مف الكحدة العربية  كألمانياعمي محافظة، مكقؼ فرنسا   4
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 :واإلسالمي العربي التعميـ طمس -2

 كتشكيؿ اإلسبلمية العربية الثقافة لطمس كالتعميـ العربية المغة محاربة عمى الفرنسية السمطة عممت

 التعميـ أىداؼ مف (2)ليكتي فيقكؿ .(1)العربية المغة محؿ الفرنسية المغة إلحبلؿ كبربرية فرنسية مدارس

 حتى ننتبو أف ينبغي كلكف بةلمنخ العاـ كالتعميـ لمعامة لمينيا التعميـ بمبدأ نمتـز أف يجب" :مراكش في

 مساعدتنا ىك األكؿ كاجبيـ بأف يقتنعكا أف كيجب، كاالضطراب الثكرم لميياج دعاة الشباب يصبح ال

 .(3)"تراثيـ عمى الحفاظ في

 البربر مف يبؽ كلـ البربرية محؿ كحمت فييا لغتيـ كانتشرت السيكؿ عربكا فريقياإ العرب دخؿ لماك 

، فك كالمدرس كالكتاب الجماعة إلييـ تحتاج الذيف الفقياء تجنب كعمينا، الجبميكف إال لغتو عمى افظاحم

 العربية نشركا التدريس في العرب الجزائرييف مف استعممناه مف ألف بربرال مف يككنكا أف كيجب

 لخدمة األقصى غربمال في الفرنسية الحماية إدارة كضعتو الذم التعميـ نظاـ جاء فقد، (4)"القرآف

نشاء قتصاديةكاال كالسياسة جتماعيةاال الحياة جكانب جميع في مصالحيا  المدارس مف العديد كا 

 العربية شخصيتيـ لطمس العرب عف البربر عزؿ المدارس ىذه مف اليدؼ ككاف البربرية الفرنسية

 .(5)اإلسبلمية

 حاجة فبل، تبلميذىا باعتبار كبربرية فييا يقرأ ما باعتبار فرنسية ىي البربرية الفرنسية المدرسة ىذه"ك 

 عنيا ستبعد اإلسبلمية المظاىر ككؿ الفقياء كتدخؿ العربي يـتعمال فإ حيث، أجنبي ةساطك  إلى بنا

                                                             

 1936-1939في الحركة الكطنية المغربية لقماف صالح احمد لقماف، سياسة فرنسا تجاه البربر كأثرىا   1
 .71، ص1987)ماجستير(، العراؽ، جامعة بغداد، 

ىك لكيس ىكبرت ليكتي، أكؿ مقيـ فرنسي في المغرب، كاف المنفذ لمسياسة البربرية كقد تكلى منصب اإلقامة   2
البربر كأثرىا في )لقماف صالح احمد لقماف، سياسة فرنسا تجاه  1925 -1912العامة في المغرب األقصى 

  .(27، ص1987)ماجستير(، العراؽ، جامعة بغداد،   1936-1939الحركة الكطنية المغربية 

 .197، ص1945-1919كايطاليا مف الكحدة العربية  كألمانياعمي محافظة، مكقؼ فرنسا   3

 .4/394، 14مجمة المنار المصرية، العدد   4

 .58العربية في المغرب العربي، صكض أحمد، التعريب كالقكمية عنازلي م  5
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ننا، أبعادا  يطمؽ ما كؿ عف قسرا نبعدىـ كبذلؾ البرابرة الصبياف يـمالتع ىذا ةساطبك  إلينا سنجذب كا 

 .(1)"إسبلـ لفظ عميو

 أيمكؿ 22 بتاريخ رسميا  ببلغا العامة اإلقامة أصدرت فقد التعميمية لسياستيا فرنسا تنفيذ أجؿ كمف

 جميع تكتب كبيا البربرية لمجماعات الرسمية المغة ىي الفرنسية المغة بجعؿ يقضي ـ1915 عاـ

 ـ1919 عاـ منشكرا كأصدرت، (2)كالسندات العقكد تسجؿ كبيا، الجماعات سجبلت في المداكالت

 السمطة قامت فقد، البربرية المناطؽ لحكـ فرنسية ثقافة مثقفيف البربر مف ضباط إعداد إلى يدعك

 بإخكانيـ البربر اتصاؿ لمنع البربرية المناطؽ حدكد عمى االبتدائية المدارس مف عدد ببناء الفرنسية

، أيضا البربر بمناطؽ الثانكية المدارس بعض بفتح كقامت، مشركعيا نجاح ضماف أجؿ مف العرب

 بعد ـ1924 عاـ االحتبلؿ سمطة فتحتيا التي، البربرية( ازكا) الثانكية المدارس تمؾ أشير كانت حيث

 الفرنسي االحتبلؿ ضد المقاكمة شدة بسبب، طكيبل يدـ لـ ذلؾ لكف، المدارس فتح تزايد ذلؾ

 .(3)لممغرب

 :وتنظيميا البربرية القبائؿ إدارة -3

 جمع بيدؼ 1915 عاـ الثاني كانكف 9 في الرباط في ليكتي مف بأمر البربرية األبحاث لجنة تألفت

عداد المعمكمات  عمى الحماية سمطات تساعد عممية مقترحات كتقديـ البربرية القبائؿ عف األبحاث كا 

دارتيا القبائؿ ىذه تنظيـ  عضكيتيا في كضمت، لمحماية العاـ الكاتب المجنة ىذه رئاسة كتكلى، كا 

 المدرسة كمدير، الحربي المكتب كرئيس، االستخبارات كمدير، األكقاؼ دارةإ كرئيس يـعمالت إدارة رئيس

 السياسة دعاة خيرة مف ليكتي اختارىـ الذيف أساتذتيا كجميع، البربرية كالميجات العربية لمغة العميا

 .(4)كفرنسا كتكنس الجزائر في البربرية

                                                             

 . 226، صإفريقياأنكر الجندم، الفكر الثقافي المعاصر في شماؿ   1

 .197، ص1945ػ  1919كايطاليا مف الكحدة العربية  كألمانياعمي محافظة، مكقؼ فرنسا   2

 .48، السياسة البربرية لمحماية الفرنسية في المغرب، صإبراىيـكريدية  3

 .75القكمية العربية )تاريخيا كقكاميا كمرامييا(، ص مصطفى شيابي، 4
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 :البربرية القبائؿ تنصير -4

 أعمى في، الرباط في الكبرل الجامعة الكنيسة فأنشأت، التبشيرية سياستيا بتنفيذ الفرنسية السمطة قامت
 الفرنسية السمطة كاستدعت .(1)المدينة جكامع منائر جميع عمى برجيا يعمك حيث، الرباط في مكاف
 الراىبات كمدارس الصغرل الكنائس مف العديد كأنشأت كايطاليا كاسبانيا فرنسا مف المبشريف مئات

 حفظة بطرد تمثمت التدابير مف جممة الفرنسية السمطة كاتخذت، (2)كالقرل المدف في األيتاـ كمبلجئ
جبار البربرية القبائؿ مف الصكفية كرجاؿ القرآف  ليدرسكا الرىباف إلى أبنائيـ إرساؿ عمى البربر كا 
 عف بعيدا مشكىا تعميما ػ صمى اهلل عميو كسمـ ػ محمد الرسكؿ تاريخ كتعميميـ المسيحية التعاليـ
لى المدف إلى سفرىـ بمنع كذلؾ العرب مع االختبلط مف البربر كمنعت، الحقيقة  إال العربية المناطؽ كا 

 كاقتصر، كالبربر العرب بيف االختبلط الفرنسية السمطات منعت كبذلؾ سفر جكازات عمى الحصكؿ بعد
 الكتب تسرب ضد الحصار أيضا كفرض، المسيحي بالديف كالمبشريف بالرىباف البربر عمى تبلطخاال

 ككذلؾ، اإلسبلـ تياجـ التي كمجبلتيـ كتبيـ مكانيا لتحؿ، البربرية لممناطؽ سبلميةاإل كالمجبلت
 سبانياإ فتحكا الذيف البربر أف البربرية ةالسياس كتاب كادعى .(3)المساجد عمى الكنائس بناء تفضيؿ
 قاد الذم زياد بف طارؽ عد حد إلى األمر بيـ ككصؿ المسيحييف البربر مف ىـ فرنسا إلى كامككص

 .(4)مسيحيا بربريا األندلس إلى اإلسبلمية الجيكش

 :اإلسالمي الشرعي القضاء محاربة  -5

 مكظفيف القضاة يعد فمـ، المغربية الدكلة ميزانية مف الشرعي القضاء إخراج عمى فرنسا تممع
 كفي اإلسبلمية األكقاؼ ريع مف المدف مف أجكرىـ يتقاضكف بحكاصأ بؿ، الدكلة مف ركاتبيـ يتقاضكف
 .(5)المتقاضيف مف أجكرىـ يأخذكف البكادم

                                                             

 .46، السياسة البربرية لمحماية الفرنسية في المغرب، صإبراىيـكريدية  1

 1936ػ  1939لقماف صالح أحمد القطاف، سياسة فرنسا في البربر كأثرىا في الحركة الكطنية المغربية   2
   42، ص1987)ماجستير(، العراؽ، جامعة بغداد، 

 .99عبد القادر الشاكم، السمفية كالكطنية، ص 3

 .3/247، 14مجمة المنار المصرية، العدد  قسـ التحرير، مقترحات كتاب فرنسا في شأف البربر: 4

 .1934ذار آ 2، 2119العراقية، العدد  االستقبلؿجريدة  5
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 فيصبح، كركحيتو قدسيتو ليفقد القضاء جياز في كالرشكة الفساد نشر فرنسا حاكلت الطريقة كبيذه

ذا، اإلسبلمية العدؿ مديرية تعميمات عمى ليسير الفرنسي لبلستعمار عكنا القاضي  القاضي خالؼ ما كا 

 .(1)منصبو مف يفصؿ فإنو المديرية ىذه تعميمات رعيالش

 بالقضايا المتخاصميف بيف الفصؿ ميمة يتكلى فرنسيا حاكما الشرع قضاة جانب إلى فرنسا كأجمست

 كال، الشرعية القضايا مف قضية كؿ في التدخؿ في الحؽ كلو، الشرعي القاضي عف فضبل الشرعية

 القضاء استقبلؿ الفرنسية السمطة سقطتأ كبذلؾ كثانكيا استشاريا رأيا إال القاضي رأم يعد

 كبرأ مناطؽ في الشرعييف القضاة بطرد كقامت الشرعية المحاكـ الفرنسية السمطة كألغت، (2)اإلسبلمي

 ذكر ما خبلؿ كمف .الفرنسية لمسمطة تخضع التي القضائية المحاكـ كأنشأت، (3)بربرية قبيمة عشريف

، العربية الببلد تقسيـ تضمف التي بالطريقة األقميات لمسألة الغرب استخداـ كيفية لنا يتبيف، سابقا

ذكاء  األقميات ليمكـ حؿ عف يكما يبحث لـ فيك، يحتميا التي الببلد عمى سيادتو لتستمر الفتف نار كا 

 .كأمتيـ شعبيـ كأبناء إخكانيـ ظير في كالخنجر (4)ـالي ىي األقميات لجعؿ سعيو بقدر

 :الكردية المسألة :ثانيا

 كدكلية إقميمية بعكامؿ تأثر الحاضر الحاؿ كلغايةـ  1914 عاـ منذ الكردية القضية كتطكر مسار

يجابا سمبا انعكست، كثيرة  القضية مسار تطكر كلقد، معا العراقية كالدكلة الكردية الحياة مسار عمى كا 

 الحرب بعد كأيضا، األكلى العالمية الحرب بعد العالمية األحداث مف اآلخر ىك مستفيدا الكردية

                                                             

 .154تطكرىا، ص نشأتياأصكليا  إفريقياعبد العزيز رفاعي، الحركة القكمية في   1

 .52-51محمد مكي الناصرم، فرنسا كسياستيا البربرية في المغرب األقصى، ص  2

تالشكت، ايت ىكدل، كايت يعقكب كايت عيسى كايت احمد كايت اسحاؽ كايت يحيى كايت بكريد  كىذه القبائؿ:  3
مغمس، ايتي مكميد كزمكر كايت عباس كايت اخياد كقصبة سقيركف كقصبة مسع كخنيفرة كايت سكككك كايت 

المشمح )قسـ التحرير، القبائؿ التي طردكا قضاتيا كالظيير السمطاني لممحاكـ الفرنسية: مجمة المنار المصرية، 
 . (4/396، 14العدد 

 .396، ص14مجمة المنار المصرية، العدد  قسـ التحرير، مقترحات كتاب فرنسا في شأف البربر:  4
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 القطب نظاـ إلى العالـ كتحكؿ السكفيتي االتحاد بانييار كانتياء الباردة بالحرب مركرا، الثانية العالمية

 .األمريكي العصر أحيانا يسمى ما أك الكاحد

 مف ابيني فيما كاألشكاؿ األكجو عديدة صراعات في دكلة مف أكثر بيف كشعب األكراد تكزع كبسبب

 كعمى عمكما األكراد كضع عمى ينعكس أف شأنو مف كاف ذلؾ كؿ فإف الكبرل الدكؿ كبيف، جية

 مكاسب تحقيؽ في أطماعيا مف اجانب تخؼ لـ اإلقميـ دكؿ بعض إف، خصكصا العراؽ أكراد كضع

 كاندفاع األكراد لمكاطنييا مرضية حمكؿ إلى التكصؿ في العراقية الدكلة إخفاؽ كبسبب جيرانيا عمى

 ذات الكبرل الدكؿ كخطط برامج في كتكرطيا، بعضيا حساب عمى سياسية منافع لتحقيؽ اإلقميـ دكؿ

 مطالب بكصفيا لمعالـ كتقديميا مطالبيـ تحقيؽ ألجؿ كثيرة تاريخية افرص األكراد منح ذلؾ كؿ، الصمة

 تعد لـ اليكـ، يتكقعكنيا أنفسيـ ىـ يككنكا لـ كطريقة كبسرعة ليـ الكثير تحقؽ كبالتالي، مشركعة

ف قادـ طكيؿ لكقت ستستمر كدكلية إقميمية قضية أصبحت بؿ فحسب عراقية قضية الكردية القضية  كا 

 متغيراتو مع كالتعامؿ المستقبؿ مكاجية في أنفسيـ األكراد قدرة عمى سيعتمد المستقبمي تطكرىا

 .(1) السياسية

 :اإليراني الموقؼ

 لمحككمات المتاعب خمؽ ككذلؾ، األرض عمى مطامع تحقيؽ ألجؿ العراؽ أكراداستخدمت إيراف 

 اإلقميمية الدكلة إيراف كتعد، أخرل دكؿ لمصالح خدمة أك إيرانية سياسية منافع تحقيؽ بغية العراقية

 اإليرانية القكات دخكؿ في التكرط حد إلى بعيدا ذىب تكرط كىك العراؽ أكراد قضية في تكرطا األكثر

 غير، القكميات المتعدد اإليراني المجتمع في أقمية يشكمكف إيراف أكراد إف، (2)األكراد جانب إلى لمقتاؿ

 مف ينحدركف أنيـ األكراد في ترل اإليراني المجتمع مف األكبر النسبة تشكؿ التي الفارسية القكمية فأ

 في يركف ال طيراف حكاـ فإف الزاكية ىذه كمف، أيضا الفرس منو ينحدر الذم اآلرم العنصر ذات
                                                             

كأثرىا في استقرار الدكلة القكمية )أكراد العراؽ نمكذجا()ماجستير(، األردف، جامعة  األقمياتفايز العساؼ،  1
  .52، ص2919، األكسطالشرؽ 

 .53فايز العساؼ، ـ.ف، ص  2
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 الكردية األقمية تمؾ ترضي األكراد جانب إلى تقؼ عندما فإنيا لذا، أكراد إيرانيكف أنيـ سكل األكراد

 يمنع لـ ذلؾ فإف اآلرية صكؿاأل ذات مف ىـ كرادألا أف مف لرغـكبا، (1)أرضيا عمى تعيش التي

 ألجؿ القسكة يستخدمكف دكما كانكا كبالتالي إخضاعيـ ألجؿ ضدىـ عنيفة سياسات ممارسة مف الفرس

 اإلسبلمية الدكلة نظاـ كحؿ الشاه نظاـ رحؿ ـ1979 عاـ في، (2)كقعت كمما الكردية الثكرات قمع

 منحيـ مثؿ بحقكقيـ كاعتراؼ، جديدة امتيازات عمى سيحصمكف لمثكرة تأييدىـ كبعد أنيـ الكرد كتكقع

 الديني الطابع فأ ذريعة تحت الجدد قادةال إلييا يستجب لـ التطمعات ىذه مثؿ، الذاتي الحكـ

 كبينما، الدكلة منيا تتشكؿ التي القكميات كؿ إليو تتطمع ما بتحقيؽ الكفيؿ يعد اإلسبلمية لمجميكرية

 كالية صيغة اعتمدت ككذلؾ لمدكلة رسميا مذىبا بكصفو عشرم ثنىإلا المذىب اإليرانية الدكلة اعتمدت

 كمثمما إيراف أكراد فإف الخميني اإلماـ لو أسس الذم الببلد في األكؿ الرجؿ مسؤكلية تحديد في الفقيو

 متمسككف كىـ، فك معتدل كشافعية أحناؼ مسممكف العظمى غالبيتيـ في ىـ الجكار دكؿ في أشقائيـ

 بطريقة أكرادىا إشراؾ لعدـ كنظرا، الصكفية كالطرؽ المدارس مف العديد مجتمعاتيـ في كتكثر بديانتيـ

صرار، اإلسبلمية لمدكلة الجديد الدستكر إعداد عند فاعمة  الديف مفاىيـ تطبيؽ عمى الجديد النظاـ كا 

 عاـ حصؿ ما كىذا مكاقفيـ لؤلكراد يككف أف اعمتكق كاف فإنو الجعفرم لممذىب استنادا اإلسبلمي

 .(3)كبسرعة بكحشية الثكرة ىذه قمع تـ كلكف الجدد حكاميـ عمى األكراد ثار إذ ـ1980

 القكات مع كصراعو ـ(1932-1918) العراؽ شماؿ في الحفيد محمكد الشيخ قادىا التي الثكرات
 األراضي مف يتخذ دحره يتـ مرة كؿ في ككاف حكليا كما السميمانية مناطؽ في تركزت البريطانية
 ثكرات بسبب ـ1945 عاـ جاء التحكؿ لكف، البمديف بيف أزمة الثكرات ىذه تثر لـ، لو ممجأ اإليرانية

 اإليراني الجانب إلى البارزاني ىركب عنيا كنجـ العراقية الحككمة قبؿ مف دحرىا تـ كالتي البارزانييف
 تدـ لـ كالتي تأسيسيا الركس دعـ التي الكردية مياباد جميكرية في المكجكدة المؤسسات إلى ممتحقا

                                                             

 .32يكسؼ محسف، الحكار المتمدف، ص  1

 .497محمكد الدرة، القضية الكردية، ص  2
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 تشيد لـ ركسيا إلى البارزاني لجكء مع، اإليرانية األراضي مف السكفيتية القكات انسحبت أف بعد طكيبل
 .(1)تدىكر أم اإليرانية العراقية العبلقات

يراف العراؽ مف كبل إف  الحرب انتياء كبعد ـ1937 عاـ مشترؾ أمف بمعاىدة طتارتب كأفغانستاف كا 

يراف العراؽ كانت الثانية العالمية  ضد الشرؽ عف لمدفاع الغرب مشاريع في أساسية أطرافا كتركيا كا 

 إيراف مف ىركبو إثر الشاه جانب إلى العراقية الحككمة ككقفت، المنطقة إزاء السكفيتي اإلتحاد تكجيات

 ـ1955 عاـ كفي، (2)جديد مف إعادتو أجؿ مف بآخر أك بشكؿ كأسيمت مصدؽ الدكتكر ثكرة إباف

 كفي، األحداث ىذه كؿ، أمريكيا مدعكـ كدفاعي أمني ممؼ في بريطانيا مع الثبلث الدكؿ ىذه دخمت

 السميمانية منطقة في إيراف ادعاءات ظيرت بغداد في الممكي النظاـ انيار كحالما ـ1958 عاـ

 حكؿ قاسـ الكريـ عبد نظاـ أف إلى باإلضافة، كثيرا الغرب إلييا يمتفت لـ ادعاءات كىي كالبحريف

 جديدة سياسية مكاقؼ إيراف اتخذت كبالتالي السكفيتي اإلتحاد مع كثيقة عبلقات كأقاـ الغرب مف العراؽ

 منفاه مف عكدتو بعد كالبارزاني العراقية القكات بيف جديد مف المعارؾ اندالع كمع، العراؽ مف بالضد

 تعيداتيا عف إيراف تراجعت أف بعد ازداد دعـ كىك، لو العمني دعميا تظير إيراف أصبحت 1959 عاـ

 .(3)1937 اتفاقية في عمييا المنصكص

 استمرت الكقت ذات في فإنيا أكرادىا مطالب إلى فيو تمتفت لـ الذم الكقت في اإليرانية الحككمات
 اكجيأ كاتخذ اإليراني الدعـ اختمؼ كقد، بيا يقكمكف ثكرة كؿ في العراؽ أكراد إلى الدعـ أنكاع كؿ تقدـ

 العراؽ خارج لمسفر اإليرانية األراضي كاستخداـ المجكء كمنح كالسياسي العسكرم الدعـ منيا عديدة
 جيدا العراؽ أكراد اإليرانيكف كاستخدـ، طيراف في الغربية الدكؿ سفارات مع األكراد اتصاؿ كأيضا

 منيا عديدة قضايا في اإليرانية المطالب إلى لبلستجابة العراقية الحككمة عمى الضغط في لصالحيـ
 العراقية القكات إنياؾ عبر داخميا العراؽ إضعاؼ في أيضا الحدكد كمسائؿ العرب شط في ادعاءاتيـ
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نياؾ  إلى لتكصؿا عمى العراؽ إجبار اجؿ مف ذلؾ كؿ داخمية مشاكؿ كخمؽ العراقي االقتصاد كا 
سرائيؿ الغربي كالمعسكر أكال إيراف مع تفاىمات  . (1)ثانيا كا 

 العراؽ مع قتاليـ في النياية حتى األكراد مكقؼ يدعمكف اإليرانييف أف كاضحا كاف ـ1974 عاـ ففي
 ىذا مف جانب كاف حيث، األكراد الثكار جانب إلى القتاؿ في العسكرية كحداتيـ اإليرانيكف أقحـ كقد

 المسائؿ مف العديد إزاء العراقية الحككمة اتخذتيا التي القكمية المكاقؼ كى العراؽ إزاء اإليراني السمكؾ
 تصدم في كأيضا إيراف احتمتيا التي الثبلث الجزر في مطالبيا في العربية اإلمارات دكلة دعـ منيا

 .الخميج مناطؽ في اإليراني لمتغمغؿ العراؽ

 سرائيؿإ إلى أقرب نفسيا تعد الشاه إيراف كانت كالتي الفمسطينية القضية إزاء  العراؽ مكاقؼ في كأيضا
 تفاىـ إلى تكصؿال عمى العراؽ أجبركا عندما مطالبيـ مف اجانب اإليرانيكف حقؽ لقد، بشأنيا العرب مف

 الجزائر اتفاقية تكقيع تـ عندما فعبل حصؿ ما كىذا لؤلكراد دعميـ سحب لقاء العرب شط بصدد معيـ
 مف بو تعيدت بما تمتـز لـ إيراف أف غير العراؽ في كردية ثكرة أكبر االتفاقية أنيت لقد، ـ1975 عاـ
 غير كبغداد إيراف بيف تكافؽ بمكجب تـ قد إيراف إلى أتباعو مف كعدد البارزاني لجكء إف صحيح، جديد
 .(2)ككاشنطف أبيب تؿ إلى زيارة مف أكثر حقؽ كقد خارجيا بحرية التنقؿ لمبارزاني سمحت إيراف إف

 إلى اإليرانيكف عاد فقد اإلسبلمية الجميكرية كنظاـ بغداد بيف العبلقات كتدىكر الشاه نظاـ رحيؿ مع

 امتد كالذم إيراف كأكراد طيراف حككمة بيف تـ الذم المبكر الصراع، جديد مف الكردية الكرقة استخداـ

 الرحمف عبد زعيمو بقيادة الكردستاني الديمقراطي الحزب قاده كالذم، 1982 عاـ إلى 1979 مف
 كىي الباسيح أك الثكرة حرس مف المدعكـ اإليراني لمجيش عسكرية عمميات عنو نجـ قد قاسممك

 الثائريف أكرادىا بحؽ المفرطة القسكة طيراف استخدمت الصراع خبلؿ، لدعمو النظاـ أسسيا ميميشيات

 في بعضيـ كاستقر الببلد خارج إلى قادتيا كفرار الثكرة لتمؾ نياية كضع مف 1983 عاـ كتمكنت

يراف العراؽ بيف الحرب اندالع مع، العراقي الجانب  العراؽ أكراد ستخداـال اإليرانيكف عاد 1980 عاـ كا 
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 قتاليا في اإليرانية القكات كالطالباني البارزاني أتباع شارؾ كقد الدعـ كؿ ليـ كقدمكا عسكريا لصالحيـ

 الفاريف مف كغيرىـ الدعكة حزب أتباع جسدىا أخرل قكات اإليرانيكف أسس كما، العراقية القكات ضد

 طرفيـ مف العراقيكف، الجنكب في الحرب قكاطع في لمقتاؿ عسكرية كحدات منيـ كشكمكا كثيرة ألسباب

 معارضة إيرانية منظمة كىي خمؽ مجاىدم كأيضا عربستاف مناطؽ سكاف مف العرب استخداـ حاكلكا

 كمع، لطيراف معارضتو في قاسممك جيكد دعـ كتـ كما، 1982 عاـ بعد العراؽ في أتباعيا استقر

 اإليرانية األراضي مف يتخذكف يزالكف ال فيالعراقي الكرد القادة معظـ كاف 1988 عاـ الحرب نياية
 .(1)ليـ مستقرا

 بيا لحقت التي اليزائـ بسبب العراؽ مف لبلنتقاـ جديدة فرصة إيراف منحت ـ1990 عاـ الككيت حرب

 الحياد عمى بالكقكؼ العراقية لمحككمة ضمانات اإليرانيكف قدـ البداية في، الحرب سنكات طكاؿ

 العراقية الحككمة التعيدات ىذه شجعت قد المنطقة في الجديد األمريكي العسكرم لمتكاجد كمعارضتيـ

 حرب كقكع كمع، اإليرانية المطارات في لبلختباء كالعسكرية المدنية طائراتيا مف العشرات إلرساؿ

 كتقدمت العراقي الجيش كحدات عمى ىجماتيـ بشف العراقييف لؤلكراد اإليرانيكف سمح الثانية الخميج
، كرككؾ مدينة عمى سيطرتيا عف فضبل الثبلث الكردية المحافظات عمى لتستكلي الكردية الكحدات

 ليا كالبشرم العسكرم الدعـ كقدمت األخرل المعارضة لقكات سمحت قد إيراف أف إلى باإلضافة

 عمى السيطرة استعادة مف العراقية القكات تمكف كمع كلكف، أيضا الببلد جنكب مناطؽ في لمتغمغؿ

 المتحدة الكاليات فرضت أف بعد، التركي اإليراني الجانب إلى جديد مف األكراد المقاتمكف فرٌ  أراضييا

 مف مكظفييا سحب عمى العراقية الحككمة تر أجبك  العراؽ اؿمش مناطؽ عمى جكم حظر منطقة

 كتكزعت الببلد شماؿ عمى لمسيطرة اكمسمحكى الكردية السياسية القكل دتعا فقد الكردية المناطؽ
 .(2)كالطالباني البارزاني بيف المسؤكلية

 بما مناطقيـ في األكراد أنشاىا التي لمسمطات الدعـ إيراف قدمتـ  2003-1992 مف المدة كخبلؿ

 بيا التعامؿ تـ التي األساسية العمبلت مف كاحدة اإليرانية العممة كأصبحت االقتصادم الدعـ ذلؾ في
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 كأخيرا المنطقة خارج األكراد لمقادة سفر مناطؽ مناطقيـ تككف بأف اإليرانيكف سمح كما، المنطقة في

 شرعية غير بطرؽ يستخرجكنو األكراد بات الذم العراقي النفط مف شحنات يستممكف اإليرانيكف بات

 فقد العراؽ عمى الدكلي الحصار كبسبب الكقت ذات في، رخيصة بأسعار اإليراني لمجانب كبيعو

 العبلقات كتطكرت اإليراني الجانب عبر الغذائية احتياجاتيا بعض تأميف مف العراقية الحككمة تمكنت

 . (1)بغداد أسكاؽ في تظير اإليرانية السمع مف ديالعد بدأت إذ األفضؿ نحك ما نكعا االقتصادية

 أكد جديد كمف، العراؽ عمى الحرب شف عمى عازمة أمريكا أف كاضحا كاف 2003 عاـ مطمع كمع
 ألغراض قادمكف األمريكييف أف يدرككف المرة ىذه في ككانكا الحرب ىذه شف يعارضكف أنيـ اإليرانيكف

 نظر كجية مف راؽكالع إيراف أف كبما المنطقة في جديدة أكضاع خمؽ إلى تيدؼ عديدة كدكاع

 كاف ذلؾ كمع، األمريكي الحضكر مقاكمة سكل بكسعيا ليس إيراف فإف شرٌ  محكرا ىما كاشنطف

 الخطط في كاألكراد أنصارىـ مشاركة يعارضكا كلـ العراؽ تحطيـ تكلىيس غيرىـ باف سعداء اإليرانيكف

 .(2)العراؽ غزك ألجؿ كلندف كاشنطف تعدىا التي كالسياسية العسكرية

 :اإلسرائيمي الموقؼ

 العرب إشغاؿ الي يتسنى حتى مضطربة المنطقة جعؿ عمى ةجاىد عمؿت دكلة العدك الصييكني  إف

 كبالتالي، العالمي العاـ كالرأم، العرب أنظار عف بعيدا أىدافيا تحقيؽ مف ىي فكتتمك داخمية بقضايا

 فأ نجد ىذا كفي العراقي كردستاف إقميـ شؤكف في بالتدخؿ كاقتصادية سياسية مصمحة الكياف ليذا

 استخداـ مكضكع ىك المشاكؿ كخمؽ داخميا العربية الدكؿ إشغاؿ في إسرائيؿ كسائؿ أىـ مف كاحدة

  .(3)العربية المجتمعات داخؿ الدينية كالطكائؼ العرقية األقميات
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 كالعسكرية البشرية قدراتيا حيث مف الثانية العربية الدكلة بكصفو العراؽ فأ مبكرا اإلسرائيميكف كأدرؾ

 الحركب جميع في شارؾ العراؽ أفك  خصكصا دكلتيـ كاستقرار بقاء عمى حقيقيا خطرا تشكؿ التي

 متشددة مكاقؼ كقؼ كأيضا الفمسطينية لمقكل الدعـ أنكاع مختمؼ يقدـ دكما كىك اإلسرائيمية العربية

 دعـ مصمحتيا مف إف إسرائيؿ رأت الزاكية ىذه كمف، الفمسطينية القضية لتسكية السممية الحمكؿ إزاء

بقاء العراقية القدرات إلضعاؼ أسمكب أفضؿ بكصفيا األكراد بيا يقكـ التي التمردات  العراقي الجيش كا 

 مع كثيقة عبلقات فعبل أسست قد أبيب تؿ كانت ـ1964 في، حدكدىا عف كبعيدا داخميا منشغبل

 التسميح بيدؼ األكراد المسمحيف معاقؿ إلى يتكافدكف اإلسرائيميكف كالجكاسيس الخبراء كبدأ البارزاني

 التمردات تشجع دكما فيي العربية الدكؿ إضعاؼ ألجؿ كثيرة اإلسرائيمية كالخطط المشاريع، كالتدريب

 قبؿ مف تبنييا تـ مشاريع ىكذا مثؿ، األساس ىذا عمى العربية الدكؿ لتقسيـ كتسعى كالطائفية العرقية

 كالطكائؼ األقميات كحؽ اإلنساف حقكؽ قضايا مثؿ أخرل مكضكعات، يفياألكركب كبعض األمريكييف

 .(1)ليا إسرائيؿ تشجيع مكضكع دكما كانت الخاصة السياسية إدارتيا ليا تككف بأف

 كيانيـ ليـ يككف أف مف كرادهأ يتمكف أف اتجاه في اإلسرائيميكف يضغط بالعراؽ األمر قدر كعمى
، إسرائيمية كردية لعبلقات أسس مف أكؿ ىك مصطفى المبل ككاف، العراقية الدكلة عف البعيد المستقؿ

 البشمركة المقاتمة الكردية الجماعات إسرائيميكف درب كقد، ذاتو المنيج البرزاني مسعكد خمفو كاتبع
 عف معمكمات يطمبكف اإلسرائيميكف كاف حيث، العراؽ احتبلؿ في أفادت كخدمات معمكمات مقابؿ
 الذم الميداني المستشفى حتى تحركاتو عف بمعمكمات األكراد يزكد نفسو الكقت كفي العراقي الجيش
 .(2)إسرائيؿ لمصمحة العراؽ عف ستخباريةا أسرار جمع أىدافو مف كاف كردستاف في اإلسرائيميكف أقامو

 جياز بيف العبلقات كنشطت، عمميا شكبل تأخذ إسرائيؿ مع العبلقات بدأت اتيالخمسين فترة في
 خاضيا التي المعارؾ أثر كعمى، اإليراني السافاؾ جياز طريؽ عف كاألكراد اإلسرائيمي المخابرات

 لمعالجة كأدكية كذخائر أسمحة إسرائيؿ مف األكراد طمب ـ1960 عاـ العراقي الجيش مع األكراد
 اتصاالت كانت الفترة ىذه كفي، جديدة كردية إذاعة محطة إلنشاء المساعدة كتقديـ األكراد الجرحى
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 مع أكركبا في األكراد نشاط كثانييا، اإليرانية المخابرات أكليا قنكات ثبلث طرؽ عف تتـ إسرائيؿ مع
 .(1)ركما في إسرائيؿ سفير فيتشر مكريس القديـ بصديقو البارزاني عبلقة كثالثيا اإلسرائيمية السفارات

 رئيس عقدـ  1965 نيساف 15 كفي، خاصة أىمية لو إسرائيؿ في األكراد ممؼ أصبح ذلؾ بعد
 إسحاؽ األركاف كرئيس مائر جكلدا الخارجية كزيرة حضرتو اجتماعا شككؿأ ليفي اإلسرائيمية الحككمة

، إسرائيؿ بيا تقكـ التي الخاصة كاألعماؿ األكراد قضية طرح الذم المكساد رئيس عميت كمائير رابيف
 عدة كبعد، الكردية لمقضية اإلسرائيمي لكيةاألك  منح ضركرة عمى نص قرار إلى االجتماع كخمص
 ىذا كبعد، (2)ركني ليشع اإلسرائيمي بالمستشار البارزاني التقى ـ1966 عاـ أكائؿ في كبالتحديد أشير

 كأصبح، المنطقة إلى المجيء إسرائيميكف ضباط كتكالى، العراؽ شماؿ في اإلسرائيميكف تكاجد االجتماع
 .إيراف عبر األكراد القادة أماـ إسرائيؿ إلى مفتكحا الطريؽ

 في ككاف األكراد عمى كاألسمحة األمكاؿ تدفقت مائير اغكلد السابقة إسرائيؿ كزراء رئيسة عيد كفي

 جياز تأسيس في المكساد كأسيـ الكردستاني الديمقراطي الحزب سكرتير أبيب تؿ زائرم طميعة

  األكراد ساعد ـ1966 عاـ آب 15 يفك ، البارزاني مسعكد برئاسة البارستف الكردية تاالمخابر 

 في اليد ليـ ككاف 21 ميغ طائرة مع إسرائيؿ إلى ركفا منير العراقي الطيار ىرب تأميف في المكساد

 السافاؾ جيازم مف عناصر تعاكنت كلقد، إسرائيؿ إلى العراؽ شماؿ في الييكد مف الفبلشا نقؿ

 محاكلة مع اتيالستين أكاخر الكردية االستخبارات ككادر أكؿ تدريب عمى اإلسرائيمي كالمكساد اإليراني

 الخارجية األخطار مف األكراد حماية إلى كسعيا، آنذاؾ السكفييت مف القريب البعث نظاـ زعزعة

 الناشطة األصكلية المنظمات في عناصرىا يسربكف راحكاك  نشاطيا ذركة إلى بارستف عادت كالداخمية

                                                             

فايز العساؼ، األقميات كأثرىا في استقرار الدكلة القكمية )أكراد العراؽ نمكذجا()ماجستير(، األردف، جامعة  1
  .65، ص2919 ،األكسطالشرؽ 

، 15996مجمة الحكار المتمدف، العدد  عبد العاطي صبلح، األقميات، حقكؽ اإلنساف في المجتمع العربي:  2
 .54ص
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يراف تركيا كتحركات الميدم كجيش األطراؼ المتعددة السنية المقاكمة كيراقبكف  منع عمى كيعممكف كا 

 .(1)الكردية المناطؽ في المسمحة العمميات

 الحزبيف في مقاتؿ ألؼ 130 يضـ الذم البيشمركة جيش عمميا في الكردية التجسسية الككالة كيكاكب

 عمى كحصمكا أبيب كتؿ كاشنطف أكراد مسؤكلكف زار كقد، الكردستاني الديمقراطي كاالتحاد الديمقراطي

 عسكرم استخبارم بارز دكر لعب في العراؽ إلى األمريكييف دخكؿ منذ البيشمركة ـىساتك ، ضمانات

 الخضكع كعدـ، العراقي الجيش في البيشمركة جيش دمج في األكراد كيمانع المحيط كفي العراؽ داخؿ

، الكاممة العراقية الكحدة استعادة عمى ستقبلليةاال مف المزيد كيفضمكف بغداد في قكية مركزية لسمطة

 الضغكط دكف مف كاستقبلليا كردستاف حماية يمكف ال إذ، التحالؼ مع لمعمؿ حماسة األكراد أبدل كقد

يراف كسكريا تركيا اتجاه سيما ال كاإلسرائيمية األمريكية  أمكاال أف التركمانية المصادر أكدت كما، كا 

 المكصؿ مدينتي في األراضي شراء عممية كتكسعت السميمانية في الكدالم القرض بنؾ أسست ييكدية

 استقبلؿ عمى لمحفاظ مشترؾ كردم – ييكدم جيش تشكؿـ  2003 عاـ كمنذ بالنفط الغنيتيف ككرككؾ

 في كالمعدنية النفطية الثركات باستغبلؿ امتيازات اإلسرائيمية الشركات منح مقابؿ الكردية الدكلة

 .(2)الشماؿ

 رىالظا كاألكراد إسرائيؿ بيف عسكرية تدريبات أجؿ مف إسرائيؿ األكراد ألكؼ قصد اتيالسبعين كمنذ
 ضد األكراد المتمرديف ككقكؼ، كالكمداف لؤلشكرييف قرية 300 عمى كالييكد األكراد سيطرة يفسر الذم

 المكساد ضباط فنشرت األكراد خط عمى السابؽ مف أكثر حاليا إسرائيؿ نشطت كقد، العربية القكمية
 الدكلة منيا العراؽ داخؿ دكيبلت قياـ كترسيخ العراؽ تفتيت في لئلسياـ الخاصة الككادر كأعدت
 كامتصاص األرض اغتصاب في أبيب تؿ مع إيجابية عبلقات يقيـ عراقي نظاـ تصنيع كعمى، الكردية

 اإلسرائيمييف كالجيش االستخبارات عمبلء إف، الفرات إلى النيؿ مف إسرائيؿ حمـ كتحقيؽ النفط آبار
 لكحدات التدريب بتكفير كيقكمكف كالعراؽ كتركيا إيراف مف كؿ في الكردية المناطؽ في ناشطكف

                                                             

()ماجستير(، األردف، جامعة افايز العساؼ، األقميات كأثرىا في استقرار الدكلة القكمية )أكراد العراؽ نمكذج  1
  .65، ص2919، األكسطالشرؽ 

 .221، ص1999المفتي، كثائؽ مؤتمر القاىرة عدناف  2
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 المنطقة استقرار زعزعة مف تزيد فأ الممكف مف عسكرية عمميات يديركف كما، الخاصة العمميات
 في قاعدة كالستحداث الشيعة قكة تكازف لكي الكردية العسكرية القكة لتعزيز ىي إسرائيؿ كأىداؼ، برمتيا
 أقر كقد ىذا، إيراف في بو المشتبو النككم التصنيع مرافؽ عمى التجسس خبلليا مف يستطيعكف إيراف
 قدمت إسرائيؿ أف اتيالثمانين كبداية اتيالسبعين نياية في بيجف مناحيـ اإلسرائيمي الكزراء رئيس
 حرب حتى كاألكراد المكساد بيف عبلقة كجكد ككذلؾ، كالتدريب كالسبلح الماؿ العراؽ في لؤلكراد
 .(1)الثانية الخميج

 الحككمة ضد األكراد صدكر في الحقد كيبعث الكراىية يكلد إسرائيمي إعبلـ مع التقديـ ىذا تزامف كقد
 مف ذلؾ كؿ، كالتزكير كاالستعطاؼ كالتيديد كاالبتزاز المناكرة ـبلاإلع ىذا قكاـ كفلك ، العراقية المركزية

لياء الكردستانية المنطقة خيرات كنيب إسرائيؿ أحضاف في الكردية األقمية إبقاء أجؿ  عف العراؽ كا 
 .(2)القكمية أىدافو

 :األمريكي الموقؼ

 العربي كالخميج العربية الجزيرة منطقة نحك تكجيو كاف األكسط الشرؽ منطقة إلى األمريكي الحضكر

 بالعراؽ األمر تعمؽ قدر كعمى، لممنطقة النفطية القدرات عمى األمريكي االىتماـ تركز الزمف كمع

 أكثؽ ليـ تككف فأ األمريكاف حرص كما، بريطانيا جانب إلى دكما كاشنطف كقفت فقد، أكراده كقضية

 عاـ بغداد حمؼ في العراؽ مع طرفا يككنكا أف في العبلقة ىذه تكجكا كقد، العراؽ مممكة مع العبلقات

 كالعسكرية كالسياسية االقتصادية كالمساعدات الدعـ عمى يحصؿ العراؽ بات بمكجبو كالذم 1955

 مع قاسـ الكريـ عبد عراؽ تقارب عندما بالتراجع العراقية األمريكية العبلقات تميزت كقد، األمريكية

 العراؽ بذليا التي المحاكالت عبر العبلقات ىذه أعيدت حيف في، ـ1958 تمكز بعد السكفيتي اإلتحاد

 ىذه فأ غير، (1967-1966) البزاز الرحمف عبد الكزراء كرئيس عارؼ الرحمف عبد الرئيس زمف في

                                                             

،  127مجمة السياسة الدكلية، العدد البيئتيف اإلقميمية كالدكلية: كليد عبد الناصر، أكراد العراؽ كتأثير ينظر:  1
 132ػ131ص

 .5محمد المبدم، أساليب اإلعبلـ الصييكني، ص  2
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 يدعكف األمريكييف فأ مف كبالرغـ، ـ1967 حزيراف حرب بسبب جديد مف كتكترت عادت العبلقات

 اتيالخمسين عقد طكاؿ العربي العالـ شيدىا التي العسكرية االنقبلبات مف الكثير كراء كانكا أنيـ

 في كالثانية ـ1963 عاـ في األكلى فيمرت العراؽ في الحكـ البعث لتكلي مساعدتيـ منيا اتيكالستين

 كانت العراؽ في البعث حكـ طكاؿ السياسي جانبيا في األمريكية العراقية العبلقات فإفـ  1968 عاـ

يراف العراؽ بيف الحرب سنكات عدا متراجعة دكما  عمى العسكرية مساعدتيـ األمريكيكف عرض إذ كا 

 الداعمة األمريكية المكاقؼ بسبب التدىكر نحك جديد مف العبلقات اتجيت ـ1989 عاـ في، العراؽ

 في حمفائيا عمى كانعكاساتيا العراقية العسكرية القدرات مف أمريكيا كمخاكؼ جية مف إلسرائيؿ

 لتنفذ لمككيت احتبللو في العراؽ ارتكبو الذم الكبير الخطأ استغمت كاشنطف أف نجد ليذا، المنطقة

 .(1)العراؽ تحطيـ في برنامجيا

، العراقية التحتية لمبنية كبير تدمير رافقيا ضده حربا كنفذت الدكلي التحالؼ قادت ما سرعاف ليذا

 كثيؽ تعاكف ذلؾ تبعيكل كاشنطف مع ليـ اكبير  اتقارب األكراد يؤسس ألف الباب فتحت ـ1991 حرب

، العراؽ شماؿ في كبير أمريكي كاستخباراتي عسكرم حضكر رافقو اتيالتسعين عقد طكاؿ الطرفيف بيف

 كحقكؽ الديمقراطية، (2)رئيسيتيف دعامتيف عمى كالمستند الجديد الدكلي النظاـ مبلمح بزكغ كمع

 الدكلية السياسية المعادلة في تغير قد الكردية القضية مكقع فإف، ـ1990 نيساف في كذلؾ اإلنساف

 688 قرار كىك الدكلي األمف مجمس عف صادر دكلي قرار ليا خصص تاريخيا في مرة كألكؿ حيث

 كاألخطر، (3)العراؽ في الكرد كمبلحقة اضطياد إلى القرار أشار حيثـ  1991 نيساف في الصادر

 المقبمة األمريكية الحممة في الحمفاء أنيـ عمى لؤلكراد رسالة في الخارجية كزير أكد عندما ذلؾ مف

                                                             

يف، مستقبؿ العبلقات العراقية الكردية في ظؿ ؛ صبلح بدر الد3صبلح بدر الديف، األكراد شعبا كقضية، ص 1
 .3، ص143مجمة المستقبؿ العربي، العدد المتغيرات الدكلية:

 .3، صـ,سصبلح بدر الديف،  2

 .198محمكد الدرة، القضية الكردية، ص 3
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 يحكـ عراقي عف كالبحث العراؽ تقسيـ في كاضحة إشارة ككانت، العالـ عمى اإلرىاب لمكافحة

 .(1)العراؽ

يراف الشاـ عمى المشرؼ الخطر المثمث في كردية دكيمة خارطة ترسيـ إلى أمريكا لجكء إف ، كبغداد كا 

 إعبلف مع ستتعاطؼ ربما التي الكردية الجيكب إثارة طريؽ عف القبلقؿ بتصدير حتما يسمح سكؼ

 كيعتبر، (2)مميكف 3.9 يتجاكز ال العراؽ في األكراد عدد بأف عمما المناطؽ ىذه في الكردية الدكلة

 العراؽ شماؿ بأف األكراد إقناع عمى اتبك انت كأمريكا بريطانيا أف تركيا في الكردستاني العماؿ حزب

 كبريطانيا أمريكا كتعتبر، المعاصرة معاناتيـ إلنياء كردية دكلة إلقامة صالح تاريخي مركز ىك حصرا

 البرزاني مسعكد مع تتعامؿ حيف في، منظـ إرىاب بمثابة الكردستاني العماؿ حزب نضاؿ إف كتركيا

 الحرية أجؿ مف النضاؿ في المشرفة الفصكؿ بعض ككأنيا، العراؽ شماؿ في الطالباني كجبلؿ

 الغرب في ضالتيا العراقية  الكردية التنظيمات كجدت حيث، العراؽ شماؿ في لؤلكراد المصير كتحقيؽ

 الشعب لدعـ أكبر بقكة المعادلة في المتحدة الكاليات كدخمت، الدكلية المعطيات حسب نسبيا كلك

 القاضي 688 األمف مجمس كقرار، العراقية المعارضة دعـ خبلؿ مف العراؽ كردستاف في الكردم

 بمنع العراقية األجكاء كمراقبة، الكردم الشعب كخاصة العراقي الشعب ضد القمع حمبلت بكقؼ

 بإيجاد المتحدة الكاليات كنجحت، كردستاف في العراقية القكات تدخؿ كمنع العراقية الطائرات استطبلع

 العاصمة في العراقية القكات تدخؿ أثناء مكظفييا بعض إجبلء تـ كالتي، كردستاف في استخبارية قاعدة

 ما ثـ، الطالباني قكات لطرد التسعينات مف الثاني النصؼ في البارزاني قيادة مف بطمب أربيؿ الكردية

 اتفاقية في المتحدة الكاليات ساىمت كما، أكبر بزخـ المنطقة إلى المتحدة الكاليات رجعت أف لبث

 كديفيد الطالباني كجبلؿ  البرزاني مسعكد قبؿ مف كالمكقعةـ  1988 أيمكؿ 17 في كالسبلـ المصالحة

 االقتتاؿ إدانة االتفاؽ كتضمف، أكلبرايت مادليف السابقة األمريكية الخارجية كزيرة مساعد كيمش

قامة، الداخمي  في اإلدارتيف كتكحيدـ  1992 عاـ انتخابات أساس عمى مكحدة إقميمية حككمة كا 
                                                             

فايز العساؼ، األقميات كأثرىا في استقرار الدكلة القكمية )أكراد العراؽ نمكذجا()ماجستير(، األردف، جامعة  1
 .69، ص2919، األكسطالشرؽ 

 .69، صـ.ففايز العساؼ،   2
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 في العراقية المعارضة اجتماع تنظيـ خبلؿ مف ذلؾ مف أبعد المتحدة الكاليات كذىبت، كردستاف

 الفيدرالي المشركع بمكرة في األمريكي المكقؼ ساىـ حيث، ـ 1999 الثاني تشريف 29 في نيكيكرؾ

 .(1)األخرل العراقية المعارضة قكل بمكافقة لمعراؽ البرلماني التعددم

 استفادت فقد األخيرة العراؽ غزك عممية األمريكية المتحدة الكاليات فيو  شنت الذم العاـ كفي ىذا

 أك الببلد إدارة في سياسية خطكات مف تبعيا كما العممية ىذه تنفيذ في معيا األكراد تعاكف مف كثيرا

 األكراد استفاد كيؼ بكضكح يؤشر االحتبلؿ بعد األحداث مسار، الجديدة العراقية المؤسسات إقامة في

 تقرير كفي بغداد في الحكـ كفي بؿ فقط كردستاف إقميـ في ليس نفكذىـ تعزيز في االحتبلؿ عممية مف

 شيء كؿ في أساسيا طرفا باتكا قد األكراد بأف نقكؿ فأ يكفي الببلد كحكـ السياسية العممية مسار

 ىذه في كنجد، األكراد مف ىـ الجديد العراؽ لدكلة األركاف كرئيس الخارجية ككزير الجميكرية فرئيس

 أقامكا جانبيـ مف الذيف األكراد لصالح يعمؿ األمريكية اإلدارة داخؿ لكبي مف أكثر كاشنطف في األياـ

 عبر، المتحدة األمـ كحتى كالخارجية الدفاع كزارات أركقة داخؿ عمؿ مف مع حتى كثيقة صبلت

 ىذا في النمكذج تعد العراؽ يةنيا كتاب صاحب فضيحة كلعؿ إقميميـ في لمحككمة مستشاريف نيـيتعي

 اإلدارة قانكف فقرات مف الكثير أدرجكا قد معو عمؿ مف ىك أنو صراحة الرجؿ اعترؼ إذ، تجاهاال

 الشركات لبعض النفطية االمتيازات بعض ترتيب عمى عمؿ مف ىك كأنو بريمر شرعو الذم االنتقالية

 .(2)لنفسو حصة لقاء كردستاف مناطؽ في األكركبية

 :(3)يمي فيما يتمخص اعتقادم في العراؽ أكراد مف األمريكية المتحدة الكاليات مكقع إف

                                                             

؛ صبلح بدر الديف، مستقبؿ العبلقات العراقية 8صػ  3صبلح بدر الديف، األكراد شعبا كقضية ص  ينظر:  1
  .16، ص143مجمة المستقبؿ العربي، العدد  في ظؿ المتغيرات الدكلية:الكردية 

 .119، ص135منذر المكصمي، الحياة السياسية كالحزبية في كردستاف :مجمة السياسية الدكلية،  العدد   2

جامعة  فايز العساؼ، األقميات كأثرىا في استقرار الدكلة القكمية )أكراد العراؽ نمكذجا()ماجستير(، األردف،  3
 .71، ص2919الشرؽ األكسط، 



 145 

 كحتى، لمصراع بؤرة المناطؽ أكثر مف باتت منطقة في المتحدة لمكاليات قدـ مكضع إيجاد -1

 اإلتحاد كمف، األمريكية الخارجية السياسة عف تبتعد فشيئا شيئا أخذت التي تركيا مف قريبة تككف

 .االنييار بعد السكفيتي االتحاد عف استقمت التي الدكؿ عمى كلمييمنة، انيياره قبؿ السكفيتي

 مف الغربية الشركات كحـر البتركؿ شركات أمـ مضى فيما الذم ؽالمعر  سياسية معضمة يجادإ -2

 .ليـ امتياز منطقة باألمس كانت منطقة

 كما ىكاىـ كفؽ ترتيبيا عمى ايعممك  حتى األمريكاف بيد جميعا المنطقة بأكراؽ المعب زماـ بقاءإ -3

  .كالقادمة الراىنة الدكلية المعطيات كفؽ مصالحيـ مع يتماشى

 

  :واليرسؾ البوسنة مأساة: سابعال المطمب

 ىناؾ  ، كاليرسؾ البكسنة أىؿ جانب فإلى، كاحدا عنصرا ليسكا يكغسبلفيا مسممي أف معمكـ ىك كما
، كالسمكفينييف الكركات بعض كىناؾ كاألتراؾ كاأللباف المقدكنيكف كىناؾ األسكد الجبؿ كسكاف الصرب

 اعتنؽ الذم السبلفي العنصر مف كالبشناؽ، كاأللباف البشناؽ مف ىـ يكغسبلفيا مسممي غالبية أف إال
 ال كالتي السبلفية المغة يتكممكف يزالكف ال كىـ، غيرىـ أك األتراؾ المياجريف مف يككنكا كلـ، اإلسبلـ
 أنيـ غير، غيرىا أخرل لغة ليـ كليس األسكد الجبؿ أك كركاتيا أك صربيا أىؿ لغة عف كثيرا تختمؼ
 .(1)اإلسبلـ غير ليـ قكمية كال اإلسبلـ ىي قكميتيـ أف عمى يصركف

 مناطؽ إلحاؽ بنكدىا مف ككاف ـ10/9/1919 بتاريخ النمسا مع جرماف ساف معاىدة عقدت عندما
 الكركاتية الصربية بالمممكة يسمى ما صربيا شكمت أف نتائجيا مف كاف، بصربيا كاليرسؾ ةنالبكس

 عاـ كفي األكؿ بطرس الممؾ حكـ تحت األسكد كالجبؿ كاليرسؾ البكسنة أيضا تضـ التي السمكفينية

                                                             

 .89في البكسنة كالشيشاف، ص اإلنسافعمي بف عبد الرحمف، انتياكات حقكؽ   1
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 يكغسبلفيا كأصبحت (1)يكغسبلفيا بمممكة السمكفينية الكركاتية الصربية المممكة اسـ استبداؿ تـ ـ1929
 .(2)السكفيتي النمط عمى دستكرا تتبنى شيكعية جميكرية ـ1945 عاـ في

 مما تنصفيا كال تمثميا ال دكلة حكـ تحت كدينية قكمية أقميات أكقع اليكغسبلفية المممكة تشكيؿ إف
 كالدينية القكمية المجمكعات تطمع كىي البمقاف حركب نكاة تزاؿ كما كانت مشكمة نشكء إلى أدل

 مع المنحؿ السكفيتي االتحاد في الشيكعية انييار بعد، (3)الصرب ىيمنة عف بعيدا الذاتي لبلستقبلؿ
 نفكس في الكامف كالديني القكمي الشعكر ظير جكرباتشكؼ ميخائيؿ يد عمى ـ1991 عاـ نياية
 كنتيجة، يكغسبلفيا كمنيا الشرقية أكركبا في الشيكعية سقكط ذلؾ تبع بعدما ضراكة األمر كزاد، شعكبو
 حؽ المتضمف ـ1974 لعاـ اليكغسبلفي االتحاد عف استقبلليا كاليرسؾ البكسنة جميكرية أعمنت ذلؾ
 . (4)بذلؾ رغبت متى اليكغسبلفي االتحاد عف كانفصاليا مصيرىا بتقرير جميكرية كؿ

 الحؽ قكؿ عف الشيكعية السمطة تثنيـ لـ فالذي اليرسؾ البكسنة في المسمميف القادة مف عدد بذؿ
 المشركعات مف عدد كصياغة المسمميف صكت لرفع كبيرة جيكدا بيجكفيتش عزت عمي رأسيـ كعمى

 حزب تأسيس السياسي المجاؿ في المسمميف ىؤالء جيكد أىـ كمف، حمايتيـ في تساعد التي السياسية
 لمحصكؿ منظمة خطة ككضع ـ1990 مايك في اإلسبلمي الديمقراطي العمؿ حزب اسـ تحت جديد
 .(5)اليكغسبلفية الجميكرية في سياسي مكقع عمى

 ديمقراطية حككمة بأكؿ الفكز في الحزب ىذا نجح، كاليرسؾ البكسنة في االنتخابات بدأت عندما
 البكسنة لجميكرية الجديدة الحككمة ىذه ظؿ كفي ليا رئيسا بيجكفيتش تعز  عمي كأصبح، جديدة

 االتحاد عف االستقبلؿ فكرة كأثاركا الصرب سيطرة مف لمخركج يخططكف المسممكف بدأ كاليرسؾ
 رأسيا كعمى األكركبية الدكؿ مف بدعـ استقبلليما كسمكفينيا كركاتيا مف كؿ أعمنت أف بعد اليكغسبلفي

                                                             

 .39األرقـ الزعبي، قضية البكسنة كاليرسؾ، ص  1

 .27خالد األصكر، البكسنة كاليرسؾ، ص  2

 .31، صـ,ساألرقـ الزعبي،   3

 .37، صـ.فاألرقـ الزعبي،   4

، صأكـر رزؽ،   5  .193البكسنة كاليرسؾ بيف األمس كاليـك
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 في أعراقيـ كاختبلؼ السكانية العناصر لكثرة اتمام يختمؼ كاليرسؾ البكسنة في الكضع كلكف، ألمانيا
 .(1)الجميكرية أنحاء

 مقكمات يمتمككف ال أنيـ إال الجميكرية في السكانية األغمبية يشكمكف المسمميف أف مف الرغـ كعمى
 في المضي عف كاليرسؾ البكسنة في المسمميف يثف لـ ذلؾ كلكف، بيا الصرب استئثار بسبب السمطة
 األخرل الجميكريات بقية مع كاليرسؾ البكسنة جميكرية فتقدمت، بالمخاطر المحفكؼ االستقبلؿ طريؽ
 استقبلؿ عمى كافقت التي األكركبية المجمكعة إلى االستقبلؿ بطمب كمقدكنيا كسمكفينيا كركاتيا مثؿ

 .(2)كمقدكنيا، كاليرسؾ البكسنة المتبقيتيف الجميكريتيف طمب في البت أجمت بينما فقط كسمكفينيا كركاتيا

 المجمكعة جعؿ مما باالستقبلؿ المطالبة في المسمميف بقيادة كاليرسؾ البكسنة جميكرية عاكدت

 طمب نحك الجميكرية تمؾ في الحقيقية الشعب رغبة إلثبات شعبي استفتاء إجراء منيا تطمب األكركبية

 في الجميكرية كنجحت االستقرار كعدـ بالتكتر مشحكنة أجكاء كسط االستفتاء إجراء كتـ، االستقبلؿ

 تعترؼ أف إلى األكركبية بالمجمكعة أدل مما االستقبلؿ تؤيد التي الكبيرة األغمبية عمى الحصكؿ

 .(3)ـ1992 لعاـ ابريؿ مف 6 في كاليرسؾ البكسنة باستقبلؿ

 :ىي ما يمي الشيكعية سقكط بعد كاليرسؾ البكسنة جميكرية مسممك حقؽ لقد

 عاـ نكفمبر شير في حرة انتخابات أكؿ في (اإلسبلمي الحزب) الديمقراطي العمؿ حزب فكز :أوال

  .لمجميكرية رئيسا بيجكفيتش عزت عمي الحزب رئيس كتعييف ـ1990

 جميكرية بقبكؿ األمف مجمس أكصى كقدـ  1992 ابريؿ 6 في بالجميكرية الدكلي االعتراؼ :نياثا

 .(4)ـ 1992 /21/5 بتاريخ المتحدة األمـ في عضكا كاليرسؾ البكسنة

                                                             

 .91عمي بف عبد الرحمف، انتياكات حقكؽ اإلنساف في البكسنة كالشيشاف، ص  1

 .92، صـ.فعمي بف عبد الرحمف،   2

 .32، ص31فيد بف عبد اهلل السمارم، المسممكف في البكسنة كاليرسؾ، ص  3

 .93، صـ.سعمي بف عبد الرحمف،   4
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 جديدة دكلة كتأسيس اليكغسبلفي االتحاد بانييار 1992 ابريؿ 27 يكـ في الصرب برلماف اعترؼ كقد

 مبلييف عشرة السكاف كعدد، (2) األسكد كالجبؿ صربيا جميكريتي تضـ االتحادية يكغسبلفيا باسـ

 .(1)نسمة

 بتاريخ كاليرسؾ البكسنة استقبلؿ عف بيجكفيتش عزت عمي البكسني الرئيس أعمف أف كما

 البكسنة إلى اليكغسبلفي النظامي الجيش مف كبيرة أعداد بنقؿ صربيا بدأت حتى ـ3/3/1992

 ىجكما الصرب بدأ ذلؾ البكسنة رفضت كعندما، استقبلليا قرار إلغاء عمى البكسنة إلجبار كاليرسؾ

 .(2)كافة المختمفة األسمحة  أنكاع فيو استخدمت ـ 27/3/1992 بتاريخ البكسنة عمى كاسعا

 سممية مسيرة فقامت، سراييفك البكسنة العاصمة شكارع في المتاريس الصرب بكضع األحداث بدأت

 بيف الحرب كبدأت، عمييـ النار الصرب فأطمؽ المتاريس ىذه بإزالة الشباب آالؼ فييا اشترؾ

 قامت حيث، األعراض كىتؾ األمكاؿ كنيب بالقتؿ، ـ1992 مارس أكائؿ كالصرب المسمميف

 لحدكد المتاخمة البكسنية المدف عمى باليجكـ اليكغكسبلفي الجيش مف المدعكمة الصربية العصابات

 المحيطة كالمراكز القرل مف جماعات في يزحفكف الصرب بدأ ـ1992مارس 4 كفي، صربيا

 بمدىـ عف الدفاع عمى إصرارىـ مع الشكارع في بأسمحتيـ المسمحكف المسممكف إلييـ كخرج بالعاصمة

 الجميكرية أراضي بضـ فعمية إجراءات الصرب كاتخذ، (3)سراييفك مف القريبة القرل في القتاؿ كاندلع

 بالطرؽ تـ الذم استقبلليا بعد البكسنة عميو حصمت الذم الدكلي االعتراؼ مف الرغـ عمى صربيا إلى

 .المعركفة القانكنية

صراره الكبرل صربيا إلى االنضماـ كاليرسؾ البكسنة شعب رفض مف اتخذكا الصرب إف  عمى كا 

 لقد، (4)اإلسبلـ ضد حرب أنيا تؤكد الدالئؿ فكؿ التكسعية أطماعيـ تخدـ حرب لشف ستارا االستقبلؿ

                                                             

 .38اليرسؾ، صك ي، قضية البكسنة األرقـ الزعب  1

 .62ص ـ.ف،األرقـ الزعبي،   2

 .27دار الدعكة، البكسنة كاليرسؾ أمة تذبح كشعب يباد، ص  3

 .143في البكسنة كاليرسؾ، ص إخكاننافيد العصيمي، مأساة   4
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 عف كركاتيا راديك أعمف عندما ـ1992 مارس شير أكائؿ في كاليرسؾ البكسنة في المكقؼ تفجر

 جيش قكات دخمت عندما ضراكة القتاؿ كازداد كاليرسؾ البكسنة جميكرية في الصرب يشنيا معارؾ

% 80 كأحرؽ، سكانيا كؿ مف المدينة إخبلء كتـ كالدبابات بالمدرعات بركد بكسانسكي بمدة الصرب

 .(1)البكسنية العاصمة سراييفك مدينة قصؼ بدأ ـ 1992 مارس شير منتصؼ كفي، مبانييا مف

 اعتداء إليقاؼ السبلـ لحفظ بمغراد إلى ـ1992 مارس 23 في المتحدة األمـ قكات مف فكج أكؿ كصؿ

 عمى االعتداء تكقؼ كتـ، أخرل جية مف كاليرسؾ البكسنة كعمى جية مف الكركات عمى الصرب

 إف كما، كضراكة كحشية كتصاعد كاليرسؾ البكسنة في المسمميف عمى االعتداء تزايد حيف في الكركات

 ألؼ سبعيف مف أكثر كتشرد كاليرسؾ البكسنة مدف جميع القتاؿ عـ حتى ـ1992 مارس 25 يكـ أتى

 .(2)بأركاحيـ كنجك منازليـ ىدمت أف بعد مسمـ

 مايك 21 كفي، كاليرسؾ البكسنة باستقبلؿ األكركبية الجماعة اعترفت بدايتيا كمع الحرب بدأت

 البكسنة عضكية تبعتيا ثـ كسمكفينيا كركاتيا جميكرية مف كؿ عضكية المتحدة األمـ قبمت ـ1992

، كاليرسؾ البكسنة في المسمحة الصربية المميشيات أفراد عدد يعرؼ أحد كال الحرب كاشتعمت، كاليرسؾ

 كقد، كارادزيتش رادكفاف البكسنة صرب لزعيـ كالسياسية العسكرية القيادة تحت الصربية فالميميشيات

 الذم زعيميـ بقيادة البيض النسكر تسمى نفسيا الصرب جميكرية مف مسمحة جماعات إلييـ انضمت

 السياسي سيسمي فكييسبلؼ يقكدىـ التي التشيتنيؾ مجمكعة ككذلؾ، أركاف الحركي باسمو يسمى

 .(3)المتعصب القكمي  الصربي

، كقراىـ مدنيـ داخؿ كالعزؿ كالرجاؿ كالنساء لؤلطفاؿ الكحشية المذابح كبدأت، امتداده كزاد القتاؿ اشتد

 أشدىا مف كاف ـ1992 ابريؿ شير في كذلؾ الكلداف ىكليا مف يشيب رىيبة مذابح مدف عدة كشيدت

                                                             

 .198عمي بف عبد الرحمف، انتياكات حقكؽ اإلنساف في البكسنة كالشيشاف، ص  1

 .94ص –الجريمة الكبرل  –النحكم، ممحمة البكسنة كاليرسؾ عدناف   2

 .182، ص49مجدم نصيؼ، حرب البكسنة كاليرسؾ في إطارىا السياسي كاالقتصادم، ص  3
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 بالنداءات كال باإلنذارات كال المتحدة األمـ ىيئة بقرارات الصرب يباؿ لـ (1)بيمينيا مدينة في تـ ما

 يكـ كؿ تتزايد التي جريمتيـ في مضكا بؿ كيقطعكنيـ يذبحكنيـ الذيف كالنساء كالشيكخ األطفاؿ كصراخ

 .(2)كعجزا صمتا حكليـ مف العالـ كيزداد كحشية

 شكارع في جثثيـ تعفنت الذيف الشيداء أقاربيـ دفف يستطيعكف ال األىالي أف إلى األمر ككصؿ

 األساسية األبنية كؿ خربت التي الصربية القكات ترتكبيا التي البشعة المذابح مف لخكفيـ سراييفك

 تمؾ إثر عمى سكانيا مف تماما تفريغيا تـ كثيرة بكسنية مناطؽ إف، (3)العالـ عف ياتكعزل لممدينة

 مندكبي كمراقبة كمو العالـ مف كمسمع لأمر  عمى اإلنساني الجبيف ليا يندل التي الكحشية المجازر

 .(4)الجديد العالمي بالنظاـ يسمى ما زعيمة األمريكية كالكاليات المتحدة األمـ

 كسط كالكحشية بالقكة كاليرسؾ البكسنة جميكرية مساحة ثمثي عمى يزيد ما عمى الصرب استكلى لقد

 عضكية نالت قد الجميكرية ىذه أف مف بالرغـ قبؿ مف مثمو التاريخ يعرؼ لـ رىيب دكلي صمت

 ليا كيبيح الدكلية الحماية ليا يضمف مما رسمي دكلي باعتراؼ كتحظى، المتحدة األمـ ىيئة في كاممة

 .(5)المتحدة األمـ ميثاؽ كفؽ النفس عف المشركع الدفاع

 مدينة كؿ الشامخة بمآذنيا تزيف كانت كالتي الفاتحكف العثمانيكف المسممكف بناىا التي المساجد  أما
 منيا كثير أعمار تزيد مسجد 800 عمى يزيد ما منيا الصرب دمر قدف كاليرسؾ البكسنة في كقرية
 اإلسبلمية الحضارة شكاىد مف شاىدا الماضية الخمسة القركف طكاؿ كانت كقد عاـ أربعمائة عمى
 .(6)أكركبا قمب في لمعمـ كمنارة

                                                             

 .199في البكسنة كالشيشاف، ص اإلنسافعمي بف عبد الرحمف، انتياكات حقكؽ   1

 .143ص،  –الجريمة الكبرل  –ممحمة البكسنة كاليرسؾ عدناف النحكم،   2

 .143في البكسنة كاليرسؾ، ص إخكاننافيد العصيمي، مأساة   3

 .199، صـ.سعمي بف عبد الرحمف،   4

 .41عبد الكىاب زيتكف، البكسنة كاليرسؾ فمسطيف أخرل في قمب أكركبا، ص  5

 .96أحمد منصكر، قضايا العالـ اإلسبلمي في ظؿ النظاـ العالمي الجديد، ص  6
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 الحرب بداية مف سنكات ثبلث خبلؿ كفي أنو الدكلية الككاالت أعمنتيا التي الرسمية اإلحصاءات كتفيد
 مميكف ربع نحك إبادة تكتم، ببلدىـ خارج البكسنييف المسمميف مف ألؼ كمائتي فمميكني نحك تيجير تـ

 كأف، ببلدىـ كترؾ اليرب عمى اآلخريف إرغاـ بغرض جماعية مذابح كفي األفراف في مسمـ بكسني
 يحتجز اعتقاؿ معسكر 150 مف أكثر تحتميا التي البكسنية األراضي عمى أنشأت قد الصربية القكات
 عمميات يكميا بحقيـ ترتكب كالنساء األطفاؿ مف غالبيتيـ البكسنييف المسمميف مف ألؼ مائتي فييا

 لمنساء الكحشي االغتصاب آخرىا ليس كالقير التعذيب أنكاع كأفظع، جسدية كتصفيات جماعية إعداـ
 عرضت التي الفيديك كأفبلـ الدكلية التحقيؽ لجاف كبيانات بذلؾ أنفسيـ الصربييف القادة اعتراؼ كسط
 ككأف، الجديد العالمي النظاـ لقادة اإلنسانية المشاعر تتحرؾ أف دكف كلكف، األمريكي الككنجرس عمى
 .(1)البشر مف ليسكا كاليرسؾ البكسنة شعب

 :ـ 2003 عاـ العراؽ غزو: ثامفال المطمب

 في يقع ألنو كبيرة بأىمية كيتمتع األكسط كالشرؽ أكركبا بيف كصؿ حمقة الجغرافي العراؽ مكقع يمثؿ
 كاف لذا، كمو العالـ في لمنفط مصدر أكبر العربي الخميج دكؿ بقية مع كيككف العربي الخميج شماؿ
 الحديث االستعمار كقكل خاص بشكؿ كألمانيا كبريطانيا منيا التقميدية االستعمارية القكل أنظار محط

 .(2)كبريطانيا المتحدة بالكاليات الممثمة

 زاؿ ما كجيشو كمديكنا منيا ميزكما ـ1988 عاـ العراؽ كخركج اإليرانية - العراقية الحرب انتياء بعد
 ارتأت، إسرائيؿ كأمف الخميج في األمريكية المتحدة الكاليات مصالح ييدد القكة مف قدر عمى نسبيا

 العسكرية العراؽ ترسانة مف الخبلص إلى تيدؼ جديدة حرب لقياـ جديدا مبررا تجد أف كاشنطف
 جر جك  يكف كلـ، 1991 عاـ الثانية الخميج حرب فكانت، فعاؿ بشكؿ النفط منابع إلى العكدة كمحاكلة

 بفضائح عبلقتو أمريكية رسمية كثائؽ كشفت فقد الحرب كاشنطف خكض قرار عف بعيدا األب بكش

                                                             

 .41، صالبكسنة كاليرسؾ فمسطيف أخرل في قمب أكركبا عبد الكىاب زيتكف،   1

(، سنة 4+3العدد ) 121مجمة جامعة دمشؽ، ص :2993محمد أحمد، الغزك األمريكي البريطاني لمعراؽ سنة   2
2993. 
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 كحكلتيا الثانية الخميج حرب أسكتتيا النفط شركات  كفضائح، كأخيو كأبيو المخابرات أجيزة تمس مالية
 .(1)المعاكس االتجاه إلى

 أىداؼ عدة 2003 عاـ ربيع في كاحتبللو العراؽ عمى األمريكية العدكانية لمحرب أف في شؾ مف كما
 األىداؼ ىذه كمعظـ كالعسكرم كاالقتصادم السياسي الصعيد عمى ببعض بعضيا كمتداخمة متشابكة

 الحرب أىداؼ تمخيص كيمكف، األكسط الشرؽ مقدرات عمى السيطرة في اإلسرائيمية األىداؼ مع تمتقي
 :(2)يمي بما العراؽ عمى المعمنة األمريكية

 لمثؿ برنامج كبناء بيكلكجية أسمحة لتطكير كسعيو شامؿ دمار ألسمحة العراؽ بامتبلؾ االدعاء -1
 .نككية قنبمة أكؿ يصنع أف كشؾ عمى العراؽ كبأف الحرب ىذه

 القاعدة تنظيـ كخاصة اإلرىابية المنظمات لتزكيد يخطط كبأنو اإلرىاب برعاية العراؽ اتياـ -2
 بشكؿ المتحدة الكاليات كأمف عاـ بشكؿ العالمي األمف تيديد في تستخدـ أف يمكف شامؿ دمار بأسمحة
 .خاص

 .كتركيا اكسكري كالككيت لجيرانو العراؽ ديدتي -3

قامة العراقي لمشعب الحرية منح أجؿ مف العسكرية بالقكة حسيف صداـ سقاطإ -4  نظاـ كا 
 األكسط الشرؽ دكؿ مف العديد لدل بو يحتذل أف يجب نمكذجا يككف الغربية الطريقة عمى ديمقراطي

 .المنطقة في لمديمقراطية كاحة العراؽ سيصبح إذ

 :العالمي العاـ الرأي تضميؿ

 تكنكلكجيا أظيرت حيث، العسكرية الحرب قبؿ نفسية إعبلمية حرب شف عمى األمريكية اإلدارة عممت

 كالتعاليؽ كالتقارير لؤلخبار مسبؽ غير كتدفؽ مكثفة بصكرة لمحرب اإلعبلمية بتغطيتيا متطكرة

                                                             

1   ،  .163نو النفط يا )...( األبعاد النفطية في الحرب األمريكية عمى العراؽ، صإسمير صاـر

2   ،  .168صػ 167، ص ـ.فسمير صاـر
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 الدفاع ككزارة المركزية المخابرات ككالة في األمريكية النفسية الحرب أسمحة كسائؿ كتمثمت، (1)كالصكر

 مدمرة حرب لشف كعالمي محمي عاـ رأم لتشكيؿ اإلعبلـ كسائؿ ككافة كالككنغرس الخارجية ككزارة

 .(2)األمريكية المصالح تخدـ العراؽ ضد

 كحسب الدف بف أسامة بجكار حسيف صداـ يالعراق الرئيس صكر بنشر اإلعبلـ كسائؿ كقامت
 النظاـ إسقاط عمى العمؿ يؤيد األمريكي الشعب مف% 66 فأ األمريكي العاـ الرأم استطبلعات

 8، 43 نحك ألقت حيث العراقي الجيش نفسية لتحطيـ كالنفسية اإلعبلمية الحرب كاستخدمت، العراقي
 المسمحة القكات األمريكية اإلدارة افيي تطالب 2003 ابريؿ 9ك 2002 ديسمبر بيف ما منشكر مميكف
 سرعة بأقصى كأرضي جكم استطبلع عممية بأكبر اإلعبلـ كسائؿ قامت حيث .(3)باالستسبلـ العراقية
 التجسس أقمار مف جكم أسطكؿ أكبر نشرت حيث محكمة خطة كبناء، المركزية القيادة إلى ممكنة

 في محكريا دكرا اإلعبلـ كيمعب، استعدادىا كدرجة كتسميحيا كحجميا العراقية القكات معرفة أجؿ مف
 رسائؿ أك إعبلمية صكر بث طريؽ عف المختمفة القضايا اتجاه عميو كالتأثير العاـ الرأم تشكيؿ
 لما العراؽ عمى النفسية حربيا في األمريكية اإلدارة طرؼ مف استخدامو تـ ما كىذا، مفبركة صكتية
 مف لعدد التركيج الى باإلضافة ىذا، (4)المعركة كسب في كبير دكر مف األخيرة ىذه تشكمو

 غير الحرب ىذه بأف بيا كالككنغرس العالمي العاـ الرأم إقناع كمحاكلة الحرب لتبرير االفتراضات
 كأف، منو التخمص في رغبة كلديو حسيف لصداـ شديدا كرىا يحمؿ العراقي الشعب كأف عسكريا مكمفة

                                                             

العدد  مجمة المستقبؿ العربي، :2993، الفضائيات العربية كتغطية الحرب عمى العراؽ كآخركففيصؿ القاسـ   1 
 .118صػ  117ص، 2993، سنة 295

 يؾ النسخة العربيةك تحميؿ مضمكف مجمة نيكز  األمريكيلبلحتبلؿ  اإلعبلميةاستبرؽ فؤاد كىيب، المعالجة   2
 .115، ص2999، جامعة الشرؽ األكسط لدراسات العميا، األردف)ماجستير( 

، 2993(، سنة 4+3مجمة جامعة دمشؽ، العدد ) :2993محمد أحمد، الغزك األمريكي البريطاني لمعراؽ سنة   3
 .15ص 

رم قسنطينة، سعيد كحاؿ، حقكؽ اإلنساف في ظؿ التدخؿ األمريكي في العراؽ )ماجستير(، الجزائر، جامعة منتك   4
 .92صػ  91، ص2998سنة 
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 كسريعة سيمة حربا ستككف كأنيا غازية ال محررة كقكات العراؽ في تستقبؿ سكؼ األمريكية القكات
 .(1)منخفضة تكمفتيا كأف كمضمكنة

 :لمغزو العسكري االستعداد

 القكات حجـ كاف حيث، العسكرم الحشد عممية األمريكية المتحدة الكاليات استكممت مارس أكائؿ في
 جندم ألؼ 48ك (2)أمريكي جندم ألؼ 280 عف يقؿ ال ما إلى كصؿ قد الخميج في األمريكية
 إلى منيا كبالقرب المنطقة في المحتشدة التحالؼ كقكات األمريكية القكات إجمالي كصؿ كما، بريطاني
 مف جندم لؼأ 98 الككيت ففي .(3)كالجكية كالبحرية البرية التشكيبلت مختمؼ تضـ األف 333 حكالي
 نكع مف ىجكمية مركحية 24ك بدبابات مزكديف العراقية الحدكد مف بالقرب كالمارينز البر جيش

 التدخؿ قكات مف األف 15ك الجكم اليجكـ فرقة إلى باإلضافة، الثالثة المشاة فرقة إلى تنتمي، أباتشي
  .(4)السريع

 الخميج منطقة في سفف متف عمى المارينز مف بحار آالؼ خمسة فييا يتكاجد فكاف السعكدية أما

، المتكسط البحر شرؽ في" لنككلف ابرىاـ، ىكؾ كيتي، ككنستاليشف" الطائرات حامبلت كترافؽ

 المركزية القيادة مف فرد 1000 فييا فتكاجد قطر أما، (5)كجكية بحرية مجمكعات خمس إلى باإلضافة

 يتبعكف فرد آالؼ 4 فييا يكجد كاف كالبحريف، العديد قاعدة في 3500ك ،السيمية قاعدتي في األمريكية

  1200 حكالي  فييا تكاجد فقد  المتحدة العربية اإلمارات ما، أ(6)األمريكي الخامس األسطكؿ قيادة

                                                             

 يؾ النسخة العربيةك استبرؽ فؤاد كىيب، المعالجة اإلعبلمية لبلحتبلؿ األمريكي تحميؿ مضمكف مجمة نيكز   1
 .115، ص2999، جامعة الشرؽ األكسط لدراسات العميا، األردف)ماجستير( 

، 2993ػ 1914ريطاني إلى الغزك األمريكي حامد محمكد عيسى، القضية الكردية في العراؽ مف االحتبلؿ الب  2
 .524ص

 .118، صـ.ساستبرؽ فؤاد كىيب،  3

 .55جيؼ سيمكنز، استيداؼ العراؽ "العقكبات كالغارات في السياسة األمريكية"، ص  4

 .12ؤامرة الخيانة لبلحتبلؿ، صممصطفى البكرم كمحمكد البكرم، العراؽ ال  5

، 2993ػ  1914في العراؽ مف االحتبلؿ البريطاني إلى الغزك األمريكي  حامد محمكد عيسى، القضية الكردية  6
 .524ص
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 رجؿ ألؼ البريطاني األمريكي الطيراف قاعدة انجميريؾ قاعدة في تركيا في تمركز حيف في، جندم

 .(1)15 كاؼ 16 أؼ كطائرات

 الييمنة اسـ تحمؿ ىجكمية إستراتيجية إطار في العراؽ لغزك األمريكية اإلستراتيجية الخطة بنيت

 الجكية الضربات تتعدد حيث، "كالرعب الصدمة" نظرية ضمف حاسـ عسكرم نصر كتحقيؽ السريعة

 تخصيص مع، متعددة اتجاىات مف قكية برية ىجمات مع متزامف كقت في كالمدفعية كالصاركخية

 انييار سرعة بيدؼ الخطكط خمؼ كعمميات االقتحاـ عمميات في الخاصة لمقكات كمؤثر رئيس دكر

 العراقي النظاـ يفقد أف إلى تيدؼ منظمة نفسية حرب إلدارة خطط كما، بغداد كسقكط العراقي الدفاع

 ك محدكد كقت قي العسكرية المقاكمة كانتياء السمطة انييار إلى يؤدم مما الدكلة أركاف عمى السيطرة

 .(2)ممكنة خسائر بأقؿ

 :التالية العسكرية الخطة اعتمد فقد العراقي الجانب أما

 قكات أف عمى اعتمادا كداخميا المدف حكؿ كتكزيعيا الحدكد قرب العراقية القكات حشد تجنب -1

 حمبلت بشف القكات ىذه تقكـ كاف، لممدنييف حماية لممدف الجكم قصفيا مف تقمؿ سكؼ التحالؼ

 .(3)المدف حـر داخؿ إلى أخرل مرة ترتد ثـ العراؽ داخؿ تقدميا إثناء في التحالؼ قكات عمى خاطفة

 الخاصة كالقكات الجميكرم الحرس قكات نشر تـ حيث العاصمة بغداد عف الدفاع تقكية -2

 الجبية مف انطبلقيا المتكقع اليجمات كصد كداخميا بغداد حكؿ متتالية حمقات في لو التابعة

 .(4)الشمالية

                                                             

 .168، صإسرائيؿغزك العراؽ كنياية  إرىاصاتعطية،  إبراىيـاحمد   1

 439ص-449خميؿ حسيف، النظاـ العالمي الجديد كالمتغيرات الدكلية، ص ينظر:   2

 89، ص2993رس عاطؼ السيد، الغزك األمريكي البريطاني لمعراؽ ما  3

 يؾ النسخة العربيةك استبرؽ فؤاد كىيب، المعالجة اإلعبلمية لبلحتبلؿ األمريكي تحميؿ مضمكف مجمة نيكز   4
 123صػ  122، ص2999، جامعة الشرؽ األكسط لدراسات العميا، األردف)ماجستير( 
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 مف بأكثر تقدر احتياطية قكات إلى باإلضافة نظامي جندم ألؼ 400 مف أكثر العراقية لمقكات ككاف

 الفيالؽ تمؾ كتضـ الجميكرم لمحرس فيمقاف منيا فيالؽ 7 تشمؿ البرية القكات أما، جندم ألؼ 600

 الجكية القكات بينما، رئيسية قتاؿ دبابة 2700 نحك كتمتمؾ، مدرعة ميكانيكية مشاة\ مشاة فرقة 22

 الضعؼ حالة تعاني كانت البحرية القكات أف إلى باإلضافة متطكرة يرغ قتاؿ طائرة 300 مف تتككف

 الحصار بسبب التطكر مكاكبة كعدـ العربي الخميج عمى لمعراؽ البحرية المنافذ لضيؽ الفاعمية كنقص

 .(1)سنة 13 طيمة عمييا مفركضا كاف الذم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 89، ص2993الغزك األمريكي البريطاني لمعراؽ مارس عاطؼ السيد،   1
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  الثاني المبحث

 األمة فرقة أسباب

 :الباطنية الفرؽ: األوؿ المطمب

 حيث، لئلسبلـ المخالفة معتقداتيا ليا كانت، منحرفة باطنية فرؽ عدة اإلسبلمي التاريخ في كجد

 .اليكـ حتى اإلسبلمي العالـ في كجكدىا بقي التي الفرؽ لتمؾ المعتقدات أىـ سأكضح

 :النصيرية: أوال

 يقكؿ ككاف العسكرم الحسف بعثو نبي أنو دعىا الذم نصير بف محمد بنبكة قالت التي الفرقة ىـ

 انشقكا ثـ عشرية االثنى الشيعة مف النصيرية أف المؤرخكف كيذكر (1)الحسف أبي في كالغمك بالتناسخ

 باإلمامة نصير بف محمد شعيب ألبي تقر لـ عشرية اإلثنى اإلمامية أف انشقاقيـ سبب كأف، بعد فيما

 ظاىر مرجع بدكف يبقكا أف يمكنيـ ال نوإ بقكليـ انفصاليـ عممكا ثـ الطائفة ىذه كأسس عنيـ فانفصؿ

 .(2)بالماديات األخذ عف ليـ غنى ال فإنو بالمعنكيات كتمسككا البشر تعالى ميما إذ بو يعتقدكف

 شرقي الكاقعة النصيرية بجباؿ المعركفة بالجباؿ، سكريا غرب شماؿ في اآلف النصيريكف يعيش

 منيـ كقسـ، تركيا في كميكيا منطقة كفي، االسكندركنة لكاء في أنطاكية حتى الممتدة البلذقية محافظة

 .(3)فمسطيف مف أجزاء بعض في يسكف آخر كقسـ المنطقة تمؾ قرب كالقرل المدف يسكنكف

 العقائد عمى يخرجكا لـ إذ، مشبكه أسكد تاريخ، المنطقة ىذه في كجدكا أف منذ النصيرييف كتاريخ
، اإلسبلمية األمة جنب في خنجرا دائما كانكا إنيـ بؿ، فحسب الشرع أحكاـ كيتجاكزكا اإلسبلمية
 كانكا بأنيـ يشيد كالتاريخ، سبيبل لذلؾ كجدكا كمما العداء ليا كيظيركف، الخفاء في ضدىا يتآمركف

                                                             

 .78فرؽ الشيعة، ص النكبختي،  1

 .39د.الحمبي، طائفة النصيرية، ص  2

 .14تقي شرؼ الديف، النصيرية دراسة تحميمية، ص  3
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 في بعضيـ كدخؿ المسمميف ضد بالصميبييف استظيركا فقد، اإلسبلـ أعداء مع تحالؼ في دائما
 كغيرىا كالقدس الشاـ سكاحؿ عمى الصميبيكف استكلى كخيانتيـ عمالتيـ كبسبب، خدمتيـ ك صفكفيـ

 كتخريب، بالجممة المسمميف قتؿ عمى تيمكرلنؾ كحثكا، التتار مع تعاكنكا أنيـ كما، (1)الشاـ ببلد مف
 .المسمميف التتار ذبح حينما األفراح كأقامكا دمشؽ

 فأنشأت، السكرية الببلد في الطائفي التركيب استغمت، كحمب دمشؽ حككمتي فرنسا شكمت أف كبعد
 إلدارة مجالس كشكمت البلذقية مدينة كمركزىا لمنصيرييف كأخرل السكيداء كمركزىا الدركز حككمة
 عف باالستقبلؿ كطالبتيا 1919 عاـ منذ فرنسا لخدمة تحركت قد النصيرية الطائفة ككانت، شؤكنيا
 .(2)دمشؽ حككمة

 فمـ، الفرنسي لبلنتداب أخمصكا النصيرية إف: " آنذاؾ لؤلحداث معاصرا كاف كقد الحكيـ يكسؼ كيقكؿ
 فرنسا شممتيـ حيث لمجميؿ عرفانيـ مع متفقا ىذا مكقفيـ ككاف، السكرم المؤتمر إلى عنيـ يبعثكا

 عداء كعبلقة متكترة العبلقة كانت بينما، كفرنسا النصيرييف بيف العبلقة كانت لقد، (3)"كالعطؼ بالعناية
 .السكرية الكطنية الحركة مع

 نكاحي إحدل، بدر الشيخ قرية في منطقتو في فرنسا ضد المقاكمة العمي صالح قاد ـ1918 عاـ في

 كاإلسماعيمية النصيرية بيف القائـ بالصراع ترتبط كانت أمرىا حقيقة لكف دكرىا ضخـ حيث، طرطكس

 طردىـ بيدؼ حكليا كما القدمكس في اإلسماعيمييف عمى غاراتو يشف العمي صالح كاف فقد، آنذاؾ

 ككماؿ دمشؽ حككمة أف كما، الصراع دائرة تكسعت فرنسا مع تحالفكا قد اإلسماعيميكف كاف كلما، منيا

 يختمؼ ؼليد يسعى كاف ىؤالء مف ككؿ، ائياكحمف فرنسا ضد كالعتاد بالماؿ العمي صالح أمدا أتاتكرؾ

 تصؿ التي الطريؽ بقطع قاـ عندما، اإلسبلمية الخبلفة ىدـ في العمي صالح ساىـ كقد (4)اآلخر عف

                                                             

 ,151، 35/159ابف تيمية، مجمكع الفتاكل،   1 

 .381محمد الخالدم، المؤامرة  الكبرل عمى ببلد الشاـ، ص   2

 .94يكسؼ الحكيـ، سكرية كالعيد الفيصمي، ص  3

 .74صػ  68شرؼ الديف، النصيرية، صتقي  ينظر:  4
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 كاستكلى العتاد قؿ كعندما، (1)عمييـ الطريؽ قطع نتيجة كبيرة األتراؾ خسائر فكانت، بحماة طرطكس

 عنو عفا أف بعد، العامة الحياة شؤكف كاعتزؿ استسمـ منطقتو في معاقمو أكثر عمى المستعمركف

 .(2)ـ1950 سنة كفاتو كحتى ـ1921 استبلمو منذ األحداث عف بعيد كاستمر الفرنسيكف

 فأطمؽ النصيرية يكتسب أف الحزب أراد، الكطنية الكتمة باسـ سكريا في سياسي حزب شكؿ كعندما

 دكلة ليـ فرنسا أقامت كقد، اآلف عميو يحرصكف كىـ نفكسيـ في ىكل فصادؼ، (3)العمكييف اسـ عمييـ

، صغيرة دكيبلت إلى سكريا قسمكا حيث، ـ1936ػ  1920 سنة مف استمرت نصير جباؿ في العمكييف

 في المتمثؿ الحالي الكضع عمى بالبقاء فرنسا طالبكا حيث خاصا مجمسا تمؾ العمكييف لدكلة كجعمكا

 في السامي لممفكض مكجية بمذكرة 28/4/1933 في نصيرم كفد تقدـ حيث سكريا عف نفصاؿاال

 فالسكريكف نعارضيا نحف العكس عمى بؿ سكريا مع الكحدة نريد ال إننا" :يمي ما فييا ذكر بيركت

 عمى ذلؾ كاف كلك سكريا مع االرتباط كال، معيـ التعاكف لنا يمكف كال، الدينية الكجية مف يعادكننا

، ـ1936 عاـ الفرنسية السكرية المعاىدة تكقيع حتى  منفصؿ ككياف كظمكا، (4)ككنفدرالي اتحاد شكؿ

 إف إذ النصيرييف مف مختمفة فعؿ ردكد ىناؾ كانت المعاىدة تكقيع كبعد الببلد كحدة عمى نصت التي

 باالنفصاؿ منيـ جماعات كطالبت، كالكحدة اإلسبلـ إلى انتمائو عمى كأكد الكحدة قبؿ بعضيـ

، سكريا في الكطنية التجمعات إلى يتسممكا أف النصيريكف العمكيكف كاستطاع، (5)العمكية الدكلة كاستمرار

 بانقبلب كقامكا السنة أىؿ عمى محسكبة لكاجية ـ1963 سنة منذ السكرم الحكـ في نفكذىـ كاشتد

 ذلؾ كمنذ، (6)ـ1970 سنة الجميكرية رئاسة كتكلكا السمطة بعده كاستممكا 16/11/1970 بتاريخ

 في تتركز الدكلة قبضة كجعؿ، كالسيادية الحساسة الدكلة مراكز عف السنة أىؿ عزؿ في كاؤ بد التاريخ

                                                             

 .133أحمد قدرم، مذكراتي عف الثكرة العربية الكبرل، ص  1

 .3/197الزركمي، األعبلـ،   2

ل في ك عمييـ لقب العمكييف مف قبؿ فرنسا تمكييا كتغطية لحقيقتيـ الرافضية )عبد الرحمف العبادم، فت أطمؽ  3
 .(16حكـ الدركز كالنصيرية، ص

 .384الخالدم، المؤامرة  الكبرل عمى ببلد الشاـ، صمحمد   4

 .372أحمد جمي، دراسة عف الفرؽ في تاريخ المسمميف، ص  5

 .167حسف أبك الخير، المكسكعة المفصمة في الفرؽ كاألدياف، ص  6
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 ةر مجز  مثؿ، كلحكميـ ليـ األمر يستتب حتى مثميا التاريخ يشيد لـ بمذابح ذلؾ كأتبعكا، العمكييف يد

 البلجئيف بحؽ المجازر ارتكاب في المبنانية المسيحية المميشيات كمساندة 1981 عاـ حماة

 كالتي، سكريا في حاليا الجارية األحداث ننسى كال طبعا ، المبنانية األىمية الحرب إباف الفمسطينييف

 .(1)ىناؾ النصيرية النظاـ سمطات قبؿ مف السكرم الشعب بحؽ بالجممة مذابح تشيد

ذا  مذىبيـ ظاىر بأف، عنيـ المشيكرة فتكاه في تيمية ابف يصفيـ أف غرابة فبل، تاريخيـ ىك ىذا كاف كا 

 مف بكتاب كال، كالمرسميف األنبياء مف بنبي يؤمنكف ال الكاقع في كأنيـ، المحض الكفر كباطنو الرفض

 الييكد مف أكفر ىـ بؿ، الكفار حكـ حكميـ فإف ثـ كمف، خالقا لمعالـ أف يقركف كال، المنزلة اهلل كتب

 امرأة منيـ يتزكج كال منيـ مكالتو الرجؿ ينكح أف يجكز كال مناكحتيـ تجكز كال، كالمشركيف كالنصارل

 ىذه كتسرم، (2)منيـ مات مف عمى يصمى كال، المسمميف مقابر في دفنيـ يجكز كال ذبائحيـ تباح كال

لى، مذىبيا كيتبع الضالة الفرقة ىذه عقائد يعتقد مف كؿ عمى الفتكل  الطائفة ىذه أمر يكتشؼ أف كا 

  .تضمر ما غير كتظير كمعتقداتيا تعاليميا تكتـ التي الباطنية

 :الدروز :ثانيا

 الحاكـ عيد إباف، الفاطمي العصر إلى نشأتيا المؤرخكف يرجع، الباطنية بطابع اتسمت فرقة الدركز

 نسبة الحاكمية كسمكا لدعكتيـ مناطا شخصيتو اتخذكا، بمصر الفاطمييف الخمفاء سادس اهلل بأمر

ف المكحديف اسـ عمييـ يطمؽ أف ففيفضمك  أنفسيـ الدركز أما، (3)لو ، بالدركز تمقيبيـ ينكركف ال كانكا كا 

 (1)اهلل بأمر الحاكـ ابتداء مع الدركز نشأة المؤرخكف كيربط، (4)باألعراؼ أصحابيـ يسمييـ ككاف

 .الربكبية بدعكل

                                                             

 .(www.aljazeera.net)مكقع الجزيرة نت   1

 .49، 35/169ابف تيمية، مجمكع الفتاكل،   2

 .639، ص1تاريخ المذاىب اإلسبلمية، جأبك زىرة،    3

 .258مصطفى الشكعة، إسبلـ ببل مذاىب، ص  4
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 ىك كيجتمع، كعبادتو، كتكحيده، الحاكـ بألكىية االعتقاد بذكر بزرع حمزة شرع، الحاكـ ىمؾ لما كقيؿ
 ممجأ الدعكة ىذه أصحاب يجد كلـ، (2)كطردكىـ المسممكف عمييـ ثار حتى السرم المعبد في أتباعو

 كلكنيـ، عربيتاف قبيمتاف كىما كتنكخ لخـ مف فيـ، نسبيـ في عرب كالدركز، التيـ كادم إال ليـ
 .(3)كأئمتيـ عقائدىـ عف يكشفكف فبل الستر دكر في، مضت التي سنة كاأللؼ اآلف أنفسيـ يعتبركف

 حيث، بالغزاة رحب ممف الدركز كاف حيث، دمشؽ إلى دخمت، ميسمكف معركة في فرنسا انتصار بعد
 ثـ، (4)الدركز مف الخاص حرسو المشرؽ في فرنسا جيكش قائد غكرك باختيار العبلقة ىذه تتبمكر بدأت
 ؤساءكالر  الجبؿ زعماء كعقد، سكريا عف الجبؿ الستقبلؿ اتصاالت كجرت بفرنسا الدركز عبلقة قكيت

 دكلة خمقت كىكذا" :قرقكط ذكقاف يقكؿ حيث، الجبؿ الستقبلؿ برنامجا فييا كضعكا اجتماعات الدينيكف
، تمثيمي كمجمس طائفية رمكز مف مستمد عمـ ليا ككجد، ألفا الخمسيف يتجاكز سكانيا عدد يكف لـ

  ككاف، الجبؿ عمى حاكما األطرش يحيى بف سميـ عيف حيث (5)"أمييف يككنكا أف جميعيـ أعضاؤه يكاد
 .العثمانية الدكلة مظمة تحت الجبؿ عف الؤك كمس، التركي لمجيش قائدا سنكات قبؿ

، الدركز لطائفة الضيقة المصالح إال ىدفيا يكف لـ التي فرنسا ضد األطرش سمطاف ثكرة ىناؾ أف كما

 الجبؿ ألعراؼ فرنسا خرؽ بسبب األطرش ثار حيث، (6)لبريطانيا عميبل األطرش سمطاف كاف حيث

 اشتراكو إثر األطرش سمطاف قرية إلى التجأ الذم خنجر أدىـ عمى القبض فرنسا ألقت حيث، كتقاليده

 آؿ بيف اتنافس ىناؾ أف كما، (7)لذلؾ سمطاف فغضب ـ22/7/1921 غكركفي اغتياؿ بمحاكلة

 حيث، الجبؿ حاكـ كعينتو أمير لقب األطرش سميـ فرنسا منحت حيث الجبؿ زعامة عمى األطرش
                                                                                                                                                                                         

كتكلى الخبلفة بعد كفاة أبيو سنة  ػى 357ابف العزيز باهلل بف المعز العمكم، كلد سنة  ىك أبك عمي المنصكر:  1
اقب عميو )ابف األثير، ، كاف جبارا عنيدا كسفاكا لدماء ككاف يتسـ بالمتناقضات حيث يأمر بشيء ثـ يعػى386

 .(395، ص7الكامؿ في التاريخ، ج

 .264محمد كرد عمي، ـ.س، ص  2

 .261صػ  259، صإسبلـ ببل مذاىبالشكعة،   3

 46محمد النكاكم، الصراع العربي اإلسرائيمي، ص ينظر:   4

 266ذكقاف قرقكط، تطكر الحركة الكطنية في سكريا، ص  5

الصبلت بيف بريطانيا كاألطرش في كتابو تطكر الحركة الكطنية في سكريا حيث يؤكد ذكقاف قرقكط ىذه   6
 .265صػ  264ص

 .379محمد الخالدم، المؤامرة الكبرل عمى ببلد الشاـ، ص  7
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، الجبؿ عمى حاكما األطرش حمد فرنسا عينت سميـ كفاة كبعد، العائمة مف أخرل أجنحة ذلؾ أغضب

 كاربيو فتالكاب اختيار إلى الفرنسية السمطات دفع الذم األمر، جديد مف األطرش آؿ بيف الخبلؼ فبرز

 مطالبيـ تحقيؽ اجؿ مف ثكرتيـ فكانت، بالظمـ الدركز شعر حيث، ـ1924 عاـ لمجبؿ حاكما

 فميس المطالب ىذه اجؿ مف الكطنية الحككمات ضد يثكركا أف الدركز عادة مف ككاف، الخاصة

 28/5/1927 كفي، العاـ ؼكنص عاما استمرت الثكرة ىذه ، (1)الفرنسييف عمى يثكركا أف إذف مستغربا

 ـ1937 عاـ حتى الكرؾ في كأقاـ، األردف إلى لجأ ثـ الممح قرية إلى متكجيا البادية سمطاف غادر

 يعيش كاف كما األردف في سنكات عشر عاش حيث، عنو العفك صدكر بعد الجبؿ إلى عاد حيث

 بينما، كعطفيـ اإلنجميز مظمة كتحت، خارجيا مف اسكري عف يتحدثكف حيث، الكطنية الكتمة رجاؿ

 .(2)كميا سكريا كركابي حكراف كأرياؼ دمشؽ غكطة كمف المساجد مف ينطمقكف المجاىدكف كاف

 بدءا سياسية تطكرات مف فمسطيف في يجرم مما الحياد عمى الدركز كقكؼ كاف فقد فمسطيف في أما

 القيادات أنظار لفت مما، ـ1920/1921 العاـ اشتباكات إلى ـ1917بمفكر كعد عمى االحتجاج مف

 أمف عمى الحفاظ في يـاستخدام في أمبل الدركز مع التعاكف خيكط نسج في رغبت التي الصييكنية

 الخبلفات بتكريس، يالفمسطين العربي المجتمع كحدة كشؽ، كالكرمؿ الجميؿ في الييكدية التجمعات

 كىك" :غكريكف بف كرره لمبدأ تطبيقا، الفمسطيني المجتمع أفراد كباقي الدركز بيف كالسياسية المذىبية

 مصالح ككجكد، بعضيا مف كالييكدية الدرزية التجمعات قرب ساعد كلقد، (3)"صديقي عدكم عدك

 لتتجاكز الجانبيف بيف العبلقات تطكرت ما كسرعاف العبلقات ىذه بدء عمى الجانبيف بيف اقتصادية

 أعقبيا الدرزية لمقرل رسمية بزيارات الييكدية الككالة مف شخصيات قياـ حد إلى كالجكار العمؿ عبلقة

 عف كعزليا حيادىا عف الطائفة إخراج إلى الييكدية السمطات تطمعت كما، القرل ليذه سخية مساعدات

                                                             

 .57صػ  55محمد النكاكم، الصراع العربي اإلسرائيمي، ص ينظر:  1

 .389، صـ.سمحمد الخالدم،   2

 .397(، ص1948-1918لدرزية في فمسطيف في فترة االنتداب البريطاني)مركاف جرار، العبلقات الييكدية ا  3
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 بالجنسية يتجنسكف أصبحكا كحاليا، (1)فمسطيف في المقاكـ العمؿ ضد كاستثمارىا العربي كسطيا

 .(2)المسمميف ضد اإلسرائيمية العسكرية الحياة كفي بؿ السياسية الحياة في كيشارككف، اإلسرائيمية

 كالجبؿ بدمشؽ الغكطة قرل كبعض، التيـ ككادم، حكراف كجبؿ لبناف شكؼ في اليكـ الدركز كيقطف

سكندرية ،أنطاكية في ككذلؾ ،عكا قرل كبعض ،حمب في األعمى زمير ،كا  سطنبكؿ ،كا   ،كبمغاريا ،كا 

 يمثمو لبناف في كبير سياسي تكاجد اآلف كلمدركز، البرازيؿ سيما ال الجنكبية كأمريكا ،اليكناف كببلد

 .(3)جنببلط كليد ابنو كخمفو جنببلط كماؿ أسسو الذم االشتراكي التقدمي الحزب

 كبعتقدكف، الحاكـ ألكىية حمزة فييا أعمف التي السنة كىي ػى408 سنة مف الدركز عند التاريخ كيبدأ

سماعيؿ ،حمزة :ىـ أنبياء خمسة أرسؿ الحاكـ بأف  كيحرمكف، كبياء الخير كأبك ،الكممة كمحمد ،كا 

رجاع التعدد يمنعكف كما كمساعدتيـ عمييـ كالصدقة غيرىـ مع التزاكج  مف البنات كيحرمكف المطمقة كا 

 كضع مف إنو كيقكلكف الكريـ القرآف كينكركف، الرضاعة مف كاألخ األخت بحرمة يعترفكف كال الميراث

 يقكلكف أنيـ كما، الدركز مصحؼ أك بذاتو المنفرد يسمى خاص مصحؼ كليـ، الفارسي سمماف

، أشقى أك أسعد جسد إلى صاحبيا جسد مف الركح بانتقاؿ يككف كالعقاب الثكاب كأف األركاح بتناسخ

 كسحؽ الكعبة ىدـ إلى سيقكدىـ الذم الحاكـ برجكع ىي القيامة بأف كيعتقدكف كالنار الجنة كينكركف

 كالذؿ الجزية كيفرضكف األبد إلى العالـ سيحكمكف كأنيـ العالـ أنحاء جميع في كالنصارل المسمميف

 .(4)المسمميف عمى

 

 

                                                             

 .397، صـ.فمركاف جرار،   1

 .169حسف أبك الخير، المكسكعة المفصمة في الفرؽ كاألدياف، ص  2

 .272مصطفى غالب، الحركات الباطنية في اإلسبلـ، ص  3

 .168، صـ.سحسف أبك الخير،   4
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 :والبيائية البابية: ثالثا

 البيائية، ليا كتمييدا لمبيائية مقدمة تعتبر فالبابية، كثيقا ارتباطا مرتبطتاف عقيدتاف كالبيائية البابية

، منظـ، محكـ، مدركس تدبير عف عبارة كىي، (1)عمي بف حسيف بو يدعى لقب، اهلل بياء إلى نسبة

 .عدة كمسميات بأطكار مركره بعد المعركؼ طابعو خذأ

، عشر التاسع القرف خبلؿ الباطنية األفكار مجدد، اإلحسائي أحمد الشيخ بأفكار البيائية بدأت

 قيؿ، يدعييما كاف المذيف كاإللياـ الكشؼ إلى نسبة، أيضا ةالكشفي كتسمى، الشيخية الفرقة كمؤسس

نما، اإلحساء مف أصمو يكف لـ اإلحسائي فإ  خطة حسب، أندكنيسيا مف أرسؿ غربيا قسا كاف كا 

 هءآرا نشر، (3)الرشتى كاظـ تمميذه تكلى كفاتو كبعد، (2)الديف حكاـأ كتغيير العقيدة إلفساد مرسكمة

 لو خميفة مذتوتبل بيف مف اختار كفاتو كقبؿ، لو نسبة بالرشتية عرفكا، كأنصارا أتباعا كككف، كأفكاره

 التي كىي فارس أرض في دمكيا تاريخا سطرت التي البابية الفرقة مؤسس الشيرازم محمد عمي كىك

 .لمبيائية األكلى القكاعد أرست

 جميع تكحيد كضركرة، محرفيف غير كاإلنجيؿ التكراة كأف، صحيحة ديافاأل جميع بأف البيائيكف كيعتقد

 كالصيف اليند حكماء مف كأمثاليـ ككنفكشيكس بكذا بنبكة كيقكلكف، البيائية كىك كاحد ديف في األدياف

 رمكز ىـ إنما اهلل إلى يضاؼ ما كؿ كيعتبركف كصفاتو الحسنى اهلل بأسماء كيجحدكف، كالفرس

 كما، تعالى اهلل مظير في البياء بمجيء ىي القيامة أف يعتقدكف كما، البشر بيف مف امتازكا ألشخاص

 كيحرمكف، بالسياسة كالخكض الجياد كيحرمكف النار أك بالجنة يؤمنكف كال األنبياء معجزات ينكركف

، اإلسبلـ أركاف يحرفكف كما، كاألمكاؿ النساء شيكعية إلى كيدعكف المتعة كيحممكف المرأة حجاب

 يبيحكف كال، ألدائيا معينة لكيفية تحديد دكف ركعات ثبلث فييا، اليكـ في مرات ثبلث عندىـ فالصبلة

                                                             

 .(38)محسف عبد الحميد، حقيقة البابية كالبيائية، ص ػى1233ىك بياء اهلل حسيف كلد سنة   1

 .52محمد إقدير، العقائد الفمسفية المشتركة بيف الفرؽ الباطنية، ص  2

)محمد زرندم، مطالع األنكار،  كالتحؽ باإلحسائي كأصبح ضمف تبلميذه ػى1295كلد في رشت بإيراف سنة   3
 .(9ص
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ف، الكرد بماء إال عندىـ كضكء كال، عكا في البيجة قصر باتجاه تككف كالقبمة، الجماعة في الصبلة  كا 

 مرة تدفع الماؿ رأس مف% 19 نسبتيا فعندىـ الزكاة أما .مرات خمس األطير اهلل باسـ فيقاؿ يكجد لـ

 بعد إال األرامؿ زكاج كيحرمكف الشاذيف زكاج يبيحكف كما، عكا في البياء لقبر فيككف الحج أما، كاحدة

 .(1)الدية عدا العقكبات جميع ألغكا كما، معينة دية دفع

 األنظمة خدمة في كثب عف عممت حيث مستبدة ظالمة يد لكؿ معيف أكبر البيائية كانت لقد

 طاقتيا كامؿ البيائية كضعت حيث إيراف في الحاؿ عميو كاف مثمما الحاضر العصر في الديكتاتكرية

 يحتمكف منظمة قكة عيده في البيائيكف كأصبح، بيمكم رضا محمد المخمكع الشاه نظاـ خدمة في

 تبيف كلقد، المفضؿ ميدانيا البيائية تعتبره الذم الجيش كخاصة الدكلة مؤسسات في الرئيسية المكاقع

 يدينكف كانكا حككمتو في المسؤكليف كبار مف كثيرا أف نظامو عمى كالقضاء الشاه خمع عقب بعد فيما

 في الثكرة قبيؿ إلى ـ1965 عاـ منذ لمكزراء رئيسا ظؿ الذم ىكيدا عباس أمير رأسيـ كعمى بالبيائية

 يخفى ال العثمانية الدكلة عمى االستعمار مع التآمر في البيائييف دكر أف كما، الخميني بقيادة إيراف

 ذركتيا اإلسبلمية الحككمة ضد السرية عباس تحركات بمغت 1907 كسنة 1904 سنة ففي، أحد عمى

 فأرسمت لمحككمة مناكئة أعماؿ لو بأف ضده كشيدكا أنفسيـ البيائييف كمف ىك أسرتو مف شاىد كتقدـ

 كتحافظ تراعيو كانت قكية خفية أجنبية أليد بيـ يباؿ كلـ يكترث كلـ لمتحقيؽ لجانا التركية الحككمة

 يزاكؿ كاف ضده األدلة تجمع المجنة تكان كبينما: "يقكؿ حيث بذلؾ نفسو أسممنت كيشيد، (2)عميو

 في المثمرة األشجار زرع في كيشتغؿ اكتراث كبدكف اطمئناف بكؿ العادية كأشغالو اليكمية أعمالو

 إال يكف لـ االكتراث كعدـ االطمئناف ىذا أف عمى كالدليؿ، (3)"كالحرية بالعزة زكاج حفمة كيرأس الحديقة

 اإليطالي القنصؿ بأف أنفسيـ البيائييف اعتراؼ ىك، تدعمو كانت التي األجنبية باأليدم التصالو

 آثر لكنو (4)فييا رغب إف اإليطالية الجنسية كمنح عكا مف لفراره تسييبلت لو كقدـ آنذاؾ بو اتصؿ

                                                             

 .178في الفرؽ كاألدياف، ص حسف أبك الخير، المكسكعة المفصمة  1

 .393اليي ظيير، البيائية نقد كتحميؿ، ص إحساف  2

 .65اسممنت البيائي، بياء اهلل كالعصر الجديد، ص  3

 .65، ص ـ.فاسممنت البيائي،   4
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 إطبلؽ الدكنمة كأتاح االنقبلب ككقع الثكرة قامت حتى لبلستعمار الخدمات ألداء فمسطيف في البقاء

 .(1)الصياينة كربيب الخائف ذلؾ سراح

 لو ىيأ كالتيكيد الجاسكسية مف المسممة الببلد تمؾ في فندمأ عباس بيا قاـ التي لؤلعماؿ كجزاء

 االستعمار كبيف بينو الرسمي الكالء لتجديد أكركبا إلى سياحتو أسباب العالمية كالصييكنية االنكميز

لى، جية مف البريطاني  التعميمات لتمقي اقتصادىا عمى كيسيطركف الييكد فييا يتمركز حيث أمريكا كا 

لى لندف إلى أخرل مرة رجع ىناؾ كمف  أخرل جية مف لخدمتيـ الجديدة  إلى باريس كمف باريس كا 

 ضيفا، (2)1913 ديسمبر إلى 1911 أغسطس مف تقريبا سنتيف ىناؾ كقضى كفينا كبكدابست ألمانيا

 عمى القضاء معيـ كمدبرا المؤامرات معيـ مخططا العالمية كالصييكنية البريطاني االستعمار عمى

 الحرب قبؿ اإلنجميز رغبات كمنفذا أكركبا أقطار ختمؼم في لمصياينة المعمكمات كناقبل، المسمميف

 .(3)بقميؿ األكلى العالمية

 مآربيـ بتحقيؽ قامكا حيث، األكلى العالمية الحرب في الحمفاء مساعدة في البيائية دكر يخفى ال كما

 فأغدؽ الغنائـ مف نصيبيـ عمى حصمكا الحرب انتياء كبعد، فييا يعيشكف كانكا التي الدكؿ في

  .(4)العطايا مف الكثير عمييـ اإلنجميز

 سقكط قبؿ" :فندمأ شكقي بعده كنائبو عباس حفيد كتبو ما القارئ أخي فإليؾ ذلؾ عمى كلممزيد
 كعمالة جاسكسية كأعماؿ خيانات مف عنيـ عمـ لماػ  بدارىـ البياء آؿ حكصر خاصة كحيفا فمسطيف

 المكرد الخارجية ككزير كرزف لكرد مقدمتيـ كفي اإلنجميز فاضطربػ  الغاشـ الصميبي لبلستعمار
 جده قدر كيحاكؿ يسعى بأف عميو كأكدكا اإلنجميزية القكات قائد إلى مستعجمة برقية فأرسكا، بمفكر
 .(5)"أتباعو ك كأسرتو البياء عبد عمى لمحفاظ كجيده

                                                             

 .393، صالبيائية نقد كتحميؿاليي ظيير،  إحساف  1

 .5/94دائرة المعارؼ اإلسبلمية،   2

 .394، صـ.ساليي ظيير،  إحساف  3

 .522صػ  521حمد حسف إسماعيؿ، البابية كالبيائية، ص  4

 .3/396كقي آفندم، قرف بديع،   5
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 عمى أقيمت حفمة في( البياء عبد) لعباس إنجميزم كساـ أكبر قدمت قد انجمترا أف إلى باإلضافة
 كؿ مف كالمكظفيف العسكر مف عظيـ عدد طمب البريطاني االحتبلؿ كمنذ ذلؾ مف كأكثر، شرفو

 باطنو كتعمؽ اطبلعو كسعة النكراء بمحادثاتو يبتيجكف ككانكا البياء عبد مقابمة العميا حتى الطبقات
 رؤساء إعجاب ككاف" ذاؾ مف أكثر ىناؾ بؿ فحسب ىذا كليس (1)ترحيبو كنبالة ضيافتو ككـر األنكر

 عميو أنعـ أف لدرجة شديدا لمعالـ الحقيقية كالسعادة كالكئاـ لمسبلـ الجميؿ كعممو أخبلقو بعظمة الحككمة
 ابعالس في  بحيفا العسكرم الحاكـ حديقة في كقع باحتفاؿ البريطانية اإلمبراطكرية فرساف بنيشاف

 الجنراؿ الحفؿ ىذا في كالحاضريف الشركاء بيف مف ككاف، (2)ـ1920 سنة أبريؿ شير مف عشريفكال
 كالعمالة الخيانة كجو عف النقاب كأزيح أمرىـ حقيقة بيا اكتشؼ كما القكـ الحفمة ىذه كفضحت، المنبي
  .البيائيكف بيا يقكـ كانت التي

 (:القاديانية) األحمدية: رابعا

، البنجاب إقميـ مدف إحدل قادياف إلى نسبة، القادياني أحمد غبلـ ميرزا مؤسسيا إلى الفرقة ىذه تنتسب
 باسمو تنطؽ مجمة كأنشأ، ـ1900 سنة رسميان  مذىبو كسجؿ، باسمو المعركفة عقيدتو غبلـ كأسس

، القاديانيُّكف: )منيا عدة أسماء الفرقة ىذه أبناء عمى أطمؽ كقد. (3)(األدياف مجمة أسماىا فكره كتعبرعف
 . (4)(المرزائيُّكف، األحمديُّكف

 كلد التي المدينة كىي، (5) باليند كشمير أعماؿ مف" قادياف" بمده إلى نسبة ،بالقادياني مؤسسيا كعيرؼى 
 . (6)المكدكدم األعمى أبك يقكؿ كما ، فرقتيف إلى الفرقة ىذه أتباع كانقسـ. فييا كترعرع

                                                             

 .79سممنت البيائي، بياء اهلل كالعصر الجديد، صأ  1

 .3/299،  بديع قرفكقي آفندم،   2

 .375مصطفى الشكعة، إسبلـ ببل مذاىب، ص  3

 .5بف عتيؽ، حكار مع القاديانييف كجياى لكجو، ص إسماعيؿ  4

 .513عبد المنعـ احنفي، مكسكعة الفرؽ كالجماعات كالمذاىب كاألحزاب كالحركات اإلسبلمية،  ص   5

عدد مؤلفاتو أبك األعمى المكدكدم، أمير الجماعة اإلسبلمية في باكستاف، دافع عف اإلسبلـ بكتاباتو، ككصؿ   6
الجياد في اإلسبلـ، المسألة القأديانية، الجياد في سبيؿ ، أشيرىا: ان، ما بيف كتاب كرسالةمصنف 129تقريبا إلى

 .http://ar.wikipedia.org/wikiلشبكة العنكبكتية: ااهلل، ديف الحؽ، كيكيبيديا المكسكعة الحرة  
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 األكلى كالفرقة .البلىكرية: كالثانية. األحمدية أك القاديانية: فرقتيف إلى منقسمكف الحركة ىذه كأتباع)
 ميجٌدد تعتبره الثانية كالفرقة. مكعكدان  كمسيحان  ػ تعالى ػ اهلل مف مرسبلن  نبيان  أحمد غبلـ الميرزا في تعتقد
 كتدعى. (1)(باألحمدية فرقتو يسمي منيما ككؿ. المكعكد المسيح، اليجرم عشر الرابع القرف

 .الباكستاف في الىكر مدينة إلى نسبة ، بالبلىكرية

 كقد ، كقتو معظـ فييا يقضي ، كالمطالعة بالقراءة كبير شغؼ ذا كاف إنو" :نفسو عف يقكؿ الميرزا كاف
 مف كثير عند سائدة يكمئذ ككانت، النزعة ىذه عميو كغمبت كالصكفية الدينية الكتب لدراسة تفرَّغ

 بنقدىـ يجاىركف الذيف خصكميـ ليـ كاف كما، كمؤلفاتيـ، كطرقيا، رجاليا ليا ككاف، اليند في العمماء
 .(2)(كمعارضتيـ

 بأف يعتقدكف ألنيـ كفار- زعميـ حسب-( السنة أىؿ) المسمميف جميع بأف األحمديكف عتبريك 

ًلي   كال بنبي كليس النبكة يٌدعي أحمؽ رجؿ القادياني  الكذابيف أحد كىك، أشر كذاب رجؿ ىك بؿ، ًبكى

 .عنيـ ػ كسمـ عميو اهلل صمى ػ الرسكؿ أخبر الذيف

 أحمد غبلـ الميرزا عمى - اإلنجميز اختيار أم - االختيار كقع(: )اإلسبلـ خكنة) كتاب كقد كرد في

 اآلباء يجادؿ كاف الذم المتكمـ؛ مظير في األمر بداية في ظير كقد، اليدؼ ىذا لتحقيؽ القادياني

 أنو كادعى ـ1880 عاـ في أتباعو مف جماعة ككف ثـ. اإلسبلـ يكاجيكف كانكا الذيف اليسكعييف

 بأخذ أمره اهلل أف أعمف ـ1888 عاـ كفي، مجددان  ككنو عف دعكاه أعمف ثـ( اهلل مف مميـ) محدث

 مصطمحان  لنفسو اخترع كما المكعكد المسيح ىك أنو، ـ1891 عاـ في كادعى ، المسمميف مف البيعة

 .(3)(ًظمّْي نبي أنو كىك ، جديدان 

 

 
                                                             

 .29المكدكدم، ما ىي القاديانية، ص األعمىأبك   1

 .356كالتاريخ، ص شأةاإلسبلمية منذ البدايات، النرستـ سعد، الفرؽ كالمذاىب   2

  .17النجار، عامر، القاديانية، ص  3
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 :وامتدادىا دعوتو انتشار

 تقاعسيـ أك كبنشاطيـ، كتعاليمو أفكاره يحممكف كأعكانو؛ أتباعو لو يككف أف بد ال أمر أم انتشار إف

 فكرتيـ في أتباعيا بارتباط مرتبط القاديانية انتشار فإف كعميو، مبادئيـ انتشار عمى الحكـ نستطيع

 انتشار اتساع نرل لذلؾ، خمفيـ تقؼ التي الجيات أك الجية عمى يعتمد فإنو كذلؾ، المزعكـ كنبييـ

في باكستاف كاليند كما أف ليـ مراكز في أمريكا ك أكركبا كأفريقيا  ،اليكـ عالـ في األحمدية القاديانية

 لك إذ، انتشارىا عمى كامبلن  تأثيرا أثر، محدكد كال متناهو  ال كبدعـو ، شديد كبإقباؿ كبعض الدكؿ العربية

 إلى كصمت لما اإلسبلمية الجماعات كافة شأف شأنيا، كمبلحقة كمحاصرة ممنكعة الفرقة ىذه كانت

 ليـ استسممكا كقد ، بيـ كالنفكذ المناصب أصحاب مف كثيريف تعمؽ عف ناىيؾ، االنتشار مف الحد ىذا

 الدكلييف كالزعماء القادة مف العديد حضكر يعني فماذا كعميو، بميؿو  دبّْر أمره  ذلؾ ككأف كتبعكىـ

 الدكؿ قادة بمشاركة، الكضكح تماـ كاضحة السياسة لعبة نرل لذلؾ، بأعماليـ كاإلشادة، مناسباتيـ

 أف عف ناىيؾ، الباكستاف في ببلده في لمكزراء رئيسان  الفرقة ىذه أتباع أحد أصبح حتى، كزعمائيا

ف، أجمع العالـ في بؿ، كباكستاف اليند في فقط ليس مستمر تزايد في أعدادىـ  المسؤكليف تكاصؿ كا 

 اهلل نكر كمف، العمـ في كالراسخكف ، اهلل يعممو خفيان  سران  ىناؾ أف عمى دليؿ ألكبر العالـ؛ ساسة مع

ف، بصائرىـ  في كجكدىـ أماكف في كالتبشير الييكدية المؤسسات دعـ مف القاديانية القتو مما كا 

سبانيا ، كىامبكرغ، كبريطانيا، كأكركبا، كباكستاف، كاليند، فمسطيف ، كماليزيا، كسيبلف، كسكيسرا، كا 

ندكنيسيا  .نشاطيـ سر عمى دليؿ لخير، كأمريكا، كنيجيريا، كسيراليكف، ككينيا، كا 

 الغزاة مقدمة في ككاف عشر التاسع القرف في، اإلسبلمي الشرؽ غزت قد أكركبا) أف المعركؼ كمف

 الدكلة عمى كتآمرت، كمصر اليند عمى كالمادم كالمعنكم السياسي اليجكـ تكلت التي( بريطانيا)

 في رىينة التيمكرية المغكلية حككمتيا عدت حتى، اإلسبلمية اليند عمى النصر ليا حقؽ مما العثمانية

 الجماعة أفراد عمى المالي الدعـ كانياؿ تكافؽ عندما كانتشاران  سعة المسألة ازدادت كقد، اإلنجميز يد

 ستار كراء مف اإلسبلـ تحارب أنيا خصكصان  ؛(1)(اإلنجميزية الدكلة بركب سارت حينما األحمدية
                                                             

 .93أبك الحسف الندكم، القادياني كالقاديانية دراسات كتحميؿ، ص   1
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 مف لبس ميما كالمسمميف اإلسبلـ ضد بأنو مكاقفو كالمكشكفة، ليا الداعـ اإلنجميز جانب باختيارىا

 الفرقة بيذه خاصة قناة إنشاء عمى اإلنجميزية الحككمة كافقت كقد)، أفعالو سكء عمى بيا يتستر أقنعة

 إلغاء إلى القاديانية كدعكة ، اليند في اإلنجميزم االستعمار جانب إلى كقكفيا في القاديانية لدكر تقديرا

 أنحاء في مختمفة لغة عشرة خمس مف بأكثر تبث التمفزيكنية القناة كىذه، اإلسبلمي الجياد فريضة

 كمف، اإلسبلـ عف الخارج لمذىبيا الداعية برامجيا كمو العالـ كتغطي، العربية المغة منيا، العالـ

 : يمي بما الفضائيات في الفرقة ىذه تبثو ما إجماؿ كيمكف، (1)(اإلسبلمية القناة اسميا أف العجيب

 ، الدينية الجماعات كضد، باكستاف حككمة ضد المعادية بالدعاية تقكـ القاديانية الفرقة إف .1

 .كالصييكني الغربي كالمكبي الغربي اإلعبلـ كيساندىا

 باسـ الباطمة كأفكارىا عقائدىا تنشر كبدأت، الصناعي لمقمر قناة استأجرت القاديانية الفرقة إف . 2

 المسمميف الشباب بيف الضبلؿ بانتشار خطران  يسبب مما، كمو العالـ في المسمميف كبصكرة، اإلسبلـ

 .اإلسبلـ تعاليـ عف بعيدكف ىـ الذيف

 الدكؿ بعض مع بتعاكفو  يسعى ؛(القادياني السبلـ عبد)الدكتكر المشيكر الطبيعة عالـ إف . 3

 إال منو الغرض كليس، االنحياز عدـ كدكؿ المسممة لمدكؿ لمطبيعة عالمي مؤتمر لعقد اإلسبلمية

 الذرية المفاعبلت إلى كالكصكؿ الطبيعة عالـ ميداف في اإلسبلمي العالـ جيكد عمى السيطرة

 .لباكستاف

 بمؿء العمؿ عف العاطميف الغربية؛ الدكؿ في المكجكديف، المسمـ الشباب يأمركف إنيـ . 4

 .بنظاـ يجرم العمؿ كىذا، قاديانييف سياسييف كبلجئيف يقدمكنيـ ثـ، القاديانية االستمارات

                                                             

  .77عامر النجار، القاديانية، ص  1
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 عمى العالـ في، القاديانية كالنشرات، المختمفة المغات في المحرفة القرآف ترجمة ينشركف إنيـ . 5

 أكلئؾ لضبلؿ سببان  ذلؾ كاف، اإلسبلـ باسـ تقدـ كالنشرات التراجـ ىذه كانت كلما، كاسع نطاؽو 

 .(1)(القاديانية حقيقة عف يعرفكف ال الذيف المسمميف

 االستعمار قادة اجتمع: اآلتي النحك عمى نجميزباإل كعبلقتيا الفرقة ىذه بداية نبيف أف كيمكننا

 قكتيـ تدعيـ مف بد ال أنو إلى كتكصمكا ،اإلسبلـ ضد الخطط كخططكا، لندف في كزعماؤه اإلنجميزم

يجاد ،اإلسبلـ دكلة زكاؿ بعد ،اليندية القارة في االستعمارية ، اإلسبلـ اسـ تحمؿ منيـ باطمة فرؽ كا 

دىتٍ ، كعقائده اإلسبلـ أصكؿ كتيدـ  ، اإلنجميز مع لمتعامؿ عريقة أسرة مف القادياني؛ أحمد غيبلـ فىكىجى

 :اآلتي النحك عمى كبدأ كأمتو دينو ضد لدعكتيـ األميف الحامؿ بو ككجدت

 .  ريفع قد ػ زعمو حسب ػ الجياد ألف، اإلنجميز كجو في السبلح رفع جكاز بعدـ أفتى  -1

 .األرض في اهلل خمفاء ػ زعمو حسب ػ ألنيـ اإلنجميز عمى الخركج جكاز عدـ  -2

 .الدكلة في المتقدمة كالمناصب المراكز عمى منيـ حصؿ  -3

 .الدكلة عمية مف باألتباع اإلنجميز أمدَّهي  كلقد  -4

 . مشركعو لتمرير البلزمة باألمكاؿ اإلنجميز أمده كلقد  -5

 لمساعدة فارسان؛ خمسيف مف مؤلفة فرقة قدـ أباه أف لدرجة اإلنجميز خدمة في عممت أسرتو) أف ذلؾ

 كالتقدير الشكر كتب تمقى كقد، ـ1857 عاـ الببلد في ضدىـ قامت التي الثكرة عمى لمقضاء اإلنجميز

 الجزء، جزئيف لئلسبلـ أف أذكرىا التي عقيدتي إف: )يقكؿ(. معيا لجيكده تقديرا اإلنجميزية الحككمة مف

                                                             

 . 39ػ  38محمكد المفتي، المتنبئ القادياني مف ىك، ص ينظر:   1
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 كىي الظالميف مف ظميا في كآكتنا األمف بسطت التي الحككمة إطاعة الثاني كالجزء، اهلل إطاعة األكؿ

 . (1)(البريطانية الحككمة

 يرفض أك يغير كىك، كالمؤمنيف ػ تعالىػ  اهلل مف عميو مغضكب غير يككف عقيدتو؛ ىذه بنبي فكيؼ

 أجؿ مف الرجاؿ كيقدـ ، الغاصب المحتؿ كيشكر الجياد فيرفض، بالضركرة الديف ىذا مف عيرؼ ما

 .خدمتو

                                                             

 .15القاديانية، صعامر النجار،   1
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 :الدينية األمية :الثاني المطمب

ف، بو كالجيؿ الديف معرفة عدـ ىي ىنا الدينية األمية  في المراتب درجات أعمى المرء أحرز كا 

 أف لو كحؽ، أميا كاف قاصرا فيما فيمو أك، كمفاىيمو الديف حقيقة جيؿ إذا فإنو، العممية الدرجات

 شيادة كناؿ، أقرانو عمى كتفكؽ، العمكـ مف كثير في نبغ ميما، الحالة ىذه في الدينية باألمية يكصؼ

 .(1)كاالمتياز الجدارة

 ىك ما كمنو عيف فرض ىك ما منو العمـ ألف، مسمـ كؿ عمى كاجب كالحراـ الحبلؿ بأصكؿ كالعمـ

 :أمريف يشمؿ كذلؾ مسمـ كؿ عمى يجب الذم فيك العيف فرض أما :كفاية فرض

 باهلل اإليماف مف اإلسبلـ كفرائض، اإليماف عقيدة بيا تصح التي الديف بكاجبات العمـ :أحدىما

، كالحج كالزكاة الصبلة كفرائض أركاف كمف، كشره خيره كالقدر، اآلخر كاليكـ كرسمو ككتبو كمبلئكتو

 الحياة كنماء، المنافع لتبادؿ مسمـ كؿ حياة في منيا بد ال التي الضركرية المعامبلت أصكؿ كمف

 الجنايات في النصية كالعقكبات، المكاريث كفرض كالشركة كاإلجارة البيع كحؿ، كاستقرارىا االجتماعية

  .كالحدكد

 الكالديف عقكؽ كتحريـ باهلل كالشرؾ، الديف قياـ مع يتنافى الذم بو المقطكع بالحراـ العمـ :وثانييما

، النكاح في كالمحرمات السفكر كتحريـ الخمر كشرب كالغش بالباطؿ الماؿ كأكؿ كالزنا كالخيانة كالكذب

 في جاء ما بتفاصيؿ كالعمـ اآلخريف عف سقط الناس بعض بو قاـ إذا الذم فيك :الكفاية فرض كأما

 ذلؾ في األمر يقتصر كال، كالقياس كاإلجماع كالسنة الكتاب مف كأدلتو الفرعية كأحكامو العيف فرض

نما، كتكابعيا الشريعة عمكـ عمى  .(2).... كالصناعات كالميف العمكـ سائر إلى يتجاكزىا كا 

 شرائع مف كثيرا تجيؿ دياره معظـ في الجماىير أف يجد اإلسبلمي العالـ أحكاؿ عمى يطمع كالذم

 لغزك فييا تعرض الزمف مف أحقاب اإلسبلمي العالـ عمى مرٌ  لقد، عيف فرض ىي التي اإلسبلـ
                                                             

 .8مناع القطاف، معكقات تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية، ص  1

 .12مناع القطاف، ـ.ف، ص  2
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 األذىاف عف كغاب، ظميا كانحسر اإلسبلـ مفاىيـ فتداعت، خطكرة أشد فكرم كغزك، خطير عسكرم

ف، دينيـ مف المسممكف لينسمخ، رىيب مدركس تخطيط عف العمؿ ىذا ككاف، منيا كثير  يعمنكا لـ كا 

ف، تطبيقي كجكد لئلسبلـ يككف فبل، ردتيـ  عناه ما كىذا، شعبي ككجكد، رسمي كجكد لو ظؿ كا 

 في البريطاني العمكـ مجمس عمى طرحيا التي المشيكرة كممتو في بريطانيا كزراء رئيس غبلدستكف

 إخضاع في لنا أمؿ فبل األرض في باقيا الكتاب ىذا داـ ما" :كقاؿ المصحؼ حمؿ حيف 1883 عاـ

 أك، السطكر في المكتكب المصحؼ يقصد لـ فإنو، (1)"أكطاننا في خطر عمى كنحف بؿ، المسمميف

نما، الصدكر في المحفكظ     .المسمميف حياة في المطبؽ القرآف قصد كا 

 المختمفة التاريخ عصكر في اإلسبلـ أمة عمى نفكذىا تبسط، الغراء الشريعة ىذه أحكاـ ظمت كقد

 مف اإلسبلمية الشريعة تحكيـ ألف، األحكاـ مف حكـ في المسممكف يتياكف كلـ، ليا التطبيقي بالكاقع

 إلى تسممت العثمانية الدكلة كضعفت بالغرب المسمميف احتكاؾ كثر فمما، الديف بيذا اإليماف أصكؿ

 كبدأ، بيا الناس انبير حتى طكيبل تمبث كلـ، كأكضاعو كأحكامو كنظمو الغرب تصكرات اإلسبلـ ديار

 كالذم، مرحمة بعد مرحمة بيا الكضعية القكانيف استبداؿ كاف ثـ، الشريعة أحكاـ التزاـ في التياكف

 جاء كقد، المسمميف ديار أكثر في األمة بو ابتميت الذم العقدم التردم مظاىر أبرز مف ذلؾ يعتبر

 عف شركره ينفث زاؿ كما، االستعمار صاحب الذم الفكرم كالغزك الحديث لبلستعمار خبيثة ثمرة

 .                           (2)الببلد في خمفيـ الذيف عمبلئو طريؽ

 اعتقد مف" :فقاؿ اهلل شريعة بغير يحكـ بمف بفتكاه - اهلل رحمو - 3باز بف العزيز عبد الشيخ ندد كقد

 أف يرل أك األخرل الحياة شؤكف في يتدخؿ أف دكف بربو المرء عبلقة في ينحصر اإلسبلـ نظاـ أف

                                                             

 .12مناع القطاف، معكقات تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية، ص  1

 .كما بعدىا 465ينظر: محمد حامد الناصر، الحياة الدينية بيف الجاىمية كاإلسبلـ، ص  2
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 كفر كمو فذلؾ، الحاضر العصر يناسب ال المحصف الزاني رجـ أك السارؽ يد بقطع اهلل حكـ إنفاذ

 .(1)"الممة عف يخرج اعتقاد

 الخديكم حكـ إباف، مصر في حصؿ ما الشريعة أحكاـ عمى كاالعتداءات التجاكزات أبزر كمف
 قانكف) األكؿ الفرنسي المدني القانكف كترجـ، الشرعية المجمة تطبيؽ عف استنكؼ الذم باشا إسماعيؿ
 الشعب كاف كما، المعامبلت أحكاـ في الكضعي التقنيف بداية ىذا ككاف، ببلده في كطبقو( نابميكف

 لبياف، ذلؾ عف الكتابة في العمماء بعض استخدـ الخديكم أف لكال، بسيكلة ىذا ليقبؿ المسمـ المصرم
 .(2)بالناس لمتغرير باطمة تكأة كىي مالؾ اإلماـ مذىب مف مستمد القانكف ىذا أف

 القكانيف معو زحفت، أكصالو باقي مزؽ أف بعد اإلسبلمي العالـ عمى الغربي االستعمار زحؼ كحيف
 كاممة كسيطرت تعامميا بألكاف الربكية البنكؾ كانتشرت، الغربي المدني القانكف أحكاـ كسادت الكضعية

 الشخصية األحكاؿ تسمى التي األسرة نظاـ أحكاـ أما، كالخارجية الداخمية كالتجارة الثركة تنمية عمى
 الشرعية محاكميا ليا كظمت اإلسبلمي الفقو مف مأخكذة اإلسبلمي العالـ أنحاء في تزاؿ كال ظمت فقد

  .(3)غيرىا مع أدمجت أك الخاصة

 الناس بعض يحاكؿ، التطبيقي اإلسبلمي الفقو جانب مف الباقية البقية ىذه أف إلى اإلشارة كتجدر
، الميراث في كاألنثى الذكر بيف كالتفاكت الطبلؽ كأحكاـ الزكجات بتعدد يتعمؽ فيما عمييا العدكاف
 في أجياؿ نشأت الزمف مركر كمع، الببلد بعض في النجاح مف شيئا نيةاالعدك  المحاكالت ىذه كأحرزت
 الذم التعبدم الجانب سكل اإلسبلـ مف تفيـ فبل، التطبيقي بالكاقع الصمة بعيدة اإلسبلمية الببلد

 مف شابو ما ىذا كشاب القرآف كقراءة، العامة المكاعظ كسماع، المساجد في الصبلة مف تشاىده
 كغاب، المجتمع مف غابت فقد كالحدكد الجنايات سيما كال األخرل اإلسبلـ جكانب أما، مبتدع تصكؼ
 .(4)اإلسبلـ صميـ مف أنيا الناس أكثر أذىاف في معيا

                                                             

 .1/137جمعيا الشكيعر، مجمكع فتاكل الشيخ ابف باز   1

 .14مناع القطاف، معكقات تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية، ص  2

 .15مناع القطاف، ـ.ف، ص  3

 .492صػ  499مناع القطاف، تاريخ التشريع اإلسبلمي، ص ينظر:  4
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 معظـ في كطبقكىا كاالستعمار التغريب دعاة ليا صفؽ قد( الحياة أمكر عف الديف فصؿ) فرية أف كما
 إقامة إلى الدعكة أف العممانيكف يزعـ أف العجاب العجب كمف، العشريف القرف بداية منذ المسمميف ببلد

 الشريعة مف المجتمعات إصبلح عمى أقدر البشر قكانيف كأف، حضارية ردة تمثؿ اإلسبلمية الدكلة
 العجب كلكف، أشرككا كالذيف الييكد كديننا شريعتنا لعداكة ينتصب أف مف نعجب ال كنحف، اإلسبلمية

 تظاىر في، كأقبلميـ حياتيـ لحربو كينذركف اتنبألسن كيتكممكف، جمدتنا بني مف انفر  لعداكتو ينصب أف
 ىدؼ عمى لتقؼ كاحد آف في استعمارية صييكنية نصرانية ىجمة التغريب ككاف، (1)العيف تخطئو ال

 لمشخصية المميز الطابع لمحك التماسا الغربي بالطابع ياإلسبلم العالـ طبع ىك ذلؾ، بينيا مشترؾ
 .(2)اإلسبلمية

 مكاجية بحجة، كالفقو الحديث أصكؿ كمسخ، اإلسبلمي الفكر تجديد إلى تدعك فئة ظيرت كقد
 بعدـ النبكية بالسنة التشكيؾ طريؽ عف اإلسبلمية العمكـ أصكؿ كتغيير، العصرية المستجدات
 كؿ، كالحياة الدكلة كاقع عف الديف لفصؿ جادة دعكة مع، التطكر لمجاراة  اإلسبلمية الشريعة صبلحية

 انظر، أعداؤنا لو يخطط ما كىك، لؤلسؼ كاقعنا ىك ىذا (3)كتطكيره اإلسبلـ عصرنة ستار تحت ذلؾ
 إبعاد في أصدقائنا كجيكد بجيكدنا نجحنا إننا:" اإلسرائيمية آحرنكت يديعكت صحيفة في جاء ما إلى

 الركح يقظة لمنع خطتنا تنفيذ عف بعيدا اإلسبلـ يبقى أف كيجب، العرب مع معركتنا عف اإلسبلـ
 ليقظة بادرة أية إخماد في العنؼ الستعماؿ بأصدقائنا االستعانة ذلؾ اقتضى كلك، شكؿ بأم اإلسبلمية

 . (4)"اإلسبلمية الركح

 الشريعة تجزئة محاكلتيـ مف لممسمميف المكجية الديف أعداء مخططات إلى يتنبو أف لممسمـ ينبغي
 لتشكيؾ الدائمة كمحاكلتيـ المسمـ المجتمع إلضعاؼ أحكاميا بعض كتعطيؿ بيا العمؿ مف كالحد
 كقكتيا المسممة األمة بقاء في الشرعي العمـ أىمية الديف أعداء عمـ كلقد ،النبكية السنة في الناس

                                                             

 .419الجياد كالتجديد في القرف السادس اليجرم، ص محمد حامد الناصر،  1

 .429محمد حامد الناصر، ـ.ف، ص  2

ػ  175محمد حامد الناصر، العصرانيكف بيف مزاعـ التجديد كمياديف التغريب، )الباب الثالث( ص ينظر:  3
 .232ص

 .159عمر عبيد حسنة، نظرات في مسيرة العمؿ اإلسبلمي، ص  4
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 فعمدكا عمييا السيطرة ثـ كمف األمة ىذه لتفريؽ سبلح أقكل أنو ككيؼ الجيؿ خطكرة أيضا كعممكا
 ثـ دينو عف المسمـ فصؿ كمحاكلة أبنائو صفكؼ بيف اإلسبلمي بالديف الجيؿ نشر إلى جاىديف
 كعقكليـ بؿ المسمميف ثركات عمى نفكذىـ كلمد االحتفالية مخططاتيـ لبث الجيبلء المسمميف استغبلؿ

 احتبلليـ فترة مف استفادكاف المسمميف بيف الدينية األمية نشر مف ىدفيـ لتحقيؽ عدة كسائؿ سمككا كلقد
 مكاف يدعكف كما الغربي المنيج إحبلؿ كمحاكلة، التعميمية المناىج في بالتدخؿ المسمميف لببلد

 في كالتاريخ كالسنة القرآف دراسة استبعاد محاكلة عمى عممكا (1)المحتمة الببلد في اإلسبلمية المناىج
ثارة المسمميف عقائد تشكيو عمى كالعمؿ العامة التعميمية البرامج  ، عبر(2)حكليا كالشبيات الشككؾ كا 
 كالمنافقكف المندسكف خدـ ككـ، أخرل جية مف اإلعبلـ كسائؿ كعبر ،جية مف كالتعميـ التربية كسائؿ

 .(3)أىدافو تحقيؽ في الديف أعداء كالجيبلء

 :اإلسالمي العالـ في الدينية األمية نشر تبنت التي" العممانية" االتجاىات أبرز

  :(4)تركيا في العممانية -1

 كحاربت، أتاتكرؾ كماؿ مصطفى يد عمى العثمانية الخبلفة أنقاض عمى تركيا في أكال العممانية قامت
 :التالي النحك عمى كمنظمة عنيفة حربا اإلسبلـ

 الغرب عمى خطرا يشكؿ أمر كىذا كميـ المسمميف لجمع كسيمة ألنيا اإلسبلمية الخبلفة إلغاء -
 .(5)(العممانية) الحديثة الجاىمية كتحاربو

 يتنكر جاىمي جيؿ كتربية المسمميف ببلد كسائر تركيا في اإلسبلمية كالمظاىر اإلسبلـ محاربة -

 المغة كاستبداؿ بحركفيا كالكتابة بيا التكمـ كتحريـ ػ اإلسبلـ لغة العربية المغة محاربةػ  كالفضيمة لمديف

 مثؿ التركي الشعب إسبلـ إلى زترم التي اإلسبلمية الشعائر إلغاءػ  بيا البلتينية كالحركؼ التركية
                                                             

 .181لسيد صالح، احذركا األساليب الحديثة في مكاجية اإلسبلـ، صسعد الديف ا ينظر:   1

 .44عبد الرحمف الميداني، أجنحة المكر الثبلثي، ص ينظر:  2

 .274عبد الرحمف الميداني، ـ.ف، ص  3

 .198ناصر بف عبد اهلل القفارم كناصر العقؿ، المكجز في األدياف كالمذاىب المعاصرة، ص  4

 .83الفرؽ كالمذاىب كاألدياف المعاصرة، ص عةممدكح الحربي، مكسك   5
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 تريد االتجاه بيذا ركيات سارت كىكذا .(1)ذلؾ كنحك العمامة كلبس القرآف كقراءة جماعة كالصبلة ذافاأل

 طمبكا ما فإنيـ، المسمميف في اهلل سنة كتمؾ، كالضعؼ كاليكاف بالذلة اهلل فأصابيا، كالمجد كالرفعة العزة

 .كذلكا نكبكا إال اإلسبلـ بغير العزة

 :العربية والبالد مصر في العممانية  -2

 أياـ خاصةػ  الميبلدم العشريف القرف مف اتيالثبلثين في فكريا اتجاىا مصر في العممانية بدأت

 جكانب مف كثير في إلييا دعاة كبرز آنذاؾ نحكىا خطكات مصر خطت كقد ػ البريطاني االحتبلؿ

 :أمثاؿ الحياة

  .كاألسرم األخبلقي الجانب في أميف قاسـ -

 .كالفكر  كاألدب الثقافة جانب في حسيف طو -

 .(2)كالتشريعي األسرم الجانب في الرازؽ عبد عمي الشيخ -

 نحك القكية االتجاىات ىذه مف كبالرغـ، السيد كلطفي زغمكؿ كسعد، مكسى كسبلمة كثيركف كغيرىـ

 قادىا التي الثكرة بعد إال المصرية كالدكلة المصرم الشعب كاقع في أثر ذات تكف لـ أنيا إال الجاىمية

 كمف، الدكلة عمييا كأقامت بالعممانية يسمى ما الشعب كاقع في تبنت كالتي ـ1952 عاـ الناصر عبد

 :(3)يمي ما سبيميا في الثكرة ىذه حققتيا التي الخطكات أىـ

 .العرب كممة جمع في اإلسبلـ عف بديمة باعتبارىا العربية بالقكمية اإلشادة -

برازىا كتشريعاتو اإلسبلـ أحكاـ عف بديبل اقتصاديا نظاما باعتبارىا االشتراكية تبني -  بأنيا كا 
 .كالشعب الدكلة أىداؼ مف ساـ ىدؼ

                                                             

 .198، صـ.سناصر بف عبد اهلل القفارم كناصر العقؿ،  1

 .82صػ  81الفرؽ كالمذاىب كاألدياف المعاصرة، ص ممدكح الحربي، مكسكعة ينظر:  2

 .199، صسناصر بف عبد اهلل القفارم كناصر العقؿ، ـ.  3
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 بذكر عف كالبحث اإلسبلـ مف بدال كالفرعكنية المصرم بشعلم كعقائد كفكرية ثقافية بدائؿ عف البحث
 .لممصرييف جديدة مرتكزات لتككف األكلى الجاىميات

 الميثاؽ ليككف عنو كبديؿ (الميثاؽ) ككضع الحياة مف اإلسبلمي التشريع استبعاد إلى باإلضافة
 تـ كما، اآلف السائدة ىي تزاؿ ال كضعية قكانيف تمتو ثـ، الدكلة في كالتكجيو لمتشريع األساسي المصدر
 الثالث كالعالـ العربية الدكؿ إلى إسبلمية غير كشعارات كاشتراكية عممانية مف تحممو بما الثكرة تصدير
 .كالبعثية أخرل جاىمية شعارات لقياـ ميدت كما، فعبل حصؿ ما كىذا

 كالذم، الكافد العمماني التيار في سارت التي العربية الدكؿ كبعض مصر في العممانية ختترسٌ  كبيذا
 عبد كصفو كما الدكلة عف الديف فصؿ كىك  األعظـ اليدؼ  أدبائو ك كتابو مف الكثير لدل ترسخ

 ميداف عف الديف إبعاد إال ىك إف العممانية تريد ما إف:"يقكؿ الذم زكريا فؤاد فعؿ كما المسيرم الكىاب
   .(1)"بحتا بشريا الميداف ىذا عمى كاإلبقاء، لممجتمع السياسي التنيظـ

 القكمي كالحزب االشتراكي العربي البعث حزب مثؿ كقكمية عممانية أحزاب بركز إلى أفضت كما

، العرب كحدة تحقيؽ في اإلسبلـ عف بديبل كجعميا العربية القكمية إلى تدعك كالتي، (2)السكرم

 شعار االشتراكي التكجو إلى كتحكيميا لصيرىا كالقيـ كالعقائد كاألفكار المفاىيـ في الشامؿ كاالنقبلب

 قالو مافي اإلسبلـ مف األحزاب ىذه مكقؼ صخكيتم، (3)خالدة رسالة ذات كاحدة عربية أمة" الحزب ىذا

 كاإليجابية السمبية المعاني شتى تككف أف الميـ كليس: "البعث سبيؿ في كتابو في عفمؽ ميشيؿ

 كلكف، فييا كتداخمت القكمية ىذه صنع في الماضي في أسيمت قد التاريخي كالتراث كالديف كالعنصر

 المستقبؿ كخمؽ انبعاث مرحمة، الحاضرة مرحمتنا في ذلؾ كؿ مف نستخرجو الذم المعنى ىك الميـ

 أنيا كبيف أكركبا مف تأتينا التي القكمية مف عفمؽ ميشيؿ فيو يحذر كاف الذم الكقت في .(4)"العربي

                                                             

 .37، صكأصكليامحمد عمي البار، العممانية جذكرىا  ينظر:  1

 www.saaid.netمكقع صيد الفكائد،   2

 .19و كعقائده، ص خسعد الغامدم، حزب البعث تاري ينظر:  3

 .189صػ  186ينظر: ميشيؿ عفمؽ، في سبيؿ البعث، ص  4
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 تيددنا بلتكالمج الكتب مع أكركبا مف تأتينا التي القكمية ىذه إف:" قاؿ حيث (1)كالمفاسد األخطار مف

 بدال كتعطينا الحي كاقعنا تسمبنا أخرل جية مف كتشكىيا شخصيتنا تنسينا جية مف فيي مزدكج بخطر

 بو قاـ ما مع تطابقو أكثر كما حالو عمى ىذا كصفو أصدؽ فما، (2)"مجردة مكزار ك  فارغة ألفاظا منو

 .عمؿ مف

 :(3)الدينية األمية إلى أدت التي العوامؿ

 شباؾ في ككقعت، التغريب مكجة شممتيا العاـ بالتعميـ العربية الببلد معظـ في الدراسة كمناىج

 :(4)مصر في دنمكب القسيس ككزيره كركمر البريطاني المندكب

  الدينية المكاد معالـ فييا فانطمست  -

 .األسبكع في ساعتيف أك ساعة عف يبياصن يزيد ال كاحدة مادة سكل خطتيا تشمؿ كال  -

 كيكفيو، بيا االستيانة إلى يدعكه كىذا، لمطالب العاـ المجمكع إلى الديف مادة درجة تضاؼ كال  -

 مف مثبل الرياضيات مدرس أك اإلنجميزية المغة مدرس يطمب ما ككثيرا، لمنجاح الصغرل النياية منيا

 .لذلؾ فيستجيب، لو المادة نصيب عف يتنازؿ أف الديف مادة مدرس زميمو

، كيتخرج الطالب كيدرس، محدكدة تعبدية أك أخبلقية عامة مكضكعات سكل المادة ىذه تشمؿ كال

 الديف مف المعمكمة الشرعية األحكاـ عامة يعرؼ ال كىك العممية الدرجات أعمى عمى كيحصؿ

 كاالقتصادية، االجتماعية الحياة أكضاع في اإلسبلمية الشريعة تطبيؽ أف يدرؾ كال، بالضركرة

 .مسممة دكلة في اإلسبلـ فرائض مف كالحدكد كالجنايات
                                                             

 .14، صحزب البعث تاريخو كعقائدهسعد الغامدم،   1

 .137سبيؿ البعث، صينظر: ميشيؿ عفمؽ، في   2

 .18صػ  15مناع القطاف، معكقات تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية، ص ينظر:  3

( دبمكماسي بريطاني، خدـ باليند ثـ بمصر مندكبا ساميا لبريطانيا ككزيرا مفكضا، ككاف 1917ػ1841كركمر )  4
المكسكعة  تعميـ )ينظر:، ككاف دنمكب مستشار ال1883الحاكـ الحقيقي لمصر عقب االحتبلؿ البريطاني سنة 

 .(1457صػ  1456العربية الميسرة، ص
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، الجامعييف الطمبة بعض مع الحديد أطراؼ تجاذبت)يقكؿ مناع القطاف في كتابو(  األياـ أحد كفي

 فظننتو، خشب أك حديد :قاؿ حتى السكرة اسـ أحدىـ سمع إف فما، الحديد سكرة مف آية كذكرت

 سكرة تسمى سكرة فيو الكريـ القرآف أف يعمـ ال أنو عرفت بمطؼ منو استفسرت فمما، متيكما مستيزئا

 .(1)دينية أمية أنو فيو يقاؿ ما أقؿ كىذا، الحديد

 كالثقافة، العامة القضايا إال الدينية برامجيا في تبث ال كالمشاىدة كالمسمكعة المقركءة اإلعبلـ ككسائؿ

 الحكـ جكىر تمس فبل، النبكية األحاديث شرح أك القرآف لتفسير العاـ كالعرض، التقميدية اإلسبلمية

 القكانيف كاستبداؿ، الشريعة أحكاـ تعطيؿ عف صفحا كتضرب، بعيد أك قريب مف اهلل أنزؿ ما بغير

 صيبتقم كالمشاىد امعسال تبصير مف خمت فإذا، لممعرفة نكافذ اإلعبلمية الكسائؿ كىذه، بيا الكضعية

 كما الحقيقة ىذه الناس يعمـ أف فيييات، أحكاميا عمى كالعدكاف اإلسبلمية لمشريعة التطبيقي المجاؿ

 .دينية أمية في يظمكف كبيذا، كباؿ مف عمييـ جرتو

، فرعية بمسائؿ أنفسيـ شغمكا اإلسبلمي الفقو أئمة أف يرل كاتبا يجد أف ذلؾ بعد اإلنساف يستنكر فبل

 العصر في لو أتيح ػ الكاتب أمػ  كأنو، الصحراء أىؿ لدل ما سكل الناس معايش مف يعرفكا كلـ

 التطبيقات أف كيرل، كفقيو اإلسبلـ فيـ عمى منيـ أقدر أنو أم، الثقافات أنكاع يعرؼ أف الحاضر

 ككاف، كتغيره الحكـ بمكف كيتغير يتمكف الشريعة مفيكـ كأف، تشريعا كليست تاريخا كانت التشريعية

 .(2)الدكؿ بيف ألسنتيا كانتشار، الحرب نار كاندالع كالشتات كالفرقة كالخبلؼ النزاع في سببا

 ال، الجبارة إمكانياتو بكؿ الحقيقية كالثقافة كالعمـ المعرفة قرف، العشريف القرف في" :الكاتب كيقكؿ

 كؿ لو تتح كلـ، عرفتيا التي الحياة يعرؼ كلـ، الصحراء في عاش فقيو تفسير مقدما أقبؿ أف أستطيع

 كلسنا، إسبلميكف كمنا ناأن حيف في، إسبلمييف أنفسيـ يسمكف الكتاب بعض ىناؾ، كالثقافات العمكـ

 الخبلفة نياية حتى مطبقة كانت الشريعة إف :كيقكلكف، كالتاريخ الشريعة بيف يخمطكف ىؤالء، بكذييف

                                                             

 .16مناع القطاف، معكقات تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية، ص  1

 .18، صـ.فمناع القطاف،   2
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 التاريخ مر فعمى...شريعة؟ كالفسؽ كاالستغبلؿ كالنيب الظمـ قمة تسمى ىؿ شريعة؟ أية...العثمانية

 بسبب مستمرة حرب في المسممكف كظؿ، الحكـ نظاـ بتغير يتغير اإلسبلمية الشريعة مفيكـ كاف

 .(1)"الخميج حرب كحتى، الخكارج، القرامطة المفاىيـ اختبلؼ

 :الحالي العصر في الضاد لغة واقع: الثالث المطمب

 العربية نكلي أف المسممة الشعكب بيف كاالنسجاـ التفاىـ عقبات كيزيؿ اإلسبلمية األخكة يرسخ فمما

 ينبغي أنو ىنا أعني كال، بينيـ كالثقافة العمـ لغة تككف حتى المسمميف بيف نشرىا في العناية مف مزيدا

 القرآف لغة بكصفيا تستحقو ما العربية نكلي أف ىك أعنيو ما بؿ، األصمية لغاتيـ ىجر المسمميف لكؿ

 فيك العربية فيـ في مبتدئا فرضنا فإذا" الشرعي العمـ في الرسكخ يحذقيا لـ مف عمى يتعذر التي كالسنة

 فإف، النياية درجة يبمغ لـ كالمتكسط الشريعة فيـ في متكسط فيك متكسطا؛ أك، الشريعة فيـ في مبتدئ

 بالشرع اىتماـ ىك بالعربية إذف فاالىتماـ الشريعة؛ في كذلؾ كاف العربية في الغاية درجة إلى انتيى

 القكة أكج في كالديف العمـ ككاف، العربية المغة حفظ عمى كالعجـ العرب مف اإلسبلـ عمماء اتفؽ كليذا"

 .جميعا المسمميف مف كخدمتيا العربية المغة بحياة

 أمة سيحقؽ كالجامعات المدارس في كالتدريس كالثقافة لمعمـ لغةى  العربية باعتماد المسمميف كاجتماع

 شعكبيا بتشرذـ ثممة اإلسبلمية الكحدة في فستبقى ذلؾ يحصؿ لـ كما، كثقافتيا دينيا في متحدة مسممة

 ، الناس بيف كاإلخاء االتحاد يتـ أف يمكف كال" الكحدة عكامؿ أىـ مف فالمغة ليـ الثقافي الناظـ كغياب

 البشر مصالح في الباحثكف الحكماء زاؿ كما. المغة بكحدة إال كاحدة أمة الكثيرة الشعكب كصيركرة

 التعميـ كمناىج كالتآلؼ التعارؼ عمى بيا يتعاكنكف، مشتركة كاحدة لغة ليـ يككف لك يتمنكف العامة

 .الدنيكية كالمعامبلت كالفنكف العمكـ في كاالشتراؾ كاآلداب

                                                             

 .1736، العدد 14مجمة صباح الخير، ص ينظر:  1
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 أجؿ مف كذلؾ، كخارجو التعميـ مجاؿ في العربية المغة كاقع عمى نتعرؼ أف سنحاكؿ المطمب ىذا في

 ىي لغة بمكانة يميؽ ال الذم ككضعيا العربية المغة حاؿ كاقع تكضح التي الكاممة الصكرة إلى التكصؿ

 .الكثير حضارتو في كأثرت العالـ سادت أمة كلغة، اهلل كتاب لغة

 :التعميمية العممية في العربية المغة: أوال

 الرغـ عمى المغكية السياسة غياب يبلحظ التعميمية العممية في العربية المغة كاقع عمى نظرة يمؽ مف

 فجكة ثمة كلكف، العربية المغة ىي الدكلة في الرسمية المغة أف عمى تنص العربية الدكؿ دساتير أف مف

 المغات مف المكقؼ عمى نظرة ألقينا فإذا، الكاقع أرض عمى يمارس كما الدستكر عميو ينص ما بيف

 ابتداء العربي المغرب دكؿ في العربية لمغة اعتمادا ثمة أف نبلحظ فإننا التعميمية العممية في األجنبية

 عصر في األجنبية المغة تعميـ أىمية إدراؾ جانب إلى األساسي التعميـ مرحمة مف األكؿ الصؼ مف

 عمى االبتدائي الثالث الصؼ قبؿ الفرنسية المغة تدرس ال مثبل تكنس ففي (1)مبكر كقت منذ المعمكمات

 بمداف بقية في الشأف ككذلؾ، التعريب لجيكد كتحدياتيا كجكدىا عمى الفرنسية المغة حفاظ مف الرغـ

 ثقافة في مثكليا عمى كتحافظ، بكثافة حاضرة الفرنسية المغة تزاؿ ما الجزائر ففي، العربي المغرب

 تدرس ال تعميميا كلكنيا، الكثيرة التعريب محاكالت مف الرغـ عمى، بأخرل أك بصكرة الجزائرم المجتمع

 . االبتدائي الرابع الصؼ قبؿ

 فأخذ، الفرنسية كخاصة األجنبية لمغات راعييامص عمى األبكاب فتحت الخاصة المدارس باب فتح كلما

 أف الجزائر في التربية كزارة اضطرت أف إلى الببلد في ككثرت كتعددت، بالفرنسية إال يعمـ ال بعضيا

 في العربية إلييا تنفذ ال محصنة قمعة فيك العالي التعميـ أما، برامجيا كتطبيؽ العربية تعميـ تمزميا

دارييف أساتذة مف العالي التعميـ عمى المشرفيف كمعظـ ىذا يكمنا  المغة ىيمنة مف يتخمصكا لـ كا 

                                                             

 66، العدد 23العربي، ص مجمة المساف  محمكد السيد، كاقع المغة العربية في الكطف العربي كآفاؽ التطكير:   1
 .(2911)سنة
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 مف أصغى المالطية المغة نصكص تصبح كبيذا العربية كجو في العالي التعميـ كيقؼ الفرنسية

 .(1)سابقا الجزائرم الثقافة كزير مزياف المجيد عبد تعبير حد عمى، الجزائرية العربية نصكص

 سياسة ىي تجاىيا المتبعة المغكية السياسة أف عمى العربي المغرب في العربية المغة كاقع رصد كيدؿ

 يخشى ال متمكنة قكية الكطنية لغتيا تككف حينما الدكؿ تنتيجيا التدخؿ عدـ كسياسة التدخؿ عدـ

 اإلمكانات كبضعؼ، األجنبية كبالمغات الدكارج بالميجات ميددة الكطنية المغة تككف حيف كأما، عمييا

 مجاؿ في االعتبارم كضعيا كيتراجع، كغيرىما كاإلدارة اإلعبلـ في تداكليا كبانحسار ،لتعمميا المتاحة

بقاء الكضع ىذا في إسياما يعد ذلؾ فإف، كاالقتصاد العمكـ  .(2)عميو كا 

ذا  ما كؿ المعمنة الرسمية الناحية مف تبذؿ الحككمات أف نبلحظ فإننا العربي الخميج دكؿ إلى انتقمنا كا 

 عمييا كالحفاظ مكانتيا تعزيز عمى ظاىر ىك كما جاىدة كتعمؿ، العربية المغة مكاقؼ لدعـ كسعيا في

 كتديرىا تحكميا التي لممجتمعات األكلى األساسية المغة كىي، كالتراث الديف لغة ككنيا مف انطبلقا

 تسنو ما األمر حقيقة في يناقض العممي الكاقع أف إال، مصمحتيا عمى كتسير ترعاىا التي كلمشعكب

 مف إف بؿ، مكانتيا كتعظيـ العربية المغة لدعـ نداءات مف تعمنو كما نظرية قكانيف مف الحككمات

 كالتقميؿ العربية المغة إضعاؼ عمى يعمؿ ما الدكؿ ىذه في حاليا بيا المعمكؿ كاإلجراءات السياسات

 المتعمقة المناىج إليو تيدؼ مما الكثير األمر نياية في كيعطؿ، لمسيرتيا تحديا كيشكؿ، فاعميتيا مف

ف، كتعمميا بتعميميا  مف يشاىدكنو ما تجاه يممككف ال عامة المغة بشؤكف كالمعنييف المغة معممي كا 

 أف إال، المستكيات مختمؼ عمى لمغتيـ تحديات مف يشاىدكنو كما، عمييـ مفركضة لغكية فكضى

ف حتى كيستسممكا يسممكا  حيرة في تساءلكا ربما كلكنيـ، يكـ بعد يكما كيزداد يتسع ذلؾ كؿ أف رأكا كا 

حباط  كأساليبيا كصيغيا القكمية المغة عناصر عف لتبلميذىـ يعممكنو ما جدكل عف كعبلنية سرا كا 

                                                             

ػ  337في الجزائر، ص المساف العربيمجمة  :كاقع المغة العربية في الكطف العربي كآفاؽ التطكير، محمكد السيد  1
 .354ص

 .7عز الديف البكشيخي، نحك مقاربة كظيفية تكاصمية لتعميـ المغة العربية ص  2
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 ما العممية تيـاحي في كمكاد مكضكعات مف المغة تعميـ مناىج في يقرر ما فاعمية مدل كعف كمياراتيا

 .(1)المعاكس االتجاه في بالمغة تسير األمكر دامت

 في الخميج دكؿ كعف العربي المغرب دكؿ عف غائباف المغكم التخطيط ثـ كمف المغكية السياسة إف

 إلى إضافة كالبيئة كالدـ النسب ركابط  أىمو بيف تربط الخميج مجتمع أف مف رغـال كعمى، نفسو الكقت

 العربية المغة لتعميـ المشترؾ المغكم لمتخطيط غيابا ىناؾ أف إال، المشترؾ كالتراث كالتاريخ كالديف المغة

 كاالنطباعات الشخصية كالتصكرات الفردية االجتيادات عمى كضعيا في تعتمد المناىج إف إذ، كتعمميا

 الدراسية كتبو كسمسمة كطرائقو مناىجو الخميج دكؿ مف لكؿ فبات، المحتكمة التقميدية كالنظـ الذاتية

  .(2)المناىج كضع في عمييا اعتمد التي كمعاييره مقاييسو كلو، بو الخاصة

 ال قد أعماليـ ألف كالباحثيف الدارسيف عاتؽ عمى  كميا تقع ال كمالمغ التخطيط غياب مسؤكلية إف

 بيد ليس المغكم بالتخطيط المتعمقة القرارات تنفيذ ألف، التنفيذ حيز إلى شيء منيا يصؿ ال أك تصؿ

 الحؿ يمتمككف كمف إلرادتيـ خاضع فيك كالعقد الحؿ يمتمككف مف  بيد ىك إنما ك، كالباحثيف العمماء

 أجمو مف كيخططكف كالمغكيكف التربكيكف إليو ينظر ما أىمية يدرككف ما قميبل عالمنا في كالعقد

 .(3)بتنفيذه كيكصكف

 العربية المغة بمستكل االرتقاء مف تحد التي العكامؿ بعض أيضا فيناؾ سابقا ذكره تـ ما عمى كزيادة

 : منيا التعميمية العممية في

 معظـ في البحثية كالنشاطات الرسمي كالتخاطب لمقبكؿ أساسا اإلنجميزية المغة أصبحت -1

 المساندة الطبية كالعمكـ الطب أقساـ إف بؿ، كالخميجية العربية الجامعات مف كثير في العممية األقساـ

                                                             

تكاجييا المغة العربية المعاصرة في تعمميا كتعميميا في دكؿ الخميج أحمد محمد المعتكؽ، التحديات التي   1
 .324العربي، ص

 66، العدد 28مجمة المساف العربي، ص  محمكد السيد، كاقع المغة العربية في الكطف العربي كآفاؽ التطكير:  2
 .(2911)سنة

 328صػ  327أحمد محمد المعتكؽ، ـ.س، ص  3
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 المغة ميارات أما، مياراتيا بمختمؼ اإلنجميزية معرفة في المتفكقكف إال فييا يقبؿ ال الطبيعية كالعمكـ

 مف ضيقة حدكد في إال قساـاأل ىذه مثؿ في تستعمؿ ال ألنيا ءشي منيا يذكر يكاد فبل العربية

 .(1)التعامؿ

 المكاقؼ فإف العممية األقساـ في األجنبية بالمغة تعمميـ يمارسكف أك مارسكا الذيف أحاسيس -2

 التعميـ في تعميميـ مراحؿ في كالمتعمميف الناشئة حياة إلى تتسمؿ حينما تزداد العربية المغة تجاه السمبية

 عمى عمييا اإلقباؿ في الفتكر أك كمكادىا العربية المغة بدركس ستيانةاال إلى فتدفع، كالثانكم األساسي

 كالمكاد اإلنجميزية المغة بدركس مقارنة مستقببل ميمة تككف ال ألنيا، أساسية غير مكاد أنيا اعتبار

 التي التخصصات في بالقبكؿ يعد ألنو، جميمة كأحبلـ كاعد بمستقبؿ فييا التفكؽ يبشر التي العممية

 .(2)مغرية مالية كعكائد عالية كظيفية لمناصب الدارس تييئ

 الدارسيف إلى كالفرنسية كاإلنجميزية األجنبية الثقافات ذكم مف فكقية نظرة ىناؾ أف كما -3

 الحاؿ عميو ىي كما الدكؿ بقية أما، العربي الخميج كدكؿ العربي المغرب دكؿ في يحصؿ كما بالعربية

ف، الفكقية النظرة ىذه عف منأل في ييف، كالسكداف كاألردف كالعراؽ كمصر اسكري في  ثمة كانت كا 

 الغربية الجامعات خريجي تفضيؿ في عبلنية ال سرا المنحى ىذا حكن بدأت قد الدكؿ تمؾ في جيات

 الجامعات خريجي عمى كالتربكية كالعممية الطبية التخصصات بعض في التعييف في كاألمريكية

 .(3)العربية

 األجنبية كالجامعات المدارس كجكد في تتجمى التعميـ مضمار في سمبية ظاىرة ىناؾ أف كما -4

 ال مناىجيا في أخرل جية تتبع المدارس كىذه األخيرة اآلكنة في عددىا كزيادة العربية األرض عمى

                                                             

التحديات التي تكاجييا المغة العربية المعاصرة في تعمميا كتعميميا في دكؿ الخميج أحمد محمد المعتكؽ،   1
 .344العربي، ص

 .344أحمد محمد المعتكؽ، ـ.ف، ص  2

 66، العدد 32مجمة المساف العربي، ص  محمكد السيد، كاقع المغة العربية في الكطف العربي كآفاؽ التطكير:  3
 .(2911)سنة



 187 

 فييا الطبلب يعيش كليذا، كتاريخو كحضارتو كثقافتو كىكيتو العربي بالمجتمع كال، بالكطف ليا صمة

 العميا الطبقة أبناء مف الطبلب أفضؿ كالجامعات المدارس ىذه تجذب حيث، أخرل كقمكب بعقكؿ

 العربية الكممة عبر معو التفاعؿ يستطيعكف ال ألنيـ كطنيـ في غرباء يعيشكف كىؤالء كالكسطى

 .(1)كالجامعات المدارس ىذه أجكاء في كالمسمكعة بسرعة المقركءة

 عمى تعرض كأنيا، تأىيبل المدرسيف أقؿ تعميميا كيتكلى، المناىج بأردأ تؤدل العربية المغة -5

 ميتة لغة فيي، الحكاجز بمختمؼ المغة كىذه التمميذ بيف تاما فصبل كيفصؿ، الكسائؿ بأبشع التبلميذ

 أف كما، (2)بيا يتعمؽ تجعمو التي الجيدة النصكص كال إجادتيا عمى التشجيع يجد ال اليكمية حياتو في

 غير في مممكة ألقاب العممية عمى تطمؽ مرضية إقميمية بتأثيرات العربي الكطف في تتعدد المناىج

 .(3)....كلبننة كسعكدة جزأرة فيي مكضعيا

ذا  الشاـ ببلد في أك العربي المغرب دكؿ في العربية المغة حارب قد أشكالو بمختمؼ االستعمار كاف كا 

 حرب فإف، البريطاني االستعمار يد عمى كالعراؽ كفمسطيف مصر في أك الفرنسي االستعمار يد عمى

 العربية إبعاد في تحقيقو عف االستعمار عجز كما، العكلمة ظبلؿ في ببلدنا في مستمرة المغات

 في التعميـ في اإلنجميزية المغة نستعمؿ عندما العربية ببلدنا في تحقيقو عمى نعمؿ فإننا كتيميشيا

 .(4)العربية كنبعد الخاصة المدارس كفي جامعاتنا
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 :المجتمع في العربية المغة: ثانيا

 بيف شاسع فرؽ ىناؾ كلكف، العربية ىي الدكلة في الرسمية المغة أف عمى العربية الدكؿ دساتير تنص

ذا، المجتمع في العممي كالكاقع الدساتير عميو تنص ما  التعميمية العممية في المغكية السياسة كانت كا 

 ىي غائبة المجتمع في العربية الستخداـ المغكية السياسة فإف، غائبيف ضكئيا في المغكم كالتخطيط

 كالثقافية كاالقتصادية السياسية القيادات مستكل عمى األغمب األعـ في كاؼ كعي ثمة كليس، بدكرىا

 الكاضحة لمرؤية غيابا ثمة أف كما، الحديث المجتمع تنمية في المغة تؤديو الذم الدكر بخطكرة

 أغمب في األكاديمييف قبؿ مف ال المعارضة يكاجو متعثرا ثمة إف إذ، المجتمع في المغكم لئلصبلح
 .(1)أيضا الثقافة ركاد بعض قبؿ مف بؿ، العربية الجامعات

 الناحية مف تبذؿ الحككمات أف فكجد العربية المجتمعات في العربية المغة كاقع رصد البعض كحاكؿ

 ظاىر ىك كما جاىدة كتعمؿ، العربية المغة مكاقؼ دعـ أجؿ مف كسعيا في ما كؿ المعمنة الرسمية

 كالمغة، كالتراث كالديف القرآف لغة ككنيا منطمؽ مف، قدسيتيا عمى كالحفاظ مكانتيا تعزيز عمى

 بيد، مصمحتيا عمى كتسير ترعاىا التي كلمشعكب، كتديرىا تحكميا التي لممجتمعات األكلى األساسية

 نداءات مف تعمنو كما، نظرية قكانيف مف الحككمات تسنو ما األمر حقيقة في يناقض العممي الكاقع أف

 عمى يعمؿ ما بيا المعمكؿ كاإلجراءات السياسات مف إف بؿ، مكانتيا كتعظيـ العربية المغة لدعـ

 المنطقة في السياسة رجاؿ اىتماـ عدـ ذلؾ يظير ما أبرز كمف، فاعميتيا مف كالتقميؿ المغة إضعاؼ

 مع تخاطبيـ في الفصيحة العربية يستعممكف ال إنيـ إذ، العممي الصعيد عمى المغة بسبلمة العربية

 باألخطاء المحشكة الركيكة بالعربية أك بالعامية فيتحدثكف، كغيرىا الصحفية المقاءات كفي، جماىيرىـ

 المجتمع لغة فتأثرت، الخارجية العبلقات عبر الكافد المغكم لمغزك يتصدكف ال أنيـ كما، كالتجاكزات

 الكافدة المغات بيف مف اإلنجميزية بالمغة تأثرىا ككاف، استعماليا مكاطف مف كثير في األجنبية بالمغات

 مع كيستفحؿ يمتد بيا التأثر كبقي، األجنبية المغة بيذه التأثر أماـ المجاالت اتسعت حيث، الغالب ىك
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 مف كبير عدد في العربية المغة مكاقع مف الكثير تكتسح صارت حتى لتعمميا كالمغريات الحكافز تزايد

  .(1)كمؤسساتو المجتمع مرافؽ

 مف لممستكرد مستيمكة بيئة العربية البيئة ككانت، الحياة عصب ىك العصر ىذا في االقتصاد كاف كلما

 طريؽ عف لمغاتيا بالتركيج أقداميا العربية الببلد في األجنبية الشركات رسخت، كالشرؽ الغرب نتاج

 بما، بكعي أك كعي دكف السريع الكسب سكل ييميـ ال الذيف األعماؿ رجاؿ مف كسماسرتيا ككبلئيا

، التجارية األعماؿ لغة األجنبية المغة فأصبحت، كاالضمحبلؿ التآكؿ مف المحمية الثقافة يصيب

 المغة اجتياز كأصبح، اضركس حربا حكربت بؿ، االقتصادية العمؿ مجاالت عف العربية كأقصيت

 مف كثير كفي الخاص القطاع كظائؼ في التعييف شركط مف شرطا بنجاح ككتابة محادثة األجنبية

 الحياة في األنشطة مف كثير في مطمكبة طبيعية لغة األجنبية المغة كأصبحت، الحككمية الكظائؼ

  .(2)التجارية كالمؤسسات السياحة ككظائؼ الطبية كالكظائؼ العامة

دارييف مسؤكليف أيدم في كالمؤسسات الشركات مف كثير إدارة أصبحت كما  ممف عرب كمستشاريف كا 

 كبعض، األجنبية البمداف في التدريب أك التعميـ في طكيمة فترات أمضكا أك، الخارج في تعميميـ تمقكا

 اآلخر بعضيـ كيفقد بيا التعامؿ عمييـ الصعب مف يصبح حتى لدييـ العربية المغة تتراجع ىؤالء

 األجنبية لمغة كالؤه كيتحكؿ، بيا التعامؿ مف فيأنؼ النقص عقدة عميو تسيطر أك، إلييا باالنتماء شعكره

 حكليـ مف عمى المباشر السمبي تأثيرىـ يصبح القيادية مناصبيـ يتكلكف كعندما، بمعرفتيا فيتباىى

 .(3)الغرباء األجانب تأثير مف أسكأ كربما

 العربية الدكؿ كبعض العربي الخميج دكؿ في يحصؿ كما األجنبية العمالة استخداـ أف إلى باإلضافة
 اختبلط إلى الكاسعة العبلقات ىذه فأدت، المجتمع حياة في سمبية تحكالت حدكث إلى أدل  األخرل

                                                             

أحمد محمد المعتكؽ، التحديات التي تكاجييا المغة العربية المعاصرة في تعمميا كتعميميا في دكؿ الخميج  1
  349العربي، ص

 25الضبيب، أزمة المغة العربية في التعميـ، صأحمد   2

 342، صـ.سأحمد محمد المعتكؽ،    3
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 بأفكارىـ كالتأثر، بيـ بعد كعف قرب عف كاتصاليـ، البشر مف كمختمفة كثيرة بأجناس المجتمع
 عمى السمبية آثاره ذلؾ لكؿ ككاف معيـ التخاطب كأساليب كلغاتيـ كسمككياتيـ كتعامبلتيـ كتصكراتيـ

 كصيغيا، اإلنجميزية المغة ألفاظ مف المئات تسربت حيث، (1)العربية لغتو كعمى كثقافتو المجتمع فكر
، كاالستيراد التجارة حركة زيادة مع مجاالتو كاتسعت التسرب ىذا تضاعؼ كقد، لغتيـ إلى كتراكيبيا

 كتعريفاتيا كصفاتيا أسماءىا معيا حاممة كغيرىا كالسمع البضائع أنكاع تمؼخبم األسكاؽ امتؤلت حيث
 الدخيمة األجنبية كالتعبيرات األلفاظ ىذه تنسحب عندما الخطكرة ىذه كتزداد، أنتجتيا التي البمداف بمغات

 بدائميا لتزيح أذىانيـ في كتستقر، تعميميـ مراحؿ في أك، أسرىـ في الناشئة أكساط إلى كاليجينة
 الزحؼ إليقاؼ كاإلدارة السمطة تممؾ جية أم مف بكادر أم فيو تبدك ال الذم الكقت في، اليجينة
  .(2)تأثيراتو مف الحد أك األجنبي المغكم

 إلى أدل كالقضائي األدبي التككيف في دكرىا كحصر العمكـ مجاالت عف العربية إبعاد أف كما
 . (3)األنساؽ تداخؿ جراء مف لغكم ضعؼ حدكث إلى ذلؾ أدل حيث، أكثر أك أجنبية بمغة االستعانة

ذا  اإلعبلـ أجيزة في المغكية السبلمة عف تنأل القكمية الساحة نطاؽ عمى العربية المغة كانت كا 

 كالمقاءات المسرحيات كفي التمفزيكنية المسمسبلت في العامية استعماؿ جراء مف كالمرئية المسمكعة

 تشغؿ حيث السميمة العربية استعماؿ عف تنأل األخرل ىي اإلعبلنات ظاىرة فإف، إلخ...كالحكارات

 العامة كالمركبات، الكبيرة األبنية ككاجيات الطرؽ كمنعطفات العامة كالمياديف المباني أسطح الفتاتيا

 في العيف عميو تقع أف يمكف ما ككؿ المشركبات أغطية منيا تخمك كال، التجارية المحبلت ككاجيات

 .(4)المدنية العامة الحياة

                                                             

رىق، انرذذٌثاخ انرً ذىاجهها انهغح انؼشتٍح انًؼاصشج فً ذؼهًها وذؼهًٍها فً دول انخهٍج ؼأدًذ يذًذ انً  1

 .32انؼشتً، ص 

 354أدًذ يذًذ يؼرىق، و.ٌ، ص   2

 .9انهغىي انًغشب، ص ٌُظش: ػثاس انصىسي، فً انىضغ   3

 187أحمد دركيش، التحديات المغكية العامة لمعربية المعاصرة، ص  4
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 في، تكاجييا التي كالتحديات العربية المغة منيا تعاني التي المأساة حجـ جميا لنا يتضح كمو ىذا كبعد

 حياة في الطبيعي كمكانيا حقيا العربية المغة إلعطاء جادة رسمية سياسة فيو تختفي الذم الكقت

 .األمة كحدة عكامؿ مف عامبل بكصفيا، تقدير أقؿ عمى عنيا الذكد  حتى أك المجتمع

قامة التقسيـ وسياسات الغرب: الرابع المطمب  :التجزيئية الكيانات وا 

 :العربي بالمشرؽ الحدود نشأة في األوروبي االستعمار دور

 تشيدىا كانت التي كالدبمكماسية السياسية التفاعبلت ضمف العربية المشرؽ بمنطقة الحدكد نشأة جرت
 التقسيـ عممية المنطقة ىذه في الحدكد ظاىرة بركز كيعكس، بيا االستعمارم التكاجد إباف المنطقة
 في أك النفكذ مناطؽ تقاسـ إطار في سكاء األجنبية االستعمارية القكل بيا قامت التي المكثفة كالتجزئة

 مف العربي العالـ مف أجزاء تمثمو ىاـ جزء بفصؿ العثمانية اإلمبراطكرية شككة إضعاؼ محاكلة إطار
 القكل ىذه مع التحالؼ إلى يميمكف الدينييف أك القبمييف العرب الزعماء بعض ككاف، (1)سيادتيا نطاؽ

 أف إال، كالمكحدة المستقمة العربية دكلتيـ كتشييد العثمانييف عف االنفصاؿ ىدؼ لتحقيؽ االستعمارية
 كانت االستعمارية القكل مخططات أف عف أبانت األكلى العالمية الحرب بعد فيما السياسية التطكرات

خضاعيا كتبعيتيا نفكذىا بدائرة العربية المنطقة إلحاؽ نحك تتجو  الكعكد عكس كذلؾ، نتدابياال كا 
 معمكمة حدكد داخؿ دكلتيـ لبناء مساعدتيـ بشأف العرب الزعماء مع أجرتيا التي كاالتفاقيات

  .(2)كمحددة

 مشركع إفشاؿ عمى متفقة تعمؿ كانت االستعمارية القكل أف، األحداث تمؾ تطكرات خبلؿ مف كيتبيف
 مف مجمكعة العربية القكمية كالحركات الزعماء بعض تصكر في تضـ كانت التي العربية الدكلة

 دكؿ عدة يشمؿ بديؿ تصكر فرض إلى كفرنسا بريطانيا مف بكؿ حدا مما، العربية كاألقطار المناطؽ
 خصكصيات تراعي ال اعتباطية بصكرة مكضكعة حدكد بينيا فيما تفصؿ مستحدثة سياسية ككيانات
رادة كظركفيا المنطقة  .(3)سكانيا كا 

                                                             

 12، صمنازعات الحدكد في العالـ العربيمحمد رضكاف،   1

 397، ص396تكفيؽ برك، القضية العربية في الحرب العالمية األكلى، ص  2

، جيكبكلتيكا األقميات في المشرؽ العربي: ينظر:  3  .11، العدد 28دراسات عربية، ص  جكرج قـر
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 بشأف تصكرىما لفرض طريقتيف إلى غالبا تمجأ كفرنسا بريطانيا مف كؿ كانت اإلطار ىذا كفي
 زعماء بيف كالمنافسات الخبلفات استغبلؿ في أكالىما تتمثؿ، كحدكدىا الجديدة السياسية الكيانات
 بريطانيا لعبت كقد، الخبلفات تمؾ لتسكية تقترحيا التي الحمكؿ طريؽ عف التدخؿ ليا ليتسنى المنطقة

 مف الطريقة بيذه إنشاؤه تـ العربي الخميج حدكد مف ميما جزءا أف إذ، االتجاه ىذا في بارزا دكرا
  .(1)طرفيا

 المبادرات في فتمثمت، الحدكد إلنشاء اممساعيي في كفرنسا بريطانيا اعتمدتيا التي الثانية الطريقة أما

 المنطقة أجزاء بتقسيـ المرتبطة كخططيما مكاقفيما لتنسيؽ تتخذانيا كانتا التي المكثفة الدبمكماسية

 .(2)االستعمارم نفكذىما مجاالت بيف فيما الفاصمة الحدكد كفرض بينيما

ذا  كالسرية بالتكتـ اتسمت ظركؼ في البداية في تحركت قد االستعمارية الدبمكماسية اآللية كانت كا 

 تعكسيا كانت التي الدكلية الشرعية إطار في تتحرؾ األكلى العالمية الحرب بعد أصبحت فإنيا، التامة

 المخططات أعطى مما، األمـ عصبة نشاطات ظؿ في المبرمة الدكلية كاالتفاقيات  السبلـ معاىدات

 حركة إطار في كذلؾ، الشرعية تمؾ مف جانبا حدكدىا ككضع المنطقة قسيـتب المتعمقة االستعمارية

 .(3)المنطقة اجتاحت التي االنتداب

 بتمؾ أحاطت التي الدبمكماسية كالتفاعبلت بالمنطقة سائدة كانت التي السياسية الظركؼ تحميؿ إف

 مع ترافقت ظاىرة ىي، الشرقي جزئو في كبخاصة، العربي العالـ في الحدكد ظاىرة أف يبرز، الظركؼ

 إدامة ك المنطقة عمى قبضتو إلحكاـ أعدىا التي كترتيباتو خططو كتمنتيا بيا االستعمارم التكاجد

 عف تفاصيمو في كثيرا يختمؼ كاف الحدكد ليذه العربي التصكر أف جميا يبدك كما، (4)عمييا ىيمنتو

 العربي المشركع تحقيؽ أعاقت الداخمية العربية النزاعات أف إال، المفركض االستعمارم التصكر

                                                             

  .225، ص221فتكح عبد المحسف، التاريخ السياسي لمككيت في عيد مبارؾ، ص ينظر:  1

 .163، ص162أبك خمدكف ساطع الحصرم، محاضرات في نشكء الفكرة القكمية، ص  2

 .469، ص454عمر عبد العزيز، تاريخ المشرؽ العربي، ص  3

 .13كد في العالـ العربي، صمحمد رضكاف، منازعات الحد  4
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 عربية سياسية إرادة كانعداـ المنطقة ظركؼ استغمت التي االستعمارية القكل خطط تنفيذ كيسرت

 .(1)مكحدة

 :الحدود نشأة في ودورىا العربي المشرؽ لدوؿ السياسية الظروؼ

 السياسية الحدكد مف خاليا تنظيما تعرؼ الماضي القرف بداية غاية إلى العربي الشرؽ منطقة كانت

 انتك الذم لمحدكد الكحيد الشكؿ ككاف، العثمانية اإلمبراطكرية حكـ إطار في كذلؾ المستقمة كالكيانات

 يكف كلـ، (2)كالفارسية العثمانية اإلمبراطكريتيف بيف فيما يفصؿ كاف الذم ذلؾ ىك المنطقة تعرفو

 منطقة كانت فقد، نفصاؿباال يكحي العربية المنطقة أجزاء بعض لو تخضع كانت الذم اإلدارم التقسيـ

 دكف، البصرة ثـ  يزكر كشير كالمكصؿ بغداد كىي، كاليات أربع إلى اإلدارية الناحية مف مقسمة الشاـ

 كاإلدارم السياسي التنظيـ ىذا أف إال، (3)الحديث بالمعنى حدكد أك انفصاؿ كجكد التقسيـ ىذا يعني أف

 القبمية الزعامات بعض ببركز األحياف مف كثير في سمح العثماني لمحكـ الخاضعة العربية لممناطؽ

 معالـ ظيكر بداية أف غير، العالي الباب عف التاـ استقبلليا دكف لكف، الكاليات بيذه سمطتيا كتضخـ

 كالحركات الزعامات ىذه بعض شجع بالمنطقة السياسية األكضاع كتكتر العثمانية الدكلة انحطاط

 االنفصالية المحاكالت تمؾ بعض فنجحت، العثماني الحكـ عف كاستقبلليا ثكرتيا إعبلف عمى العربية

 .(4)المنطقة إلى األكركبي االستعمار دخكؿ غاية إلى مصيرىا تنتظر أخرل محاكالت ظمت بينما

 اإلستراتيجية جزاءاأل في بالتحكـ تتمثؿ العربي الشرؽ بمنطقة االستعمارية القكل أىداؼ أكلى ككانت

ضعاؼ، كالعسكرية الجغرافية الناحية مف لممنطقة  التحالؼ خبلؿ مف قكتيا كتقميص العثمانية السمطة كا 

نشاء السياسي االستقبلؿ في الراغبيف العرب كالزعماء القبائؿ مع   .(5)مكحدة قكية قكمية دكلة كا 

                                                             

 82مجمة الكثيقة، ص إسماعيؿ نكرم الربيعي، نشاط القكل الكبرل في الخميج العربي خبلؿ القرف التاسع عشر:  1
 .26، العدد 92ص ػ

 .13، ص العربي العالـ في الحدكد منازعاتمحمد رضكاف،   2

 .492ص ػ 384عمر عبد العزيز، تاريخ المشرؽ العربي، ص ينظر:  3

 .492ص ػ 384، صـ.فعمر عبد العزيز،   4

 ؟243يؽ برك، القضية العربية في الحرب العالمية األكلى، صفتك  ينظر:  5
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، العربي الشرؽ أجزاء مف كثير في التكغؿ عمى سباقة بالمنطقة حيكيا دكرا لعبت التي بريطانيا كتعد

 سنة إلى كعدف عماف مف بكؿ البريطاني التكاجد يعكد بحيث، العربية الشكاطئ بعض لمراقبة كذلؾ

 بريطانيا ظمت كقد، (1)ـ1913 سنة كقطر ـ1899 سنة كالككيت ـ1867 سنة كالبحريفـ  1830

 عمميات بمقاكمة المتعمقة نصائحيا بتقديـ مبتدئة العربية المشيخات عمى سيطرتيا تدعيـ عمى تعمؿ

 المقيـ إلى كنزاعاتيا الشيكخ فيب الخبلفات بإحالة ذلؾ بعد دكرىا تعزز ثـ، بالمنطقة كالنخاسة القرصنة

 عدـ عمى بالتعيد المنطقة شيكخ بعض إلزاـ مف 1869 عاـ في بريطانيا تمكنت كما، البريطاني

 .(2)البريطانية الحككمة غير رلخأ حككمة أية مع التعاقد كعدـ أراضييـ مف جزء أم عف التنازؿ

 العربي الخميج منطقة عمى كبيرة بصكرة الشرؽ بمنطقة تكغميا تدعيـ كعممية بريطانيا نشاط كتركز

 حظكظا تتيح إماراتيا زعماء بيف القكية المنافسات كانت حيث  العربية الجزيرة شبو أجزاء كخاصة

 ىذه في لمنازعتيا أخرل محمية أك أجنبية قكة أية عمى الطريؽ كقطع سيطرتيا الستتباب أكفر

 العثمانية لمسيادة الخاضعة العربية الجزيرة لشبو الخمس اإلمارات بيف العبلقات كانت فقد، (3)السيطرة

مارة كاليمف كممحقاتيا نجد كسمطنة الحجاز مممكة كىي مارة شمر كا   تتسـ ال عسير في اإلدريسي كا 

 في حكاميا بعض رغبة بسبب كالعداكة التنافس يكتنفيا كاف نماا  ك ، الجكار كحسف الكد بعبلقات دائما

 زعماء يستقطب كاف الذم جنبياأل التدخؿ إلى باإلضافة، األخرل اإلمارات عمى كالييمنة السيطرة

 العالمية الحرب قبؿ ما فترة طيمة كذلؾ األخرل اإلمارات عمى كيستقكييا كيميزىا اإلمارات بعض

 .(4)األكلى

 كقكية شديدة العثماني لمحكـ التابعة العربية كالكاليات اإلمارات زعماء بيف المنافسات ىذه كانت كلئف
 ذلؾ مع يككنكا لـ كسكانيا المنطقة زعماء فإف، أكيدة العثماني الحكـ عف االنفصاؿ في كرغبتيا

                                                             

 .14محمد رضكاف، منازعات الحدكد في العالـ العربي، ص  1

 .14/62المجمة المصرية لمقانكف الدكلي،  محمكد كامؿ، العبلقات الدكلية لكاليات الخميج العربي:  2

 .63ص، 14/62 ـ.ف،محمكد كامؿ،   3

ػ  1999عبد اهلل فؤاد ربيعي، قضايا الحدكد السياسية لمسعكدية كالككيت ما بيف الحربيف العالميتيف في الفترة   4
 .13، ص1939
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 مف معركفة السياسية الحدكد تمؾ تكف لـ إذ، يعرفكنيا كال بينيـ فيما الفاصمة الحدكد كضع إلى يميمكف
 كقكع دكف لمحيمكلة كذلؾ الصفكية كنظيرتيا العثمانية كالدكلة الكبرل السمطانية الدكؿ لدف مف إال قبؿ

 .(1)المستمر السياسي تدافعيما نتيجة بينيما صدامات

 تعزيز إلى كأمراء معيـ كتعامميا القبائؿ كزعماء شيكخ مف عدد بسيادة بريطانيا اعتراؼ أدل كقد

 بعد فيما ساعد مما، يحكمكنيا كانكا التي كالمشيخات اإلمارات داخؿ كترسيخيا الزعماء ىؤالء سمطات

 عمى حرصيا ككذا كرعاياىا االستعمارية القكل بحماية تحظى كيانات إلى اإلمارات ىذه تحكيؿ عمى

 التي كالمعاىدات االتفاقيات بعض تضمنت كقد، (2)بينيا فيما الفاصمة الحدكد خطكط احتراـ فرض

 اإلنجميزية االتفاقية أىميا، الجديدة السياسية الكيانات ىذه بعض العثمانية كالدكلة بريطانيا كقعتيا

 بعد االتفاقية ىذه نفس اعتماد تـ كقد، (3)الفارسي الخميج حكؿ 1913 عاـ تكقيعيا تـ التي التركية

 العراقية السعكدية كالحدكد كالككيتية السعكدية كالحدكد الخميج دكؿ مف مجمكعة حدكد لكضع سنكات

 .(4)الككيتية العراقية كالحدكد

ذا  لعبت التي األخرل الخميجية الدكؿ إنشاء طرؽ عف تختمؼ السعكدية الدكلة تككيف طريقة كانت كا 
 نشأتيا مراحؿ جميع في تتمكف لـ السعكدية الدكلة فإف، كحيكيا أساسيا دكرا تككينيا في بريطانيا
 ليذه الترابية المجاالت بعض فظمت، المجاكرة العربية األقطار مع الحدكدم كضعيا حسـ مف كتطكرىا
 .(5)كالدقيقة الكاضحة غير التقسيـ عممية بسبب غامضة حدكدىا ظمت كما، بينيا فيما متداخمة األقطار

 عف آنذاؾ السياسية ظركفو في الشاـ منطقة تشكمو الذم العربي الشرؽ مف اآلخر الجزء كيختمؼ
 العربية الجزيرة بشبو االنفراد استطاعت قد بريطانيا كانت إذا إنو بحيث العربية الجزيرة شبو ظركؼ

 منطقة في فإنيا، المنطقة شيكخ مع كتحالفاتيا كرغبتيا مصالحيا مع ينسجـ لتقسيـ أخضعتيا التي

                                                             

 .15محمد رضكاف، منازعات الحدكد في العالـ العربي، ص  1

 .15، صـ.فمحمد رضكاف،   2
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 بحيث، فرنسا غريمتيا قبؿ مف شديدة كمنافسة سكانيا لدف مف عنيدة مقاكمة تعاني كانت الشاـ
 األمر نياية في تعكس، ليا المككنة السياسية الكيانات ككذا المنطقة بيذه تشكمت التي الحدكد أصبحت
 .(1)ذاتو اآلف في الدكلية كالمنافسة ةحميالم المقاكمة ظركؼ تفاعؿ

 مخططا أك تصكرا تقدـ أف مف فيصؿ كنجمو عمي بف الحسيف في المتمثمة القكمية الحركة كفتمت كلـ
 االستعمارية السيطرة مف التخمص بمجرد المنشكدة المكحدة العربية الدكلة ىديو عمى تشيد سياسيا

 استعمارية لقكل باإلضافة كفرنسا بريطانيا كانت فقد، المنطقة أقطار مف عدد أراضي عمى األكركبية
، (2)االنتداب حالة فرض قبؿ كذلؾ األكلى العالمية الحرب كأثناء قبؿ األقطار ليذه اىتماما تكلي أخرل
 تأخذه أف يمكف الذم السياسي التنظيـ شكؿ بخصكص تتبمكر عربية مشاريع ىناؾ كانت أنو غير

 العرب الزعماء أحد يتبادليا كاف التي  المراسبلت بعض تضمنتيا السياسية كحدكدىا العربية الدكلة
 عمي بف الحسيف مكة شريؼ بيف جرت التي المراسبلت تمؾ أىـ كلعؿ، األكركبية الدكؿ كممثمك

 .(3)1915 عاـ خبلؿ ماىكف ماؾ السير القاىرة في البريطاني السامي كالمندكب

 بآسيا الكاقع العربي بالجزء بريطانيا اعتراؼ القكمية الحركة قادة طمب المراسبلت ىذه تضمنت حيث

 مراسبلتو في رفض ماىكف ماؾ أف غير، مشترؾ دفاع بمعاىدة ببريطانيا ترتبط مكحدة مستقمة كدكلة

 ماؾ طالب كما، لسكريا الساحمي كالجزء لبلسكندركنة العربي بالطابع االعتراؼ حسيف الشريؼ مع

 الخبلفات كظمت، لبريطانيا نفكذ كمنطقتي كالبصرة بغداد تياليبك  الشريؼ اعتراؼ بضركرة ماىكف

 الحكـ مناطؽ تقاسـ حكؿ كركسيا فرنسا مع كاتفاقيا البريطانية االلتزامات بسبب الطرفيف بيف مستمرة

 مكقؼ كاف فقد ذلؾ كمع مطالبو بعض عمى الحسيف الشريؼ إصرار بسبب ككذا، جية مف العثماني

 .(4)اإلنجميز مع تحالؼ إقامة دكف الحيمكلة شأنيا مف ليس الخبلفات ىذه أف إلى يميؿ األخير

 
                                                             

 .16محمد رضكاف، منازعات الحدكد في العالـ العربي، ص  1

 .138القكمية، صأبك خمدكف ساطع الحصرم، محاضرات في نشكء الفكرة   2

 .243تكفيؽ برك، القضية العربية، ص  3

 .18، ص17، صـ.سمحمد رضكاف،   4
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 :العربي بالمشرؽ الحدود نشأة في الدبموماسية التفاعالت دور

 الحرب قبؿ، خاصة بصفة كالفرنسية البريطانية االستعماريتيف القكتيف بيف الدبمكماسية التفاعبلت لعبت

 باإلضافة العربي الشرؽ بمنطقة الحدكد مف أجزاء إنشاء عممية في كبيرا دكرا، كبعدىا األكلى العالمية

 انطمقت التي الدبمكماسية المفاكضات تمخضت كلقد، المنطقة بيذه السياسية الكيانات إحداث إلى

 بريطانيا مف كؿ خارجية كزيرم باسمي عرفت اتفاقية تكقيع عف الشرقية المسألة لتسكية فرنسي بطمب

 .(1)1916 مايك 16 في بيككػ  سايكس اتفاقية كىي آنذاؾ كفرنسا

 بيكك سايكس اتفاقية كتكقيع الدبمكماسية المفاكضات تمؾ إجراء تـ، كزعمائيـ العرب غضب إثارة كلعدـ

 حسيف لمشريؼ كعكدىا بريطانيا فيو كصمت الذم الكقت في، كالسرية التكتـ سادىا ظركؼ في

 كقد، (2)المشتعمة الحرب في الحمفاء جانب إلى كقكفو مقابؿ دكلتو مشركع تحقيؽ عمى بمساعدتو

 1916 عاـ في العرب عمى ممكا نفسو تنصيب عمى حسيف الشريؼ البريطانية الكعكد ىذه شجعت

 عمى ممكا إال بو تعترؼ لـ كبريطانيا كفرنسا ركسيا في المتمثمة االستعمارية القكل أف غير، بمكة

 . (3)فقط كحدىا الحجاز منطقة

 كنككثيا البريطانية كالدبمكماسية السياسية المناكرات بعد فيما اكتشؼ مكة شريؼ أف مف الرغـ كعمى

 أخرل مرة البريطانييف تذكير عمى يصر ظؿ فقد، العربية الدكلة إنجاز لفائدة قطعتيا التي بالكعكد

 اإلطار ىذا كفي، كحدكدىا الدكلة تمؾ بشأف عمييا االتفاؽ تـ التي الرئيسية النقط عمى ليـ كالتأكيد

 تضمنت القاىرة في البريطاني السامي المندكب كنجت ريجنالد إلى 1918 سنة في مؤرخة برسالة بعث

 :(4)يمي فيما الخبلصة ىذه كتتمثؿ  بريطانيا مع اتفاقو خبلصة

                                                             

 .18، ص العربي العالـ في الحدكد منازعاتمحمد رضكاف،   1

 .272تكفيؽ برك، القضية العربية، ص  2

 .19، صـ.سمحمد رضكاف،   3

 .29صػ 19، ص ـ.فمحمد رضكاف،   4
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 داخميتيا في االستقبلؿ معاني بكؿ مستقمة عربية حككمة بتشكيؿ العظمى بريطانيا تتعيد -1

 كشماال، األبيض كالبحر المصرية كالحدكد األحمر بحر الغرب كمف، فارس بحر شرقا حدكدىا كتككف

 عدا ما، فارس بحر في مصبيا إلى الدجمة مع كمجتمعة الفرات نير إلى كالمكصؿ حمب كالية

 التي كالمقاكالت المعاىدات برعاية الحككمة ىذه كتتعيد، الحدكد ىذه عف خارجة فإنيا، عدف مستعمرة

 في محميا تحؿ بأنيا الحدكد ىذه داخؿ في العرب مف كاف شخص أم مع العظمى بريطانيا أجرتيا

 .األفراد مع أك كاف أميرا، أربابيا مع االتفاقيات تمؾ كصيانة رعاية

 صكرة كبأم كانت مداخمة أم مف كصيانتيا الحككمة ىذه عمى بالمحافظة بريطانيا تتعيد -2
 قياـ كقع كلك حتى، يككف شكؿ بأم، تعد أم مف كالبرية البحرية حدكدىا كسبلمة داخميتيا في كانت
، كمعنى مادة المذككرة الحككمة تساعد فيو، األمراء بعض حسد مف أك األعداء دسائس مف داخمي
، محدكدة مدتيا تككف الداخمية كالثكرات القيامات في المساعدة كىذه، اندفاعو لحيف القياـ ذلؾ دفع عمى
 .المادية تشكيبلتيا المذككرة العربية لمحككمة يتـ لحيف أم

 كميماتيا األسمحة مف العربية الحككمة ربيبتيا تحتاجو ما بكؿ بالقياـ العظمى بريطانيا تتعيد -3
 .الحرب مدة كالنقكد كالذخائر

 نزكؿ ككذلؾ، 1917/1918 عاـ كاحتبلليا العراؽ بكالية النزكؿ في البريطانية القكات شركع أف إال
 مناطؽ ثبلث إلى الشاـ ببلد كتقسيـ 1918 عاـ أكتكبر 7 في السكرم الساحؿ عمى الفرنسية القكات

 اتفاقية تنفيذ بداية التجزئة ىذه معتبريف البريطانية الكعكد جدية بعدـ العرب قناعة رسخ عسكرية
 رفضيـ عف التعبير إلى العرب كالسكاف القادة بعض دفع مما، بالمنطقة السرية بيككػ  سايكس

 .(1)التقسيـ ليذا العنيفة كمقاكمتيـ

 العراؽ تقسيـ بمكجبيا تـ التي بيككػ  سايكس اتفاقية في جاء لما العربية المنطقة تقسيـ خضع كىكذا
 لمنفكذ حمراء كمنطقة، الفرنسي لمنفكذ مخصصة زرقاء منطقة :كىي مناطؽ خمس إلى الشاـ كببلد

 غير أك المباشر الحكـ شكؿ مف فيو ترغباف ما إنشاء المنطقتيف ىاتيف في ليما يمكف البريطاني

                                                             

 .29في العالـ العربي، ص محمد رضكاف، منازعات الحدكد  1
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 مف الساحمية سكريا الفرنسية المنطقة كتشمؿ، العربية الدكؿ اتحاد أك الدكلة مع االتفاؽ بعد المباشر
 .(1)الصغرل آلسيا الشرقي الجنكب مف كجزءا ككيميكيا لبناف جبؿ كتضـ، الناقكرة رأس حتى إسكندركنة

 كأما، كعكا حيفا كمينائي، بغداد إلى البصرة مف، العراؽ مف كبيرا جزءا فتشمؿ البريطانية المنطقة أما

 ركسيا مع التشاكر بعد دكلية إدارة فييا كتقاـ، فمسطيف مف تبقى ما فتشمؿ( السمراء) الثالثة المنطقة

، المكصؿ ككالية الداخمية سكريا مف تتألؼ( أ) الرابعة كالمنطقة، الحمفاء كبقية مكة شريؼ كممثمي

 أك عربية دكلة( ب أك) المنطقتيف ىاتيف في كيقاـ العراؽ مف تبقى ما تضـ( ب) األخيرة كالمنطقة

 (ب) منطقة في كلمثانية (أ) منطقة في لؤلكلى يككف أػف عمى، كبريطانيا فرنسا تدعمو عربية دكؿ اتحاد

 .(2)األجانب كالمكظفيف كالمستشاريف القركض كتقديـ االقتصادية المشركعات تنفيذ في األفضمية

 بمنطقة االستعمارية القكل أف، بيككػ  سايكس اتفاقية تضمنتو الذم المخطط ىذا خبلؿ مف ككاضح
 كما، قبؿ مف معيا تفاكضكا الذيف قاداتيا كبعض سكانيا لرغبات اعتبار أك اىتماـ أم تعر لـ الشرؽ
 ظركؼ االعتبار بعيف يأخذ مكضكعي معيار أم غياب في كتقسيميا المنطقة تجزمء إلى عمدت
 االرتجاؿ مف حالة التقسيـ ىذا عمى أضفى مما، كالجغرافية كاالجتماعية السياسية المنطقة

 بعد بشدة ختترسٌ  بيا الناشئة السياسية كالكيانات المنطقة حدكد أكضاع أف إال، (3)كالعشكائية
، األكلى العالمية الحرب انتياء بعد مباشرة انطمقت التي السياسية كالمؤتمرات الدبمكماسية المفاكضات
 كبير جانب في تيـ التي األخرل كالمعاىدات االتفاقيات مف مجمكعة عف المفاكضات ىذه كتمخضت

ػ  سايكس اتفاقية مرجعية مقتضيات مف ميـ جزء إلى استنادا كحدكدىا العربية الدكؿ كضعية منيا
 اقتضتو حسبما الطفيفة التعديبلت بعض إدخاؿ بعدػ  االتفاقيات ىذه مضمكف تنفيذ كتـ، (4)بيكك

 ىذه مكنت بحيث، األمـ عصبة في آنذاؾ المتمثمة الدكلية الشرعية غطاء تحتػ  الظركؼ مستجدات

                                                             

 .77، ص29/39كجيو ككثراني، صفحات مف تاريخ التجزئة االستعمارية لمكطف العربي :مجمة الكحدة، العدد   1

 .29، صمنازعات الحدكد في العالـ العربي محمد رضكاف،   2

، أكركبا كالمشرؽ العربي مف البمقنة إلى المبننة، ص  3  .92جكرج قـر

 .489صػ  471يقظة العرب، ص جكرج انطكنيكس،  4
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 الدكؿ مساعدة بيدؼ المنطقة أقطار عمى انتدابيما ممارسة مف كبريطانيا فرنسا مف كبل األخيرة
 .(1)حديثة إدارة طرؽ اكتساب عمى الناشئة

 تقرر التي الدكلية المؤتمرات تمؾ أىـ مف 1920 أبريؿ 25 في انعقد الذم ريمك ساف مؤتمر عديك 
 تمؾ كضع عمى فيو المشاركة الدكؿ اتفقت إذ، بالمشرؽ العربية الدكؿ ككضعية حدكد مصير خبلليا
 إمكانية مع كبريطانيا فرنسا بيف المنطقة تقسـ التي بيكك سايكس اتفاقية كتطبيؽ، االنتداب تحت الدكؿ
 أىـ إحدل 1920 عاـ في المكقعة سيفر معاىدة تعد كما، دكلية إدارة تسيير تحت القدس منطقة كضع
 في األكركبية االستعمارية القكل كمخططات رغبة كاسعة بصكرة عكست التي الدبمكماسية الكثائؽ
نشاء المنطقة تجزئة  في تصؿ التي المعاىدة ىذه مكاد كتيـ، كحداتيا بيف فيما الفاصمة الحدكد كا 

 إلى تيدؼ بحيث الخميج إلى األطمسي المحيط مف العربي الكطف كافة مادة 139 إلى مجمكعيا
 .(2)الداخمية حدكده كرسـ العربي العالـ تشطير

 ككذا، ليـ دكلة إنشاء إمكانية مع السياسي االستقبلؿ مف األكراد تمكيف عمى المعاىدة ىذه نصت فقد
 أك مكجكدة كانت أخرل دكؿ إلى باإلضافة، الحجازية كالدكلة كالعراؽ سكريا كدكلة لؤلرمف دكلة إقامة
 ناضمكا الذم التقسيـ ليذا العرب مكاجية مف الرغـ كعمى، مستقبمي سياسي مشركع عف عبارة كانت
 :كىي دكؿ أربع إلى الببلد تجزئة إلى، السكرية لمقكات دحرىا بعد فرنسا عمدت فقد، شديد بعنؼ ضده
 عف لبناف دكلة بإنشاء الكقت نفس في قامت كما، الدركز جبؿ دكلة ثـ العمكية كالدكلة كحمب دمشؽ
 عنيا تنازلت فقد إسكندركنة مقاطعة أما، 1920 عاـ مطمع في سكريا عف الجزء ىذا فصؿ طريؽ
 .(3)1936 عاـ تكقيعيا تـ اتفاقية بمقتضى تركيا لفائدة كاقتطعتيا فرنسا

 اإلمارات تمكنت بعدما العربية الجزيرة شبو أقطار حدكد تخطيط في الدكر نفس كذلؾ بريطانيا كلعبت
، اإلمارات ىذه بيف كالمعارؾ المنافسات اشتداد أف إال، العثماني الحكـ عف استقبلليا نيؿ مف الخمس
 عف دكلتو تكسيع سعكد بف العزيز عبد محاكالت ككذا بينيا فيما الفاصمة الحدكد بعض حكؿ كخاصة

                                                             

 .21محمد رضكاف، منازعات الحدكد في العالـ العربي، ص  1

 .22، صـ.فمحمد رضكاف،   2

 .22، صـ.فمحمد رضكاف،   3
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 التدخؿ فرصة لبريطانيا أتاح قد، كالدينية السياسية دائرتو إلى المجاكرة كاألقاليـ اإلمارات ضـ طريؽ
، (1)كقطر البحريف بيف كالحدكد العربية كاإلمارات السعكدية بيف المشتركة كالحدكد الحدكد بعض لفرض
 السعكدية لحدكد بالنسبة الشأف ىك كما، كاضحة كغير غامضة ظمت الحدكد ىذه مف كثيرا أف غير

 (2)الجنكبي كاليمف الشمالي اليمف بيف تفصؿ كانت التي الحدكد أك كاليمف السعكدية حدكد أك كالككيت
 المتككمية المممكة كقياـ الجنكبي لمشطر البريطاني االحتبلؿ عيد خبلؿ 1918 عاـ في اليمف تجزأ كقد

 .(3)بالشماؿ

  :العربي بالمغرب الحدود لنشأة العامة الظروؼ

، العربي المشرؽ حدكد مف كثير كضع في كالمركزم األساسي الدكر لعبت التي ىي بريطانيا كانت إذا

، العربي المغرب منطقة أجزاء بعض في الدينامية كبنفس، الدكر بيذا القياـ تكلت التي ىي فرنسا فإف

 االستعمار مجيء قبؿ مرسكمة كانت، بالمنطقة السياسية الحدكد مف جزءا أف مف الرغـ كعمى

 الدكر إلى الحالي بشكميا الحدكد ظاىرة ذلؾ مع يعزكف كالمؤرخيف الباحثيف أغمب أف إال األكركبي
 كالتجزئة الكحدة ظركؼ بيف التاريخية الناحية مف المنطقة كضعية تراكحت لقد، الحديث االستعمارم

 تجاربيا بعض تعرؼ كانت المغاربية المنطقة إف بحيث، العربي العالـ أقطار بقية شأف ذلؾ في شأنيا

 بجميع مركرا األطمسي حدكد إلى الساحمية مصر حدكد مف لمككناتيا متماسكة كحدة الطكيمة التاريخية

 كالتحالفات المنافسات كقياـ المركزية السمطة ضعؼ لكف، (4)إسبانيا إلى كصكال الشمالية إفريقيا سكاحؿ

 بالمغرب مريف يبن كإمارة منفصمة إمارات ميبلد في تمثمت التي التجزئة تجربة المنطقة أدخؿ المحمية

 اإلمارات ىذه أف غير، تكنس أك بإفريقية حفص يكبن األكسط بالمغرب الكاد عبد يكبن األقصى
 أك النافذة القبائؿ بعض طرؼ مف، دينيا ك سياسيا تكحيدىا محاكالت تكاجو ما كثيرا كانت المنفصمة

 كحتى، (5)األقصى المغرب جنكب الصحراء مف ينطمقكف ما غالبا كانكا الذيف الدينييف الزعماء بعض
                                                             

 .58صػ  49عبد اهلل األشعؿ، قضية الحدكد في الخميج العربي، ص  1

لى أيف: خمدكف نكييض، تككيف الحدكد العربية:  2  .35، ص187المستقبؿ العربي، العدد مجمة  لماذا كا 

 .137مجمة الكحدة، ص أحمد صالح الصياد، اليمف بيف التجزئة كالكحدة:  3

 . 43، ص6مجمة المياديف، العدد صبلح الديف برحك كأحمد مالكي، حكؿ اتحاد المغرب العربي:  4

 .39محمد رضكاف، منازعات الحدكد في العالـ العربي، ص  5
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 ظمت األخيرة ىذه فإف، العربي المغرب بمنطقة السياسية الكحدات بيف كاالنفصاؿ التفكؾ فترات في

 حكاجز كالجغرافية البشرية مككناتيا بيف فيما تعرؼ ال متراصة سكسيكلكجية ككتمة حضاريا كعاء دائما

 أدت التي ىي األجنبية التدخبلت ظؿ في ليا تخضع أخذت التي السياسية التحكالت أف إال، حدكدا أك

 .(1)بالمنطقة كاألكركبي العثماني التدخؿ أثناء كخاصة، الحدكد ظاىرة إفراز إلى المطاؼ نياية في

 األتراؾ ىدية كانت، الراىف الدكلي بمعناىا الحدكد كممة أف إلى إبراىيـ اهلل عبد األستاذ كيذىب

 ليبيا أقطار عمى عشر الثامف القرف في قكاتيـ تدفقت حينما، اإلفريقي الشماؿ شعكب إلى العثمانييف
 السمطة باسـ أىميا يحكـ ساميا مندكبا يانم كاحد كؿ في عينت ثـ جميعا فاحتمتيا كالجزائر كتكنس

 أنيا أساس عمى منيا كؿ إدارة إلى المغاربية األقطار ىذه عمى العثمانية الييمنة أدت كقد، (2)المركزية

 النزاع يكتنفيا كاف فقد األقصى بالمغرب السمطة مع آنذاؾ العثماني الحكـ تجربة أما، منفصمة كحدة

 الكياف األقصى المغرب بقي بحيث، منيما كؿ كنفكذ سيادة حدكد حكؿ الخبلؼ بسبب كالتكتر

 .(3)العثماني الحكـ ىيمنة عف باالستقبلؿ يتمتع ظؿ الذم إفريقيا بشماؿ الكحيد السياسي

 بيف يفصؿ لمحدكد خط كضع عمى اتفاقيما عف كالمغربية العثمانية القكتيف بيف الخبلؼ ىذا كتمخض
 المغرب بيف العبلقات تاريخ في فقط ليس نكعو مف األكؿ الحد الخط ىذا كيشكؿ، منيما كؿ مجالي

نما كالجزائر  األكركبية األطماع دكافع أما، كذلؾ كبإفريقيا عامة بصكرة العربي العالـ في أيضا كا 

 بيف الحدكد تخطيط عكامؿ أف كما، العربي المشرؽ في مثيبلتيا عف كثير في تختمؼ فيي بالمنطقة

 المغرب منطقة كانت دفق، العربي المشرؽ عكامؿ عف األخرل ىي تختمؼ العربي المغرب أقطار

 األبيض البحر حكض لشكاطئ محاذية تقع ككنيا مف األكركبية لمقكل بالنسبة أىميتيا تكتسب العربي

 السياسية كالقكل اإلمبراطكريات سياسة في ميما استراتيجيا بعدا يكتسب يزاؿ كال كاف الذم المتكسط
 مف لكثير محاذية تقع كانت المنطقة ىذه ككف إلى باإلضافة، التاريخ مف قركف مدل عمى الكبرل

                                                             

 44، ص6مجمة المياديف، العدد حكؿ اتحاد المغرب العربي:ك كأحمد مالكي، صبلح الديف برح  1

 36، صمكد كسط اإلعصار، صإبراىيـعبد اهلل   2

 49، صمنازعات الحدكد في العالـ العربي محمد رضكاف،   3
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 القكل اندفاع ىدؼ األخرل ىي كانت التي الصحراء جنكب بإفريقيا األكركبية المستعمرات

 . (1)االستعمارية

، الجيكم اإلستراتيجي مكقعيا حيث مف العربي المغرب أقطار يابتكتس كانت التي األىمية ليذه كنظرا

 المحاكالت كانت، المتكسط األطمسي لشكاطئ كمحاذاتيا األكركبية القارة مف القريب لمكقعيا ككذا

 المحمية الخبلفات بعض إثارة منيا طرؽ عدة عمى عتمدت المنطقة ىذه عمى لمسيطرة األكركبية

 تكقيع إلى االستعمار عمد كما، كالبربر كالعرب المتمايزة االجتماعية المككنات بعض بيف كالنزاعات
 بعد لدييا أفرز مما، السياسية الكيانات بيف فاصمة حدكدا بمقتضاىا كضع كمعاىدات اتفاقيات

 . (2)مختمفة دكلية التزامات في بيا كزج باالنفصاؿ ذاتيا شعكرا االستقبلؿ

 فرنسا طرؼ مف األخيرة ىذه احتبلؿ بعد كالجزائر المغرب بيف المكقعة كالمعاىدات االتفاقيات كتشكؿ

 كانت االتفاقيات ىذه فقرات أغمب أف إذ، بالمنطقة الحدكد بنشأة المتعمقة كالمراجع النصكص أىـ

 المغرب مف األخرل األقطار حدكد أما، كالمغرب الجزائر بيف الحدكد مسألة عمى مباشرة بصفة تنصب

 مطمع في كالفرنسييف العثمانييف بيف كاتفاقيات مفاكضات نتيجة إما األخرل ىي نشأت فإنيا، العربي
ما، الميبية التكنسية لمحدكد بالنسبة الشأف ىك كما الحالي القرف  إطار في الفرنسية المبادرات نتيجة كا 

 .(3)الجزائرية الميبية لمحدكد بالنسبة الشأف ىك كما النفكذ مجاالت لتنظيـ المتخذة اإلجراءات

 بشماؿ كخاصة المنطقة حدكد عمى التأثير في ميـ دكر األخرل ىي ليا كاف فقد، بإسبانيا يتعمؽ كفيما

 مف التاـ االنسحاب طريؽ عف إما نيائية تسكيات تنتظر احتبلليا آثار تزاؿ ما حيث كجنكبو المغرب

 األمـ منظمة تنظيمو عمى تشرؼ استفتاء ةبكساط الغربية الصحراء مصير تقرير أك الشمالية الثغكر

 كقضايا إشكاليات عدة يثير كدكلة كقياميا الحديث مكريتانيا كجكد كاف المغرب كبجنكب، المتحدة
 الناشئة الدكلة ىذه تعتبر الفاعمة المغربية السياسية األكساط بعض كانت إذ، المغرب بحدكد مرتبطة

                                                             

 .49، صمنازعات الحدكد في العالـ العربي محمد رضكاف،   1
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 التراب نطاؽ إلى الجزء ىذا باسترجاع تطالب كبالتالي المغربية السيادة عف منفصؿ غير ترابيا جزءا

  .المطالب  ىذه استمرار دكف حاؿ بمكريتانيا المتزايد الدكلي االعتراؼ أف إال، المغربي الكطني

 :التجزيئية الكيانات إقامة

 فالقرار العربية الببلد في أما ، مجزأة دخمتيا كقد تكحيدىا عمى عممت اليند في بريطانيا أف الغريب
 أف الغرب قرر التي اإلسبلمية السمة غير تفسيرا تجد كلف، مكحدة دخمتيا كقد ممزؽ شر تمزيقيا كاف

 أم، المتناحرة المتباعدة األجزاء عشرات إلى األمة تجزئة بينيا كمف، الكسائؿ بكؿ عمييا يقضي
 إلى تؤدم األجزاء بيف فيما كمطالبات حدكد مشاكؿ تبرز أف ئالتجز  مف أريد فيما أريد كقد المشمكلة
 األردف بيف أك كسكريا لبناف بيف حدث الذم التقسيـ مف مثبل كاضح كىذا، ليا نياية ال صراعات
 ليذا مطالب ىناؾ أبقيت الحاالت ىذه كؿ ففي .كسكريا تركيا أك كالجزائر المغرب بيف أك ، كالسعكدية

 خريطة كانتيت، المعنى اإلقميـ مف اقتطع باعتباره كمو بو المطالبة أك، اآلخر الجزء بأراضي الجزء
 كاحد بيا ليقكـ جزئت كحدىا العربية فالببلد، الدكؿ عشرات مف أعيننا أماـ اآلف نرل ما إلى التجزئة

 بؿ، فقط الكاقع أرض عمى حدث ما ضمف التجزئة مخطط يكف كلـ، كيانا كعشركف اثناف أك كعشركف
 كانت المثاؿ سبيؿ فعمى تنفيذىا آلخر أك لسبب، االستعمار يستطع لـ إضافية مخططات ىنالؾ كانت
 المغرب تجزئة إلى ترمي خطة كحممت، أربع أك دكؿ ثبلث إلى سكريا تجزأ بأف تقتضي فرنسا خطة

 كلعؿ، العربية الجزيرة شبو إلى بالنسبة الحاؿ كاف ككذلؾ، األقؿ عمى دكؿ خمس إلى األقصى
 فما، اآلف الخميج في نراه الذم التفتيت ذلؾ ىك، إليو يذىب أف يريد التفتيت كاف الذم األمثؿ النمكذج

 المخططات إغفاؿ دكف ىذا، دكلة أعمف متصرفية أك ناحية يساكم ما أك صغيرة جزيرة بمستكل ىك
 .(1)اثنية أك طائفية أسس عمى لتجزئتيا البمداف لبعض المبيتة

 لمجنسية قانكف كسف، الكاحدة األمة أجزاء بيف فيما الدكلية الحدكد إقامة إلى المؤدية التجزئة إنيا نعـ

قامة، القكمية الدكؿ بيف فيما الحاؿ ىك كما تماما، جزء كؿ في  داخؿ ربيالغ الطراز مف حديثة دكؿ كا 

 األياـ مع داخمو في تتككف كبحيث أشقائو عف غريبا جسما األياـ مضي مع يصبح بحيث جزء كؿ

                                                             

 .85صػ  82ينظر: منير شفيؽ، اإلسبلـ كتحديات االنحطاط المعاصر، ص 1
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دامتو الكياف بقاء في مصمحة ذات فئات كتنشأ، بو خاصة كقكانيف أنظمة  كلك االقتصاد كيقكـ، كا 

 كيعبر، بالكياف خاصة ككطنية كعقمية أفكار كتنشأ بذاتيا قائمة دكلة باعتباره الكياف أساس عمى مشكىا

 زعاماتو كتنشأ، أشقائو مسار عف بعيدا االستعمار مع الصراع في تاريخية تجربة كياف كؿ شعب

 حراب تفرضو قسريا عمبل التجزئة فعؿ يبقى ال كبيذا، بو الخاصة كحركاتو كجرائده كأحزابو

نما، المستعمريف  التحتية بناه كلو كالذاتية المكضكعية مؤسساتو لو مكضكعيا تككينيا كاقعا تصبح كا 

 تتضامف أف معيا األمنيات أقصى يصبح كأمـ ككطنيات دكؿ تنشأ كبيذا، ىنالؾ إلى كما، كالفكقية

 مف تخفؼ أك، المشتركة االقتصادية المشاريع بعض أك، مشتركة سكقا تقيـ أف أك، بينيا فيما كتنسؽ

 بينيا فيما تشتبؾ أال األمنيات أقصى تصبح لقد، بينيا فيما الدخكؿ كتأشيرات الجمارؾ إجراءات

 إلى نضيؼ اىكعند، مقيما العجز كيصبح مستحيمة الكحدة تصبح كبيذا، فييا بأسيا تضع بصراعات

 .(1)النفكذ مكاقع أك الزعامة أك الحدكد عمى سكاء، الكيانات ىذه بيف فيما الصراعات حتمية ذلؾ

 فالسكؽ، األشقاء مع ال الخارج مع كعبلقاتو تعاممو عف يبحث أف عميو جزء كؿ أف ذلؾ إلى أضؼ

 كاالتصاالت  المشتركة اإلسبلمية أك العربية السكؽ مف بعض إلى أقرب تصبح المشتركة األكركبية

 كالغرب الجزء بيف تمتد كاالقتصادية الثقافية كالعبلقات كالطيراف المكاصبلت كخطكط كالبرقية السمكية

 .الشقيقة األجزاء بيف فيما امتدادىا مف بكثير أكثر عمكما

قامة التجزئة سمة إف األمر كخبلصة  االستعمارية لمسيطرة خصكصية سمة تشكؿ التجزيئية الكيانات كا 

 تسمح ال مكضكعية حالة إقامة التجزئة ىذه كراء مف االستعمارييف عتاة أراد كقد، المسمميف ببلد عمى

 كالشمؿ الدائـ بالعجز األمة عمى تحكـ حالة فيي بالتحرر كال الكحدة بإعادة كال الحقيقي باالستقبلؿ

 .المباشرة االستعمارية السيطرة رحيؿب التالية كالمراحؿ المرحمة مسير تحكـ كاألىـ
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 :التقسيـ بعد أبرز الحروب المفتعمة : الخامس المطمب

 :الرماؿ حرب : أوال

 االشتباكات فإف المسمحة النزاعات أشكاؿ مف أنكاع عدة تاريخو خبلؿ عرؼ قد العربي العالـ كاف إذا
 مع بتعامميا المرتبطة العربية الدكؿ عبلقات في تجربة األكثر الشكؿ ىي تظؿ المحدكدة العسكرية
 النزاعات ىذه مع التعامؿ آليات في بارزة أكلكية يحتؿ العسكرم العنصر إف، (1)الحدكدية خبلفاتيا

 أبرز مف المغربيػ  الجزائرم المسمح اعز الن يعتبر حيث، (2)الستينات حقبة بداية في كخصكصا
 مرحمة 1963 نكفمبر 5 لغاية أكتكبر أكؿ مف الممتدة ةالمرحم فكانت، الرؤية ىذه عف عبرةالم األشكاؿ

 كىي، بالمغرب فجيج عيف كمنطقة الجزائر في، بشار، تندكؼ" :مناطؽ ثبلث في االشتباكات
 .(3)الرماؿ حرب اسـ عمييا أطمؽ التي االشتباكات

 أفرز قد، الحدكدية التسكية آليات حكؿ الجزائرم كالتصكر المغربي التصكر بيف الحاد التضارب إف
، المغربية لممعارضة بمساندتيا الجزائر المغرب اتيـ حيث، االتيامات تبادؿ خبلؿ مف ئيةادع حمبلت

 لتتكتر، (4)االنفصالية القبائؿ لحركة كمساندتو بكقكفو المغرب باتياـ الفترة نفس في الجزائر قامت كما
 إلى باالنضماـ كالمطالبة بالتحرؾ القبائؿ لبعض المغربية الحككمة أكعزت عندما أكثر العبلقات
سكات، الفكرم لمرد الجزائر دفع مما، المغرب  صدامات كثحد إلى أدل الذم مراأل كةبالق القبائؿ كا 
 .(5)قتيبل 130 طكسقك  الجانيف بيف مسمحة
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 مف الحدكدم النزاع خمفية عمى المغربية الجزائرية كالعبلقات النزاعي النيج عف التعبير استمر كما

 :(1)خبلؿ

 .تندكؼ منطقة عمى كخصكصا، الحدكد طكؿ عمى الجزائرية العسكرية القكات تعزيز -

 .الجزائر في العامميف المغربييف المكاطنيف طرد -

 بيف قمة ءلقا عقد ؿافشإ تـ حيث، التصعيد عمميات كقؼ عمى الدبمكماسية المقاءات فشؿ -

 .بمة كبف الثاني الحسف 

 تقدـ بعد كىذا، مباشرة مسمحة مكاجية في الطرفاف دخؿ حيث، الحاد التصعيد باتجاه النزاع ليتطكر

 حاسي أكتكبر مف الفاتح في لتحتؿ الجزائرم اإلقميـ كدخمت، تاجكنيت جنكب نجك مغربية قكات

 جزائرية محاصرة ذلؾ كقابمو، (2)تندكؼ شرؽ شماؿ كـ 500 بعد عمى فيالكاقعت كتنجكب البيضاء

 جية مف كفجيج، جية مف كتندكؼ البيضاء حاسي منطقة كتشمؿ رؾاالمع لتتسع فجيج لمنطقة

 ىذه ككف إلى باإلضافة، عمييا المتنازع لممنطقة الجيكستراتجية األىمية إلى اإلشارة كتجدر، (3)ثانية

 ذلؾ في كانت التي مكريتانيا أراضي مف المغرب تقرب منافذ بمثابة فيي كالفحـ بالحديد غنية المناطؽ

 .(4)المغربية التكسعية المطامح أىـ أحد الكقت

 :التسوية مساعي

 بدءا، السممية التسكية مبادرات مف العديد حرؾ قد كالمغرب الجزائر بيف الحدكدية الحرب اندالع إف

 قادتيا مبادرات خبلؿ مف منفردة الدكؿ بعض تدخؿ إلى، البمديف ممثمي بيف الثنائية المقاءات مف
                                                             

)ماجستير(، الجزائر، جامعة منتكرم 1988ػ1963بكزرب رياض، النزاع في العبلقات الجزائرية المغربية  6
  64، ص2997قسنطينة، 

 .175محمد رضكاف، منازعات الحدكد في العالـ العربي مقارنة سكسيك تاريخية كقانكنية، ص 2

 .223، صالمغرب العربيالصحراء الغربية عقدة التجزئة في عمي الشامي،  3

عتيقة نصيب، العبلقات الجزائرية المغربية في فترة ما بعد الحرب الباردة )ماجستير(، الجزائر، جامعة محمد  3
  .89، ص2911خيضر بسكرة، 
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 ةيالثنائ المحاكالت ىأكل انتيت حيث، اإلفريقية الكحدة كمنظمة العربية عةمالجا محاكالت إلى كصكال

 مستكل عمى الثنائي االجتماع يعكسو ما كىذا، بالفشؿ العسكرية العمميات كقؼ أجؿ مف اتفاؽ إلى

 الدبمكماسي النشاط ىذا يستطع لـ حيث، المغربية كجدة بمدينة 1963 أكتكبر 5 يكـ الخارجية كزراء

 مشاركة لجنة تشكيؿ ضركرة عمى أكد قد الخارجية كزيرم بياف أف رغـ، المسمحة لمنشاطات حد كضع

 العبلقات زعزعة إلى يؤدم أف شأنو مف ما لكؿ حد كضع عمى العـز كعمى، الحدكدية المشاكؿ لدراسة

 10 تاريخ كتحديد، لمطرفيف الداخمية الشؤكف في التدخؿ عدـ مبدأ عمى التأكيد مع، البمديف بيف القائمة

 .(1)الحدكدم لمنزاع نيائي حد كضع جؿأ مف الدكؿ ؤساءر  مستكل عمى قمة لعقد 1963 كتكبرأ

 صاحبو أكتكبر 17-15 بيف مراكش كقمة أكتكبر مف العاشر في انعقادىا المفركض سافتمم قمة فشؿ

 استمرارية اصاحبي الحرب استمرارية، (2)العسكرية كالعمميات الدعائية الحمبلت في المتكاصؿ التصعيد

 المغرب مف كبل زار الذم نيكركما ككاـ الغاني الرئيس قادىا التي تمؾ أىميا الدبمكماسية المبادرات في

 اإلقميمية مطالبو عمى كمييما إصرار أف إال، المتنازعيف الطرفيف بيف لمتكفيؽ منو محاكلة في كالجزائر

 مساعيو في اإلفريقية بالقارة البارز السياسي مكقعو استثمار حاكؿ الذم نيكركما مبادرة بفشؿ عجؿ قد

 سيبلسي ىايمي اإلثيكبي اإلمبراطكر كاصمو الذم المسعى نفس كىك، الجانبيف رؤل لتقريب الدبمكماسية

 منظمة كزراء لمجمس استثنائية دكرة عقد اجؿ فم المتنازعيف البمديف بيف اتفاؽ لتحقيؽ سعى الذم

 .(3)الجزائر ساندتو الذم االقتراح ىذا رفض المغربي الجانب أف إال، اإلفريقية الكحدة

 الجيكد إعطاء إلى أدل األفارقة القادة لبعض االنفرادية كالمساعي الثنائية المبادرات فشؿ إف
 عادم غير اجتماعا العربية الجامعة مجمس عقد خبلؿ مف ذلؾ كتمثؿ، المؤسسي الطابع الدبمكماسية

 :التالية القرارات أصدرت حيث 1963 أكتكبر 19 في العاـ األميف دعكة عمى بناء
                                                             

فايز العساؼ، األقميات كأثرىا في استقرار الدكلة القكمية )أكراد العراؽ نمكذجا()ماجستير(، األردف، جامعة  1
 1988ػ  1963بكزرب رياض، النزاع في العبلقات الجزائرية المغربية . 71، ص2919األكسط، الشرؽ 

  .65، ص2997)ماجستير(، الجزائر، جامعة منتكرم قسنطينة، 

)ماجستير(، الجزائر، جامعة  1962أحمد العايب، البعد األمني لسياسة كدبمكماسية الجزائر اإلقميمية منذ  ينظر: 2 
  62ص، 1993الجزائر، 

 .223محمد رضكاف، منازعات الحدكد في العالـ العربي مقارنة سكسيك تاريخية كقانكنية، ص  3
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 .الدعائية الحمبلت ككقؼ العسكرية العمميات جميع إيقاؼ -

 .القتاؿ كقكع عمى السابقة مراكزىا إلى قكاتيما سحب إلى الحككمتيف دعكة -

 .(1)النزاع فض في المساىمة في الراغبة األعضاء الدكؿ مف كساطة لجنة تشكيؿ -

 عجؿ اإلفريقي المستكل عمى النزاع معالجة إلى الجزائر يؿمك  القرارات ىذه عمى المغرب اعتراض
 لتسكية باماكك مؤتمر بعد، اإلفريقية الكحدة منظمة إلى النزاع ساحة كانتقاؿ، العربية المبادرة بفشؿ
 إعطاء باتجاه األكلى الخطكة 1963 أكتكبر 29 في كالمنعقد، المغربي ػ الجزائرم الحدكدم النزاع
 الكحدة منظمة إطار في تحؿ أف يجب اإلفريقية النزاعات أف منطؽ مف اإلفريقي طابعو النزاع

 القرارات عف كأسفر، إثيكبيا، مالي، المغرب، الجزائر مف كؿ رؤساء المؤتمر ىذا كحضر، اإلفريقية
 :التالية

  .1963 نكفمبر 2 في الميؿ منتصؼ في القتاؿ إيقاؼ -

 .المشاركة األربع الدكؿ ممثمي مف رباعية لجنة بكساطة السبلح منزكعة منطقة تحديد -

 .المنطقة ىذه كسبلـ حياد لضماف الدكلتيف مف مراقبيف تعييف -

 تحديد ميمتيا كتككف، المنظمة دكؿ خارجية كزراء اختيارىا يتكلى تحكيـ لجنة تشكيؿ -
 ايجابية مقترحات كتقديـ، بينيما الحدكد مشكمة كدراسة البمديف بيف الحربية العمميات بدء عف المسؤكلية
 .(2)لؤلخرل الداخمية الشؤكف في منيما كؿ تدخؿ كعدـ، البمديف بيف الدعائية الحمبلت ككقؼ، لمطرفيف

 بالعاصمة عادية غير دكرة في المنعقد اإلفريقية الكحدة بمنظمة عضاءاأل الدكؿ كزراء مجمس قرر

 تحديد مياميا كمف، باماكك مؤتمر لقرارات تنفيذا خاصة لجنة تشكيؿ، نكفمبر 8 إلى 5 مف األثيكبية

 أشغاليا باشرت حيث، نيائيا النزاع لتسكية لمطرفيف البلزمة االقتراحات كتقديـ اليجمات مسؤكلية

 المنطقة تحديد في تمثمت بتكصيات لتخرج 1964 الثاني كانكف 28-24 بيف ما الفترة في كانعقدت

                                                             

 .243، ص89مجمة السياسة الدكلية، العدد  أحمد ميابة، مشكبلت الحدكد في المغرب العربي:  1

 .123عبد القادر رزيؽ المخادمي، النزعات الحدكدية العربية، ص  2
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 بدء قبؿ األصمية مكاقعيا إلى البمديف قكات عكدة عمى االتفاؽ تـ كما، الطرفيف بيف السبلح المنزكعة

 اجتماعات عدة عقدت حيث النزاع ليذا الحمكؿ كتقديـ لدراسة جيكدىا المجنة كاصمت كقد، االشتباكات

 دخمت كبذلؾػ  نيركبي، القاىرة، الجزائر، طاالرب، باماككػ  1965 شباط إلى 1964 نيساف مف

 كتبادؿ األسرل تبادؿ: مظاىره مف بالتحسف اتسمت مرحمة الفترة ىذه في، المغربية الجزائرية العبلقات

 .(1)عمييا المتنازع المشاكؿ لدراسة البمديف بيف فنية لجنة كتشكيؿ الدعائية الحمبلت ككقؼ السفراء

 لو كاف النزاع ىذا بخصكص عنيا الصادرة كالقرارات اإلفريقية الكحدة منظمة اىتماـ أف كاضحا بدا لقد

 تـ كما، الحرب بدء قبؿ مكاقعيا إلى البمديف قكات انسحبت بحيث، االنفراج بكادر عمى ايجابي أثر

 .(2)السبلح منزكعة مناطؽ فجيج مرتفعات تككف أف عمى االتفاؽ

 مناقشة أم رفض عمى قائـ صبلبة أكثر لمكقؼ كتبنيو، الجزائر في الحكـ إلى بكمديف الرئيس كصكؿ

 مف كمبدأ الكاممة كالسيادة، الثكرة مكتسبات عف كالدفاع، المساكمة ؽممنط مف الحدكد مسألة حكؿ

 قرار بعد خاصة، التأـز مرحمة المغربية الجزائرية العبلقات أدخؿ، الجزائرية الخارجية السياسة مبادئ

 المنطقة في الكاقع جبيبلت غاز منجـ يمس كالذم، 1966 مايك 8 في لممناجـ الجزائرية التأميمات

 التحكيـ لجنة لمياـ انتياكا كاعتبرتو الجزائرم القرار عمى احتجت التي المغرب بيا تطالب التي

 مف العبلقات تكتر إلى أدل مما، الجزائرية بالسيادة متعمقا قرارا ذلؾ الجزائر اعتبرت بينما، اإلفريقية

 تجديد في تمثمت مغربية باردة حرب شكؿ في لمنزاع الكامنة األشكاؿ عف التعبير خبلؿ مف جديد

 بيف الكضع كبقي .(3)السياسييف الخصكـ تأييدك  حدكدية كاشتباكات، الطرفيف بيف الدعائية الحمبلت

 رسـ إلعادة اتفاقيات عدة إبراـ إلى الطرفاف تكصؿ تىح، كالتكتر االنفراج بيف يتراكح 1967ك 1964

 :بينيما العبلقات كتحسيف الحدكد
                                                             

 .245، ص89مجمة السياسة الدكلية، العدد  الحدكد في المغرب العربي:أحمد ميابة، مشكبلت  1

)ماجستير(،الجزائر، جامعة منتكرم 1988ػ1963بكزرب رياض، النزاع في العبلقات الجزائرية  المغربية  2
  .67، ص2997قسنطينة، 

لمجزائر )ماجستير(،  حالة الحدكد الشرقية كالغربية فاطمة كزاف، تطكر مشكمة الحدكد في المغرب العربي: 1
  26صػ 25، ص1998الجزائر، جامعة الجزائر، 
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 مشتركة لجنة إنشاء خبلليا مف تقرر، 1969 الثاني كانكف 15 بتاريخ المبرمة :افراف اتفاقية -1

 .الطرفيف بيف عالقةال المشاكؿ لحؿ دكرية بصفة تجتمع

 ميمة إلييا تعيد مشتركة لجنة إنشاء تضمنت 1970 مايك 27 بتاريخ :تممساف اتفاقية -2

 كاستغبلؿ إلحياء مغربيةػ  جزائرية شركة إنشاء عمى الطرفاف اتفؽ كما البمديف بيف الحدكد تخطيط

 .(1)الجبيبلت غاز منجـ

 كىكارم الثاني الحسف الممؾ) الحدكد اتفاقية الجانباف كقع 1972 يكنيك 15 :الرباط معاىدة  -3
 الجزائرية الحككمة صادقت، اإلفريقية الكحدة لمنظمة التاسعة القمة أعماؿ ىامش عمى كذلؾ (بكمديف

، 1992 حزيراف 24 في إال عمييا يصادؽ فمـ المغرب أما 1972 حزيراف 22 في االتفاؽ ىذا عمى

 . (2)التصكيت عف المتناعو السبب المغربي البرلماف تأسيس عدـ مرجعا

 :اإليرانية العراقية الحرب: نياثا 

 عمى كحقده معاداتو أظير، ـ1979 عاـ إيراف في الحكـ الخميني بزعامة الجديد النظاـ تسمـ أف منذ

 تأييدىا أبدت العراؽ أف مف الرغـ عمى العراؽ مف عدائيا مكقفا كقؼ كما، كشعبا نظاما العراؽ

 اعتبرت حيث، التكسعية الشاه سياسة نفس عمى الجديدة اإليرانية الحككمة كسارت، اإليرانية لمجميكرية

 المنطقة في جديدة أكضاعا خمقت اإليرانية الثكرة أف العراؽ رأت لذا، نفكذىا مناطؽ مف منطقة العراؽ

 .(3)كالطائفي كالسياسي الداخمي لتكازنيا ميددة العراؽ اعتبرتيا

 سبقت التي المقدمات بعض حصمت حيث، المرحمة ليذه تتكيجا إال تكف لـ العراقية نيةااإلير  فالحرب

 االعتداءات في تمثمت كاليابس األخضر أخذت، طكاؿ لسنكات استمرت التي الحرب تمؾ نشكب

                                                             

عتيقة نصيب، العبلقات الجزائرية المغربية في فترة ما بعد الحرب الباردة )ماجستير(، الجزائر، جامعة محمد  2
  82، ص2911خيضر بسكرة، 

 .127عبد القادر رزيؽ المخادمي، النزعات الحدكدية العربية، ص 2

مجمة شؤكف فمسطينية، العدد  ة، التفاعبلت بيف الحرب العراقية اإليرانية كالصراع العربي اإلسرائيمي:حسف نافع  3
  44، ص168-169
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، 1975 عاـ كقعت التي الجزائر التفاقية إيراف تنكر إلى باإلضافة، العراقية الحدكد عمى اإليرانية

 .1980 أيمكؿ 17 في إلغائيا إلى العراؽ دفع الذم األمر

 :اإليرانية الحدودية االعتداءات

يراف العراؽ بيف الحدكد شيدت  مف بالعديد اإليرانية القكات قامت حيث، متعددة كاشتباكات حكادث كا 

، ـ1979 شباط 23 بيف الكاقعة الفترة خبلؿ سجمت فقد، العراقية الحدكد عمى العسكرية االستفزازات

 بريا اعتداء 15ك، العراقية األجكاء عبر اإليرانية لمطائرات اختراؽ حادث 54، 1980 مايك 26 كحتى

 .(1)العراقية البحرية عمى اعتداء حادث 12ك العراقية الحدكد مخافر عمى

 القكات قامت حيث، يكمية شبو أصبحت التي كاالشتباكات باالعتداءات حافبل ـ1980 تمكز شير كاف

 عمميات شممت العراؽ مع الحدكدية األراضي عمى كالبحرية كالبرية الجكية االعتداءات بمئات اإليرانية

 بالتعرض اإليرانية القكات كقامت الحدكد قكات مف عسكرييف كأسر، العراقية الحدكدية لممخافر قصؼ

 شط في المارة كاألجنبية العراقية كالبكاخر، السفف عمى باالعتداءات قامت كما، المدنية لمطائرات

 لكف كالدكلية قميميةاإل المنظمات مف لمعديد مذكرات اؽالعر  قدمت االعتداءات لتمؾ كنتيجة، العرب

 الشيب مخفر بقصؼ ـ1980 تمكز 28 بتاريخ قامت حيث، الحدكدية القصؼ بعمميات استمرت إيراف

 .(2)بالمنطقة كبيرة اأضرار  ألحؽ مما، العراقي

 :ـ1975 عاـ الموقعة الجزائر اتفاقية إلغاء

يراف العراؽ بيف المكقعة الجزائر اتفاقية تعد  جميع مف شمكال أكثر، ـ1975( مارس) ذارآ في كا 

يراف العراؽ بيف القائمة المشاكؿ لجميع شاممة تسكية كضع استيدفت حيث، السابقة االتفاقيات ، كا 

 .(3)كنيائية دائمة بصكرة حدكدىما كترسيـ

                                                             

 .49حسف طكالبة، مناقشة في النزاع العراقي اإليراني، ص  1

 .125صػ  124، ص49مؤسسة الدراسات كاألبحاث، الصراع العربي الفارسي، ص ينظر:  2

يراف في الخميج، صأحمد محمكد،  ا  3  .129لتنافس االستراتيجي بيف العراؽ كا 
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يراف العراؽ بيف الجزائر اتفاقية تكقيع تـ أف بعد  كضع أجؿ مف عديدة كاتصاالت مفاكضات جرت كا 

 تطمب بينما، العرب بشط الخاص البند مف مبكر كقت منذ استفادت إيراف لكف، التنفيذ مكضع بنكدىا

 تعطمت بعد فيما، لمعراؽ عائديتيا عمى االتفاقية نصت التي األراضي إلعادة إضافيا كقتا األمر

 عامي خبلؿ يرافإ تعيشيا كانت التي الظركؼ بسبب، العراقية لمحككمة األراضي تسميـ إجراءات

 .(1)العراقية لمحككمة األراضي بتسميـ إيراف كتقكـ الظركؼ تتغير أف في أمبل، 1979ك 1980

، إيراف في الحكـ الخميني بزعامة الجديد اإليراني النظاـ كتكلى بيمكم رضا محمد إيراف شاه سقكط بعد

عادة الجزائر التفاقية يتنكركف إيراف حكاـ بدأ  اإليراني النظاـ أصر كما، العراقية لمحككمة األراضي كا 

 كسطاء خبلؿ مف أك عراقي مسعى ككؿ جادة عراقية محاكلة كؿ كرفض، العراؽ استفزاز عمى الجديد

 مياـ رفضكا بأنيـ يتباىكف اإليرانيكف المسؤكلكف راح ثـ، الجزائر اتفاقية نصكص تنفيذ لمكاصمة

 السممية بالطرؽ بينيما الخبلفات تسكية بيدؼ مرات ثبلث العراؽ قبؿ مف كسطاء مبعكثيف

 .(2)كالمفاكضات

 بمكجب عمييا تترتب التي االلتزامات ينفذ لكي لمكقت يحتاج الجديد اإليراني النظاـ أف العراؽ قدرت

 كأخمت العراؽ مف عدائية مكاقؼ اتخذت بؿ، العراقي المكقؼ تقدر لـ إيراف لكف الجزائر اتفاقية

 حسف عمى تنص التي، الجزائر باتفاقية التزاميا عدـ عمى إيراف أصرت، (3)الجكار حسف بعبلقات

يراف العراؽ بيف الجكار  قادة استدعت عندما الجزائر اتفاقية بنكد مف أساسيا بندا تقخر  إيراف أف كما، كا 

 .(4)ككحدتو اؽعر ال أمف لتيديد إيراف إلى المتحدة الكاليات مف الكردم التمرد

 اتفاقية اعتبار عمى الكاممة القانكنية المسؤكلية تتحمؿ إيراف أف حسيف صداـ العراقي الرئيس اعتبر

 عند بيا تمر العراؽ كانت التي الصعبة الظركؼ رغـ االتفاقية أف رأل كما، المنتيية بحكـ الجزائر

                                                             

 .94في ضكء القانكف الدكلي، ص 1975اإليرانية لعاـ  ػ جابر الراكم، إلغاء االتفاقية العراقية  1

 .7منشكرات كزارة الثقافة كاإلعبلـ، جيكد السبلـ الدكلية إليقاؼ الحرب العراقية اإليرانية، ص  2

 .224كاألبحاث، الصراع العربي الفارسي، صمؤسسة الدراسات   3

 .95صػ  94، صـ.سجابر الراكم،  ينظر:  4
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 يعد عناصرىا مف عنصر بأم بلؿخاإل أف كاعتبر، متكازنة عناصر إلى تستند كانت أنيا إال، تكقيعيا

 االجتماع في حسيف صداـ الرئيس أعمف لذلؾ، االتفاقية بتمؾ أخمت إيراف كأف، االتفاقية بركح إخبلال

 أكد كما، (1)ممغاة 1975 ذارآ 6 اتفاقية اعتبار، ـ1980 أيمكؿ 17 يكـ الكطني سملممج االستثنائي

 إلغاء الثكرة قيادة لمجمس ـالعا السر أميف اهلل العبد حمد طارؽ تبله الذم الثكرة قيادة مجمس بياف

 .(2)الجزائر اتفاقية

 إلحراز، إيراف ضد لميجكـ كاالستعداد، بالمبادأة األخذ قرار إلى العراقي الثكرة قيادة مجمس تكصؿ

 القيادة خططت لذلؾ (3)إيراف عمى شركطيا فرض خبللو مف العراؽ تستطيع حاسـ عسكرم نصر

 مكثفة جكية بغارات كالقياـ، الجكية كقكاعده اإليراني الجك سبلح تدمير ىدفيا خاطفة لحرب العراقية

، عربستاف عمؽ إلى العرب شط عبر بالدركع مكثفة اقتحاـ بعمميات كالقياـ، اإليراني العمؽ في

 كاحتبلؿ أيضا العرب كشط خكزستاف احتبلؿ ثـ، المسمحة القكات مف ميـ جزء تدمير يتـ كبالتالي

 .(4)المنطقة في الرئيسة المدف

 جكم بيجكـ عراقية حربية طائرة 154 بقكة جكية ضربة تنفيذ تـ، ـ1980 أيمكؿ 22 يكـ صباح في

 إلكماؿ ثانية ضربة في أخرل طائرة 100 أعقبتيا ثـ فييا الحيكية كالمراكز إيراف مطارات عمى كاسح

 نحك العراقية كالمدرعات الدبابات تقدمت الكقت نفس في اإليرانية الحربية كالطائرات، المطارات ضربة

 .(5)اإليرانية الحدكد

 حيث، النار إطبلؽ كقؼ لقبكؿ استعدادىا 1988 تمكز 18 يكـ إيراف أعمنت كاستمرت الحرب حتى

 .(6)السـ مف كأسا يتجرع أنو شاعرا النار إطبلؽ بكقؼ يرانيةاإل القكات يأمر أنو الخميني أعمف

                                                             

   225ص-224، ص انفاسسً انؼشتً انصشاعيؤسسح انذساساخ واألتذاز،  ٌُظش:  1

 .99بدر غيبلف، تاريخ األطماع الفارسية في شط العرب، ص  2

 .144الكاليات المتحدة، صعبد الناصر سركر، السياسة العراقية الخارجية تجاه   3

 .25بجامعة تؿ أبيب، التكازف العسكرم في الشرؽ األكسط، ص اإلستراتيجيةمركز الدراسات   4

 .194لبيب عبد الستار، قصة الخميج تفاعؿ دائـ كصراع مستمر، ص  5

 .143مركز األىراـ، حرب الخميج، ص  6
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 لكقؼ إيراف قبكؿ فأ العراقية القيادة أعمنت حيث، النار إطبلؽ لكقؼ اإليراني العرض العراؽ رفض

 ـ1988 تمكز 18 نفسو اليكـ في العراقية القكات قامت لذلؾ، كاضح كغير غامض النار إطبلؽ

 شآتلمنا كضد شيرك ب منطقة في اإليراني النككم المفاعؿ ضد الجكية الضربات مف مجمكعة بصب

 مف بالقرب أىداؼ عدة عمى صغيرة بغارة اإليرانية القكات كردت، كاألىكاز خكميني بندر في الصناعية

، (1)الحرب إلنياء النار إطبلؽ لكقؼ قبكلو ـ1988 تمكز 20 يكـ أعمف الخميني لكف، ككرككؾ الفاك

 المفاكضات تككف أف مشترطا النار إطبلؽ بكقؼ اإليراني  القبكؿ مع العراقي الرئيس تجاكب حيث

يراف العراؽ بيف مباشرة  آب 25 كيكـ، القتاؿ لكقؼ ائياين مكعدا ـ1988 آب 20 يكـ حدد كما، كا 

 .(2)جنيؼ في المفاكضات لبدء مكعدا ـ1988

                                                             

 .252(، ص1988ػ  1989عبد الحميـ أبك غزالة، الحرب العراقية اإليرانية )  1

 .225لبيب عبد الستار، قصة الخميج تفاعؿ دائـ كصراع مستمر، ص  2
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 :الخالقة والفوضى العنؼ إدامة: السادس المطمب

الفكضى الخبلقة ىي مصطمح سياسي عقدم يقصد بو تككف حالة سياسية أك إنسانية  مريحة بعد 
 أنتجيا التي المفاتيح أىـ أحد الخبلقة الفكضى مصطمح يمثؿ، ك 1مرحمة فكضى متعمدة اإلحداث 

 المصطمح صياغة تمت حيث، العربي الكطف قضايا مع التعامؿ في األميركي االستراتيجي العقؿ
 في السائد خبلؼ فعمى، المتحدة الكاليات في السياسة كصناع األكاديمية النخب قبؿ مف فائقة بعناية
 إليو أضيؼ االستقرار عدـ أبرزىا مف سمبية بدالالت المثقؿ الفكضى لمفيكـ العربي التداكلي المجاؿ

 في الكامنة المقاصد خبث أحد عمى يخفى كال، البناء أك الخمؽ كىك باإليجابية يتمتع آخر مصطمح
 كتمثؿ، كالعالمي العربي العاـ الرأم عمى كالتمكيو التضميؿ بغرض الخبلقة الفكضى مصطمح صمب
، العميا القيادة" :كتابو كخصكصا الخبلقة الفكضى لنظرية الميمة المصادر أحد ككىيف أليكت كتابات
 ىي باإلرىاب يسمى ما عمى الحممة أف ككىيف كيرل "الحرب زمف في كالزعامة الدكلة كرجاؿ الجيش
 أف المتحدة الكاليات عمى بأف كيؤكد، الثالثة ىي الباردة الحرب أف باعتبار الرابعة العالمية الحرب
 .(2)األصكلي اإلسبلـ عمى الحرب في تنتصر

 الفكضى مفيكـ صاغ مف أكؿ فيك انتربرايز أمريكا معيد في البارز العضك كىك ليديف مايكؿ أما
 في الكامؿ التغيير مشركع في عنو عبر ما كىك، الحالي السياسي معناه في البناءة الفكضى أك الخبلقة
 :اإلصبلحات مف منظكمة عمى المشركع ارتكز حيث، 2003 عاـ أعده الذم، األكسط الشرؽ

 أساس عمى تقكـ جديدة إلستراتيجية كفقا المنطقة دكؿ لكؿ الشاممة، كاالجتماعية كاالقتصادية السياسية
 .(3)البناء إعادة ثـ اليدـ

 :الخالقة الفوضى دعائـ

 :ىي أساسية دعائـ عدة عمى الخبلقة الفكضى نظرية تقكـ

                                                             

198ٌىسف ٌىسف ،أسشاس انثىساخ انؼشتٍح وانفىضى انخاللح ،ص         1  

 75صػ  51ينظر: مجدم كامؿ، حركب الجيؿ الرابع، ص  2

 75صػ  51ينظر: مجدم كامؿ، ـ.ف، ص  3
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 القائمة التكافقية الدكؿ في الحاد العرقي الشرخ بعث عمى تقكـ فيي :العرقي الصراع إطالؽ -1

 التدخؿ لجأ كقد، الحالة ىذه عف تعبر القبرصية كالمشكمة، العرقي تركيبيا بسبب التكازف عمى

 كعسكريا سياسيا سمخ حيث، الثانية الخميج حرب أعقاب في الدرس ىذا إلى العراؽ في األمريكي

 جنكب كفي، بغداد في العرب الحكاـ مع كعرقي تاريخي خبلؼ أساس عمى الببلد مف الكردم الشماؿ

 مسمـ شماؿ :لدكلتيف السكداف بتقسيـ ذلؾ تكج حتى، كالدينية العرقية االنفصاؿ نكازع تغذية تـ السكداف

 .(1)أغمبيتو في مسيحي إفريقي كجنكب أغمبيتو في عربي

 لمعكدة مجاؿ ال أف الناس يشعر بحيث األمني االختبلؿ أمد إطالة :األمني االستقرار ضرب -2

 التي المفخخة السيارات العممية ىذه عمى األمثمة أبرز كمف، الحرب قبؿ سائدة كانت التي الحالة إلى

 العراؽ في نشيده كما 1989ك 1975 بيف ما عاشيا التي الداخمية حربو إباف لبناف تضرب كانت

 االقتتالية المبنانية الحالة دركس استثمار أف يعني مما نقطة مف أكثر في المبناني السيناريك يشبو اليكـ

 تأكده بعد لكف المعبة مف تدريجيا ينسحب األمريكي فالطرؼ، العراقية البمبمة في كساؽ قدـ عمى جار

 كالفصائؿ الجديدة العراقية الحككمة أم المطاؼ نياية في الطرفيف سينيؾ دائـ اختبلؿ عمى ثباتيا مف

 سيطالبكف الطرفيف تحطـ كبعد األمريكييف خركج بعد العراقيكف بو سيطالب الذم فما عمييا المعترضة

 .(2)األمريكييف في المتمثمة الدكلية بالشرعية بساطة بكؿ

 رايس ككندكليزا كمنيـ مسؤكلييا كبار كردده، 2007 عاـ منذ األمريكية اإلدارة أدرجتو المصطمح ىذا

 شير في األمريكية بكست كاشنطف صحيفة مع  مقابمة في إليو أشارت حيث( آنذاؾ الخارجية كزيرة)

 تترؾ ال العالـ مف المنطقة ىذه بيا تمكج التي التفاعبلت إف ليا قيؿ عندما، 2007 عاـ مف أبريؿ

 تؤدم كلف، السمطة عمى اإلسبلمية الجماعات سيطرة أك الفكضى بيف لبلختيار سكل آخر مجاال

 كأف، مستقرا ليس الحالي الكضع إف: تقكؿ أف في  تتردد لـ، الديمقراطية انتصار إلى بالضركرة

                                                             

 .27الخبلقة، صرمزم المنياكم، الفكضى   1

 .28رمزم المنياكم، ـ.ف، ص  2
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 في تنتج ربما التي الخبلقة الفكضى نكع مف البداية في الديمقراطي التحكؿ عممية تفرزىا التي الفكضى

 .(1)حاليا المنطقة تعيشو مما أفضؿ كضعا النياية

 في حدث كما األنظمة لتغيير العسكرية القكة باستخداـ الخبلقة الفكضى نظرية أقطاب كينادم

 العربي لمعالـ الداخمي األمف تفجير في تسيـ التي بالقكة التيديد سياسة كتبني، كالعراؽ أفغانستاف

 الخبلقة الفكضى مصطمح أف كالحقيقة، الفكضى خمؽ في كتكظيفيا الطائفية المشاعر كتأجيج كتشجيع

، مؤقتة أمريكية مصمحة أصبحت الفكضى أف لدرجة المنطقة في الذريع األمريكي لمفشؿ تغطية ىك

 كالمقصكد، ىدامة دائما فيي، األشكاؿ مف شكؿ بأم، بناءة يكما تككف كلف يكما تكف لـ فالفكضى

 ىدامة كلكف المتحدة لمكاليات بناءة تككف كبذلؾ أمريكا مصمحة في تصب التي أم: ىنا بالبناءة

 األمريكي الرئيس إدارة دعمتيا التي الفكضى إشاعة سياسة مف اآلف العربية المنطقة كتعاني لمجميع

 طائفية كصراعات انقسامات مف خمفتو بما، الرابع الجيؿ حركب أدكات أحد، كثيرا بكش جكرج السابؽ

 يكـ بيف تنتيي أف يمكف ال الصراعات ىذه كأف خاصة، العربية الدكؿ معظـ عمى تسيطر كقكمية

 .(2)كليمة

 مثؿ العربية المنطقة لتقسيـ كضعت التي السابقة النظريات مف أفكارىـ النظرية ىذه كاضعك كيستمد

 حكـ تستطيع ال كدينية عرقية أقميات تجمع ىي العربية المنطقة أف ترل كالتي لكيس برنارد مشركع

دارة  عمى كاف لك حتى الديمقراطية كمبادئ المعرفي الكعي نشر كيجب ةمتخمف ىي لذلؾ شؤكنيا كا 

 فكضى عنو ينتج ما كىذا، بيـ اخاص اسياسي انظام عرؽ أك مذىب أك ديف كؿ أىؿ تشكيؿ حساب

 اسياسي انظام يكلد أف شأنو مف االستقرار كعدـ الفكضى ىذه خمؽ أف األمريكية اإلدارة كترل، (3)خبلقة

 االنفراد ىي العربية المنطقة في األمريكية الكاليات أىداؼ أىـ تبقى( بالصدمة العبلج) اديمقراطي

                                                             

 .75صػ  51مجدم كامؿ، حركب الجيؿ الرابع، ص  1

 ,75صػ  51، صـ.فمجدم كامؿ،   2

 .15بف المختار الشنقيطي، جذكر الصكر النمطية لممسمميف في العقؿ األمريكي، ص محمد  3
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 عمى كاف لك حتى المتحدة الكاليات بو تتقدـ أف يمكف ما كؿ لتكفير المنطقة في األمريكي بالتفكؽ

 .(1)خريطتو تشظية أك الفكضى انتشار أك المنطقة استقرار عدـ حساب

 مع خصكصا عالميا تتعامؿ أميركا كانت بعدما التطبيؽ في يةمالعم مساراتيا النظرية أخذت لقد

 العسكرية كالتدخبلت العسكرية االنقبلبات آلية كفؽ كالعسكرية اإلستراتيجية األىمية ذات المناطؽ

 التي تكاأليديكلكجيا كالسياسات األنظمة قياـ لمنع فييا الحيكية كمصالحيا أىدافيا لضماف، المباشرة

، كالبشرية كاالقتصادية العسكرية الناحية مف مكمفة اآلليات تمؾ كجدت أف كبعد، المصالح ىذه تعرقؿ

 عالميا المييمنة القكل اعتمادىا خبلؿ مف تككف النظريات مف عدد اعتماد األخيرة السنكات في ارتأت

 العسكرم التدخؿ دكف كمف، كأبسطيا الطرؽ كبأقصر التكاليؼ بأقؿ جديد عالمي لنظاـ كالمحققة
 .(2)الخبلقة الفكضى نظرية كمنيا، جانبيا مف المباشر

 صاغ مف أكؿ انتربرايز أيركا معيد في الباحث ليدف مايكؿ األمريكي االستراتيجي كالمفكر الخبير كيعد

 المناطؽ أىـ إلدارة المتحدة لمكاليات جديدة خطة كضع عندما، 2003 عاـ النظرية ىذه مفيكـ

، المنطقة ىذه في األميركية السياسة ارتباؾ الحظ أف بعد، األكسط الشرؽ كىي، العالـ في حساسية

 أفكار مف نظريتو في ليدف كينطمؽ، كالبناء كالتدمير كالبناء ضىفك ال منيا، مرادفة تسميات كأعطاىا

 تجاه األميركية كاالستراتيجيات القرارات في المتحكمة المسيطرة النخبة بيا تديف التي الفمسفة تعكس
، كالرجحاف األسبقية لو جعؿ أم الذىف يمميو مما أكثر الكاقع اعتماد كىي، بالخصكص األكسط العالـ

 معطياتو مع التعامؿ مف بد ال إنو ليقكؿ لو المحددة البيئة كتشخيص الكاقع قراءة بعد ليدف كينطمؽ

 .(3)كتطكراتو

 :اآلتية األسس عمى الخالقة الفوضى نظرية وتقوـ

                                                             

في المنطقة العربية )رسالة ماجستير(، جامعة  أحمد سميـ، دكر السياسة األمريكية في التحكالت الديمقراطية  1
 .2913الشرؽ األكسط، 

 .75صػ  51مجدم كامؿ، حركب الجيؿ الرابع، ص  2

 .135النزعة المركزية في الثكرات العربية المعكلمة، ص فتحي العفيفي، الحرب عمى الفكضى الخبلقة: ينظر:  3
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  .األكسط الشرؽ في الكامؿ التغيير -1

 .القديمة كالتقاليد األسس ىدـ بعد البناء إعادة -2

  .األكسط الشرؽ لدكؿ الشاممة كاالجتماعية كاالقتصادية السياسية اإلصبلحات  -3

 .الدكؿ ىذه في السياسي النظاـ بناء كتنظيـ بصياغة كاالكتفاء المباشر األميركي الجيد إبعاد -4

 اإلستراتيجية حقيقة تمثؿ فيي، ليدف صاغيا التي الخبلقة الفكضى نظرية محكر األسس ىذه تمثؿ

 شرؽ صياغة إعادة حكؿ أميركي مسؤكؿ مف أكثر بو صرح ما كىذا،  المنطقة في حاليا األمريكية
 األمف مستشارة ككذلؾ، االبف بكش جكرج السابؽ الرئيس كمنيـ، جديد عالمي كنظاـ جديد أكسط

 .(1)المصطمح أطمقت التي رايس ككندكليزا األميركي القكمي

 مف  النظرية ىذه مراحؿ تطبيؽ مأساة حاليا تعيش األكسط الشرؽ منطقة بمداف أف في شؾ كال

ثنية كقكمية طائفية داخمية صراعات  كفة رجحاف مف تعاني أنيا الدكؿ ىذه مميزات كمف، كعشائرية كا 

 أك طفيؼ تغيير أم فإف كبالتالي، السياسي النظاـ كفة عمى كالعشائرية كالطائفية القكمية االنتماءات

 دكامة في كالسياسية كاالجتماعية ةاالقتصادي بنيتيا يدخؿ، فييا القائـ السياسي بالنظاـ يمحؽ جذرم
 المنطقة دكؿ تعيشو ما مع متناغمة النظرية ىذه تنفيذ خطكات جاءت كبالتالي، كالفكضى االضطرابات

 :ةاآلتي النظرية تنفيذ خطكات كمف الكقائع ىذه مف

 كالعرقي الطائفي الشرخ بث عمى النظرية ىذه تقكـ حيث كالعرقي الطائفي الصراع إطبلؽ -1

 .العالـ دكؿ شعكب لتركيبة

 عشائرية بكالءات كاستبداليا الدكلة مؤسسات بضرب الخطكة ىذه كتتمثؿ العصبيات صراع  -2

 حيث، حاليا ليبيا منيا، المنطقة دكؿ مف عدد في األمريكية اإلدارة كتبنتو عميو عكفت ما كىذا، كحزبية

                                                             

 .229كالفكضى، صخميدة كعيسيس، الربيع العربي بيف الثكرة  ينظر:  1
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 حزبية بتكافقات الدكلة مؤسسات فيو استبدلت حيث العراؽ كذلؾ قبمية انتماءات الدكلة مؤسسات تحكـ

 .كقكمية طائفية صبغة ذات

 االستقرار عدـ حالة خمؽ أيضا النظرية ىذه منطمقات كمف، األمني االختبلؿ أمد إطالة -3

 أمد بإطالة كذلؾ، الدكؿ ىذه في النظاـ استبداؿ قبؿ األكضاع عميو كانت ما إلى كالبلعكدة كاليأس

 كالضغط اليأس مف حاؿ في المجتمع يجعؿ مما، كالدمار لمقتؿ الدمكم باألسمكب المصحكب الصراع

 العمميات األمثمة أبرز كمف، الفكضى تفشي مف يكلد الذم الجديد النظاـ يخمؽ ما كىك، النفسي

 المككنات لبعض الجماعية كاإلبادة كاالغتياالت كالعبكات المفخخة السيارات في المتمثمة المسمحة

 .(1)حاليا العراؽ يشيدىا التي التيجير كعمميات

 :جديد عالمي نظاـ

 صاغيا األكلى :رئيستيف مدرستيف مف نابعة أمريكية أيديكلكجيا عمى ترتكز األمريكية اإلستراتيجية إف

 تاريخي عالـ بيف ما العالـ فييا كيقسـ، األخير كاإلنساف التاريخ نياية عنكاف تحت فكككياما فرانسيس

 آخر كعالـ األمريكي الديمقراطي بالنمكذج يمتحؽ لـ الذم العالـ كىك، كالحركب االضطرابات في غارؽ

 دكف تحكؿ التي العكائؽ كمف، األمريكية الطريقة عمى اآلمف الميبرالي الديمقراطي التاريخي بعد ما

 صاغيا كالثانية، االجتماعية كالبنية كالديف القكمية عكامؿ فكككياما نظرية حسب الديمقراطية تطبيؽ

 العالـ في كاالنقسامات عاتاالنز  أف معتبرا الحضارات صراع (2)عنكاف تحت ىنتنجتكف صمكئيؿ

 كاإلسبلمية الغربية :كىي ثمانية إلى المتبقية العالمية الحضارة كيقسـ، كثقافيا حضاريا مصدرىا سيككف

 بيف تحدث سكؼ الدكلية النزاعات أف كاعتبر كاإلفريقية كالبلتينية كالسبلفية كاليابانية كالككنفكشيكسية

 خطكط ىي ستككف الحضارات بيف الفاصمة الخطكط أف ذلؾ مختمفة حضارات ليا كمجمكعات أمـ

 نظاـ بناء ضركرة عمى تتفقاف فإنيما النظريتيف بيف كالتباينات التناقضات كرغـ، المستقبؿ في المعارؾ

                                                             

 75صػ  51مجدم كامؿ، حركب الجيؿ الرابع، ص  1

 29رمزم المنياكم، الفكضى الخبلقة، ص   2
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 باعتبارىا اإلسبلمية الحضارة معاداة عمى متفقتاف أنيما كما، المتحدة الكاليات تقكده جديد عالمي

 التبعية إما :خياريف أماـ العالـ تضع ىذه اإلستراتيجية إف تاريخيا الغربية لمحضارة كقيميا ثقافيا نقيضا

مبراطكريتيا كجبركتيا لتفكقيا ما، كا   .(1)كالحركب كالصداـ كالخراب الفكضى كا 

                                                             

 29، صـ.فرمزم المنياكم،   1
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  الثالث المبحث

 والفكري واالجتماعي السياسي األمة واقع

    :األمة وانقساـ السياسة الحياة :األوؿ المطمب 

 فتداعت، كىدايتيا كتكجيييا البشرية قيادة في بيـ المنكط الدكر عف عامة كالمسممكف العرب تخمى

 تبرر كثيرة أفكار ظيرت حيث ، كضعؼ جمكد في كىـ يريد بما كؿ يظفر لكي كالشعكب األمـ عمييـ

 تمؾ كتعميـ نشر فيػ  الصحافة سيما الػ  اإلعبلـ كسائؿ كأسيمت الحكـ في الغربية الطرائؽ انتياج

 البعض نظر في أصبحت بؿ، عنيا المكافحيف صكت كخفت الشريعة غربة استحكمت حتى األفكار

 رفعتيا التي الشعارات كصخب كالتجديد اإلصبلح إلى الدعكة ضجيج كسط كالتأخر لمرجعية رمزا

 السياسية الحياة مف اإلسبلـ فانسحب، المتصارعة كاالشتراكية كاإلقميمية كالكطنية القكمية األحزاب

 مف انسحابو ذلؾ عمى كترتب، جديدة حكـ تجارب في السياسية كىيئاتو اإلسبلمي العالـ ليتخبط

 مف تدريجيا انسحب كما، المتصارعة كاالشتراكية الرأسمالية المبادئ كسيادة قتصاديةاال الحياة مياديف

 أصبحت كما تسير أيف إلى تدرم ال شاردة ذاتيا عف تبحث ضائعة األمة كغدت، االجتماعية الحياة

 كطكردكا كحكربكا الضجيج ىذا كسط اإلسبلـ دعاة أصكات كضاعت، الكضعية الفكرية لمتجارب حقبل

 حقيقة يفقيكف ال الذيف نفكس في باإلحباط الشعكر عنو نتج مما، (1)األساليب بمختمؼ عمييـ كضيؽ

 كقد، تعالى اهلل إلى السير فيضعؼ الطريؽ استطالة عنو نتج كما، خمقو فيػ  تعالىػ  اهلل كسنف الببلء

 المستقبؿ بأف بتبشيرىـ مكة في المضطيديف أصحابو يعزم صمى اهلل عميو كسمـ اهلل رسكؿ كاف

 يتممس اإلسبلمي العالـ أقطار مف كثير فأخذ بدأ العكسي العد كلكف، (2)لممتقيف العاقبة كبأف لئلسبلـ

 تحتاج بالصعاب مممكءة ىذه العكدة كرحمة، الضبلؿ في أشكاطا قطع أف بعد اإلسبلـ نحك طريقو

                                                             

 .236جميؿ المصرم، حاضر العالـ اإلسبلمي كقضاياه المعاصرة، ص  1

 .343محمد المقدـ، عمك اليمة، ص  2
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 عف كغربتيـ حياتيـ مياديف مختمؼ في المسمميف أصابت التي التغيرات لشدة كالدعاة الرجاؿ لعزائـ

 .(1)اإلسبلـ شريعة كعف اإلسبلـ

 في السياسية االستعمار آثار نمخص أف عمينايتكجب  اإلسبلـ لببلد السياسي الكاقع صكرة تتضحكلكي 

 في حممو كأفسدكا االستعمار مف التحرر سبيؿ في كاسعة خطكات المسممكف خطا فقد :اإلسبلمي العالـ

 كالقكقاز كالسكداف كليبيا كالمغرب كالجزائر كمصر كأندكنيسيا اليند ثكرات فاندلعت، الطكيؿ البقاء

 لقاء دكف كالحيمكلة آثاره إبقاء في المختمفة أساليبو إلى االستعمار فعمد اإلسبلمية إفريقيا كأقطار

 منيج عف انحرافا كأشد بؿ ىي كما االستعمار رحيؿ بعد المسمميف أكضاع فيثبت، ككحدتيـ المسمميف

 :(2)تركيا التي اآلثار ىذه كمف كشريعتو اإلسبلـ

سبانيا كىكلندا كركسيا كفرنسا بريطانيا بيف فمزقكه، اإلسبلمي العالـ المستعمركف اقتسـ -1  كا 

 .تركيا التي األقاليـ في بصماتو منيـ كؿ ترؾ كقد، كالبرتغاؿ

، كأريتريا، فمسطيف مثؿ المسمميف لغير كسممكىا اإلسبلمي العالـ مف أقساما المستعمركف انتزع -2

 السكفييتي االتحاد داخؿ الكاسعة اإلسبلمية األقطار مف ككثير كلبناف كقبرص، الغربي كالصكماؿ

 .الشرقية كأكركبا

 جيرانو مع مشكمة قطر لكؿ كأبقى المصطنعة الحدكد كأقاـ، اإلسبلمي العالـ االستعمار جزأ -3

، جيرانو مع الصكماؿ :لذلؾ األمثمة تعكزنا كلف بينيـ فيما كالتعاكف المسمميف بيف ليحكؿ رحيمو بعد

يراف العراؽ  .كالجزائر المغرب، كليبيا مصر، كتركيا سكريا، كا 

 كالثقافة العربية المغة كحارب اإلسبلـ ببلد في كعاداتو كتاريخو لغتو نشر عمى االستعمار عمؿ -4

 .المسمميف لقاء دكف كليحكؿ قطر لكؿ كالكطني اإلقميمي الطابع ليؤكد اإلسبلـ تاريخ كشكه، اإلسبلمية

                                                             

 .236قضاياه المعاصرة، صميؿ المصرم، حاضر العالـ اإلسبلمي ك ج  1

 .236ميؿ المصرم، ـ.ف، صج  2
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، كممثميو أعكانو أيدم في الكظائؼ فحصر المسمميف ببلد في الفاسد الحكـ نشر عمى عمؿ -5

، كالعرب الترؾ كبيف، كالمسمميف العرب بيف الفصؿ عمى فعممكا الكاحد البمد أبناء بيف الفرقة ركح كأشاع

، كالشيعة السنة أىؿ بيف كاستغمكىا الخبلفات كأثاركا، كمصر الشاـ ببلد في كالنصارل المسمميف كبيف

 في انصيارىا عدـ عمى كحرص، القبميات كجمد، البدكية المجتمعات االستعمار كجمد، كالبربر كالعرب

 كفرضيا كغذاىا الطائفية المشكمة كعمؽ، كالبادية كالمدف الريؼ بيف فرؽ بؿ، الكبرل المجتمعات

 سياسية أداة لتككف، اإلسبلـ ببلد كجميع كلبناف اليند في، اإلسبلـ ببلد في تخدمو التي الكجية ككجييا
، األجنبية لئلرساليات التبشير أبكاب كفتح، شاء كقتما الببلد شؤكف في كيتدخؿ، أغراضو ينفذ لو

 ما إلى باإلضافة مبشر ألؼ مئة يكجد كحدىا إفريقيا ففي، كالتمكيؿ الحركة حرية ليا كضمف كساندىا

 أقميات استيراد االستعمار كسيؿ، (1)ذلؾ كغير كصحؼ كمستكصفات كمؤسسات مدارس مف ليؤالء

 كيكنانييف لطييفام مف ةيبغر  أناسا كاستقدـ، العربي المشرؽ في كاألشكرييف األرمف مف غربية دينية

 .أخرل أقطار في كييكد

 اإلسبلمية الببلد تمزيؽ عمى عممت التي كاإللحادية كالطائفية كالكطنية القكمية األحزاب شجع -6
 الثكرات كسرؽ، إسبلمي قطر كؿ في الزعماء كاصطنع، مصالحو لتخدـ، لؤلجنبي ككالئيا بتناحرىا

 كجاءت، الكسائؿ بمختمؼ كحاربو الجياد مفيكـ كأبعد المسمميف مف كثير نفكس في الخكؼ كزرع

 كزارة بدأتو الذم النشاط كتعني األمـ لعبة سميت خطة فكضعت، االستعمار لترث ركسيا مع أمريكا

 ببلد عمى األمريكي النفكذ لبسط المناسبة المخططات كضع بغية كاشنطف في األمريكية الخارجية

 :مف المعنى يقترب كبذلؾ، المسمحة الحرب إلى المجكء بدؿ كالخداع السياسة طريؽ عف العالـ

 .(2)الباردة الحرب طريؽ عف العالـ في النفكذ مناطؽ عمى لمصراع السياسي التخطيط

 الخطر ىي اإلسبلمية الكحدة أف عممتنا الحرب إف" :ـ1938 عاـ البريطاني المستعمرات كزير يقكؿ

 إف، ....أيضا فرنسا بؿ، بذلؾ تمتـز التي ىي إنجمترا كليست، كنحاربو نحذره أف ينبغي الذم األعظـ

 السياسة ىذه تبقى أف كيجب، اإلسبلمي التضامف أك اإلسبلمية الكحدة منع إلى دائما تيدؼ سياساتنا
                                                             

 .13إحساف حقي، المسممكف أماـ التحدم العالمي، ص  1

 .6مايمز ككببلند، لعبة األمـ )تعريؼ المترجـ لمعبة األمـ(، ص ينظر:  2
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 القكميات نمك صكاب عمى ككنا شجعنا، أخرل إسبلمية كدكؿ كمصر كنيجيريا السكداف في إننا ، كذلؾ

 .(1)"اإلسبلمي التضامف أك اإلسبلمية الكحدة مف خطرا أقؿ فيي، المحمية

 عدد كأصبح، اإلسبلمي العالـ في الحكـ ميداف عف اإلسبلمية الشريعة إقصاء عف اآلثار ىذه كأسفرت

 المكصكؼ الثالث العالـ دكؿ مف تعد كجميعيا، كبيرا العثمانية الخبلفة سقكط بعد ظيرت التي دكلو

 عدا ىذا، ألبانيا ىي أكركبا في كاحدة كدكلة كأفريقيا آسيا قارتي في الدكؿ ىذه كتقع، كالتخمؼ بالضعؼ

 ال التي كالدكؿ، كغيرىا كالصيف فمسطيف في االحتبلؿ تحت ترزح تزاؿ ال التي، الكاسعة األقاليـ عف
 بالتبعية الحالية اإلسبلمية الدكؿ معظـ كتتصؼ، % 50 عمى تزيد أغمبية فييا المسممكف يشكؿ

 ألطماع كعرضة مستقرة غير أكضاعيا يجعؿ ما كىذا، كالفكر كاالقتصاد الحكـ مجاؿ في السياسية

 كالصييكنية الصميبية مف يكاجييا التي العنيفة التحديات مكاجية في بالعجز اتصؼ كما، الغربية الدكؿ

 .(2)اليندية القارة شبو في كاليندكسية، كأفريقيا العربية الببلد في

 :االجتماعية الحياة :الثاني المطمب

 ببلد في المستعمركف شرع حيث، االجتماعية الناحية عمى جميا كاف القاسية كمراحمو االستعمار أثر
 عمييـ ليسيؿ ثقافتيـ في ليـ متجانس جيؿ إنشاء إلى ترمي كانت التي خطتيـ تنفيذ في المسمميف

 يصادـ المسمميف حياة في جذرم انقبلب إحداث مف ذلؾ لبمكغ بد ال ككاف، معو كالتفاىـ بو االتصاؿ

 منياجيا عمى ربتيـ مف يد كعمى المستعمرة الجيكش بحراسة األساسية جممتو في اإلسبلمي المنياج

 .(3)الببلد أىؿ مف

 القرف في الديف عف الشارد الغربي بالمجتمع اإلسبلـ عف المنحرؼ اإلسبلمي المجتمع احتكاؾ بدأ

 اإلسبلمي العالـ عمى االجتماعي بتفكقو الغرب أحس األكلى المحظة كمنذ، الميبلدم عشر التاسع

 تسمح ال المغمكب إلى الغالب نظرة لكف، الغرب يفتقده ما الفضائؿ مف لديو كاف أنو شؾ ال الذم

                                                             

  .9/1/1938( في 22951371المركز العاـ لمكثائؽ في لندف، رقـ الكثيقة )  1

 .239حاضر العالـ اإلسبلمي كقضاياه المعاصرة، صجميؿ المصرم،   2

 .211، صـ.فجميؿ المصرم،   3
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 المجتمع أحس كبالمقابؿ، كرائيا مف كانت الحاقدة الصميبية كالركح سيما ال عادة الصحيحة بالرؤية

 تخمؼ سبب بأف القكؿ في (1)الغربيكف يتردد كلـ المرير النقص كاستشعر القاتؿ باالنبيار اإلسبلمي

 المجتمع مقكمات كتدمير اإلسبلمية القيـ لمياجمة مفتكحا الطريؽ كاف كىكذا، اإلسبلـ ىك المسمميف

 الذم المشاىد الغربي النمكذج ككاف، اإلسبلـ يمثؿ ال الذم المتخمؼ الكاقع ذلؾ مياجمة خبلؿ مف

 حتى الطرؽ بشتى األجنبي االحتبلؿ جيد كقد، ككضكحا قكة األمر يزيد الديف عف األخبلؽ فصؿ

 كؿ أكصاليا في تسرم فانطمقت، اإلسبلمية المجتمعات في األخبلقية األعراؼ مظمة تحطيـ مف تمكف

، الكافدة القكانيف تحمييا التي الشرعية درجة االحتبلؿ ظؿ في كصمت حتى األكركبية الحضارة مكبقات

 جكانبيا في كالمدنية التحضر ضركرات مف كالفساد االنحبلؿ أف المغمكبيف ركع في كدخؿ

 الديف نيج عف الناس فانحرؼ، الفردم السمكؾ في البداية في االنحبلؿ ىذا ظير كقد، (2)الصحيحة

 ثـ، ذلؾ كنحك كالربا كالقمار كالفجكر الخمكر عمى منيـ كثير فأقبؿ، الغربية الحياة مظاىر كاستيكتيـ

 .االنحبلؿ أنكاع مف ذلؾ كغير كالعقائد العبادات إىماؿ فتناكؿ الديف في التياكف دبيب دب

 كاستمالت، الضالة كالمذاىب الفمسفة مف ضركب الجك في كانتشرت العبادات أداء عف الناس فتكاسؿ

 مف ككثير لمسينما الشاغؿ الشغؿ اإلباحية كالنزعة الجنسية العبلقة كصارت الشباب كغير الشباب

 السيؿ عـٌ  ثـ األسرة ركابط كفسدت الشباب فانحرؼ، كالدخؿ الربح كفرة ابتغاء كالصحؼ المجبلت

 االجتماعي التغيير في مكجة اإلسبلمي العالـ فشيد، (3)كاالقتصادية االجتماعية الفضائؿ كانيارت كطـٌ 

 إبعاد أخرل كبعبارة، كأخبلقيا كثقافتيا عقيدتيا تغيير أم كمثميا األمة قيـ تغيير كىك: التغريب دعيت

 يد عمى اإلسبلمي العالـ في التغريب بدأ كقد، التقدـ أك التطكر أك المدنية سـبا دينيـ عف المسمميف

 أصبح الجديد األسمكب كفؽ كلكنو، رسالياتباإل أم كاالستشراقية التبشيرية ـكمؤسساتي المستعمريف

 الحكاـ بعض المخطط ىذا تنفيذ في يساندىـ، المستشرقيف تبلميذ مف أنفسيـ المسمميف أيدم عمى

 بؿ، البعيد باليدؼ اإلسبلمية األمة تحس ال حتى المدل بعيدة إستراتيجية خطة ىذا اتخذ كقد، العرب
                                                             

 .262صػ  259الكطنية في األدب المعاصر، ص االتجاىاتمحمد حسيف،  ينظر:  1

 .63عبد الستار فتح اهلل، الغزك الفكرم كالتيارات المعادية لئلسبلـ، ص  2

 .64، صـ.فعبد الستار فتح اهلل،   3
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 اإلعبلـ كسائؿ مستخدما كالتقدـ كالمدنية التطكر قناع تحت كالتقاليد عاداتالك  باألسمكب تحس قد

 .(1)بالديف المتمسكيف غير إلى المسندة المختمفة

 في عشر التاسع القرف في بدأ الذم، الغربي الزم كارتداء، المباس تغيير في رمزيا التأثير ىذا كانعكس

، أيضا الحككمة مف بأمر المدنييف المكظفيف قطاع في ذلؾ كاف ثـ، عسكرم بأمر الجيش صفكؼ

 كالمحاكاة العدكل طريؽ عف الرسمييف غير مف المدف أبناء مف المتعمميف بيف المباس عـ كأخيرا

 .(3)كالزم السبلح مع األكركبية األفكار استكردت كقد، (2)كالتقميد

 مف جيش ليا كالتخطيط باإلعداد يقكـ المسمميف بمشاعر الجديدة األفكار اصطداـ عدـ أجؿ كمف

 كعمـ النفس عمـ في كخبراء، كنكاحيو جكانبو جميع مف اإلسبلمي العالـ درسكا الذيف المبشريف

 كؿ مآربيـ سبيؿ في فاستغمكا، المختمفة كاإلحصاء المخابرات أجيزة عف فضبل، التاريخ كعمـ االجتماع

 ىمنح كؿ اإلسبلـ اليسمبك  كاألدب الثقافة كمف االجتماعية كالحياة كالسياسة كالطب العمـ مف كسيمة

 كقد .المرأة كتحرير كالقكمية العممانية شعارات تحمؿ أفكارىـ لتخرج (4)الحياة أسباب ككؿ صيةخشلم

 بيكتيـ المسمميف حصكف اقتحاـ مف المطمكب االجتماعي التغيير يحصؿ لكي البد أنو ىؤالء أدرؾ

 كقبؿ، االجتماعية األمراض كافة تنشأ كعنو االجتماعي التغيير مظاىر أىـ ألنو المرأة تحرير باسـ

، الصكرة لتتضح االجتماعية الناحية مف اإلسبلمي العالـ في االستعمار تركيا التي اآلثار نمخص ذلؾ

 االجتماعي كيانيـ كتحطيـ كتجييميـ كأفكارىـ المسمميف معنكيات إضعاؼ عمى االستعمار عمؿ فقد

 :بأف

 يستأثركف كاالحتكارييف اإلقطاعييف مف فئة كجكد أساسو طبقي نظاـ قياـ االستعمار شجع -1

 كفقر ذؿ في الناس كباقي، الكسطى العصكر في أكركبا في اإلقطاعي النظاـ غرار عمى، بالثركة

                                                             

 .213ص-212المصرم، حاضر العالـ اإلسبلمي كقضاياه المعاصرة، صجميؿ   1

 .49برنارد لكيس، الشرؽ كالغرب، ص  2

 .59برنارد لكيس، ـ.ف، ص  3

 .217عمر الفركخ كمصطفى الخالدم، التبشير كاالستعمار، ص   4
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 أدكات ككجد، تاريخيـ في المسممكف يعرفو لـ الذم الكبير الطبقي التفاكت أكجد آخر بمعنى، كجيؿ

 بدؿ عدائية المجتمع عبلقات فأصبحت المحتاجة كالفقيرة المتسمقة الغنية ػ كالفقيرة الغنيةػ  الطبقتيف مف

 .(1)اإلسبلمي المجتمع في كالتكافؿ كالتعاكف الحب

 بما الببلد إلى النزكح عمى األكركبييف شجع بأف، لؤلجانب خصبا مرتعا الببلد بعض جعؿ -2

، لخدمتيا كتسخرىـ غيرىا داتعببأف ليـ الحؽ  في اس  كاعتبرىـ، فييا كاالستيطاف، الييكد فييـ

 في حصؿ كما، ألغراضيا تسخرىـ اإلسبلمي المجتمع أفراد مف فتاتيا عمى تعيش طفيميات كبجانبيا

 .(2)أفريقيا كأقطار كالشيشاف كمكرك اإلسبلمية كاليند كأندكنيسيا الجزائر

: الناس فعمـ اإلسبلمية البمداف في السيئة االجتماعية كالعادات األمراض نشر عمى عمؿ -3

 مف كالجبف الخكؼ ركح بأساليبو فييـ كأشاع المسؤكلية تحمؿ كعدـ، بالنفس الثقة كفقداف، النفاؽ

 مثؿ كالتقدـ ةنيالمد مميزات أنيا زاعما مرذكلة عادات فييـ كنشر، الغير أعماؿ في كالتشكيؾ الحاكـ

 اعتبار عمى إسبلمي ىك ما بكؿ كاالستخفاؼ كالخبلعة كالسفكر كاإلباحية القمار كلعب الخمر تعاطي

 .(3)كتقدمي حديث انو اعتبار عمى أكركبي ىك ما بكؿ كالتباىي، كرجعي كباؿو  قديـ أنو

 كباإلرساليات ـ(1801-1798) مصر عمى بكنابرت نابميكف حممة منذ تنفذ السياـ بدأت كقد

، مصر كالي باشا عمي محمد زمف ذلؾ كؿ مف أىـ كانت أكركبا عمى االبتعاث حركة كلكف، األجنبية

 محرر) بمقب بعد مف اسمو اقترف الذم (4)أميف لقاسـ فاكتاب المكضكع ىذا في ظير ما أىـ ككاف

 .ـ1900 سنة كالثاني ـ1899 سنة األكؿ طبع ، الجديدة كالمرأة المرأة تحرير كىما( المرأة

                                                             

 .213جميؿ المصرم، حاضر العالـ اإلسبلمي كقضاياه المعاصرة، ص  1

 .214، صـ.فجميؿ المصرم،   2

 .214، صـ.فجميؿ المصرم،   3

قاسـ أميف نشأ في أسرة تركية مصرية، اتصؼ بالذكاء كحصؿ عمى ليسانس الحقكؽ الفرنسية مف القاىرة، كىك   4
في العشريف مف عمره، فتمقفو الفرنسيكف كابتعثكه إلى فرنسا، فعاد إلى مصر بفكر جديد كعقؿ جديد ككجية 

 .(215العالـ اإلسبلمي، صجديدة )جميؿ المصرم، حاضر 
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 الحسيني عائمتي بيف كالخالؼ سياسيا أثرىا انعكس والتي القبمية الصراعات
 :والنشاشيبي

 كفقا أساسيف فريقيف أك حزبيف إلى الماضي في السكاء عمى كالمسيحيكف المسممكف الفمسطينيكف انقسـ
 الحدة مف بمغت كقد، القدس متصرفية في خاصة كبصكرة العصبية ىذه كانتشرت، العشائرية لجذكرىـ

ف، كاليمني القيسي الفريقيف بيف قبمية حركب نشكب إلى أدت، خطيرة درجة الغابرة القركف في  المدف كا 
، عاـ بشكؿ قيسيا كاف الذم الخميؿ قضاء باستثناء، كيمف قيس إلى منقسمة كانت الفمسطينية كالقرل

 عائمة باستثناء كالنشاشبييف كالحسينييف اليمنية زعامة الكبيرة عائبلتيا في تركزت فقد القدس أما
 في القدس في الكطنية الحركة قيادة عمى التنافس نعتبر أف الممكف كمف، (1)قيسية كانت التي الخالدم
 إال، األساس ىذا عمى اخرل جية مف الحسيني كعائمة جية مف الخالدم عائمة بيف عشر التاسع القرف
 بالعثمانييف صبلتيا تكثؽ كأخذت، ليما كمنافسة النشاشيبي عائمة ظيرت العشريف القرف بداية في أنو

 فقد، السابقتيف األسرتيف مع المساكاة قدـ عمى تقؼ جعميا، ميمة إدارية مناصب أفرادىا بعض فاحتؿ
 الميندسيف رئيس تكلى كما، القدس عف العثماني المبعكثاف مجمس في عضكا النشاشيبي راغب انتخب

 تفقد أف خشيت التي األسرة ىذه لدل الذعر مف حالة نشأت العثماني الحكـ انيار كلما، القدس لكاء في
 كأقاـ مكانتيا لتعزيز الجديد الكضع الحسيني أسرة انتيزت بينما البريطاني االنتداب ظؿ في نفكذىا
 .(2)البريطانية العسكرية اإلدارة مع جيدة عبلقات المثقؼ شبابيا

 كالتعاكف البريطاني االحتبلؿ سمطات رضا كسب عمى األمر أكؿ األسرتيف بيف التنافس بدأ ىنا كمف
 يمكف ال تقدـ ما عمى كبناء، الدينية كمؤسساتيا الببلد إدارة في اليامة المناصب تبكء في طمعا، معيا

 زعامات ألف كذلؾ ، اليمنية القيسية لمصراعات امتداد ىك اتيالعشرين في العائمية الصراعات اعتبار
 جيكد كلكف الحزبية النزعة ىذه إلثارة األعداء مف محاكالت ىناؾ كانت أنو إال، يمنية النزاع طرفي

 .(3)الرياح أدراج ذىبت السبيؿ ىذا في األعداء

                                                             

  .226الغكرم، فمسطيف عبر ستيف عاما، ص إميؿ  1

 .26عمي المحافظة، الككابح االجتماعية لمحركة الكطنية، ص  2

 .88، ص1934ػ  1918معتصـ الناصر، الحياة السياسية العربية في القدس   3
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 نجاحيا عمى ساعد كمما، االنقساـ لتكريس كبيرة جيكدا البريطانية كالحككمة الصييكنية الحركة بذلت
 كفقداف كاالنقساـ الضعؼ عكامؿ مف داخميا في تعاني كانت، نفسيا الفمسطينية الكطنية الحركة أف

 تقاليد القدس في إسبلمية أسرة لكؿ" :بقكلو الفترة تمؾ في المسمميف كصؼ حيث، السياسية الثقافة
 تقاليده مراع كىك إال خطكة يخطك أك كممة الكاحد يقكؿ ال، جد عف أبا يتكارثكنيا طباعيا في مرككنة

 ينتخب أف أحدا كمفت فإذا، نفكذ كؿ قبؿ أسرتو كنفكذ مصمحة كؿ قبؿ أسرتو كمصمحة، شيء كؿ قبؿ
 كبير انتخب، ذلؾ غير أك كطنية جمعية أك معارؼ ىيئة أك بمدم مجمس أك نيابي لمجمس عضكا
 أك عمما أكسع أك أخبلقا أرقى أك كطنية أصدؽ ىك مف اسألو، ال أـ لذلؾ يصمح كاف سكاء، أسرتو
 تمؾ أفراد أحد فيو يككف ال حزب أك ىيئة أك جمعية ككؿ، عمو ابف أك أخاه أك أباه ذكر رأيا أصح
 أحدىـ عند صحيحا الرأم يككف ال خير فيو كاف كلك، مقاكمتو كحاكلت عميو األسرة تمؾ انقمبت األسرة

 تشكيؿ في دكر لو كاف العائمي التعصب كىذا، (1)أسرتو أفراد أحد أك الرأم صاحب ىك كاف إذا إال
 .الكطنية الحركة في كالتحالفات السياسية الخارطة

 مف كأيديكلكجية تكتيكية كاعتبارات، ناحية مف نفعية دكافع النشاشيبي لمعسكر المساكمة لممكاقؼ كاف
 مع كالمساكمة التسكية سياسة انتياج أف عمى حساباتو قامت، النفعية الناحية فمف، ثانية ناحية

 إنيائو إلى يؤد لـ إذا، ليا كالمنافسة سيطرةالم الحسينية نفكذ اضعاؼ إلى يؤدم سكؼ، بريطانيا
 عمى، الحسينييف جذكر مثؿ عميقة تكف لـ السياسية النشاشيبييف جذكر أف إلى باإلضافة، كاستئصالو

 تكفرت التي االقتصادية المكارد ليـ تتكفر لـ أنو إال الكبرل العائبلت عمى بقكة ظيكرىـ مف الرغـ
 كانكا حمفاءىـ أف كما، فمسطيف في األرض تممؾ التي الكبرل العائبلت بيف مف يككنكا كلـ، لمحسينييف
 ىك كما تقميديا ليـ مكاليف السياسيكف حمفاؤىـ يكف لـ آخر بمعنى، الحسينييف مف نفركا كأفرادا عائبلت
 الصعيد كعمى، (2)القدس في العميقة الجذكر ذكم الحسينييف تتبع كانت التي العائبلت مع الحاؿ

 يككف سكؼ كاالنتداب الصييكنية ضد العربي الكفاح أف النشاشيبي المعسكر تقدير في كاف التكتيكي
 يتجزأ ال جزءا نفسيا اعتبرت المعارضة أف سيما كال، االنتداب إطار في جرل إذا فعالية كأقكل أجدل

                                                             

 .172خميؿ السكاكيني، كذا أنا يا دنيا، ص  1

 .85، ص1939-1919الصراع السياسي داخؿ الحركة الكطنية الفمسطينية مناكيؿ حساسياف،   2
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)السياسي الفمسطيني النشاشيبي راغب أف األذىاف عف يغيب الأ كيجب، الفمسطينية الكطنية ركةالح مف
 .(1)القدس إلى عكدتو قبؿ سكريا عمكـ مؤتمر في عضكا ـ1919 عاـ في كاف ـ(1951المتكفى سنة

 إقالة البريطانية السمطات قررت حينما جديدا منحى كالنشاشيبية الحسينية األسرتيف بيف التنافس اتخذ

 في ألقاىا التي الخطبة بسبب ـ1920 نيساف في القدس بمدية رئاسة مف الحسينية األسرة زعيـ

 إقرار في كلمعارضتو، نفسو الشير مف الرابع في السبلـ عميو مكسى النبي مكسـ بمناسبة المتظاىريف

)أحد رجاالت السياسة في فمسطيف ك  كاظـ مكسى كاف، (2)البمدية في رسمية كمغة العبرية المغة

 كلكف، البمدية رئاسة قبكؿ عمى يجرؤ مف المقادسة الزعماء بيف ليس أنو يعتقدـ ( 1934المتكفى سنة 

 لعائمة الرئيس المنافس عائمتو جعؿ عمى يعمؿ الذمػ  النشاشيبية األسرة زعيـ النشاشيبي راغب قبكؿ

 .(3)كانصارىا الحسينية األسرة كغضب حنؽ آثار بياػ  الحسيني

 الثالث الفمسطيني العربي المؤتمر اختاره فقد الفمسطينية الكطنية لمحركة زعيما كاظـ أصبح يكمئذ كمنذ

 أسرة لمكقؼ معارضا مكقفا النشاشيبي أسرة كاتخذت، عنو انبثقت التي التنفيذية لمجنة كرئيسا لو رئيسا
 أصبح بحيث، العربية التنفيذية المجنة عف النشاشيبييف إبعاد في الحسينيكف كنجح، الحسيني

 ىك النشاشيبي عائمة مف اآلخر األبرز العضك كاف بالمقابؿ، التمثيؿ مف نكع أم دكف النشاشيبيكف

 امرتبط شرطة ضابط كاف ألنو، شديد جدؿ مكضع كاف كقد، (4)القدس لحاكـ مساعدا عيف الذم فخرم

 مما، (5)صييكنية بشخصيات كثيقة اتصاالت لو كانت كما السامي المندكب، صمكئيؿ ىربرت بالسير

 إال، النشاشيبي فخرم بطرد قرار خاذالت مشترؾ اجتماع عقد إلى األدبي كالمنتدل العربي النادم دفع

                                                             

 .85، ص-1919 الفمسطينية الكطنية الحركة داخؿ السياسي الصراعمناكيؿ حساسياف،   1

 .45ناجي عمكش، المقاكمة العربية في فمسطيف، ص  2

 .122صػ  121بياف نكييض الحكت، القيادات كالمؤسسات، ص ينظر:  3

 .27فظة، الككابح االجتماعية لمحركة الكطنية الفمسطينية، صعمي محا  4

 .84، صـ.سمناكيؿ حساسياف،   5
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 األسرتيف بيف كالتناحر التنافس اشتد ىنا كمف، (1)فقط منو كمحترسيف حذريف يككنكا أف قرركا أنيـ

 .(2)كميا فمسطيف شمؿ حتى كالتناحر التنافس ىذا نطاؽ كاتسع، البريطانية السمطات مف بتحريض

 تجاه النشاشيبية السياسة خط عمى التأكيد في، الجديد القدس بمدية رئيس النشاشيبي راغب يتردد لـ

 المقدسة المدينة بأف" بمخاطبتو السامي المندكبب رحب حينما، ـ1920 عاـ حزيراف 30 يكـ بريطانيا

 أعظـ العظمى بريطانيا ممؾ الجبللة صاحب قبؿ مف المكفد السامي المندكب أييا بفخامتكـ ترحب

 طريؽ ليـ كلتصنع لسكانيا السعادة كلتجمب، الببلد ىذه إدارة في جبللتو عف لتنكب، األرض ممكؾ
 أـ البريطانية األمة غاية كىذه، تفريؽ أك تمييز دكف بينيـ العدالة ميزاف عمى كلتحافظ، كالفبلح التقدـ

 في فمسطيف عمى المندكب السامي  تنصيب حفؿ في المشاركةب يتردد لـ كما .(3)"كالسبلـ الحرية

 إضراب إلى الحسينية األسرة بقيادة كالمسيحية اإلسبلمية الجمعيات معظـ دعت حيف، ـ11/9/1922

لى، اليكـ ذلؾ في الببلد في عاـ  شخصية كعشركف ثماف قبمت بينما، الحفؿ حضكر عف االمتناع كا 

 ىذه سمعة مف رفع مما المذككر الحفؿ يحضر لـ الحسيني آؿ مف أحدا أف كيبلحظ،  حضكره عربية

 .(4)الكطنية الحركة في االنشقاؽ كعمؽ كمنزلتيا الببلد في األسرة

ـ في 1975)المتكفى سنة  القدس لمدينة مفتيا الحسيني أميف اجالح انتخاب بعد تعقيدا األمكر ازدادت

 بيف تكازف إيجاد أراد الذم السامي المندكب كتدخؿ مبلبسات مف رافقيا كما ـ1921 عاـ لبناف (

 رئاسة كانت كلما، السياسية السيطرة عمى لممحافظة ركرتياضب مفآ سياسة كىي العشائرية المصالح

 كىي كظيفة أىـ ثاني يشغؿ أف الحسينييف ألحد البريطانيكف أراد فقد النشاشبييف أيدم في البمدية

 كالنشاشيبية الحسينية صارت أف يمبث لـ حيث، فعبل كقع كما، العرب إلشغاؿ كذلؾ، المفتي منصب

  .(5)مشاغميـ مف كمشغمة بينيـ التنافس مظاىر مف كمظيرا األسرتيف مف كؿ ألنصار حزبيا عمما

                                                             

 .99، ص1934-1918معتصـ الناصر، الحياة السياسية العربية في القدس   1

 .223عمي محافظة، الفكر السياسي، ص  2

 .39، صـ.فعمي محافظة،   3

 .292عبد الكىاب الكيالي، تاريخ فمسطيف الحديث،   4

  .52صػ  51/ص3محمد عزة دركزة، الحركة العربية،  ينظر:  5
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 التشريعي المجمس انتخاب إلى كدعت، الكطنية الحركة في االنقساـ حالة البريطانية السمطات استغمت
 الدعكة ىذه أف إال، (1)1922 أيمكؿ أكائؿ في الصادر فمسطيف دستكر مف ةعشر  السابعة لممادة تطبيقا
، كجكدىا عمى الشرعية إضفاء منو بريطانيا ىدؼ ألف مقاكمتو عمى المفتي كعمؿ، عاـ برفض جكبيت
 مكضكعا كأصبح، التشريعي المجمس انتخابات ضد كبيرة حممة األعمى اإلسبلمي المجمس كشف

 إلى التنفيذية المجنة دعت كما، (2)ديني كاجب مقاطعتيا أف عمى التأكيد ؿخبل مف المساجد لخطب
 سياسة لتنفيذ سيقاـ الجديد المجمس ألف، الخامس المؤتمر بقرار عمبل المجمس ىذا انتخابات مقاطعة
 برلماف عف منبثقة تشريعية سمطة إلقامة كطمكحيا يتعارض أمرا فيو رأت كما، الييكدم القكمي الكطف
 .(3)منتخب

 حدة كسر في الحككمة كفشمت، التشريعي المجمس انتخاب خطكة إفشاؿ كتـ المقاطعة نجحت كقد

 1923 أيار 29 في استشارم مجمس تأسيس عمى صمكئيؿ ىربرت فعمؿ، نتخاباتلبل المعارضة

 كقد، (4)الكطني الخط عمى كالخارجيف الحككمة مع المتعاكنيف التقميدييف الزعماء مف طائفة خمؽ بيدؼ

 المجمس قبكؿ  كمصالح لمنافع كتحقيقا السمطة عمى زحفا ترل كانت التي المعارضة في ضالتو كجد

 نجميزاال كجد المجمس مشركع فشؿ كحيف، ةكالصييكني اإلنجميزية السمطات مع كالتعاكف، التشريعي

 كيمثؿ، السامي المندكب يعينو مجمس في معينيف أعضاء يصبحكا أف يرفضكف مف ىؤالء بيف مف

 .(5) ىاءككجيا فمسطيف عائبلت ىؤالء

 العمؿ ذاى أف مف الحككمة كحذرت، الجديد االستشارم المجمس مشركع العربية التنفيذية المجنة رفضت

 ال المجمس ىذا أف إلى كأشارت، كحدىا الحككمة تتحمميا أف يجب كخيمة نتائج كراءه سيجر المجحؼ

                                                             

 .85محمد عبد الرؤكؼ سميـ، محاكالت تككيف، ص  1

 .444عمي سعكد عطية، الزعامة السياسية، ص  2

، 1988، سنة 189مجمة شؤكف فمسطينية، العدد  بيب، المجنة الفمسطينية في عيد االنتداب البريطاني:شسميح   3
 .9ص

 .85مد عبد الرؤكؼ سميـ، محاكالت تككيف المجمس التشريعي، صمح  4

 .55ناجي عمكش، المقاكمة العربية، ص  5
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 كفي، (1)أعمالو عف مسؤكلة تككف كلف مقرراتو مف بشيء ترتبط لف الببلد كأف أعدائو غير أحدا يمثؿ

 رفض عمى لحمميـ لممجمس المرشحيف عمى الضغط التنفيذية المجنة مارست ـ1923 أيار شير

 كالبككات الباشاكات طبقة بأنيـ فمسطيف صحيفة كصفتيـ حيث قكيا شعبيا ضغطا كاجيكا كما، التعييف

 استقالتيـ تقديـل منيـ سبعة اضطر الضغط ىذا كنتيجة، (2)كاليزيمة التردد طبقة كىي كالخكاجا كالشيكخ

 متفش كبذلؾ، (3)الباقكف العرب األعضاء تبعيـ ثـ كمف، ـ1923 عاـ حزيراف مف عشر الثالث في

 .الفمسطينية الداخمية التناقضات الستغبلؿ البريطانية المحاكالت

 الحسينييف كاتياـ المفتي لمياجمة فرصة أية المعارضة تفكت فمـ ذلؾ بعد المعارضة حدة تصاعدت
 األمكاؿ باستخداـ المعارضة اتيمتو حيث، (4)حيث كالكا لممفتي اإلتيامات البريطانييف مع بالتعاكف
 اإلسبلمي المجمس أعضاء كانتقدكا سياسي كزعيـ السمطة في نفسو كتثبيت، الشخصية مكانتو لتعزيز
 مف مختمطة بمدية رئيس النشاشيبي راغب كاف المقابؿ في، (5)عالية ركاتب عمى حصكليـ بسبب
 الحسينيكف استغؿ كلذا حتبلؿاال سمطات كمع الييكد مع كيتعاكف يتعامؿ أف عميو ككاف كالييكد العرب
 مرآة صحيفة دفع مما، (6)نفسو الكقت في نجميزكاإل الييكد دفييا بأنو الناس بيف كأشاعكا القضية ىذه

 بعض في اتيامات مف لو تعرض ما أماـ النشاشيبي راغب عف الدفاع المعارضة باسـ الناطقة الشرؽ
 أف أميف الحاج طالبت عنو دفاعيا كفي كمشاغب مارؽ كأنو الصييكنية بالعمالة الصحفية المقاالت
 .(7)الشعب صفكؼ لتكحيد منصبو مف يستقيؿ

 كزير زيارة أثناء في العامة السياسية الحركة مف كجزء نفسيا تفرض أف المعارضة استطاعت
 أف أصرت كما، يقابمو الذم الكفد في تمثؿ بأف طالبت عندما، ـ1925 نيساف في أميرم المستعمرات

                                                             

نية، د، الجامعة األر األردف( دكتكراه)رسالة 1948ػ1929مشاريع التسكية لمقضية الفمسطينية  مركاف جرار،  1
 .)غير منشكرة( 41، ص1997

 .93، ص1934-1918في القدس  معتصـ الناصر، الحياة السياسية العربية  2

 .93معتصـ الناصر، ـ.ف، ص  3

 .76، ص1939-1919مناكيؿ حساسياف،  الصراع السياسي داخؿ الحركة الكطنية الفمسطينية   4

 .24/9/1924، 346صحيفة مرآة الشرؽ، القدس، العدد   5
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 فييا حاكؿ سنكات ثبلث الفئتيف بيف الصراع كاستمر، أرادت ما ليا فكاف، الكفد باسـ منيا كاحد كمـيت
 المجمس بكجو الكقكؼ في ىؤالء نجح بينما، ينجحكا لـ أنيـ إال المعارضيف استبعاد المجمسيكف
 فشؿ مف الرغـ كعمى، (1)1926 سنة المجمس عمى االنتخابات فرض في كنجحكا األعمى اإلسبلمي
 .(2) المجمس في ليا عضكيف فرض استطاعت أنيا إال المجمس عف الحسينييف إبعاد في المعارضة

 كاقعية كالمجبلت الصحؼ بعض مثمت فقد االنتداب فترة في صعبا كضعا الفمسطينية الصحافة عاشت

 الحسينييف بيف الخبلؼ قضايا طرح عمى تساعد كسيمة ؿيكتشك، يفطفمس في الحزبي االنقساـ

 ككانت، الكطنية الحركة صفكؼ كتصديع الخبلؼ شقة تعميؽ في بارز دكر لو كاف مما بيفبكالنشاش

 منيـ عدد استقبلؿ مع بييفبلمنشاش أك لمحسينييف مؤيدة إما الفترة ىذه في السياسية الصحؼ معظـ
 ـ1927 العربية الجامعة كانت كقد ـ1921 كالصباح ـ1920 األقصى المجمسييف صحؼ كأىـ

 ،ـ1919 كفمسطيف ،ـ1919 الشرؽ مرآة فيي المعارضة صحؼ أىـ أما، لممجمسييف الرسمية الجريدة

 .(3)ـ1919 كالنفير ،ـ1925 المستقيـ كالصراط ،ـ1920 الشريؼ كالقدس

 الحسيني كاظـ نجح كفعبل السابع المؤتمر عشية كالمعارضة المجمسيف بيف التكفيؽ محاكالت نشطت
 المصالحة كتمت، ـ1927 حزيراف مف السادس في بيتو في كالمعارضيف المجمسيف ءزعما بدعكة

 فازت حيث، المكاسب مف بالعديد منو المعارضة خرجت الذم السابع المؤتمر دخكؿ عمى كاالتفاؽ
 ليحقؽ يكف لـ اإلنجاز ىذا أف إال، (4)كاحد سكرتير كمركز الرئيس نائب كبمنصبي المقاعد بنصؼ

 في المعارضة فشمت كما التقميدم نفكذىا تفقد أخذت التنفيذية المجنة ألف أفضؿ ظركفا لممعارضة
 دفع مما (5)ذلؾ في مساعدتيا باستطاعتيـ كاف الذم المجنة في المستقميف األعضاء تأييد كسب

 قدمت حيث، اإلسبلمي كالمجمس الحسيني أميف الحاج إضعاؼ عمى لمعمؿ العكدة إلى المعارضة

                                                             

 .194بياف نكييض الحكت، القيادات كالسياسة، ص  1
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 إدارة في المجمس لتصرؼ متعددة نكاح مف تشكك البريطانية لمسمطات عديدة التماسات المعارضة
 المجمس إلى اسمو بتغيير كالمطالبة لممجمس االنتخابي النظاـ بتعديؿ بةطالكالم، المسمميف شؤكف
 يككف كأف، سنكات تسع مف بدال سنكات ثبلث لمدة االنتخابية الدكرة تككف كأف، األكقاؼ إلدارة األعمى
 عمى المعارضة أجبرت ـ1929 عاـ البراؽ ىبة أف إال، (1)عميو ىك مما تمثيبل أكثر المجمس
لى المفتي إلى االنضماـ  فبذلت، يؤيدكنيا الناس ألف الييئة أعماؿ كتأييد األعمى اإلسبلمي المجمس كا 

 15 بتاريخ البريطانية التايمز صحيفة إلى رسالة كجيت فمثبل، الكطنية الحركة لتكحيد كبيرة جيكدا
 تأكيدىا في الرسالة ىذه أىمية كتكمف، كالمفتي النشاشيبي راغب تكقيع تحمؿ، ـ1929 الثاني تشريف
 .(2)الكطني الحركة في السياسية الفئات جميعب تحظى الشعبية الحركة ىذه أف عمى

 ـ1932 عاـ في األعمى اإلسبلمي المجمس لرئاسة انتخابات إجراء بضركرة تطالب المعارضة عادت
 لكف، األعضاء لكظائؼ بالنسبة الحاؿ ىك كما سنكات أربعب اإلسبلمي المجمس رئاسة مدة تحدد كأف

 السامي لممندكب تقرير في كرد ما كىذا المعارضة أىمية عدـ تدرؾ كانت البريطانية السمطات
 معارضي) الشكاكم مقدمي ىؤالء إف" :بقكلو ـ1932 أيمكؿ 24 في المستعمرات كزير إلى( كاكيكب)

 في رغبتيا أف إال، (3)"الكطف في محترميف ليسكا منيـ كثيرا أف حتى ىاميف رجاال ليسكا( أميف الحاج
 المجمس في جدد أعضاء لتعييف جديدة انتخابات إجراء لتقرير دفعيا الحسيني أميف الحاج إضعاؼ

 .(4)نيائيا ألغيت ثـ تأجمت أنيا إال ذلؾ عمى كالنشاشيبيكف الحسينيكف الطرفاف كافؽ كقد

 كبناء، ـ1933 آذار 26 في يافا في عقد الذم الكطني المؤتمر في لممعارضة األخيرة المحاكلة كانت

 الحككمية مناصبيـ عف الكطنية الحركة دةاق بتخمي البلتعاكف سياسة أقر االستقبلؿ حزب اقتراح عمى

 راغب رأسيـ كعمى لبلستقالة استعدادىـ إبداء عمى البمديات رؤساء عر كسا، السياسي لمعمؿ كالتفرغ

 كبيف المنصة اعتمى أف إال اإلسبلمي المجمس رئيس الحسيني أميف الحاج مف كاف فما، النشاشيبي
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 مف ىك تقاؿاس إذا سيتكالىا فعم كتساءؿ، لو التابعة كاأليتاـ ؼاألكقا كدكائر كالمحاكـ المجمس أىمية

 استعمارية دسيسة ينفذكف بأنيـك   الحككمة مع بعدـ التعاكف باالستقالة المطالبيف كاتيـ، منصبو

 .(1)بيا كتمسكو مناصبو في بقائو عف كأعمف اإلسبلمية المؤسسات عمى صييكنية كمؤامرة

 تعاني كانت التي الضعؼ حالة بسبب بالفشؿ أميف الحاج إلسقاط المعارضيف محاكالت كؿ باءت

 لسياسة مناىضتيا سكل يجمعيا ال كحيث مشتركةال األىداؼ كغياب لتجزئتيا نتيجة المعارضة منيا

 مف المجمسييف بمحاربة اىتماما أكثر الثبلثينات مطمع في بدت حتى، أميف الحاج كزعامة الحسينييف

 النيج دعكة المعارضة أضعؼ كمما، كالصييكني البريطاني الحقيقي العدك بمحاربة اىتماميا

 بالبريطانييف الثقة بإمكانية تقكؿ ككأنيا تبدك جعميا الذم األمر، البريطانييف مكاجية في الدبمكماسي

 الجماىير نفكر في األكثر لو كاف مما الصياينة مع المشبكىة كعبلقاتيا تمكيميا ضعؼ إلى باإلضافة

 .(2)منيا

 انضمت المقدسية العائبلت مف مجمكعة أف إال النشاشيبي لعائمة مرادفا المعارضة مصطمح أصبح

 الشيخ بزعامة كانت مثبل الخالدم فعائمة، أميف الحاج معارضة في أسبابيا عائمة لكؿ ككانت، إلييا

 القدس مفتي الختيار ـ1921 عاـ جرت التي االنتخابات في الثانية المرتبة ناؿ الذم، الخالدم خميؿ

 لمحكمة رئيسا بكصفو الحسيني كماؿ بكفاة المركز شغر عندما، المفتي بأعماؿ القائـ منصب كشغؿ

، لمجدؿ المثير التعييف أميف الحاج تسمـ عندما المفتي مياـ يمارس كاف فإنو كلذا، الشرعية االستئناؼ

 مف اهلل جار عائمة تصبح أف مستغربا يكف كلـ، نفسو ىك المنصب يشغؿ أف يجب أنو يرل ككاف

 دعـ عمى حصكلو ثرإ فتاءاإل لمنصب الترشيح مف باالنسحاب اهلل جار الشيخ أجبر أف بعد المعارضة

 افتراض عمى حكزتيا في داكد الممؾ قبر مفاتيح تظؿ أف ترل فكانت الدجاني عائمة أما، (3)النشاشيبييف

 يبدك ككما، األعمى اإلسبلمي المجمس تأسيس بعد تسميمو رفضكا لذا، داكد الممؾ إلى تعكد جذكرىا أف
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 بكصفو سيطرتو تحت القبر يككف أف عمى اإلسبلمي المجمس إصرار بعد المعارضة إلى انضمكا أنيـ

 .(1)فمسطيف في العميا اإلسبلمية السمطة

 ميكليا بسبب المعارضة نحك انجذب فبعضيـ الصراعات ىذه عف معزؿ في المسيحيكف يكف لـ

 في رفيعة مناصب شغؿ ممف ىؤالء بعض ككاف، المجمسييف لمنافسييا الديني كاالرتباط العممانية

 لممجمس رئيسا الحسيني أميف الحاج كجكد مع الطمأنينة بعدـ كشعر، السابقة العثمانية اإلدارة

 فئة المسيحيكف ككف فقد المعارضة إلى لبلنضماـ دعتيـ التي األسباب كانت كميما األعمى اإلسبلمي

 مساعدة أكبر فإف كىكذا (2)العربية التنفيذية المجنة رئيس نائبمنيـ  نفكذ ذكم شخاصاأ ضمت كبيرة

 حيث، الصحافة عمى سيطرتيـ خبلؿ مف العامة العبلقات مجاؿ في لممعارضة المسيحيكف قدميا

 حيث ، الشرؽ مرآة كجريدة ، فمسطيف كجريدة ، الكرمؿ ىي، الببلد في الرئيسية الثبلث الصحؼ كانت

 .(3)معارضةمل مؤيدة جميعيا كانت

 :الفكرية حياةال :الثالث المطمب

 االضطبلع يحسف السياسية كأىميتو الجغرافي مكقعو كحسف بخصائصو العربي العالـ أف الغرب أدرؾ

 تمسؾ إذا، عمييا كينتصر أكركبا كيزاحـ اإلسبلمي العالـ زعامة يتقمد أف كيستطيع، اإلسبلـ برسالة

 :منيا ىدامة فكرية دعكات العرب كاجو لذلؾ، اإلسبلـ برسالة

 ىذا ترجـ كقد، تمييز كال كعي دكف حضارتو كأخذ :الغرب أحضاف في االرتماء إلى الدعوة -1

، العثمانية الخبلفة زكاؿ بعد ، األمة قيادة في األكلى الصفكؼ إلى تقدمكا الذيف مف كثير االتجاه

 .(4) كطو حسيف كغيرىـ أميف قاسـ كمنيـ
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 كيرل، (اإلسبلـ مف أم) آسيا مف جزءا كليست أكركبا مف جزء مصر أف يرل" كالغد اليكـ" ففي كتاب

 إذا نفسو الكقت في كىـ، مصالحيـ ليـ ضمنا إذا معيـ نتفؽ فقد اإلنجميز مع النية انأخمص إذا أننا"

 .(1)"أكركبا شطر كجينا فمنكؿ، منيا كننتيي مصر في الرجعية عمى نقضي فإننا لنا النية أخمصكا

 الداء ىك ىذا يقكؿ" :حيث كرد في كتاب المرأة الجديدة مصر في المسممة المرأة أكضاع عف أما 

 المدنية ؤكفػش يتعرفكا أف عمى أكالدنا نربي أف إال دكاء لو كليس، عبلجو إلى نبادر أف يمـز الذم

ذا، كآثارىا اػكفركعي أصكليا عمى كيقفكا الغربية  انجمت ػ بعيدا يككف أال كنرجك ػ الحيف ؾػذل ىػأت كا 

 يتـ أف المستحيؿ مف أف كتيقنا، الغربي التمدف قيمة كعرفنا الشمس سطكع ساطعة أعيننا أماـ الحقيقة

 الدكؿ عمى  البعثات كتقاطرت، (2)العصرية العمكـ عمى مؤسسا  يكف لـ إذا، أحكالنا في ما إصبلح

 في المطاؼ نياية ىي ىذه ككانت، ماثمو كما  العالي لتعميميـ استكماال المسمميف أبناء مف األكركبية

 ثركاأت كقد إال يرجعكف ال حيث، أكثرىـ نفكس في كعاداتو الشرؽ كطباع اإلسبلـ بقايا عمى اإلجياز

 أعداء حساب في رصيدا أصبحكا كبذلؾ، األكركبي العيش طريقة أخذكا أك، كفمسفتو الغرب بكجية

 كمف، جيمكا أك عممكا حيث مف المسمميف حياة في الجذرم نقبلباال إلحداث، كالتربية بالسمكؾ بلـاإلس

  .(3)اإلسبلـ ببلد األسمكب ىذا عـ كقد، كعي كال فيـ ببل التيار مع انساقكا أك أرادكا حيث

 كاالتجاىات :حديثة( دينية ال) عممانية تربية األجياؿ وتربية اإلسالمي الماضي احتقار -2

، البعيد، الغامض التاريخي بالماضي االرتباط إلى دعت التي تمؾ، ىذا كزر حممت التي الفكرية

 كؿ في كاحد كقت في ظيرت القديمة الحضارات إحياء كدعكة، الحي اإلسبلمي ماضييـ عمى السابؽ

، دخمنا إسبلمي بمد كؿ في إننا" :المستشرقيف أحد يقكؿ حيث، (4)كالعراؽ كالشاـ كمصر تركيا مف

                                                             

 .2/222الكطنية في األدب المعاصر، محمد حسيف، االتجاىات   1

 .193صػ  192، المرأة الجديدة، صأميفقاسـ   2

 .74عبد الستار فتح اهلل، الغزك الفكرم كالتيارات المعادية لئلسبلـ، ص  3

 .182جميؿ المصرم، حاضر العالـ اإلسبلمي كقضاياه المعاصرة، ص  4
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 إلى المسمـ يرتد أف الحاؿ بطبيعة نطمع كلسنا، اإلسبلـ قبؿ ما حضارات لنستخرج األرض كنبشنا

 .(1)"الحضارات كتمؾ اإلسبلـ بيف كالئو تذبذب يكفينا كلكف اإلسبلـ قبؿ ما عقائد

 ـ1798 سنة لمصر الحممة الفرنسية  عند برأسيا أطمت التي :مصر في الفرعكنية الدعكات تمؾ كمف

 حي في الفرعكنية اآلثار معيد تـ انشاءك ، الفراعنة آثار عف لمتنقيب عممية بعثة امعي استصحب فقد

 قارئي أبصار اكممؤ  بيا األقطار لغزك يادعات فنشط، اليكـ إلى مكانو قائما يزاؿ كما بالقاىرة المنيرة

 أكراؽ كعمى البريد طكابع عمى اليكؿ أبي رأس كرسمكا، ليا بالدعاية الندكات شاىدم كأسماع، الصحؼ

 عاـ باريس في نمكذجو كضع الذم مصر نيضة لتمثاؿ شعارا مختار محمكد النحات كاتخذه النقد

 .(2)ـ1920

 سعد رفات كنقمت، الفراعنة معبكدات مف كثنا يمثؿ ليا شعارا الجامعة كميات مف كمية كؿ كاتخذت

 الجامعة ىذه كأصبحت، الفرعكني الطراز عمى بني ضريح إلى سنكات بثبلث كفاتو بعد مكؿغز 

، بسكاء سكاء كالركماف كاليكناف دخبلء غزاة العرب في كرأت، العربية تنزع، نفصاليةا دعكة الفرعكنية

 اتجاىو مف عدؿ أف إلى،  لدعاتو صدرىا فأفسحت االتجاه ىذا األسبكعية السياسة يفةحص كتزعمت

 .(3)اإلسبلمي تجاهاال إلى

 كالبربرية، فمسطيف في كالكنعانية، العراؽ في كالبابمية كالسكمرية كاألشكرية، لبناف في الفنيقية كأثيرت
 التقائيا دكف يحكؿ تفريقا بينيا كالتفريؽ بعضيا عف األجزاء ىذه لعزؿ إيراف في كالفارسية، المغرب في
 مناىج عرضت كقد ، فمسطيف في الييكدية العبرية لمدعكة مبررا كاف ذلؾ كأف، قكية كاحدة كحدة في

 يغرس مما، الدراسي المنيج ىامش عمى يجعميا مغرضا منفرا عرضا، بالذات اإلسبلمي كالتاريخ الديف
 جدكاىما بعدـ االعتقاد عمى كيطبعيـ، بيما االىتماـ عدـ عامة كالناشئة كالتبلميذ األطفاؿ نفكس في

                                                             

 .292محمد قطب، كاقعنا المعاصر، ص  1

 .182، صـ.س، جميؿ المصرم  2

 .2/149الكطنية في األدب المعاصر،  االتجاىاتمحمد حسيف،   3
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 كبالتاريخ كعبادات سمكؾ ىك حيث مف بالديف االستخفاؼ بالتالي نفكسيـ في كيرسب، دراسيا
 .(1)اإلسبلمية األمة ألمجاد سجؿ ىك حيث مف اإلسبلمي

 أعرؽ نعرؼ كما األزىر: مصر في األزىر وخاصة الدينية المعاىد تطوير عمى العمؿ -3
 العديدة األكقاؼ بفضؿ استطاع كقد، كمو العالـ في جامعة أعرؽ ىك بؿ، اإلسبلمية الدينية المعاىد

 ىيبة مف عمماؤه بو يتمتع كاف ما كبفضؿ، الطكيؿ عصره خبلؿ المسمميف أغنياء عميو كقفيا التي
 بالتغيير كالحكاـ الممكؾ يد إلييا تمتد أف عف ابعيد كالعربية اإلسبلمية العمكـ يحمي أف، ةكمكان

 .(2)كالتبديؿ

 إلى األكركبي المحتؿ يد امتدت حيف في، فيو التعميـ ببرامج العبث عف بمنأل الكحيد المعيد ىذا كظؿ
 مكانا احتؿ حتى مكانتو كرسخت، مصالحو ضيتتق ما حسب فشكميا، مصر في التعميـ برامج كؿ

 ينشركف ببلدىـ إلى يعكدكف ثـ، بقاعو شتى مف الطبلب عميو يتكارد، كمو اإلسبلمي العالـ في مرمكقا
، الناس نفكس في مكانتو كيدعمكف، بو كيشيدكف األزىر فضؿ معو كينشركف، اإلسبلمي الكعي فييا

 التي اإلسبلمية كالقمعة، (3)اإلسبلمية الجامعة رمز فأصبح العثمانية الخبلفة سقكط بعد مكانتو كازدادت
 عند نابميكف كأدرؾ، اإلسبلـ عمى غيرة يمتيبكف رجاؿ فيو ككاف، حساب كؿ اإلسبلـ أعداء ليا حسب
 كاتخذه، القمعة مف بالقنابؿ ضربو فشؿ فمما، عممائو استمالة فحاكؿ األزىر أىمية لمصر غزكه

 .(4)لمخيؿ اصطببل

 التغريب دعاة قبؿ مف تالمعنا كصب اإلسبلـ أعداء لمقت األزىر تعرض كمو ذلؾ أجؿ مف

 ككاف، النيضة سبيؿ في الكؤكد كالعقبة، مصر في الثقافية المشاكؿ رأس جعمكه حتى، كالبلدينييف

، فاس في كالقركييف األخرل اإلسبلمية المعاىد كنفكذ نفكذه عمى لئلبقاء خطة كضع قد المستعمر

 القيادة مراكز كبيف بينيـ كحالكا عممائو طريؽ في كقفكا حيث مركزه كتيكيف تكنس في كالزيتكنة

 يككف أف عمى الديف تكريـ إلى ييدفكف أنيـ الناس بيف كأشاعكا اإلدارة ككظائؼ، الحكـ كمناصب
                                                             

 .79عبد الستار فتح اهلل، الغزك الفكرم كالتيارات المعادية لئلسبلـ، ص  1

 .2/176الكطنية في األدب المعاصر،  االتجاىاتمحمد حسيف،   2

 .1/176، ـ.فمحمد حسيف،   3

 .183اإلسبلمي كقضاياه المعاصرة، صجميؿ المصرم، حاضر العالـ   4
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 التجنيد مف الديف عمماء فأعفكا، الحكـ عف كبمعزؿ، السياسة عف بعيدا تعبيرىـ حد عمى اإلسبلـ

 دكاكيف كسائر كالمحاكـ المدارس عف الديف كتعاليـ القرآف فأبعد اهلل كتاب حفظ عمف الجياد كأسقطكا

 . (1)المحاكـ

 في التطكيع كتـ، ـ1976 عاـ إلى ـ1936 عاـ مف تباعا تطكيره باسـ األزىر تطكيع قكانيف كصدرت

دماج جممة الشرعي القضاء إلغاء تـ حيث :ثماره مف ثمرة ككاف االستقبلؿ عيد  دكائر في محاكمو كا 

 الشرعية المحاكـ ألغيت فقد، الكضعي القانكف عمى يكـ أكؿ مف قامت التي األىمية لممحاكـ تابعة

 سميتك  األزىر بجامعة الشريعة لكمية الدراسية البرامج صمب في الكضعي القانكف أدخؿك ، المصرية

 .(2)األزىر تطكير قانكف باسـ يعرؼ قانكف بمكجب كالقانكف الشريعة كمية

 :ونشر التشيع  األوسط الشرؽ تجاه اإليراني المشروع

 المؤيد بيف كما المشركع ليذا المعارض بيف ما اإلسبلمية األمة في حادا نقساماا إيراف مشركع أكجد

 كديمكغرافية كثقافية اجتماعية امتدادات كليا، األكسط الشرؽ بمنطقة متجذر قديـ تاريخ فئليراف ، لو

 جغرافية مكاضع في إقميمية أدكار بمعب تاريخيا إيراف تقكـ فأ إلى أدل الذم األمر، معقدة كاقتصادية

 لمسياسة مكمبل دكرىا فكاف، كالشرقي الغربي المعسكريف بيف المكاجية ذركة في كباألخص، شتى

 السياسي مجدىا أكج فيو بمغت الذم الكقت في، العربي الخميج منطقة في كالبريطانية األمريكية

 كبرزت، (3)الخارجية القكل كمساندة، الطمكح بيمكم رضا محمد الشاه سياسة ظؿ في، كالعسكرم

 كاف التي الداخمية المشاكؿ لتجاكز الشاه نظاـ مف محاكلة في الجغرافي جكارىا نحك اإليرانية التطمعات

 ما الذم الشاه لقمؽ مصدرا كانت التي، إيراف داخؿ االضطرابات مف ديالعد بحدكث المتمثمة يكاجييا

 عف كشغمو قيادتو حكؿ الشعبي االلتفاؼ تحقيؽ أجؿ مف خارجية بمنازعات الشعب شغؿ أف لبث

                                                             

 .345أنكر الجندم، العالـ اإلسبلمي، ص  1

 .132عبد الستار فتح اهلل، الغزك الفكرم كالتيارات المعادية لئلسبلـ، ص  2

 .133تكماس مالتير، الجزر الثبلث لدكلة اإلمارات العربية المتحدة، ص  3
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 مسعى في التطمعات تمؾ عف كتعبير تيةااإلمار  كالجزر بالبحريف المطالبة فجاءت، (1)الداخمية مشاكمو

 .(2)المناطؽ ىذه في الفارسي يخير التا الحؽ بمبررات كتحفيزه اإليراني الشارع لتحريؾ

 اإلسبلمية الثكرة بعد العربية المنطقة في كتحديدا، األكسط الشرؽ في اإليراني المشركع بكادر ظيرت ثـ
 مع صعبة لعبلقة بداية مجرد كاف الذم الثكرة تصدير شعار إطبلؽ عبر، ـ1979 عاـ إيراف في

 تحريؾ عمى تقتصر لـ أنيا كما، الشاه نظاـ يمارسيا كاف التي اإلمبلءات مرحمة تجاكزت العرب
، القكمي كالميراث الدينية السمطة مف مزيج عف تعبر فأصبحت، العرب ضد الفارسية القكمية النكازع
رادة رادة بالقكة دكلية مكانة عمى لمحصكؿ يسعكال، اإلقميمية بالسيادة كالرغبة كاالستحكاذ السيطرة كا   كا 

 .(3)اإلرغاـ

 :أبرزىا مف ، األبعاد مف عدد بيف األكسط الشرؽ منطقة في اإليراني المشركع مرتكزات كتنكعت

 تحمميا التي الرسالة أف الديني الخطاب خبلؿ كمف اإليرانية الرؤية تؤكد: األيديولوجي البعد -1
 في االستمرار عمى اإليراني اإلصرار يفسر كىذا، اليكـ إليو العالـ يحتاج ما ىي اإلسبلمية الثكرة

 كمرحمة اإلسبلمية اليقظة: كىي الثكرة مراحؿ تعدد مف انطبلقا إلزامي ككاجب الثكرة ىذه تصدير
قامة النظاـ استقرار كمرحمة، الثكرة انتصار  عمكالمجت الببلد تنظيـ كمرحمة اإلسبلمية الحككمة كا 

قامة استقرار بمرحمة اآلف الثكرة فإف كبيذا، الحديثة اإلسبلمية الحضارة بإقامة كانتياء اإلسبلمي  كا 
 .(4)اإلسبلمية الحككمة

 عشر الحادم أحداث فرضتيا عدة تحديات إلى اإليراني القكمي األمف تعرض: األمني البعد  -2
 كآسيا أفغانستاف في سكاء، األكسط الشرؽ في األمريكي الكجكد تعاظـ بعد كذلؾ 2001 أيمكؿ مف

                                                             

يراف:  1  .46لكفاؽ، صكىـ الصراع كىـ ا فيمي ىكيدم، العرب كا 

 .79جكف ىكليدام، النفط كالتحرر الكطني في الخميج العربي، ص 2

 .343نظاـ بركات كآخركف، مشاريع التغيير في المنطقة العربية كمستقبميا، ص    3

محمد السعيد عبد المؤمف، رسالة النظاـ اإليراني إلى العالـ في المستجدات السياسية كالعبلقات الدكلية،   4
 .22ص
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  كأسمحة بقضايا مرتبطة أضحت الطاقة مخزكنات قضية أف خاصة، كالعراؽ العربي كالخميج الكسطى
 .(1)الشامؿ الدمار

 المتحدة الكاليات يد مف، ليا حقا إيراف تراه إقميمي دكر انتزاع إلى مشركعيا في إيراف سعت ليذا

 اإلقميمي المشركع غياب باستغبلؿ، األكسط الشرؽ منطقة في كالمؤثر األكحد العالمي القطب األمريكية

 العبلقات نظاـ في جديدا مثاال إيراف تقدـ إذ، المنطقة حسابات في األمريكية السياسة كتخبط، العربي

 دكف اإلقميمية القكة دكر انتزاع كيفية عف، االشتراكي كالمعسكر السكفييتي االتحاد انييار بعد الدكلية

 نجاحات اآلف حتى حقؽ قد اإليراني المشركع أف لمنظر كالبلفت، عظمى بقكة طمكحاتيا تستظؿ أف

 في إيراف سياسة انطمقت إذ، (2)المتكسط شرؽ كعرض الخميج طكؿ عمى حضكره تثبيت في كاضحة

، النفطية كصادراتو المائية ثركاتو في كتتحكـ، الشرقية سكاحمو عمى تطؿ مركزية قكة ككنيا مف الخميج

 خارج مف التدخبلت أك التيديدات مكاجية في عنايتيا جؿ الخميج في األمف مكضكع تكلي كىي

 منطقة عمى كانعكاساتيا الدكلي النظاـ لتحكالت تستجيب ديناميكية سياسة انتيجت لكنيا، اإلقميـ

 العربي يجمالخ دكؿ مع عبلقاتيا لتطكير كتسعى، المتحدة الكاليات مع المجابية تتفادل فإيراف ،الخميج

 اإليراني السياسي الخطاب كسار، كالسكداف كتكنس كالمغرب كاألردف األخرل العربية الدكؿ مف كالعديد

 تبنت السياسية الممارسة في أنيا إال، الخميج في المتحدة الكاليات سياسة معارضة في عامة بصكرة

 مع المجابية بمخاطر إحساسيا بيف تكازف المكاقؼ في حركية عف تعبر التي الخطكات مف مجمكعة

 .(3)السياسات ليذه الكمي اإلذعاف كعدـ الدكلي النظاـ

 لقضايا شاممة مقاربة عبر المنطقة في األمريكية السياسة مقاكمة عمى ناحيتيا مف إيراف زتركٌ  كقد

 الميميشيات كفرض" لبناف، فمسطيف، العراؽ" :العربية المجتمعات ةعسكر  محاكلة خبلؿ مف المنطقة

 كمحاكلة، اإلقميمي إيراف دكر بقبكليا المجتمعات ىذه استقرار كربط، الدكؿ ىذه داخؿ تمكليا التي
                                                             

 .18شاىراـ تشكبيف، طمكحات إيراف النككية، ص  1

، 129مصطفى المباد، قراءة في مشركع إيراف االستراتيجي تجاه المنطقة العربية: مجمة شؤكف عربية، العدد   2
 .34ص

 .61، صأمف الخميج العربي في ظؿ النظاـ الدكلي الجديدإيما ميرفي كآخركف،   3
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 رئيسي دكر ليا يككف أف تضمف حتى كحضارية دينية إلى قكمية مف المنطقة في الصراعات تحكيؿ

 .(1)النككم برنامجيا في قدما لممضي متسارعة ابخط لمسير باإلضافة، فييا

 كاحدا مسارا تعرؼ لـ، منيا العربية كباألخص األكسط الشرؽ منطقة دكؿ مع اإليرانية العبلقات لكف

 كالتراجع التكتر بيف كتفاكتت العبلقة تمؾ تباينت فقد ، ـ1979 عاـ اإلسبلمي يرانياإل النظاـ قياـ منذ

 مع كاستمرت بدأت إستراتيجية إلى، (ـ 2003 عاـ الغزك قبؿ) كالعراؽ كالسعكدية مصر مع كالعبلقات

 كالبركدة الدؼء بيف تراكحت عبلقات أك كفمسطيف لبناف في العربية المحمية القكل كبعض سكريا

 بعد خاصة، تستقر كلـ تقمبت قد إيراف عبلقات أف أم، الخميجية الدكؿ مف عدد مع كالقمؽ كالتكتر

 النفكذ مد إلى المزمف  كالعداء الحرب حالة مف انتقمت إذ ،ـ2003 عاـ العراؽ في الحكـ نظاـ تغير

 في الداخمية تحكالت حدثت كقد، العراؽ في السياسية القكل معظـ مع كالتبلقي العراقي بالشأف كالتحكـ

 في اإلصبلحي إلى الجميكرم الحكـ النظاـ عمر مف األكلى السنكات في المحافظيف سيطرة عبر إيراف

 إذ ، نجاد حمدمأ محمد يد غمى المحافظيف حكـ إلى العكدة ثـ كمف ، خاتمي محمد الرئيس عيد

ػ  العربية العبلقات مجرل في ، األخرل يةلكالدك  اإلقميمية لممتغيرات باإلضافة التحكالت ىذه أثرت

 األدكار مستكل عمى األكسط الشرؽ منطقة تجاه جديدة ستراتيجيةإ التباع إيراف دفعت التي اإليرانية

 اإلقميمي المستكل عمى كاسع بدكر يضطمع اإليراني الدكر زاؿ ال ذلؾ رغـ لكف .(2)كالتفاعبلت

 أىـ كمف، انتيجو الذم الطريؽ بذات السير مف تمكنو التي كاآلليات األدكات مف عدد عمى باالعتماد

 :اآلتي األدكات ىذه

 التي األمنية لممشكبلت عديدة مفاتيح إيراف تممؾ :العراؽ في الشيعية السياسية الفعاليات -1

، 2003 عاـ األمريكي االحتبلؿ جراء الحكـ نظاـ تغيير بعد العراؽ في الداخمي الكضع منيا عانيي

 مع المنطقة في اإليرانية التكجييات اتفقت أف بعد اإلقميمي نفكذىا تقكية في إيراف األمر ىذا ساعد كقد

                                                             

العربية كعبلقاتيا بالتطكرات الجارية بالمنطقة: مجمة شؤكف عربية، العدد رفعت السعيد، حسابات السياسات    1
 .7، ص132

يراف مراجعة في التاريخ كالسياسة، ص  2  .89عزمي بشارة كآخركف، العرب كا 
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 أغمبية كجكد عمى القائـ البمديف بيف الدينية المعتقدات بيف النسبي التقارب نتيجة العراؽ في الحكـ نظاـ

، إيراف مع العراقية السياسية كالحركات األحزاب بعض تقيميا التي المتميزة العبلقات عف فضبل، شيعية

 الذم، السابؽ الحكـ لنظاـ المعارضة مرحمة إباف سابقة فترات خبلؿ إيراف في تأسيسيا جرل التي

 الناشطة الشيعية لمميميشيات عسكرية معدات بتقديـ العراقية األطراؼ كبعض المتحدة ياتالالك  تتيمو

 بعد النظامية القكات مع دمجيا جرل قد، السياسية األحزاب مف لعدد كالتابعة (1)لمنظر الفت بشكؿ

 الشيعية القيادات مف العديد تمعبو الذم الدكر عف فضبل، العراقية كاألمنية العسكرية المؤسستيف إنشاء

 كالتي ، السابؽ العراقي النظاـ ضد لنشاطاتيا كمنطمقا ليا مبلذا إيراف مف اتخذت أف سبؽ التي اليامة

 .(2)السمطة في لتشارؾـ  2003 عاـ بعد عادت

 أخذت :ولبناف سوريا اإليراني الجوار دوؿ مواطني مف إيراف في الدينية المرجعية مقمدو -2

 سكريا مف كؿ في العبلقات تمؾ عف مختمفة أشكاال الجكار دكؿ مكاطني مف بالشيعة اإليرانية العبلقات

، كطكائؼ كىيئات أحزاب خبلؿ مف العربي الخميج دكؿ في الشيعة مع عبلقاتيا إيراف تقيـ إذ، كلبناف

، الخميجي التعاكف مجمس مجمس دكؿ بقية كما أقمية أك البحريف في الحاؿ ىك كما أغمبية كانكا سكاء

 يغمب بأنو لذلؾ، الدكؿ ىذه في الحاكمة كاألنظمة إيراف بيف الحاالت أحسف في العبلقة فتكر ظؿ في

 الطابع يغمب فيما، األكؿ المقاـ في أيديكلكجية عبلقة باعتبارىا العبلقة تمؾ عمى السرم الطابع

 اإليراني فالنظاـ، يمايأيديكلكجيت الختبلؼ نظرا كالسكرم اإليراني النظاميف بيف العبلقة عمى السياسي

 مف تجرم فيي لبناف مع العبلقة يخص ما أما، عمماني بعثي السكرم كالنظاـ متشدد عشرم اثنا شيعي

 المرجعي التحالؼ إلى السياسة سقؼ تتجاكز أيديكلكجية بعبلقات بإيراف يرتبط الذم اهلل حزب خبلؿ

 .(3)سابقا كما الديني

 
                                                             

 .www.onislam.netباكيناـ الشرقاكم،  طبيعة المشركع اإليراني في المنطقة،   1

يراف نحك الشرؽ األكسط )ماجستير(، جامعة الشرؽ طايؿ العدكاف، اإلستراتيجية اإلقمي  2 مية لكؿ مف تركيا كا 
 .133، ص2913األكسط، األردف، 

 .91صػ  89أبك بكر الزىيرم، التكجييات اإليرانية في المنطقة العربية كأثرىا عمى األمف القكمي، ص ينظر:  3
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 :التشيع نشرو  إيراف

 االىتماـ مف كجزء كاإلسبلمي العربي العالميف دكؿ مع عبلقات بإقامة إيراف اىتماـ إلى النظر يمكف
 كالعقكبات العزلة مقاكمة خبلليا مف تستطيع كدكلية إقميمية تحالفات بناء لمحاكلة المتنامي؛ اإليراني
 التشيع بنشر إيراف قامت العبلقات تمؾ خبلؿ كمف النككم، برنامجيا بسبب عمييا؛ المفركضة الدكلية

 :الحصر ال الذكر سبيؿ عمى القمر كجزر كالسكداف كالمغرب الجزائر: بينيا كمف الدكؿ، تمؾ أبناء بيف

 :القمر جزر -أ

 عبر لتتسمؿ العالـ في دكؿ ثبلث أفقر مف تعد حيث القمر، جزر فقر مف إيراف استفادت حيث
 كأزماتيا، القمر جزر في العربي الدكر غياب إلى باإلضافة اإلغاثة، كجمعيات اإلنسانية األعماؿ

 الجامعة أف ،كما ليبيا ىي مكركتي في ليا سفارة تمتمؾ التي الكحيدة العربية فالدكلة كاحتياجاتيا،
 .(1)الجزر في دائـ اتصاؿ مكتب ؾتمتم ال نفسيا العربية

 عمى حرص كالذم( إليراف مكالي كىك) الجزر في الرئاسة منصب سامبي الرئيس تكلي إلى باإلضافة
ػ  اقتصادم كفد رأس عمى إيراف سامبي زار ـ2008 حزيراف شير ففي إيراف، مع ببلده عبلقات تقكية

 حيث ببلده، تنمية في اإليرانييف الخبراء تجارب مف االستفادة ضركرة عمى كأكد المستكل، رفيع سياسي
 لبلستثمارات، المتبادؿ كالتشجيع الميني، التعميـ مجاالت في لمتعاكف تفاىـ مذكرات ثبلث البمداف كقع

 . (2)القمر لجزر مساعدات إيراف كتقديـ

 الييئات مف عددا تقيـ أف كاستطاعت القمر، جزر في مؤثرة قكة إيراف أصبحت األجكاء تمؾ ظؿ كفي

 :كأىميا التشيع لنشر كاستغبلليا كالثقافية، كاالجتماعية الخيرية كالمؤسسات

 الرئيسي الطريؽ عمى كمقرىا جبللي محمد اإليراني كيرأسيا: الخميني اإلماـ إمداد لجنة -1

 3 مدتيا تدريبية دكرات تنظيـ:  أىميا مختمفة؛ بأنشطة المجنة تقكـ ،حيث العاصمة لمطار المؤدم

                                                             

ىماؿ إيراني كنفكذ فرنسي احتبلؿ...القمر جزر زكريا، عماد  1  .1/4/2009 الشريعة، لكاء مكقع ،(مقاؿ) عربي كا 
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 األسر رعاية إلى باإلضافة الكمبيكتر، استخداـ ككيفية المختمفة الحرؼ القمرم الشباب لتعميـ شيكر

 .الفقيرة

 المركز كنشاط الميبية السفارة بجكار العاصمة في كمكانو :اإليراني األحمر اليبلؿ مستكصؼ -2

 .مجانا القمرم الشعب ألفراد الصحية الرعاية حكؿ يدكر الطبي

 كيقدـ الفارسية، المغة لتعميـ دكرات بعقد يقكـ حيث المدينة بكسط كالثقافي العممي التبياف مركز -3

 .إيراف إلى دراسية بعثات

 :الجزائر -ب

 الشيعة عدد يقدركف المراقبيف بعض أف غير الجزائر؛ في التشيع حجـ عف كأرقاـ معمكمات تتكافر ال

 الثمانينات، كبداية السبعينات أكاخر في العشرات يتجاكز ال كاف عددىـ كأف اليكـ، بالمئات الجزائر في

 مدينة شكارع في المتشيعيف عشرات أقاـ ؛حيث ـ2006 سنة الجزائر لشيعة عمني نشاط أكؿ كاف كقد

 أك إيراف في يحصؿ ؛كما عاشكراء يكـ في الشيعة طقكس الجزائر غرب في الكاقعة تيمكشنت عيف

 .(1)لبناف أك العراؽ

 رجع مف كمنيـ كسكرية، إيراف في العممية الحكزات في لمدراسة سافركا قد الجزائرييف مف عدد كىناؾ

 التحؽ الذم قرنة؛ الباقي عبد مع حدث كما ىناؾ؛ بقي مف كبينيـ الجزائر، إلى األخيرة المدة خبلؿ

 الشيعة، لدل مقدسة ىي التي كالزيارات؛ الحسينيات عمى يقتصر سفره كاف بعدما العممية بالحكزات

 تحت كتاب كلو الشيعية التمفزيكنية الككثر قناة في" اليكاء عمى معا" برنامج بتقديـ يقكـ ىك كاآلف

 التاريخ فضائح سميا مما الكثير فيو نشر ،"الحطاب بف عمر سيرة في كالحقيقي الكىي" :عنكاف

 .(2)اإلسبلمي

                                                             

 http://www.ahlalhdeeth.com .(الحديث أىؿ ممتقى) مكقع الجزائر، في التشيع انتشار الحربي، الصايمي 1

 http://www.ahewar.org، الفارسي الغزك محاكالت عف مثيرة حقائؽ: الجزائر في كالتشيع ،الشيعة مالؾ أنكر  2
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 كيحظى جزائريا، 50ب قـ بمدينة العممية الحكزة كصفكؼ حمقات إلى المنتميف الجزائرييف عدد ركيقدٌ 

 إيراف في الجزائرية الجالية أغمبية يشكمكف ككنيـ ىناؾ؛ الجزائرية السفارة قبؿ مف خاصة برعاية ىؤالء

 العاصمة إلى قـ مدينة مف ليؤالء جماعية زيارة ـ 2010 عاـ في نظمت السفارة أف إلى ،كيشار

 حيث جماعيا، لنقميـ حافمة ليـ أرسمت حيث الكطنية؛ المناسبات إحدل في لممشاركة اإليرانية؛

 قـ مدينة في الجزائرييف بيف مف يكجد أنوـ  10/5/2010 تاريخ في الشركؽ صحيفة أكضحت

 ضمف زاؿ ال اآلخر البعض بينما ىناؾ، تزكجكا حيث قـ؛ في نيائيا االستقرار اختاركا مياجركف

 . (1)الكطف أرض إلى يعكدكف أـ المدينة في سيستقركف كانكا إف التأكد يتـ كلـ العمـ، حمقات

 في كلبناف كسكريا العراؽ مف شيعية جاليات كجكد الجزائرييف بيف التشيع انتشار أسباب أىـ كمف

 دعاية ضمنيا كمف الشيعية الفضائيات كتأثير ، كطبلبيـ كزمبلئيـ أقربائيـ بيف كنشاطيـ الجزائر

 بعد  الرسمي الديني الخطاب كسطحية الشباب بيف الركحي الخكاء إلى باإلضافة المبناني اهلل حزب

 .الدمكية الجزائر أحداث

 :السوداف  – ج

 مما كعراقية، إيرانية متعددة شيعية جيات قبؿ كمف منظـ عمؿ بسبب كاف السكداف في التشيع نشر إف

 ، السكداني القكمي األمف تمس قضية ىي بؿ عفكية، قضية ليست كأنيا القضية، خطكرة عف يشؼ

 نيابة الكاتب أحمد العراقي كالباحث الكاتب :السكداف في التشيع نشر في جيكدا لو أف عرؼ كممف

 ـ1985 عاـ كفي" :الكاتب يقكؿ حيث ، الشيرازم كالتيار المدرسي تقي محمد الشيعي المرجع عف

 مف طمبة كتضـ عمييا، يشرؼ كاف الني القائـ اإلماـ حكزة في التدريس إلى المدرسي السيد دعاني

 بحكزة منيا حركية ككادر بمدرسة أشبو ،ككانت كغيرىـ كاألفغاف العراقييف كبعض كالخميج السعكدية

                                                             

 .219،ص العالـ في المعاصرة لمفرؽ الشاممة المكسكعة الكسكاني، كىيثـ شحادة أسامة  1
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 كالقياـ التنظيمي، العمؿ كبيف كاإلسبلمية، الفقيية الدراسة بيف يجمعكف الطمبة كاف حيث عممية؛

 .(1)مختمفة أخرل بميمات

 في لمحركة فرع إنشاء( الكاتب ألحمد ىنا كالكبلـ) قررنا السكداف في النميرم نظاـ سقكط كبعد

 خبلليا قمت يكما؛ أربعيف حكالي كبقيت الخرطكـ، إلى كالقاىرة سكريا عبر بالسفر كقمت السكداف،

 أصدقائيـ بعض مع الحكار إلى ىؤالء دعاني ثـ بعضيـ، كشيعت جامعييف، طمبة بمجمكعة باالتصاؿ

 كيؼ :صاحبو أحدىـ سأؿ الصباح كفي الميؿ، آخر إلى معيـ كجمست دارىـ، إلى فذىبت السمفييف؛

 الحكزة إلى األخكة بعض بجمب قمنا شيعية؛ نكاة طكنت أف كبعد شيعيا، أصبحت: قاؿ أصبحت؟

 عبلقة أية اإليرانية لمحككمة تكف لـ كبالطبع السكداف، في شيعية حركة بداية ليشكمكا العممية

 .(2)بالمكضكع

 بتكجييات ـ1986 منذ السكداف في تشيع ىناؾ" :أحمد سيد معتصـ السكداني المتشيع مع حكار كفي

 جاؤكا فقد العممية؛ القائـ اإلماـ حكزة في الطمبة مف كمجمكعة المدرسي، المرجع سماحة مف مباشرة

 المبنة ىي فكانت ،"اإلسبلمية كالتضامف الرسالة جمعية" :أسمكىا كجمعية مركزا كأسسكا السكداف إلى

  كاستطاع الفترة تمؾ مف السكداف في التشيع كاستمر السكداف، في التشيع نشر في كاألساس األكلى

 عمى سكاء االجتماعية؛ التككينات كؿ في كأثر المجتمع، طبقات كؿ يخترؽ أف الفترة ىذه خبلؿ

 .(3)الناس عامة مستكل عمى أك كالفكرية، الثقافية النخب مستكل

 نشر عمى كالعاممة الشيعية المؤسسات أىـ مف اإليرانية السكدانية الصداقة جمعية أف يذكر كأخيرا

 .السكداف في التشيع

 :المغرب  -د
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 ينشط حيث المغربية، المممكة في التشيع نشر في المبذكلة اإليرانية الرسمية الجيكد أحد عمى يخفى ال

 التعميمية البعثات عبر الشباب استقطاب: األساليب أىـ كمف المغرب، في اإليراني الثقافي الممحؽ

 كيياف مجمة مثؿ كاإليرانية الشيعية كالمجبلت الكتب يعز كتك  كنشر إيراف، في كالحكزات لمجامعات

 ثـ" :كتاب: الكتب كمف العراؽ، في اإلسبلمية الثكرة كصكت اإلسبلمية، الكحدة كمجمة العربي،

 .(1)كغيرىا الصدر، باقر لمحمد"  الكالية حكؿ بحث" ككتاب السماكم، لمتيجاني" اىتديت

 الخارجية كزير أشار فقد التشيع؛ نشر في السفارة دكر إلى المغاربة المسؤكليف مف عدد شارأ كقد

 اإليرانية؛ اإلسبلمية الجميكرية بيا تقكـ التي كالعمميات الحركات بعض إلى الفيرم الفاسي الطيب

 التي الكثائؽ كشفت كقد المغربية، ةكالممم في المالكية السنة بكحدة المغربي الكطف داخؿ تمٌس  كالتي

 في الشيعي المد نشر أجؿ مف المغرب في سفارتيا بتكظيؼ طيراف قياـ عف كيكيميكس مكقع فضحيا

 .(2)كمالي السنغاؿ

 أنشطة جديد مف بدأت ـ 2004 منذ أنو المغربية كالتعاكف الخارجية كزارة في مسؤكؿ صرح كما

 ترعاىا التي الشيعي؛ المد تكسع عمميات بتشجيع مباشر غير أك مباشر بشكؿ اإليرانية الدبمكماسية

 .الرسمي الدبمكماسي العمؿ مع مباشر بشكؿ تعمؿ ثقافية مراكز

 اإلغراء: ىك بالمغرب الشيعي المد تزايد سبب الزمزمي البارم عبد المغرب عمماء رابطة عضك كاعتبر

 .(3)الدراسية كالمنح المالية المكافآت عبر اإليرانية السفارة تقدمو الذم المادم

 

 

 
                                                             

 .167ص ،العالـ في المعاصرة لمفرؽ الشاممة المكسكعة الكسكاني، كىيثـ شحادة أسامة  1

 .http://www.hespress.com ،3/12/2010 ىسبريس، مكقع  2

 ./https://www.alarabiya.net .اإللكتركني  العربية قناة مكقع ،18/3/2009تاريخ  3
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 في اإلسالمية الوحدة لتحقيؽ تصورات :الفصؿ الرابع
 المعاصر الوقت

 

 العقدية الناحية مف :األوؿ المبحث

  لممسجد الريادي الدور إعادة :األوؿ المطمب

 والعمماني اإللحادي لمفكر التصدي :الثاني المطمب

  المشبوىة والفرؽ الضالؿ وأصحاب البدع ألىؿ التصدي :الثالث المطمب

  األمة قيادة في العمماء دور إعادة عمى العمؿ: الرابع المطمب

 السياسية الناحية مف :الثاني المبحث

 ا شرع لىإ والعودة العممانية حكاـواأل الدساتير عف االستغناء :األوؿ المطمب

  اإلسالمي العمؿ وحدة :الثاني المطمب

 التربوية الناحية مف :الثالث المبحث

  تطويرىا عمى والعمؿ التعميـ مناىج مراجعة :األوؿ المطمب

  المسمـ الفرد عمى وأثرىا النفس جياد أصوؿ تعزيز :الثاني المطمب

 االجتماعية الناحية مف :الرابع المبحث

  المجتمع في ودورىا سرةألا مفيـو إعادة عمى العمؿ :األوؿ المطمب

 اليدامة الغربية العادات ومحاربة اإلسالمية األخالقية القيـ تعزيز :الثاني المطمب
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 األوؿ المبحث

 العقدية الناحية مف

 :لممسجد الريادي الدور إعادة :األوؿ المطمب

  :المسجد دور محاربة في االستعمار دور :األوؿ الفرع

 في مخمدة  ليست الصميبية، أنيا كالدكؿ كالمحتميف المسمميف لببلد المستعمريف نفكس في استقر لقد

 ، برضاىا تنسحب  أف أك االنسحاب عمى فيو ترغـ التي الكقت يأتي أف بد كال، لمشعكب استعمارىا

بعاد ببلد في بيا معمكال الكفرية كقيميا ثقافتيا تبقى أف عندىا الميـ ككاف  عقيدة اإلسبلـ المسمميف، كا 
 المسمميف يحكـ الذم ىك االستعمارم الكفر نظاـ يبقى كأف، المسمميف حياة عف حياة كنظاـ كشريعة

 إبعاد إلى ييدؼ الذم، الفكرم الغزك بقميؿ بعده أتى أك العسكرم الغزك ىذا صاحب كقد، ببلدىـ في

 ك، الشرعية األحكاـ تضاد البشر كضع مف كضعية بقكانيف المسمميف كحكـ، الحياة كاقع مف اإلسبلـ

 الدكلة كبناء اإلسبلمية األمة تحرير في عظيما دكرا لممسجد أف المستعمريف ركع في استقر قد

 الغزاة أفكار تشربكا كقد  أىميا بمغة يتكممكف المنطقة في حكاـ تخريج مف بد ال فإنو كعميو، المسممة

 ما، المسجد لدكر االستعمار استيداؼ عمى األمثمة بذراع، كمف كذراعا بشبر شبرا كاتبعكىـ، كمبادئيـ
 التعميمية العممية مقاليد عمى سيطر الذم أذرعو بعض خبلؿ مف مصر في البريطاني االنتداب بو قاـ

 دنمكب بدأ حيث، البلديني بالتعميـ كمنافستو األزىر عمى لمقضاء خبيثة خطة كضعا المذيف مصر في

، (1)األزىر في الحاؿ ىك كما، األساسية مكادىا مف الديف كال القرآف ليس مدنية مدارس بإنشاء

 خشية ذلؾ كؿ،  (2)الخزانة كزارة إلى األزىر أكقاؼ نقؿ خبلؿ مف المالية األزىر باستقبللية كالمساس

 .األزىر لمؤسسة الريادم الدكر مف مصر في البريطانييف كجكد عمى

                                                             

 .217محمد قطب، كاقعنا المعاصر، ص  1

 .157أنكر الجندم، عقبات في طريؽ النيضة، ص  2
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 كلقنكىا، المسجد رسالة عمى لممؤامرة خبيثة خطة كالثقافييف العسكرييف بشقييـ الغزاة ىؤالء كضع فقد

 في كنشطكا السياسة ىذه اتباع إلى فكرا فبادركا سياستيـ عمى خمفكىـ الذيف الحكاـ مف التباعيـ

 صالحة راشدة كأىداؼ سامية غايات مف لو بني عما كاالنحراؼ المسجد لتدمير سمكميا كنفث إشاعتيا

 :منيا كثيرة أمكرا االستعمارية السياسة ىذه تنفيذ سبيؿ في كاستخدمكا، مصمحة

غبلقو فيو الصمكات أداء في المسجد ميمة حصر  :أوال  يأتي ال حتى، مباشرة الصبلة أداء بعد كا 

 كلقد، فيو الصبلة مف الجماعة صبلة عف المتأخريف كمنع بؿ بتكعيتيـ كيقكـ، فيو الناس يحدث عالـ

، تقريبا ساعة الكقت عمى مضى كقد فيو ليصمي مسجدا جاء أف (1)فارس أبك محمد الشيخ مع حدث

 يتكضأ متكضأ كال، حاجتو فيو يقضي مكانا يجد فمـ،  كذلؾ المياه كدكرة مغمقة المسجد أبكاب فكجد

 .(2)المسجد في كالصبلة الطيارة مف حـر كقد، حسيرا فعاد فيو يصمي المسجد في مكانا كال،  فيو

 أرادكا لقد، الدكلة عف كالديف الديف عف الدكلة كفصؿ اإلسبلمية األمة شؤكف في الحديث عدـ  :ثانيا

 كالثقافية كاالقتصادية كاالجتماعية السياسية :األمة حياة عف معزكال كالكنيسة المسجد يككف أف

 في كاألنظمة كالحككمات الحكاـ يؤيدكا أف كاألئمة الخطباء مف يطمبكف ذاتو الكقت كفي، كالتربكية

 يأمركف كىـ، عمييا بالمحافظة يقكمكا أف الناس مف كيطمبكف، المحتميف األمة أعداء مع المعاىدات

 غير ضد األمريكاف مع الكقكؼ في الحكاـ جيكد كمباركيف مؤيديف يدعكا أف كالمدرسيف الخطباء

 يتدخؿ أال يريدكف حيث، بعينو التناقض ىك ىذا إف، اإلنساف كاستعباد األكطاف احتبلؿ في األمريكاف

 كتأييدىـ أخطاء مف عنيـ يصدر كما الحكاـ كنقد، السبلـ اتفاقيات السياسية، كنقد األمكر في الخطيب

 .كالفعمية القكلية تصرفاتيـ في

بعاد الحاكمة األنظمة ليذه المكاالة أىؿ مف كالمدرسيف كالخطباء األئمة اختيار  :ثالثا  المعارضة كا 
 كاالستبداد لمظمـ اإلذعاف عمى كتركيضيـ كتخديرىـ الناس أدمغة بغسؿ يقكمكا حتى المساجد ىذه عف

                                                             

 .مؤلؼ كتاب دكر المسجد في بناء األمة كالدكلة  1

 .241-249فارس، دكر المسجد في بناء األمة كالدكلة، ص محمد أبك ينظر:  2
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 األكقاؼ كزارات بعض كتعمـ، كالعمقـ صابمال مرارة مف األبية النفس عمى أمر المذاؽ، بؿ مر أنو مع
خراجو بالتدريس لو مرخص غير كاعظ أك مدرس أم منع بكجكب مكظفييا عمى  بالقكة المسجد مف كا 
 أىميا ينطؽ ال التي اإلسبلمية الشعكب بعض في يحصؿ ما األمكر أعاجيب كمف، (1)األمر لـز إف

 كتب مف الجمعة خطبة بقراءة الجمع خطباء مف كثير التزاـ مف ،بيا الحديث يفيمكف كال، العربية المغة
 ، يقكؿ ما ليـ يترجـ كال ، يقكؿ مما شيئان  يفيمكف ال كالناس، العربية بالمغة كشرب الدىر عمييا أكؿ

 . (2)ذلؾ عف الغالب في لعجزه

 أنظارىـ كصرؼ، المساجد عف األطفاؿ إبعاد ىي سياسة كىناؾ :المساجد مف األكالد طرد :رابعا
 كاألخبلؽ المحـر الميك إلى بؿ، التربية كفي األىداؼ في اإلسبلمية غير النكادم إلى كتكجيييـ
 المسجد نظافة عمى يحافظكف ال األطفاؿ كأف، المسجد نظافة عمى بالحرص يحتجكف كأحيانا، الذميمة

 عف بالمسجد األطفاؿ صمة تكثؽ أف كاألكلى، كيسرفكف الماء في كيبذركف كالسجاد األثاث يتمفكف بؿ
 ، كيغرسكف(3)جماعة فيو الصبلة إلقامة المسجد إلى يذىبكف حيف أبناءىـ اآلباء يصطحب أف طريؽ

 .(4)فييا كاليدكء كاحتراميا كنظافتيا بيا العناية عمى كالحثػ  تعالىػ  اهلل بيكت حب أطفاليـ نفكس في

 : الفرد أمف تحقيؽ في المسجد دور :الثاني الفرع

خبلصػ  تعالىػ  باهلل اإليماف كغرس الركحية التربية في دكر مف بو يقكـ بما المسجد  كحده لو العبادة كا 

ػ  اهلل بأف العمـ تماـ يعممكف ألنيـ كالخكؼ اليأس شبح المسمميف عف يبعد بذلؾ فإنو، األفراد نفكس في

 إال شيء اإلنساف يصيب كلف، كيميت يحيي الذم كىك شيء بكؿ كعالـ شيء كؿ عمى قادرػ  تعالى

 كؿ كيعمؿ ػ تعالىػ  اهلل عمى القمكب كتتككؿ النفكس تيدأ ىنا كمف عميو أك لوػ  تعالىػ  اهلل كتبو الذم

 يغرس ىنا كمف ػ تعالىػ  اهلل عمى النتائج يترؾ ثـ، قياـ خير ككاجبو بعممو عميو، كيقكـ ما كاحد

                                                             

 .245ػ242محمد أبك فارس، دكر المسجد في بناء األمة كالدكلة، ص ينظر:  1
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 األمف بتحقيؽ يقكـ إذ كالمسجد، المجتمع داخؿ األمف إحبلؿ في ليبدأ األفراد نفكس في األمف المسجد

 داخؿ لمفرد كاالجتماعي النفسي األمف درجات قمة إلى بيا ليصؿ طرؽ عدة ذلؾ في يسمؾ فإنو لمفرد

 :الطرؽ ىذه المجتمع، كمف

 االنحرافات انتشار عكامؿ أىـ مف الفراغ أف شؾ ال: والكبار الشباب لدى الفراغ شغؿ -1

 كالشرعية العممية بالدركس كاالرتباط المسجد في الصبلة عمى المحافظة فإف كبالتالي كالخمقية السمككية

 لممكاعظ كاالستماع العمـ كتب في كالقراءة لؤلحاديث كحفظ القرآف تبلكة مف المسجد في تقاـ التي

 يقكـ المسجد فإف ككذلؾ، األفراد لدل الفراغ أكقات شغؿ عمى تعمؿ، المسجد في تقاـ التي كالخطب

 كتعمـ خارجو أك داخمو يكفرىا التي الرياضية باألنشطة كالفتية الشباب لدل الفراغ شغؿ في بدكره

 كشغؿ الشباب أجساـ تقكية عمى تعمؿ التي األمكر مف ككميا، الخيؿ كرككب كالرماية السباحة
 .(1)أكقاتيـ

، الجريمة في كالكقكع االنحراؼ مف الفرد كقاية في ميـ بدكر المسجد يقكـ :الجريمة مف الوقاية -2

عانتيـ كدعميـ كمكاساتيـ المجتمع في كالمحتاجيف الفقراء تممس عمى األفراد حث طريؽ عف كذلؾ  كا 

 المبدأ كىذا، اآلخريف كممتمكات حقكؽ عمى كاالعتداء الجريمة ارتكاب مف لكقايتيـ كالصدقات بالزكاة

 بترابط كالسبلـ الصبلة عميو الرسكؿ كيصكره اإلسبلمي الديف عمييا يحث التي الميمة المبادئ مف

 أحد اعتدل فإذا األعضاء بقية اشتكت عضك منو اشتكى إذا الكاحد الجسد كترابط المسمـ المجتمع
 الجميع كيظؿ حصؿ ما جراء مف كيعانكف سيغضبكف فإنيـ غيره ممتمكات عمى المحتاجيف أك الفقراء

 عف، الجريمة مف الكقاية في يساىـ المسجد فإف ككذلؾ، المجتمع في األمف كيضيع كخكؼ قمؽ في

 باإلضافة، كلخاصتيـ المسمميف كلعامة لمحكاـ الكاعية كالنصيحة اإلسبلـ في النصح أىمية بياف طريؽ

                                                             

مجمة مركز بحكث كدراسات المدينة  عفاؼ حسف الحسيني، المسجد كدكره في تحقيؽ أمف الفرد كالمجتمع: 1 
  32، ص26المنكرة، العدد 
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 قد كحركب فتف مف الحكاـ عمى الخركج في لما، كطاعتيـ الحكاـ عمى الخركج عدـ أىمية بياف إلى

 .(1)اقتصادىا كتدمر كتضعفيا األمة مقكمات عمى تقضي

 أف الفرد أمف تحقيؽ في المسجد دكر ثمرات أىـ كمف :الصالح والجميس الصالح الجار صنع -3

 اهلل رسكؿ كاف ليذا يضره كال يفيده الذم الصالح جاره، كالجميس يأمف الذم الصالح الجار لو يكجد

، أذاه مف جاره يأمف ال الذم الجار عف اإليماف كماؿ نفى أنو حقكقو، كما كرعاية بالجار يكصي

 االستقامة عمى معيف خير كاف لو مكافقا كاف إف اإلنساف معو يجمس الذم الصالح الجميس ككذلؾ

ف، كالصبلح  ما أخطر  كىذا، صبلحو كعدـ بفساده فيو سيؤثر أك عنو يفترؽ أف فإما ذلؾ غير كاف كا 

 الصكاب جادة عف كتبعدىـ السف صغار في تؤثر ما غالبا السيئة الصحبة ألف، الصحبة في يكمف

 أدكار أىـ مف فإف لذلؾ مستحيبل يككف قد لمغاية، أك صعبا أمرا بعد فيما إصبلحيـ إمكانية يجعؿ مما

 . (2)الصالح كالجميس الصالح الجار تكفير الفرد أمف تحقيؽ في المسجد

 :المسمـ الفرد تربية في المسجد دور :الثالث الفرع 

 تتكامؿ كي، اجتماعية كتربية كسمككية أخبلقية كتربية كعقمية إيمانية تربية إلى المسمـ الفرد يحتاج

 مستشعرا الحياة في بدكره كاعيا عبادتو في مخمصا بربو مؤمنا مسمما إنسانا كيككف فيو اإلنساف جكانب

 .تييئة خير لدكره كيييئو المسمـ لمفرد التربية بيذه المسجد يقكـ لذلؾ، جميعا الخمؽ تجاه لمسؤكليتو

 :المجتمع ألفراد اإليمانية التربية في المسجد دور -1

 خاصة يحمؿ كىك، اإلسبلـ في كالمعرفة العمـ شعاع منو انطمؽ التي المؤسسات أكؿ ىك المسجد
 فمف، الربانية اليداية كنبع اإلسبلـ لدعكة األكلى االنطبلقة مصدر المسمـ، كىك المجتمع في أساسية
 صحنو كفي الصالح كالعمؿ اإليماف يعمـ منبره كعمى، الصالح كالعمؿ اإليماف إلى الدعكة ترتفع جنباتو

                                                             

 .34، صعفاؼ حسف الحسيني، حركب الجيؿ الرابع  1

 .34، صـ.فعفاؼ حسف الحسيني،   2
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 األفراد؛ نفكس في اإليماف معنى تكطيد يتـ المسجد ، كفي(1)الصالح العمؿ إلى المؤدم اإليماف يؤخذ
 المسمـ المجتمع لبناء األساسية القاعدة يعد اإلسبلمية األمة أبناء نفكس في اإليماف معاني تكطيد ألف
 اإليماف ذلؾ المجتمع، كجعؿ أفراد مف فرد كؿ عمى بو اإليمافػ  تعالىػ  اهلل ختـ لذا، صحيحا بناء

 حتى لئلسبلـ كجكد يقكـ ال أنو تعمـ حينما الحقيقة ىذه كتتأكد، بدكنيا البناء يقكـ ال التي البناء قاعدة
 .(2)الخالصة بالكحدانية مطمقة يقيف حالة في المسمـ يجعؿ إيمانا باهلل اإليماف يككف

 كبأسمائو كتكحيده باهلل اإليماف مف الربانية المعاني إحياء لمفرد اإليمانية بالتربية االىتماـ كمف
 الكجكد كغايات العميا لمحياة أىدافا باعتبارىا، اآلخر كاليكـ كالرسؿ بالمبلئكة كاإليماف،  الحسنى
 النظرية كالعاطفية العقمية كاألساليب الكسائؿ بكؿ كحمايتيا كتثبيتيا دعميا عمى كالعمؿ اإلنساني
 كفي، اهلل إال األرض في يعبد ال حتى كألكانو صكره بكؿ كالشرؾ اإللحاد نزعات كمحاربة، كالعممية
 نفس تتخمص اإليمانية الركح كبيذه، النفكس كتيدأ القمكب تطمئف كبذلؾػ  تعالىػ  اهلل يذكر المسجد
 ىذه ألف كذلؾ الركحي كاالطمئناف الباؿ براحة كاليكاجس، كيشعر كالقمؽ كالحيرة الفزع مف المؤمف
ػ  اهلل إلى التقرب كىك الكاسع بمعناىا العبادة المسمـ بتعميـ المسجد بيا يقكـ المسمـ لمفرد الركحية التربية
 هلل نيتو كخمصت كغيره نفسو بو كنفع المشركع الكجو عمى المسمـ بو قاـ كما، شرع ما بكؿػ  تعالى
 .(3)إيمانو بيا ميقكٌ  ػ كتعالى سبحانوػ  هلل  عبادة فيك تعالى

 العقكؿ تستيدؼ التي اليدامة كالتيارات، كالفاسدة الممكثة كاألفكار المذاىب ببياف المسجد يقكـ كما

المجتمع،  ألفراد كالفكرم العقدم األمف لتحقيؽ كذلؾ، المجتمع في الراسخة كالخمقية الدينية كالمعتقدات

 لتحقيؽ المسجد يستخدميا التي األساليب كمف، النفكس في يزعزعيا أك عقيدتيـ يخمخؿ عما بيـ كالبعد

                                                             

 .19صالح بف غانـ السدالف، المسجد كدكره في التربية، ص   1

 .24يكسؼ الشاؿ، اإلسبلـ كبناء المجتمع الفاضؿ، ص  2

مجمة مركز بحكث كدراسات المدينة  عفاؼ حسف الحسيني، المسجد كدكره في تحقيؽ أمف الفرد كالمجتمع:  3
  .24ص ،26المنكرة، العدد 

 



 260 

، الباطمة الضالة كالمفاىيـ كاألفكار األفراد مخ تغسؿ التي األساسية العكامؿ مف التحذير أسمكب ذلؾ

يمانو الفرد كعي مف يجعؿ بؿ  .(1)كالمنحرفيف الضالة أفكار عنو يرد حصنا كا 

 أك كطنية أك قكمية كانت سكاء، صكرىا بشتى الردة مف التحذير في الفعاؿ بدكره يقكـ المسجد أف كما

 يؤخر ألنو الصياـ أكره أنا أحدىـ يقكؿ كأف، بالضركرة الديف مف المعمكمة اإلسبلـ أحكاـ مياجمة

 التي المظاىر ىذه مف التخمؼ، ككثير عبلمات مف ألنو الحجاب أكره أنا آخر يقكؿ أك، األمة اقتصاد

 .الممة مف صاحبيا كتخرج اإلسبلمي الديف عف االرتداد عمى تدؿ

 :الخمقية التربية في المسجد دور  -2

 ميـ بدكر يقكـ أيضا فإنو، اإلسبلمي المجتمع ألبناء اإليمانية التربية في ميـ بدكر المسجد يقكـ كما

، سمككو ليستقيـ بالفضائؿ بالتحمي المسمـ يأمر حيث، اإلسبلمي المجتمع ألبناء الخمقية التربية في

 عمى بالحرص يأمر كما، إخكانو بيف بالرحمة المسمـ يأمر فنجده، عنيا ليبتعد الرذائؿ عف كينياه

ػ صمى اهلل  فيقكؿ رعاية ببل تركيا كعدـ كالمسكيف األرممة عمى كالسعي الفاضمة االجتماعية األخبلؽ

 الذم الفضيؿ الخمؽ بيذا المتخمؽ فيذا [ا سبيؿ في كالمجاىد األرممة عمى الساعي] (2) عميو كسمـ ػ

 عمى تشجيع كىيػ  تعالىػ  اهلل عند مرتفعة عبادة يؤدم ىك العكز أصابيـ ممف المجتمع أبناء يرعى

 في يعمؿ إنو بؿ الحميدة بالصفات التحمي إلى بالدعكة اإلسبلـ يكتفي كال، الفاضمة باألخبلؽ يالتحمٌ 

 أفراد بيف االجتماعي التضامف تضعؼ التي كالصفات الذميمة الصفات عف االبتعاد عمى المقابؿ

 مف (تدابروا وال تباغضوا وال تناجشوا وال تحاسدوا ال) ػ صمى اهلل عميو كسمـ ػ فيقكؿ .(3)المجتمع

  .كاألفعاؿ كاألقكاؿ النفسية الصفات

                                                             

مجمة مركز بحكث كدراسات المدينة  المسجد كدكره في تحقيؽ أمف الفرد كالمجتمع: ، عفاؼ حسف الحسيني  1
 .24، ص26المنكرة، العدد 

 .8/9، 6997باب الساعي عمى المساكيف ،ح-كتاب األدبالبخارم ، صحيح البخارم،  إسماعيؿمحمد بف    2

 .1/99النككية، ابف دقيؽ العيد، شرح األربعيف   3
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 شديدا،  حثا األخبلؽ مكاـر عمى األفراد، كيحث نفكس في الحميدة األخبلقية التربية يغرس كالمسجد
 في الخمقية القيـ ليثبت ككذلؾ، شر ىك كما خير ىك ما بيف يميز أف عمى قادرا المسمـ الفرد ليككف

 بيف كما، كاآلداب بالفضائؿ مشرقة حياة إلى فسيحة خطكات البشر بيا لينتقؿ المسمـ اإلنساف شخصية
نَّؾَ ﴿ قائؿ مف عز فيقكؿ أخبلقو في ػ صمى اهلل عميو كسمـ ػ رسكلو عمى  تعالى اهلل ثناء القرآف  َلَعمى َواِ 
 عمى تربيتو إلى يسعى نجده المسمـ لمفرد الخمقية بالتربية المسجد اىتماـ سبيؿ كفي، (1)﴾َعِظيـٍ  ُخُمؽٍ 

 ييتـ ككذلؾ، المسممة الشخصية مقكمات إحدل الخمقية الصفة ىذه أف اعتبار عمى كاإلقداـ الشجاعة
 أسس مف األساس ألنو األفراد، كذلؾ لدل الحي الضمير بتربية المسمـ لمفرد الخمقية التربية في المسجد
 كالتدريب بالتربية يتككف الضمير كألفػ  تعالىػ  باهلل باإليماف مباشرة يرتبط حيث الخمقية؛ التربية

    .(2)كالتثقيؼ

 رسكؿ بيا عمؿ التي األخبلؽ مكاـر فيو يربي المسمـ لمفرد الخمقية التربية في بدكره يقكـ إذ كالمسجد
 في كالعدؿكالعبلنية،  السر في اإلخبلص: مف عمييا كحثنا بيا كتحمى ػ صمى اهلل عميو كسمـ ػ اهلل

عطاء مف ككصؿ، ظمـ عمف كالفقر، كالعفك الغنى في كالقصد كالغضب، الرضا ، حـر مف قطع، كا 
، عمييا األفراد تربية المسجد يعيد حيث ػ صمى اهلل عميو كسمـ ػ اهلل رسكؿ بيا تحمى خمقية مكاـر فيذه

 حتى ذلؾ في نفسو يجاىد كأف، بيا التحمي مسمـ كؿ عمى يجب التي األخبلؽ ىي ىذه أف فيعمميـ
 اهلل كتاب مف المسمـ الفرد  عمييا المسجد يربي التي األخبلؽ تككف كىكذا، لو خمقا كتصبح يكتسبيا
 .(3)رسكلو كسنة

 :االجتماعية الروابط تقوية في المسجد دور -3

 األقطار كؿ مف بعضيـ عمى المسممكف يتعارؼ خبللو حكاراتيـ، مف كمنتدل المسمميف ممتقى المسجد
 الصبلة في بينيـ مفرؽ غير اآلخر بجكار منيـ كؿ فيقؼ، الصبلة في بينيـ يجمع فيك، كاألجناس

                                                             

 .4/68 القمـ:  1

 .191سراج محمد كزاف، التدريس في مدرسة النبكة، ص  2
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 لو يككف كالمنزلة، مما المكانة أك الجنس أك المكف في بينيـ مفرؽ غير اآلخر بجكار منيـ كؿ كيقؼ
 فيو يذكب كثيؽ برباط العقيدة بينيـ تجمع الذيف، المصميف ىؤالء بيف التعارؼ زيادة في األثر بالغ

 اإلنساف بجكىر ليا عبلقة ال التي، العرضية الركابط ىذه كسائر كاأللكاف كالمغات كالكطف الجنس
 آصرة تحكميـ، ببعضيـ المسمـ المجتمع أفراد ارتباط كاف ىنا كمفػ  كتعالى سبحانوػ  هلل كعبكديتو

 .(1)العقيدة آصرة مف جذكرىا تستمد التي كالتعاطؼ التكاد

 المجتمع أفراد بيف االجتماعية الركابط تقكية في المسجد بو يقكـ الذم االجتماعي الدكر ىذا إطار كفي
 عمى كيحث كالمحتاجيف الفقراء يعرؼ المسجد فإماـ، كالفقراء المحتاجيف إيكاء عمى يعمؿ نجده المسمـ

 مع عميو كسمـ ػػ صمى اهلل  الرسكؿ يفعؿ كاف كما، عمييـ الزكاة كتكزيع عمييـ كالتصدؽ مساعدتيـ
 الغضب آثار كجيو عمى يبدك ػ صمى اهلل عميو كسمـ ػ كاف فقد، كالعكز الفاقة تصيبيـ حيف أصحابو

 كالصدقة اإلنفاؽ عمى كيحثيـ المسجد في بأصحابو كيجتمع، الفاقة بو حمت مف المسجد إلى أكل إذا
 .(2)المحتاجيف عمى

 ال ربما المسجد في فالمصمكف، إسبلمية أخكة كتآخييـ المصميف تعارؼ في ميـ بدكر يقكـ كالمسجد
 المسجد إال بينيـ يجمع كال األعماؿ تشغميـ الكاحد الحي كأىؿ، الجماعة صبلة ألداء إال غالبا يمتقكف
ذا ألداء  أىؿ نجد كبذلؾ،  أكثؽ تعارفيـ كاف المسجد في الدركس بحمقات ارتباط ليـ كاف الفريضة، كا 
 بعضيـ كمصافحة، بعضا بعضيـ رؤية تكرار بسبب متعارفيف يصبحكف قصيرة فترة بعد الكاحد الحي
 .(3)العمماء عند الدرس حمقات لحضكر أك لمصبلة المسجد في كلقائيـ بعضا

 :التربية في المسجد إماـ دور -4

 كالتآخي التعارؼ في التمقائي بدكره يقكـ فإنو كتعارفيـ كتجمعيـ المسمميف التقاء مكاف المسجد كاف لما

 المسجد بيا يقكـ ال التي كاألدكار األمكر مف ىناؾ أف إال، أحد مف مساعدة إلى حاجة دكف كالتعاكف
                                                             

 .96، صالتدريس في مدرسة النبكةسراج محمد كزاف،  1
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 األمكر ىذه فإف، الشر كبياف الباطؿ مف كالتحذير كالركحية األخبلقية التربية أمكر مثؿ نفسو تمقاء مف

 ينظميا التي كالدركس الخطب طريؽ عف الضكء يمقي لكي كخطيبو المسجد إماـ إلى تحتاج كميا

، آلخر آف مف ينحرؼ قد الذم السمكؾ كتعديؿ اإليمانية حياتيـ كمتطمبات دينيـ بأمكر الناس لتعريؼ

 القدكة القائد صفات فيو تتكافر بحيث،  قكية أسس عمى يككف أف بد ال المسجد إماـ اختيار فإف كلذلؾ

 أمكر تعميميـ عمى كيحرص منو،  كتحذيرىـ خطر أم عند المجتمع أفراد تمبية عمى يحرص الذم

 أمكر مف ليـ يعف ما أك عنيـ يغيب ما كؿ لتكضيح كمرتاديو المسجد أبناء لخدمة نفسو دينيـ، كييب

 الفقو منيا معينة مكاصفات فيو تتكفر أف اإلماـ مف يحتاج ما كالسمكؾ، كىك كاألخبلؽ كالفقو العقيدة

 كالنقد المجتمع كاقع عمى اإلسبلمية األخبلؽ إظيار عمى كالقدرة كالذكاء كالتكاضع كالفصاحة كالعمـ

 حاؿ في كالرفض النقد مف فائدة فبل،  المجتمع منيا يعاني التي المشكبلت لكؿ الحمكؿ كطرح، البناء

 لجمعيات كجذبيـ اآلخريف إشراؾ عمى القدرة اإلماـ في تتكفر أف يجب ككذلؾ البديؿ الحؿ كجكد عدـ

سناد، المسجد  القكيمة كاألخبلؽ الديف نشر عمى كمعاكنتو، بيا لمقياـ الحي ألبناء األدكار بعض كا 

 كىذه، المجتمع داخؿ األفراد بعض يعترم قد الذم السمككي كاالنحبلؿ الخمقي الفساد كمحاربة

 في بارز دكر لممساجد يككف أف يجب كآخر، كليذا مسجد بيف تفرؽ التي ىي جميعيا المكاصفات

 َيا ﴿ :ػ تعالىػ  لقكلو كبير إسبلمي ىدؼ التعارؼ أف كحيث، الصبلة إلى إضافة كأبنائو الحي خدمة

ـْ  ِإفَّ  ِلَتَعاَرُفوا َوَقَباِئؿَ  ُشُعوًبا َوَجَعْمَناُكـْ  َوأُْنَثى َذَكرٍ  ِمفْ  َخَمْقَناُكـْ  ِإنَّا النَّاُس  َأيَُّيا  المَّوِ  ِعْندَ  َأْكَرَمُك

  .(1)﴾َأْتَقاُكـْ 

 كفيؿ فالمسجد، عمييا يترتب كما اإلسبلمية األخكة تحقيؽ منو األكؿ المقصكد المسمميف عند فالتعارؼ

 خمس المسجد في يمتقكف الكاحد الحي في المصميف أف ذلؾ، اإليماني األخكم التعارؼ ىذا بإيجاد

ذا، كالميمة اليكـ في مرات ، ذلؾ مف أكثر يتكرر لقاءىـ فإف، كالدرس الذكر حمقات تربطيـ كانت كا 

 ككذلؾ، بالمسجد المرتبطة الخيرية الجمعيات كأعضاء أخرل لمناسبات فيو يجتمعكف كانكا إذا ككذلؾ

 فييا تتبلصؽ، مرات خمس يكـ كؿ في الحي أىؿ يضـ فالمسجد، كغيرىا كالجمعة العيديف صبلة
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 كيمتقكف القمكب فييا كتتآلؼ األلسف فييا كتتناجى األيدم فييا كتتصافح الكجكه فييا كتتعارؼ األبداف

  .(1)الجماعة في المصميف كحدة مف كأعمؽ أبمغ كحدة كأم، الكسيمة ككحدة الغاية كحدة عمى

 بعضا بعضيـ رؤية تكرار بسبب متعارفيف كميـ يصبحكف قصيرة فترة بعد الكاحد الحي أىؿ إف

 :القرضاكم يكسؼ الدكتكر يقكؿ، العمماء عند الدرس حمقات في كلقائيـ، بعضا بعضيـ كمصافحة

 قمكبيـ كتتقارب، كجكىيـ فتتعارؼ، القرية أىؿ أك الحي أىؿ يمتقي ففيو، اجتماعية كظيفة كلممسجد"

 فإذا، الجماعة عف غاب إذا كخصكصا بعض عف بعضيـ كيسأؿ، رابطتيـ كتقكل أيدييـ كتتصافح

ف، عادكه مريضا كاف ف أعانكه مشغكال كاف كا   .(2)"ذكركه ناسيا كاف كا 

 كلكف، فقط ككظيفتو كلقبو أبيو كاسـ الشخص اسـ معرفة مجرد ىك ليس المسمميف بيف التعارؼ كلكف

 ما بكؿ العمؿ عمييا يترتب التي اإليمانية األخكة أكاصر تقكية كىك، ذلؾ مف أىـ ىك ما منو المقصكد

جابة المريض كعيادة، كالتكاصؿ كالتزاكر المحبة مف يقكييا عانة الدعكة كا  فشاء المحتاج كا   كالضعيؼ، كا 

 ىي بالتي السيئة كدفع كالسماحة كالعفك الحؽ كقبكؿ كالتكاضع، الكممة كطيب الكجو كطبلقة السبلـ

 الجاىؿ كتعميـ ىفكة منو كجدت إذا المسمـ كستر المظمكـ كنصر، الظف كحسف كاإليثار، أحسف

كراـ، الجار إلى كاإلحساف  ، ككذلؾ(3)مسمـ لكؿ كالنصح، أىميا إلى الحقكؽ كؿ كأداء، الضيؼ كا 

 كقطيعة كىجر كنميمة كغيبة كسخرية كاحتقار كحسد ظمـ مف اإليمانية األخكة يضعؼ ما كؿ تجنب

، المشركعة الدنيا أمكر بعض عمى منافستو كتجنب المسمـ أخيو عند كالقمؽ الشؾ يثير ما فعؿ كتجنب

 .(4)كالكذب كالغش الخطبة عمى كالخطبة البيع عمى كالبيع
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 : المسمميف وحدة عمى الحفاظ في ودوره المسجد: الرابع الفرع

 حيث، المسمميف بيف المكحد دكر اليكـ إلى ػ صمى اهلل عميو كسمـ ػ اهلل رسكؿ عيد منذ المسجد تبكأ

 حيث، كأطيافيا المسممة المجتمعات تشكيبلت بيف الكحدة عامؿ خبلليا مف شكؿ أدكار عدة لو كانت

 :يأتي فيما األدكار ىذه إجماؿ يمكف

 :الناس بيف المساواة تعزيز في المسجد دور :أوال

 كلـ، كعجميـ عربيـ، كغنييـ فقيرىـ، المسمميف بيف التفرقة عدـ اإلسبلـ إليو دعا ما أكؿ مف إف
 مكاف مف كما، (1)﴾َأْتَقاُكـ المَّوِ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكـْ  ِإفَّ ﴿ :ػ تعالىػ  قاؿ، بالتقكل إال أحد عمى أحدا يفضؿ
 في كاحد صؼ في الجميع يقؼ المسجد، إذ مثؿ جمية بصكرة االجتماعي القانكف ىذا فيو يتجمى
 المجتمع كحدة إف كما، بعض عف بعضيـ تميز التي الفكارؽ جميع كانصيرت ذابت كقد الصبلة

 كاألعمار، لذا كالطبقات األجناس بيف التفريؽ عدـ منيا أمكر مف مستمدة كقكتو كتكاتفو اإلسبلمي
 ليس، كالسير بالحمى الجسد سائر لو تداعى عضك فيو اشتكى إذا الكاحد كالجسد المجتمع ىذا أصبح

  .(2)الحياة في كاالجتماعية كالشخصية الشرعية المعامبلت في بؿ فحسب الصبلة في

 ال كاحد إماـ خمؼ خالصة كبنية كاحد لغرض المسمميف يجمع الذم الطبيعي المكاف ىك المسجد إف
 النفكس طبائع عمى السيطرة إلى السبيؿ ىك، كالكحدة بالتآلؼ يكحي الذم االجتماع ىذا، عميو يختمفكف
 سرا ربو مف القرب في عقيدتو كتصحيح نفسو تطيير عمى المسمـ يتربى المسجد فبداخؿ كنزعاتيا
 كتقكية عنيـ كالسؤاؿ المسمميف بإخكانو االتصاؿ عمى المسمـ يتربى المسجد داخؿ كفي، كعبلنية
 المسجد في المسمميف اجتماع كفي شؤكنيـ بجميع ييتـ جعمو كبينيـ، مما بينو االجتماعية الركابط
 .(3)بالمساكاة الجميع يشعر

                                                             

 .49/13لحجرات:ا 1

في الحفاظ عمى الكحدة كاليكية  كأثرىاشريؼ أبك ىاني، الرسالة التربكية لممساجد في الداخؿ الفمسطيني   2
  123، ص2919، جامعة اليرمكؾ، األردفاإلسبلمية )ماجستير( 

 .32أنكر نصار، دكر المسجد في التنمية المينية كالعممية، ص 3
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 :اإلسالمية األخوة تقوية في المسجد دور : ثانيا

 ركاده بيف التعارؼ إلى يؤدم حيف فالمسجد، المسمميف بيف األخكة تككيف االجتماعية المساجد آثار مف

 األخكة أكاصر بينيـ تتقكل اهلل، ثـ في المحبة بينيـ كتتككف بعضا بعضيـ يألؼ األياـ مركر فمع

 المياجريف بيف مؤاخاة مف ػ صمى اهلل عميو كسمـ ػ اهلل رسكؿ بو قاـ ما عبثا يكف لـ اإلسبلمية، لذلؾ

، الصغير يرحـ فالكبير، كاحدة أسرة في الجميع انسجاـ في األخٌكة ىذه ستظير حيث، كاألنصار

ذا، الكبير يحتـر كالصغير  كبيذا .يساعده مف إخكانو مف كجد ضائقة أك بمصيبة المسمميف أحد كقع كا 

 غاب إذا عنو تسأؿ التي الكبيرة أسرتو بمثابة ىك فالمسجد، اآلخريف عف بمعزؿ ليس أنو الفرد يشعر

 المجتمع في بناء عامؿ فالمسجد، غيابو حاؿ في أىمو مريضا، كيتفقدكف كاف إذا كتزكره، الصبلة عف

رادة كالبغضاء الحقد إثارة إلى عمييا التنافس يؤدم ال مشتركة كاضحة أىداؼ عمى األفراد يجمع ألنو  كا 

رادة القمكب في كالرحمة المكدة زرع إلى عمييا التنافس يؤدم الشر، بؿ  .(1)جميعا لمناس الخير كا 

 تعد التي فيو الجماعة صبلة إلى باإلضافة الركحي جكه فمممسجد، كالتآلؼ التعارؼ بداية ىك كالمسجد

 تذكير مف المسجد إماـ بو يقكـ ما إلى المسمميف، إضافة جماعة بيف تربط التي الركابط أقكل مف

صبلح كالتآخي التآلؼ في بكاجبيـ لمجماعة  أكبر لتعارؼ مرحمة كالتآخي التعارؼ البيف، فيذا ذات كا 

 تتعدد حيث المدينة في بعضيـ أك الكاحدة القرية في الجمعة يكـ المسممكف يجتمع حيث كذلؾ كأشمؿ

 مختمفة أحياء في التآخي مف المسممكف بدأه ما يكمؿ أف المجاؿ ىذا في الخطيب كميمة، الجكامع

 يخرج حتى اإلسبلمية الجماعة كلزكـ اإليمانية األخكة معاني عمى بالتركيز متعددة، كذلؾ كمساجد

 الجمعة يكـ منيـ يركف أنيـ كثيريف، كيكفي اهلل في إخكة ليـ بأف يشعركف كىـ المسجد مف المسممكف

 لكف، الجمعة يكـ المسجد في المكجكديف كؿ عمى التعرؼ بإمكانو ليس كالمسمـ، (2)الكبير الحشد ىذا

 بيا المصميف كتذكير، ككاجباتيا اإلسبلمية األخكة عف كالحديث، معيـ اإليمانية باألخكة الشعكر يكفي

                                                             

ثرىا في الحفاظ عمى الكحدة كاليكية أداخؿ الفمسطيني ك شريؼ أبك ىاني، الرسالة التربكية لممساجد في ال 1
 . 129، ص2919ردف، جامعة اليرمكؾ، ألاإلسبلمية )ماجستير( ا

 .121شريؼ أبك ىاني، ـ.ف، ص  2
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ننا .إلييا كالتطرؽ عنيا الحديث الجمعة خطيب عمى التي المكضكعات أىـ مف ىك  تمؾ نرل حينما كا 

 سنجد فإننا، أفرادىا بيف فيما تعامميا كأسس أخبلقيا إلى طريقا اإلسبلـ في تر لـ التي المجتمعات

 أفراد بيف كالتكامؿ الرحمة كانعداـ، الكاحدة كاألسرة الكاحد المجتمع أفراد بيف كالتباعد التفكؾ حالة

 تكجد كالتي، المسممكف إلييا كفؽ التي السامية المبادئ ىذه إلى تكفؽ لـ ألنيا إال ذلؾ كما، المجتمع

 مكجكدة يضعفيا ما كتجنب يقكييا ما بتعاطي اإليمانية األخكة كانت كلقد .االجتماعي كالتكافؿ اإلخاء

ػ صمى اهلل عميو  اهلل رسكؿ عيد في، لو صكرة أعمى في مكجكدا المسجد كاف عندما صكرىا أعمى في

 كىي، المسجد في األرض ظير عمى كجدت سامية أخكة أكؿ كانت كقد، الراشديف خمفائو كعيد كسمـ ػ

 .(1)الشريؼ مسجده أظميـ الذيف كاألنصار المياجريف بيف األخكة

 :المسمميف بيف الوحدة عمى تدريب المسجد في الجماعة صالة :ثالثا

 كاحد صؼ في كعشائرىـ كعائبلتيـ كفئاتيـ أطيافيـ بكؿ المسممكف فيو يمتقي الذم المكاف ىك المسجد

 نفس كيقرؤكف الحركات نفس كيؤدكف، كاحدا ربا كاحد، كيعبدكف كتاب ليـ، كاحدة قبمة إلى يتكجيكف

 في فميس، المشط كأسناف سكاسية فيو كالناس، كمحبة تاـ إخاء في متراصة صفكؼ في يقفكف، اآليات

 بجكار الغني فنجد، حضر لمف األكؿ الصؼ بؿ، لمعامة آخر كمكاف، كاألمراء لمكزراء مكاف المسجد

 أك العامؿ عميو يتقدـ المناصب أرقى كفي الدرجات بأعمى المؤىؿ كالعالـ، المخدكـ أماـ كالخادـ الفقير

 كالمحبة الصفاء عميو يضفي إيماني جك كفي كاحد صؼ في فالكؿ، غضاضة أم ببل الفبلح

 .(2)بالرضا كاإلحساس

 فالكؿ،  كمعتدلة كمتراصة متساكية صفكؼ ىيئة كعمى، منظـ مستك بشكؿ اإلماـ خمؼ يككف كالكقكؼ

 ال، بجكاره الكاقؼ المسمـ ألخيو كالمناكب باألقداـ كمحاذيا باإلماـ مقتديا ساكنا خاشعا منصتا يقؼ

                                                             

 .51عبد اهلل عبد الرزاؽ السعيد، رسالة المسجد، ص  1

 .111سالـ سعيد الشامسي، المساجد كدكرىا التربكم كاالجتماعي، ص  2
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، اإلقميمية سمات الطبقية، كتذكب مبلمح اإلسبلمية، كتنعدـ األخكة فتسكد، سكءا يضمر كال حقدا يحمؿ

  .(1)ػ تعالىػ  اهلل أماـ سكاء المكاف ىذا في فالكؿ القكمية،  فكارؽ كتضمحؿ

 بمساف يدعك مثبل فالمصمي، المسممة الجماعة أكاصر تقكية نمحظ المسجد في الجماعة صبلة كفي

ياؾ نعبد إياؾ) في الفرد ال الجماعة  بالسبلـ صبلتو كيختتـ، (المستقيـ الصراط ىدناا)ك (نستعيف وا 

 . (2)شمالو عف الذيف كاآلخريف يمينو عف الذيف عمى( وبركاتو ا ورحمة عميكـ السالـ) التاـ العاـ

 في المصميف جميع بيف المسمميف تكحد كاحدة قبمة نحك يتجو الذم المسجد محراب إلى باإلضافة ىذا

 الكحدة مف بشكؿ حينيا المصمي فيشعر، كانتماءاتيـ كقكمياتيـ كلغاتيـ أجناسيـ اختبلؼ عمى العالـ

  .األرض كجو عمى المسمميف كؿ مع

 يتجو مسجد كؿ فمحراب" :أندكنيسيا في تنجي بككيت مسجد كخطيب إماـ بكرم مرزكقي األستاذ يقكؿ

 بآصرة الشعكر عنو يغيب ال المسجد في صمى إذا فالمسمـ العتيؽ البيت ىذا إلى، الكاحدة القبمة إلى

 .(3).....(األرض أقطار في اإلسبلمية الجماعة كبيف بينو القربى

 :اليوية عمى الحفاظ في المسجد دور :الخامس الفرع

 :بدينيـ المسمميف اعتزاز إلى تؤدي المساجد

 كيكحدكنو، نفسو ـعظٌ  كماػ  ىتعالػ  اهلل كيعظمكف اهلل أذف كما اهلل بيكت يرفعكف الذيف المسمميف إف
، الصالح بالعمؿ كيقكمكف ػ صمى اهلل عميو كسمـ ػ نبيو كيتبعكف، كصفاتو كأسمائو كألكىيتو ربكبيتو في

 المساجد عمماء مف الفقو فك كيأخذ، الجماعة صبلة حضكر عمى كيكاظبكف المؤذف لنداء تمبية
 المسجد فيككف ، ذلؾ كؿ في ليـ قدكة أمرىـ كلي كيككف، المساجد في العامة شؤكنيـ في كيتشاكركف

                                                             

أبك ىاني، الرسالة التربكية لممساجد في الداخؿ الفمسطيني كأثرىا في الحفاظ عمى الكحدة كاليكية  شريؼ  1
  126، ص2919اإلسبلمية )ماجستير( األردف، جامعة اليرمكؾ، 

 .179، صالمساجد كدكرىا التربكم كاالجتماعيسالـ سعيد الشامي،   2

 .285مرزكقي بكرم، المسجد أساس الحياة اإلنسانية، ص  3



 269 

، كفاءاأل كتخريج الجيكش كتجييز اياتالر  كعقد، الجياد إلى كالدعكة العامة السياسة منطمؽ ىك عنده
 يدفعيـ االعتزاز كىذا، ربيـ عمى التككؿ غاية كفي بدينيـ االعتزاز غاية في يككنكف ذلؾ عند إنيـ

ذا، المسمميف لمكاالة  بدينو يعتز المسمـ ترل ذاػكػكى، منو سخركا اهلل غير مف العزة يطمب مف رأكا كا 
 يجيركا أف كفييستح تجدىـ ػ تعالىػ  هلل الخضكع كعف المساجد عف البعيديف كفػل، باعتزازه كيجير
 كاف كلك الديف بو يتيـ عما يعتذركا أف كيحاكلكف، الكفار مف ضده ىـ مف يداىنكف تجدىـك  بؿ بدينيـ
 .(1)الثابتة اإلسبلمية حكاـألا كبعض اهلل سبيؿ في كالجياد، حقا

  :مسمـ مجتمع ألي عنواف المسجد

 ىك كىكذا، المجتمع افتقد العناكيف ىذه افتقدت إذا، عميو تدؿ كعناصر عناكيف يكجد مجتمع لكؿ
 فإف آخر بمعنى أك المساجد أىميا مف، كجكده كتثبت عميو تدؿ كرمكز عناكيف لو المسمـ المجتمع
 إذا كاف ػ صمى اهلل عميو كسمـ ػ الرسكؿ أف ذلؾ عمى كالدليؿ، المسمـ المجتمع ىكية عمى تدؿ المساجد

  ػ عنيـ اهلل رضيػ  بأصحابو فيو يصمي مسجدا فيو يتخذ مدة فيو كمكث حرب أك سفر في منزال نزؿ
 .(3)تبكؾ ككذلؾ الخندؽ غزك في أقامو الذم الفتح مسجد ككذلؾ (2)خيبر في فعؿ كما

صمى اهلل عميو كسمـ  - النبي أف كرد ما، مسمـ مجتمع ألم عنكانا المسجد ككف عمى أيضا األدلة كمف
 فكجكد( أحدا تقتموا فال مؤذنا سمعتـ أو مسجدا رأيتـ إذا) (4):ليـ يقكؿ سرية أك جيشا بعث إذا كاف ػ-

 .(5)قتالو جكاز كعدـ المجتمع إسبلمية عمى دليؿ ذافاأل كارتفاع المسجد

 : المسجد تواجو التي التحديات :السادس الفرع

                                                             

ثرىا في الحفاظ عمى الكحدة كاليكية أشريؼ أبك ىاني، الرسالة التربكية لممساجد في الداخؿ الفمسطيني ك  1
 . 139، ص2919اإلسبلمية )ماجستير( األردف، جامعة اليرمكؾ، 

 .سعد الغامدم، مساجدنا كالمخالفات الشرعية، مكقع صيد الفكائد )االنترنت( 2

 . 131شريؼ أبك ىاني، ـ.س، ص  3
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 مكاف أفضؿ بحؽ كىك المجتمع في الكعي لنشر كمركزا، كجامعة جامعا يعد اإلسبلـ في المسجد

 عف مميزة ىكية يعطيو كما، كتنشئتو المسمـ اإلنساف تربية فيو تتـ أف يمكف محؿ كأقدس بقعة كأطير

 األفكار مف لممجتمع تأميف عممية مف المسجد بو يقكـ ما إلى إضافة رسالتو يبرز ما كىذا، غيره

 الدينية المؤسسة تفكؽ كاالجتماعي، إذ الخمقي الفساد إلى تدعك التي المنحرفة كاألفعاؿ،  الكافدة

 أساسيا التأثير كاف سكاء اإلعبلـ في، الشارع في، كالمدرسة األسرة في المختمفة التأثيرات كؿ بتأثيرىا

 .(1)ثانكيا أك

 لممعمكمات الدكلية كالشبكة الفضائيات في خصكصا المتمثمة المتاحة البدائؿ تزايد كمع أنو إال
 المتبلحقة العصرية كالتطكرات العممية الثكرة ظؿ في خصكصا المسجد دكر كتقيقر تراجع( االنترنت)

 التي ككسائمو أدكاتو عصر لكؿ أف يؤكد كالذم، كاالقتصادم كالثقافي االجتماعي المستكل عمى
 في المسجد تكاجو التي المعكقات مف الكسائؿ ىذه تعد حيث، كأكضاعو ظركفو مختمؼ مع تتناسب
، المتمقي لدل االستجابة درجات أقصى تحقيؽ عمى القدرة تمتمؾ أنيا خاصة، رسالتو تحقيؽ سبيؿ
 العكلمة قيـ تداعي كمع، االجتماعي التغيير إحداث في أىميتيا عمى كاالتصاؿ االجتماع عمماء كيتفؽ

، (2)العادم لمفرد كالفكرية المعرفية األنساؽ تككيف في اإلعبلـ بو يقكـ الذم الدكر تزايد حيث، كالحداثة
 دكر حساب عمى كتدعيميا فييا المرغكب القيـ تثبيت ككذا، السمكؾ أنماط كتعديؿ المفاىيـ كتغيير

 كطفة أسعد إليو يشير ما كىذا .كالمسجد كالمدرسة كالبيت كالتقميدية كالتربكية التككينية المؤسسات
 مما، التقميدم األداء ذات التعميمية المؤسسات فرص تقميص إلى العكلمة كسائؿ تؤدم" :يقكؿ عندما
 مختمؼ في كالمناكرة المكاجية عمى قادرة جديدة فكرية منظكمات بناء عمى تعمؿ أف عمييا أف يعني

 .(3)كالمياديف االتجاىات

 مف الكثير تصحيح عمى قدرتو كمدل، الحالي العصر في المسجد دكر عف تساؤالت عدة تطرح كىنا
 حالة في فالمجتمعات، بالذات الفترة ىذه في منبره خبلؿ مف خاصة، التغيير في كمساىمتو المفاىيـ

                                                             

 .19الحارثي زايد، التنشئة االجتماعية كالسمكؾ المأمكؿ لمشباب، ص  1
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 ذلؾ إجماؿ كيمكف، أيضا لمكاقع رؤيتيـ كتتغير، كالركحية المادية األفراد حياة معيا تتغير، دائـ تطكر
 : يمي بما

 كاإلعبلـ االتصاؿ تقنية مف كاسعة شبكة عبر األحداث مع دائـ تكاصؿ عمى الفرد أصبح  -1
 شرائح سمككيات كحتى كأفكار قناعات عمى المتكاصؿ التأثير عمى الكبيرة قدرتيا تتنامى التي، الحديثة
 كتتخطى المحمية الثقافات تتجاكز العكلمة فثقافة، كالسمبي اإليجابي فعميا ممارسة،  المجتمع مف ميمة
 كمخطط كدقيقة مدركسة عممية خبلؿ مف، المتمقي إلى معنى ذات رسائؿ بنقؿ تقكـ حيث، الحدكد كؿ
 حكؿ االتجاىات إنشاء كفي اآلراء تكجيو في كبيرة كفعالية كفاءة تممؾ فيي، فيو التأثير بقصد ليا

 ىك ما بيف صراعا أيضا ديكلٌ  ما، ترسيخيا عمى كالعمؿ جديدة قيـ نشر كبالتالي، القضايا مختمؼ
 صراع بأف ينكر أحد ال اليكـ:" الجابرم عابد محمد يؤكده ما كىذا، كدخيؿ جديد ىك ما كبيف مألكؼ
 األخرل كالثقافات بالشعكب كاختبلطو العالـ لصغر نظرا، المعاصر عالمنا في قائمة حقيقة أصبح القيـ
 .(1)كاالتصاؿ اإلعبلـ كسائؿ عمى قيما تعرض التي

 كاآلراء كالفكر لممعمكمات كمتجدد ىائؿ كتدفؽ انبثاؽ إلى كأدت، المعرفة حقكؿ جؿ عمى أثرت فقد
 الحديثة الكسائؿ فيذه، تدفقيا إيقاؼ األحكاؿ مف حاؿ بأم يمكف ال كالتي، لممجتمعات العابرة كالخبرات

 أساليب مختمؼ مستخدمة األفراد باتجاه عمميا تخطك أصبحت، حديف ذا كسبلحا، فعالة أداة تعتبر
 إذ، كتأثيرا فاعمية الكسائؿ أكثر مف كىي، كالبصر السمع حاستي عمى تعتمد فالفضائيات، اإلقناع
،  يسمع مما%  20ك، يقرأ مما% 15 التذكر عمى قادر البشرم العقؿ أف الدراسات بعض تقدر

 .(2)الكقت ذات في كيسمعيا يراىا التي المعمكمات مف% 60ك

 السمكؾ كأنماط الصحيحة القيـ منظكمة كتعزيز السامية المثؿ نشر في إيجابا تؤثر أف تستطيع كبذلؾ

 مؤسسات جميع فييا تشترؾ متكاممة منظكمة تعتبر كىي، ككؿ كالمجتمع األفراد نفكس في المقبكلة

 االتصاؿ بكسائؿ كنياية، كالمسجد التعميمية بالمؤسسات كمركرا باألسرة ابتداء، المجتمع في التنشئة

 تثبيت في الفعالة الكسائؿ أىـ إحدل ىي، الجماىيرية اإلعبلـ كسائؿ كمختمؼ فالفضائيات، المختمفة
                                                             

 .63محمد عابد الجابرم، تككيف العقؿ العربي، ص  1

 .195جيفكيف ؼ، تخطيط اإلعبلـ كالعبلقات العامة، ص  2
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 تساىـ أف يمكنيا أخرل جية ، كمف(1)أفراده لدل خاص تأثير إحداث عمى لقدرتيا كىذا، المجتمع قيـ

، المجتمع إلى بصمة تمت ال التي السمككيات مف العديد كترسيخ، جديدة اتجاىات كخمؽ أفكار نشر في

 ال مستقببل تجعمو بحيث، المتمقي كتفكير سمكؾ عمى تؤثر الكاحد االتجاه ذات اإلعبلمية فالكسائؿ

 .(2)بيا يؤثر كال فيو تؤثر فإنيا معيا تفاعمو كلعدـ، كالتصكرات لؤلفكار مرسبل

 البشر مف لممبلييف كمقصدا مرجعا كأصبحت ،اليكـ استعماالتيا تنامت التي االنترنت أما -2

 االتصاؿ كسائؿ عف كتميزىا إلييا الكصكؿ لسيكلة نظرا، دنيكية أك دينية سكاء المعمكمة عف الباحثيف

، االتصالية العممية في المشاركة عمى القدرة المتمقي تمنح فإنيا، تفاعمية أدكات مف تممكو بما األخرل

 كيختار، المعمكمات عمى لمحصكؿ يسعى أصبح بؿ، فقط المعمكمات تمقي في منحصرا دكره يعد فمـ

 النمكذج بخبلؼ كجميكره المرسؿ بيف التفاعمية يضمف ما المرسؿ مع اآلراء كيتبادؿ، منيا المناسب

 التقميدية الكسائؿ مع مقارنة، المتمقي لدل كتقبميا فاعميتيا مف كيزيد إلييا الجماىير يجذب ما، التقميدم

 كسائؿ، التقميدية اإلعبلـ كسائؿ أف مف كيفر نظرية مف النظريات، ابتداء مف العديد أكدتو ما كىذا

 يتطمب الحقيقي التفاعؿ أف حيف في، الفكرم الصدل رجع إلى كتفتقر، كاحد اتجاه ذات اتصالية

 .(3)متعددة اتجاىات أك اتجاىيف ذا اتصاليا نمكذجا

 عمى القدرة لممستقبؿ أصبح، فاعمة أدكات مف تممكو بما الحديثة االتصاؿ كسائؿ كبظيكر  -3

، االتصالية العممية في ميما طرفا صار بحيث، االتصالية العممية في فاعمية كاألكثر النشطة المشاركة

 لممعمكمات متمؽ مجرد األسبؽ في دكره كاف بعدما، حريتو بكامؿ رأيو كيبدم المرسؿ مع يتكاصؿ

 ظؿ في، متعددة حاالت في صعبا أصبح قد كالمتمقي المرسؿ بيف التمييز أف إلى يذىب مف كىناؾ

 التي التفاعمية إف ، إال(4)المعمكمات إلى لمكصكؿ السريع الطريؽ ىيأت التي الكسائؿ ىذه استخداـ

 بكسعيـ كيككف، اآلخريف أدكار عمى تأثير االتصاؿ عممية في لممشاركيف يككف أف إمكانية إلى تشير
                                                             

 .39الغبلييني، كسائؿ اإلعبلـ كآثارىا في كحدة األمة السعكدية، ص محمد  1

 .129معف خميؿ عمر، عمـ اجتماع األسرة، ص  2

 .66-65شريؼ دركيش المباف، الصحافة االلكتركنية دراسات في التفاعمية كتصميـ الكاقع، ص  3

 .67، صـ.فشريؼ دركيش المباف،   4
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 كيخترؽ، الدكلة لسيطرة يخضع ال المتبادؿ االتصالي المضمكف أف في خطرىا يكمف، معيا التفاعؿ

 قيـ عمى تعدك، عالمية قيـ كفؽ عمى المتكاصميف تنشئة إعادة عمى يعمؿ أنو عمى فضبل، حدكدىا

 بحماية تيتـ مثمما التعبير حريات تراعي استراتيجيات كضع تطمب ما كىك، المحمية المكاطنة

 .(1)المجتمع

 عمى كالميتميف المختصيف حسب أثرت التي الجديدة كتحدياتو العصر متطمبات خضـ كفي  -4

 كسائؿ :كتابو في شكارتز تكني إليو يشير كما، أيضا معتقداتنا كفي، السمككية كحتى الفكرية األنماط

 عميقة بصكرة معتقداتنا كشكمت حياتنا عمى أثرت قد اإلعبلـ كسائؿ إف" بقكلو: الثاني الرب اإلعبلـ

 األخرل االجتماعية المؤسسات مع مجتمعية شراكة تأسيس بالمسجد فيفترض، (2)األدياف مف ديف كأم

 التي كالخاطئة السمبية كالممارسات األفكار مكاجية، كالمجتمع المسمـ الفرد تخدـ التي القضايا لتناكؿ

 في ضالتو يجد لـ إذا العادم المتمقي كخاصة فالمتمقي، الكسائط تعدد عصر في بالمجتمع تضر

 مف فييا ما المعرفي، كفييا كفضكلو نيمو إلشباع اإلنترنت كشبكة الفضائيات إلى سيمجأ فإنو المسجد

 .(3)كالسميف الغث

 في تساىـ الحادثة، كأف كالتغيرات كالمستجدات التطكرات رسالتو تعكس بأف مطالب فالمسجد كعميو

 كأىـ أبرز مف فالمسجد، األفكار كتصحيح اإلسبلمية كالمبادئ القيـ كترسيخ كالمجتمعات األفراد تنمية

، كاإلرشاد التكجيو في كالمتميز الخاص كدكره النبيمة رسالتو لو تزاؿ ال، كالتربكية الدينية المؤسسات

 استرداد عميو يتحتـ كبذلؾ، الخاصة رسالتيا منيا فمكؿ، عنو بديبل األخرل المؤسسات تككف كلف

 .(4)الرؤية كتكضيح القيـ سمـ كترتيب المرجعية كتكحيد االنسجاـ كخمؽ الرؤيا لتكحيد كمرجع كظائفو

 سيككف حيث الدعكية  المسجد نشاطات في حيزا االجتماعي التكاصؿ مكاقع تأخذ أف بد ال كلذلؾ

 التكاصؿ مكاقع عمى حساب أك) مسجدلم لكتركنيا مكقع كجكدف، كسيط دكف المسمميف مع التكاصؿ
                                                             

 .198التعميمية كالثقافية باإلذاعة كالتمفزيكف، صمحمد نبيؿ طالب، البرامج   1

 .118كنظريات التأثير، ص االتصاؿعمـ  مبادئ، إسماعيؿمحمكد   2

 .37، ص5مجمة رسالة المسجد، العدد  محمد خايف، اآلليات المسانية لترقية الخطاب المسجدم:  3

 .5ص ،2913،العدد صفر ،:مجمة رسالة المسجدبكعبلـ اهلل غبلـ اهلل، المسجد يسترد كظيفتو  4
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رساء دعـ في يسيـس (االجتماعي  لف فالمسممكف، أكبر بشكؿ دكره كيفعؿ، الحقيقي المسجد دكر كا 

 كلكف، المسجد في الصبلة ألداء سيذىبكف بؿ اإللكتركني المسجد مكقع في الصبلة شعائر يقيمكا

 بعض نشر في المكقع مف االستفادة إلى الشباب مف الكثير يدفع ربما لممسجد اإللكتركني المكقع

 محكره المسجد إماـ يمثؿ متمكف دعكم جياز إشراؼ تحت تككف التي المناسبة الدعكية األفكار

 كجعميـ بالمسجد لمناس ربط ذلؾ قات، كفيالحم كطبلب المسجد جماعة مف أفراده كيككف، الرئيسي

 بحر في الكلكج كعدــ، بديني لمتمسؾ كدعكتيـ، الدعكية المسجد برسالة دائـ كتكاصؿ اطبلع عمى

 غير دعكة إلى ، باإلضافةأحد عمى تخفى ال كىي، اآلخريف مع التكاصؿ بمكبقات المميء الظممات

 مكاقع عمى لممسجد أنشطة كجكد أف ، كمالمحياة كمنيج باإلسبلـ كتعريفيـ اإلسبلـ إلى المسمميف

 أفكاره نشر خبلؿ مف حياتنا عمى أثرت قد التي كالسمككية الفكرية األنماط تأثير مف سيحد التكاصؿ

 . الحنيؼ اإلسبلمي الديف مف النابعة

 :والعمماني اإللحادي لمفكر التصدي :الثاني المطمب

 :العممانية :األوؿ الفرع

 كىزائـ اكتخمف اانحطاط الغرب في ظيكرىا صاحب كقد، الغرب في اشأني كعبل العممانية ظيرت لقد

، كحضارة عمـ مف أبدعو بما البشرية الحضارة ركب قيادة زماـ يستمـ أف لمغرب أتاح مما، الشرؽ في

، يعيشو الذم الحضارم نمكذجو لسيادة الغرب يسعى أف طبيعيان  أمران  فكاف، كتضحية جيد مف بذلو كما

 األمـ لبقاء الكبرل الضمانة أيضا كألنو، غيرىا يممؾ ال التي بضاعتو ألنو ؛األرض أمـ بيف يسكقو كأف

مىمة أصبح لقدك ، حضارتو كازدىار مدنيتو سبيؿ في كتكدح، لو التبعية فمؾ في تدكر األخرل  حى

 األمة نخبة عمى غالبان  ان نافذ كاسعان  تياران  كفكدىـ مف عاـ مائة بعد الشرؽ ببلد في الكافدة العممانية

 التيار ىذا يتقاسـ ككاف، كاقتصادية كسياسية كاجتماعية فكرية مف ،المختمفة المياديف في كخاصتيا

 :(1)اتجاىاف الجممة في الكاسع

                                                             

 .)االنترنت( 9عكض بف محمد القرني، العممانية التاريخ كالفكرة، ص  1
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 بيا ابتميت كثكرات كحركات أحزاب ػ الجممة في ػ كيمثمو :الثكرم الراديكالي اليسارم االتجاه  -أ

 ككؿ كالفقر كالدمار اليزائـ عمييا كجرت، صفكفيا كمزقت األمة شمؿ فشتتت، الزمف مف ردحان  المنطقة

 قكمييف أك، شيكعييف كانكا سقكطو، سكاء قبؿ السكفييتي االتحاد ىؤالء كجية ككانت، ببلء

   .عنصرييف

 يمثميـ كىؤالء :الغرب دكؿ مف فمكيا في دار كمف ألمريكا الغربية الكجية ذك الميبرالي االتجاه  -ب

 األمة لديف كالعداء األخبلقي كالسقكط كالتفسخ باإلباحية األمة عمى جنكا قد كشخصيات أحزاب

 .كتاريخيا

 :أىميا متميزة مالمح ولالتجاىيف

 اكنقدى الشريعة لنصكص المدخؿ أف العمماني الخطاب رأل حيث :اإلسبلمي التراث مكاجية -1

نزاليا  فالتراث، يزعـ كما اإلسبلمي المكركث نقد خبلؿ مف يأتي أدبي نص كأم كجعميا قدسيتيا مف كا 

 كالكبلـ كالفف كاألدب المغة في ممثبلن  فقط اإلسبلمي الفكر عمى العمماني الخطاب نظر في يقتصر لـ

 .(1)أيضان  كالشريعة العقيدة يشمؿ بؿ كالتصكؼ؛ كالفمسفة

، ماديان  تفسيران  كتفسيره :حضارم غير عنصرم استعمارم دمكم تاريخ بأنو اإلسبلمي التاريخ اتياـ -2
 كال نزيية غير انتقائية قراءة كقراءتو، أحداثو عمى العممانية ةبيالغر  التاريخ تفسير نظريات بإسقاط

 صفحات مف فيو ما كتجاىؿ، التاريخ ىذا حياؿ المسبقة السكداء كاألفكار الرؤل لتدعيـ، مكضكعية
 إبراز كمحاكلة، الرباني اإلسبلمي كالنيج البشرية الممارسة بيف المتعمد كالخمط، مشرقة مضيئة

 أنيا اعتبار عمى، عمييا كالثناء، بيا كاإلشادة، كتضخيميا النشاز الشاذة كاألحداث الباطنية الحركات
 ذلؾ كمثؿ" القرامطة ثكرة"ك" الزنج ثكرة" مثؿ الظمـ عمى كالثكرة كالمساكاة كالتقدـ التحرر حركات
 مثؿ اإلسبلـ ىي بؿ اإلسبلـ مف أنيا مفادىا فكرة كتكريس، الحؽ اإلسبلـ عف الشاذة الفكرية الحركات

                                                             

 .23محمد عابد الجابرم، التراث كالحداثة، ص  1
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 الصكر تشكيو إلى األمر نياية في تؤدل أمكر مف ذلؾ شابو كما كاالعتزاؿ، الكجكد بكحدة القكؿ
 .(1)المتعاقبة كأجيالو األمة ناشئة لدل اإلسبلمي لمتاريخ المضيئة

 كالمسيرة ، المسمـ كجداف في الراسخة كالعمـ المعرفة مصادر زعزعة أك إلزالة الدؤكب لسعيا -3
 أك، كالعمـ لممعرفة كمصدر الكحي استبعاد خبلؿ مف، كمو تاريخو في اإلسبلمي كالفيـ لمفكر المؤطرة
 اإلنكار آثار مف أثر إال ىذا كما، كالحس كالعقؿ المصادر مف لغيره تابعان  كجعمو ػ األقؿ عمى ػ تيميشو
 األساطير مف اجزء ػ األحكاؿ أحسف في ػ كاعتباره، بالغيب اإليماف مف كالسخرية، لمغيب العمماني
 البديؿ ىك ذلؾ كجعؿ، كاإلنسانية كالكاقعية بالعقبلنية يسمي لما كالتركيج، الشعبية كالحكايات كالخرافات
 ليعيش، كالكفر اإليماف بيف النفسية الحكاجز ككسر، األصيؿ الشرعي مفيكمو في لئليماف المكازم
" حنفي حسف"ك" الجابرم عابد محمد" كتابات كفي .العكلمة عصر في العممانية مظمة تحت الجميع

 .(2)األمر ىذا عمى األدلة كأمثاليـ" العركم"ك"  مركة حسيف"ك

 كالعفاؼ كالطير كاإليثار األخكة مف المسمميف مجتمعات في الراسخة الخمقية القيـ خمخمة  -4
 كالنفع، سكاىا دكف المادية لممصمحة كالنظر النفعية بقيـ ذلؾ كاستبداؿ، األجر كاحتساب العيكد كحفظ

 .(3)كاإلباحية كالتحمؿ

 المختمفة الحياة جكانب بعض ألسممة محاكلة أم كجو في كالتشكيؾ كالسخرية االستيزاء  -5

 المممكة مثؿ إسبلمية دكؿ عمى المستمر اليجكـ كلعؿ، كالقكانيف كاإلعبلـ االقتصاد في المعاصرة

ف، المنطمؽ ىذا مف كالجنايات الحدكد في لمشريعة احتكاميا بسبب السعكدية العربية  ىجكميـ بٌرركا كا 

 كتقتؿ كتدمر تسحؽ التي الشعكب تناسكا أك كنسكا، كحرياتو اإلنساف حقكؽ دعاكل تحت كحقدىـ

 كيدافع ليا يبكي النشاز األصكات ىذه مف كاحدان  صكتان  نسمع أف دكف، اآلالؼ بعشرات كتغصب

                                                             

 .)االنترنت( 19عكض بف محمد القرني،  العممانية التاريخ كالفكرة، ص  1

 . www.saaid.net.الفكائد(سعيد بف ناصر الغامدم، الفكر العمماني، )مكقع صيد  2 

، سنة 77الفكرم:مجمة البحكث اإلسبلمية، العدد االنحراؼعبد اهلل بف عبد العزيز الزايدم، حماية المجتمع مف   3
  77/233،ػى1427

http://www.saaid.net/
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 عممانية أنظمة الشعكب تمؾ كتدمير، الحقكؽ تمؾ بانتياؾ تقكـ التي الجيات فأل إال لشيء ال ، عنيا

 .(1)الغربية المصالح فمؾ في تدكر

 كاألزياء الطيراف كشركات كالرياضة الفف في كبخاصة، الغربية االجتماعية لممظاىر التركيج  -6

 قيـ عف تعبر لكنيا، كمظاىر شكميات  ىذه كانت لكف، المرأة كقضية الرسمية كالحفبلت كالعطكر

 بمكضة فيو المبالغ العمماني االىتماـ كاف ىنا مف، لمحياة خاصة كفمسفة ، عقائدية  كمنطمقات  خمقية

خراجيا، حجابيا لنزع كالسعي، المرأة ، غيرىا بو يقكـ أف يمكف ال الذم دكرىا كتعطيؿ، العامة لمحياة كا 

 الرجاؿ مف اآلالؼ مئات يعطؿ ؛الحياة يفمسفكف العممانيكف كىكذا، األطفاؿ كرعاية األسرة تربية في

 رعاية في المرأة مكاف لتسد المنازؿ في العامبلت مف اآلالؼ مئات كيستقدـ، المرأة لتعمؿ العمؿ عف

 المبرر فما ، بالمرأة تناط أف يجب النسائية األعماؿ بعض كانت كلئف، المنزؿ بشؤكف كالقياـ، األطفاؿ

 .(2)مكقع كؿ في لمرجؿ لمزاحمتيا

 :اإللحادي الفكر: الثاني الفرع

عبلنو ، بو المجاىرة ككذلؾ، اإلسبلمي العالـ في المنظمة اإللحادً  حركات عف الكبلـ  ، المؤل عمى كا 

 عف، الغربي بالعالـ يتصؿ كالعربي اإلسبلمي العالـ بدأ حينما، عشر التاسع القرف منتصؼ بعد نشأ

 بالفكر متأثريف الطبلب مف مجمكعة رجكع في ذلؾ كتسبب، التدريب أك الدراسة إرساليات طريؽ

 تنحية ككذلؾ، العقؿ شأف كرفع، الطبيعة عمكـ تعظيـ أساس عمى يقكـ كاف كالذم، المادم األكربي

دارة كالناس الحياة حكـ عف كالشرع الديف  لئللحاد صريحةه  دعكةه  ثَـّ  يكف لـ األمر بداية كفيشؤكنيـ،  كا 

نما، الردة أك  بعض كمحاكمة، العقؿ أماـ المجاؿ  فتح أك، التغريب أك لمتحرر دعكات ىناؾ كانت كا 

 بيف مفتعؿ  كصراع، كىمي خبلؼ إنشاء كمحاكلة، كالكاقع الحس أك العقؿ إلى الشرعية النصكص

                                                             

 .)االنترنت( 12عكض بف محمد القرني، العممانية التاريخ كالفكرة، ص  1

 .)االنترنت( 12، صـ.فمحمد القرني،  عكض بف  2
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 ، الناس بيف التغريب مكجة كانتشار، كتراثو بالغرب االتصاؿ كزيادة الكقت مركر كمع، كالشرع العقؿ

 .(1)الفردية الحرية باسـ الردة باب كفتح لئللحاد الصريحة الدعكات بعض ظيرت

ؿُّ ، تركية قكمية إقامة إلى كدعكا، تركيا في الييكد نشط كحينما  مظاىر ظيرت، الدينية الرابطة محؿَّ  تحي

 ىذه تطكرت الكقت مركر كمع، شعائره لبعض العداء كتظير، الديف نبذً  إلى تدعك الكاقع في عدة

ـى  أتاتكرؾ كماؿ مصطفى جاء حتى، الحركة  كحارب، العممانية التركية الدكلة كأنشأ الخبلفة بإلغاء كقا

، اإللحاد إلى تدعك كتب عدة كظيرت، كاإللحاد الكفر ذلؾ أثر عمى كراج، كسجنيـ العمماء جميع

 . (2)آدـ قابيؿ اسمو لكاتب( كماؿ مصطفى) :بعنكاف كتاب كمنيا، األدياف في كتطعف

، كالفكرية األدبية النيضةً  عصرى  كزكران  ظممان  سميت مصر في مماثمة جرأة قابميا تركيا في الجرأة ىذه

، بأخبلقو كالتخمؽ، الغربي بالعالـ مصرى  إلحاؽ إلى تيدؼي ، تغريبية حركة حقيقتيا في ىي بينما

 العممانية ًِ  بطابع حياتيا كصبغتٍ ، كالديف الحياءً  جمبابً  خمعتٍ  التي، تركيا حذك ذلؾ في كاحتذائيا

 التغريب إلى يدعكف كاألدباء المفكريف مف العديد ظير مصر في الحقبة تمؾى  في. كالتمرد كالسفكرً 

 الحريات باسـ كمرة، أخرل تارة األدبية النيضة كباسـ، تارة التنكير باسـ ةالردٌ  باب كفتح، كاإللحادً 

 أخبلقو ككذلؾ، األكركبي المجتمع أمراض جميع، تمييز دكف ػ الفترة تمؾ في ػ مصر كتمقفت، الفكرية

ا المستشرقيف بعض أرضيا في كعاث، تحديدنا فرنسا كمف، أكركبا مف قطعة كأصبحت، المنحمة  فسادن

فسادنا  كسعكا، كاإللحاد الكفر نشر في يتكانكا لـ ممف، المصرييف بعض إلى اإلفساد دفة سممكا ثـ، كا 

حبلؿ، اإلسبلمية كاألخبلؽ الفضيمة إلغاء إلى حثيثنا سعينا  دعاة أصبحى  حتى، محميا كالمادية النفعية كا 

، لمحضارة كالعداءً  كالتخمؼ بالجمكدً  كيكصفكف، عميو دخبلء المجتمع عمى غرباء كالمحافظة اإلسبلـ

 دكؿ جميع إلى كاإللحاد الردة حمَّى انتقمت فقد، الكقت ذلؾ في العربي العالـ رئة ىي مصر أف كبما

   .(3)فاليم بببلد كانتياءن ، السعكدية فييا بما كالخميج، بالعراؽ كمركرنا، الشاـ مف ابتداءن ، الجكار

                                                             

 .)االنترنت( 6ص ناصر بف سعيد بف سيؼ، ظاىرة اإللحاد في المجتمعات اإلسبلمية،  1

 .www.said.net (.مكقع صيد الفكائد)ينظر: الندكة العالمية لمشباب اإلسبلمي، اإللحاد،   2

 .)االنترنت( 7،  صـ.سناصر بف سعيد بف سيؼ،   3
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 الديف نبذكا حيث الخبيثة الحممة ىذه قادكا العربي العالـ في اإللحاد ركاد مف مجمكعة ىناؾ ككاف
 كأرادكا، كالديف األخبلؽ في كالتخريب اليدـ معاكؿ كأعممكا البلدينية أك اإللحاد بو كاستبدلكا، جانبنا
نعى  كحاكلكا، الفاسدة المينحمةً  األكركبية الدكؿ مف مكررة نماذج المجتمعات جعؿ  العمـ بيفى  فجكةو  صي
ـي ، جديدة آفاؽ إلى االنطبلؽ دكف كيقؼي ، كالكاقع العمـ يعارض الديف أف كأكىمكا ،كالديف  ، اإلبداع كييحرّْ
  .(1)كالتقكقع الكينكتية إلى كيدعك

 :واإللحادية العممانية لألفكار التصدي وسائؿ: الثالث الفرع

 كالمناىج كالخطب كالمحاضرات كالدركس كسيمة؛ بكؿ النفكس في الصحيحة العقيدة غرس -1
 بالغيب كاإليماف :اإللحادية األفكار تفكيؾ إلى فييا الرسكخ يؤدم التي األصكؿ سيما ال طريؽ ككؿ

 الييبة تعاد أف يجب كما، الشرعية النصكص كتعظيـ اهلل أفعاؿ في الحكمة كاعتقاد بالقدر كاإليماف
 ىذه في باالىتماـ كاألعظـ األجدر أنيا عمى الطبلب يربى كأف، التعميمية المناىج في الشرعية لممكاد
 لممكاد ىذا يككف أف كليس، الدرجات كفي أكقاتيا كفي الحصص في الصدارة ليا تككف كأف، الحياة
 .(2)الشرعية المكاد حساب عمى التجريبية العممية

 المؤمنيف؛ معػ  تعالىػ  اهلل بأف كاليقيف، اإليمانية كالنعمة اإليماني باالستعبلء الشعكر تقكية -2
 .النعيـ جنات إلى اآلخرة في منقمبيـ ثـ،  كتكفيقو بعكنو كيمدىـ،  برعايتو يكمؤىـ

 فيما فيبلحظكف أفكارىـ؛ الشباب منيا يستقي التي التمقي مصادر بمبلحظة الثقافي الترشيد -3
 يسمح أف األخطار أعظـ مف فإف، الغارب عمى الحبؿ ليـ يترؾ كال، مكاقع مف يتابعكف كفيما، يقرؤكف
 ألبنائنا كاألمف الطمأنينة إلى نصؿ كلف، حسيب أك رقيب دكف يشاء كيؼ الشبكة في يبحر أف لمناشئ

 الصدر يككف بحيث الصداقة مرحمة كتمميذه كالمعمـ كأخيو كاألخ كأبيو االبف بيف العبلقة كصمت إذا إال

                                                             

 .2رمضاف، ظاىرة اإللحاد ما حقيقتيا في مجتمعاتنا العربية كاإلسبلمية، صينظر: كائؿ   1

 .69صالح بف عبد العزيز بف عثماف سندم، اإللحاد )كسائمو كخطره كسبؿ مكاجيتو(، ص  2



 280 

 في أجكبتيا عف يبحث أف بدؿ، تحيره التي كاألسئمة لو تعرض التي الشبيات ليبثو أمامو مفتكحا
 .(1)العقارب جحكر

 كىذا، كشفيا في كالسعي عنيا بالنأم الشبيات؛ مع التعامؿ فف في الشرعي المنيج تأصيؿ -4
 ينبغي كال، داء الشبية أف كىك، الناشئة نفكس في بغرسو نعنى أف ينبغي الذم الميـ األمر مف

 فإنيا، الشبيات نفكسيـ في يبث لمف أسماعيـ يرخكا بأال الناشئة يقنع أف فيجب كعميو، لمداء التعرض
 إنساف مف ككـ، العكاقب محسكبة غير مغامرة إذف لمشبية فاالستماع ضعيفة؛ كالقمكب، خطافة الشبو
 منو؛ تخرج لـ شبية صدره في فأكقع ممبس إلى استمع أك مكقع إلى فكلج كالعمـ القكة نفسو في ظف

 .(2)األفاعيؿ بو كفعمت فصرعتو

 كبعد ذىابيـ قبؿ الشباب ىؤالء تحصيف ينبغي حيث، الكفر ببلد إلى المبتعثيف الشباب رعاية -5
 الشباب تكعية في كاجب الثقافية كالممحقيات كاإلرشاد بالدعكة المعنية الرسمية الجيات فعمى، ذىابيـ

 المكاقع في المشاركة الشرعي العمـ طمبة كعمى، يحتضنيـ الذم الكاسع الصدر يككنكا كأف، كتحذيرىـ
  .(3)المبتعثيف لمشباب المخصصة كالمنتديات

 اإللحادم الفكر منابع تجفيؼ في مسؤكلياتيا اإلسبلمية الببلد في الحاكمة األنظمة تتحمؿ أف -6
 الرادعة العقكبات كتطبيؽ األفكار ليذه التركيج تجـر التي القكانيف سف خبلؿ مف، أسبابو كاجتثاث

 . األفكار ليذه مركج كؿ بحؽ

  :المشبوىة والفرؽ الضالؿ وأصحاب البدع ألىؿ التصدي :الثالث المطمب

                                                             

 .79صالح بف عبد العزيز بف عثماف سندم، اإللحاد )كسائمو كخطره كسبؿ مكاجيتو(، ص  1

( مكقع صيد الفكائد)ينظر: محمد السعيدم، تغريدات الدكتكر محمد السعيدم حكؿ منيج التعامؿ مع الشبيات،   2
www.saaid.net . 

 72، صـ.سصالح بف عبد العزيز بف عثماف سندم،   3
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 عمى السيئة باآلثار الغمك كأصحاب (1)كالمرجئة المتصكفة بعض كبدع كمعتقدات أفكار ألقت لقد

 لممرحمة عنكانا أصبحت التي كالترىؿ الضعؼ حالة ازدياد في ساىـ الذم األمر، اإلسبلمي المجتمع

 السيطرة في لبلستمرار الكافي الكقت لمغرب أعطى ما كىك، اإلسبلمية مجتمعاتنا تعيشيا التي الحالية

، الفرؽ ىذه آثار محاربة األمة أكضاع إلصبلح خطة أم ضكء في عمينا يحتـ الذم األمر، كالتمكيف

 مف بد ال ىنا كمف .كالفكرم العقدم حصننا الختراؽ الغرب قبؿ مف كاستغبلليا خطكرتيا كبياف

 التي كاألفكار البدع لتمؾ نتيجة اإلسبلمي مجتمعنا في شاعت التي اآلثار تمؾ مف بعض استعراض

 :كمنيا  كاستفحاليا نشرىا عمى الفرؽ تمؾ ساعدت

 :الحياة إلى المتصوفة نظرة :أوال

 محمكد أمر الفقر أف الصكفية مف كثير زعـ فقد، كالعزلة الفقر كمدح التقشؼ في المبالغة خبلؿ مف 

 التصكؼ لكاـز مف صار التطرؼ أف ، إال(2)الكالية إلى الكصكؿ مقامات مف شريؼ مقاـ كأنو، لذاتو

 المتصكفيف بعض عند ستجد حيث، إليو بالمحب المشركع الزىد عمى زائد أمر كأنو كخصائصو

 األذل كجمب النفس كتعذيب التقشؼ في يفرطكف كتجدىـ الحبلؿ كترؾ كالتعرم الجكع في المبالغة

 حتى،  العزكبية كمدحكا لمزكاج المتصكفة بعض ذـ إلى ، باإلضافة(3)نكاىيو أك اهلل أكامر في كالتجاكز

 النصارل رىباف مف مأخكذ ىذا كلعؿ، الزكاج كذـ العزكبية مدح في مستقمة أبكابا كتبيـ في بكبكا أنيـ

 يرل حيث، عمييا اإلنساف فطر التي اهلل لفطرة خبلفا التبتؿ أنفسيـ ألزمكا الذيف المسيحية كنساؾ

ػ  عيسى عف ركينا المكي طالب أبك قاؿ حيث النصرانية مف مقتبسة المعاني ىذه أف المتصكفة بعض

 .(4)"ػ كجؿ عزػ  اهلل ترل قمكبكـ لعؿ أجسامكـ كأعركا أكبادكـ أجيعكا" :قاؿ أنوػ  السبلـ عميو

                                                             

(، كعميو فإف: مف قاؿ اإليماف ال 2/659اإليماف قكؿ ببل عمؿ )الطبرم، تيذيب اآلثار، ) كىـ الذيف يقكلكف: 1 
يزيد كال ينقص، كأنو ال يجكز االستثناء في اإليماف مف قاؿ بيذه األمكر أك بعضيا فيك مرجئ )البغكم، شرح 

 .(1/41السنة، 

 .)االنترنت( 266بلمية، ص محمد حامد الناصر، بدع االعتقاد كأخطارىا عمى المجتمعات اإلس  2

 .29إحساف اليي ظيير، دراسات في التصكؼ، ص ينظر:  3

 .2/67أبي طالب المكي، قكت القمكب،   4
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 كاإلعراض األجساد كتعرم كالجكع الماؿ مف كالتجرد الدنيا ترؾ كتعاليميا النصرانية خصائص فمف

، السكية لمفطرة مضاد ذلؾ ككؿ اآلخرة إلى االنقطاع باسـ الطيبات كتحريـ المباحة الحياة زينة عف

 الرىباف مف كثيرا إف بؿ، الكاقع عالـ في تطبؽ ال مثالية أفكارا المحرفة النصرانية تعاليـ بقيت كلذلؾ

 كقع ما كىذا، بالنصرانية يديف الذم الغرب عف ناىيؾ الدنيا بأطايب كتعمقكا الرذيمة حمأة في انجرفكا

، المتأخرة العصكر في كخاصة كالدركشة الزىد باسـ الدنيا بالحياة تعمقا المتصكفة مف كثير فيو

 الجياد إلى أصحابو يدفع الذم البناء اإليجابي الزىد ذلؾ، الدنيا متاع في الصحابة زىد مخالفيف

 الذم ال الفتنة ضد النفس يحصف الذم الزىد كىك النفس داخؿ االنحسار إلى ال، كالمجالدة كالمكاجية

 إلى اإلسبلمي العالـ كصؿ أف السمبي الفكر ىذا بسبب النتيجة ، ككانت(1)منيا لمكقاية النفس يقتؿ

 .(2)كالمرض كالجيؿ الفقر مف الراىنة حالتو

 المنكرات مف بؿ المنغصات مف كيركنو عادة التكسب يترككف المتصكفة بعض أف إلى باإلضافة

 الحسني عجيبة ابف يقكؿ حيث، كالخمكؿ الكسؿ أك كاالستجداء بالتسكؿ كيأمركف، كالمحرمات

 التدبير كاإليثار، كترؾ بالبذؿ كاالفتقار، كالتحقؽ بالفقر التمسؾ :خصاؿ ثبلث عمى بني التصكؼ"

 احتراـ إلى المنحرفة النظرة تمؾ أدت كلقد ػ صمى اهلل عميو كسمـ ػ ليديو مخالؼ كىذا (3)"كاالختيار

باحة البطالة غراء مف الحياة عميو تنطكم ما كتحقير التسكؿ كا   كالسعي، الحزف بتكمؼ الناس لذات، كا 

 إلى دافعة إيجابية عقيدة مف كحكليا كالقدر القضاء عقيدة مف كثيرا التكاكؿ أفسد كلقد، الذؿ مكاطف إلى

لى، مخذلة سمبية عقيدة  بكنابرت نابميكف استغؿ ، كلقد(4)التغيير محاكلة كعدـ بالكاقع السمبي الرضا كا 

 بتذكير منشكراتو يصدر فكاف،  مصر أرض جيكشو احتمت لما كالقدر القضاء عف المنحرفة الفكرة تمؾ

                                                             

 .)االنترنت( 273صػ 272ينظر: محمد حامد الناصر، بدع االعتقاد كأخطارىا عمى المجتمعات اإلسبلمية، ص  1

 .328ص، 323محمد قطب، مفاىيـ ينبغي أف تصحح، ص ينظر:  2

 .4ابف عجيبة الحسني، إيقاظ اليمـ في شرح الحكـ، ص  3

 .144محمد قطب، كاقعنا المعاصر، ص  4
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 كقع ما عمى االعتراض حاكؿ فمف،  اهلل مف بقدر كاف كاألسر االحتبلؿ مف ليـ كقع ما بأف المسمميف

 .(1)كالقدر القضاء عمى يعترض فكأنو

 كثير عند) مغمكط كفيـ كاألشعار األناشيد سماع مع كالزكايا التكايا في الدعة عمى الصكفية التربية إف

 عف المتصكفة أبعد ذلؾ كؿ، بالجياد العدك لدفع مجاؿ كال نافذة اهلل إرادة كأف، القدر لمفيكـ( منيـ

 يحضركف الصكفية كانت الجزائر، حيث في حصؿ مثمما األعداء يكالي أكثرىـ جعؿ بؿ، الجياد

 أخرجتيـ الجمعية كلكف، المحمية كاإلدارة لفرنسا عكنا كلكف لغاياتيا خدمة ال العمماء جمعية اجتماعات

 الجامع في الكريـ لمقرآف تفسيره أثناء الصكفية الطرؽ ىذه يحارب باديس ابف الشيخ كاف كلذلؾ .منيا

 المستعمر زعمائيا مف كثير كالى التي التيجانية الطائفة مع حصؿ ما أك (2)قسنطينة مدينة في الكبير

 لكال أنو: التيجانية الطريقة شيخ إلى الفرنسي لممارشاؿ رسالة في جاء حيث، الجزائر في الفرنسي

 مما بكثير أصعب حديثا المفتتحة الببلد في الفرنسييف استقرار لكاف المتعاطؼ التيجانية الطريقة مكقؼ

 ضد الجياد أعمنكا قد المتصكفة بعض أف ذكر مف بد ال، الحؽ إحقاؽ باب مف أنو عمى، (3)كاف

 .السنكسية الحركة أتباع مف كىي ليبيا في اإليطالي المستعمر

، كثيرة انحرافات في الكاضحة نصكصو كمصادمة الديف ىذا مخالفة المتصكفةبعض   يحاكؿ كبذلؾ

 كانت أف بعد، الضالة األمـ مف لغيرىا الحضارة ركب قيادة تترؾ كأف، المجتمعات تخمؼ في ساىمت

عمارا كبناء خيرا  .الكىاج بنكره كتستنير الديف ىذا ىدم عمى تسير كانت أف يكـ، كميا لمبشرية كا 

 :الدنيا شؤوف في االبتكار عف الناس يصرؼ الديف في االبتداع :ثانيا

 كبذلؾ، البدعة ىذه إظيار في كالطاقة الجيد يبذلكف البدع ارتكاب عمى يحرصكف الذيف نجد حيث
 طاقة ليـ تبقى فمف، الديف إلى أضافكىا التي كالزيادات اإلضافات ىذه في كأنشطتيـ جيكدىـ يضيعكف

 الديف في طريقة ىي" :العمماء مف كثير عرفيا كما البدعة إف حيث، شؤكنيا في كاالبتكار لمدنيا لمعمؿ
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 في اختراعو كؿ جعؿ قد اإلنساف داـ ما كلكف، الدنيا أمكر في يككف أف يجب ، كاالختراع"مخترعة
 يسبقيـ لـ أشياء كعممكا، الدنيا أمكر في ابتكركا األكائؿ المسممكف كلذلؾ، الدنيا في يخترع فمف الديف
 العمكـ ككانت، كالدنيا بالديف كاليقيف العمـ بيف جمعت، شامخة حضارة دينيـ ظؿ في كقامت، أحد إلييا

 عمى فييا كيتتممذ، العالـ في تدرس التي العمكـ ىي كالفمكية كالطبيعية كالرياضية الككنية اإلسبلمية
 .(1)المسمميف أيدم

الجبر،  عمـ أف أحد عمى يخفى كال، دينيا العممية اكتشافاتيـ معظـ في دافعيـ كاف كالمسممكف
 الكصية قضايا في معينة مسائؿ حؿ ىك األكؿ ىدفو اختراعو، ككاف الخكارزمي إلى المنسكب
 الكصايا في جزء، جزأيف في كتابو كاف كليذا، الكصية ككذلؾ، رياضي منو جزء كالميراث، كالميراث
 إلى المنسكب الجبر) الكتاب حققكا الذيف العمماء قاـ كلما، كالمقابمة الجبر في كجزء، كالميراث

 لـ :فقالكا كالمكاريث بالكصايا المتصؿ الفقيي الجزء أما، بالجبر المتصؿ الجزء عمى عمقكا( الخكارزمي
 متصبل كاف كالتابعيف الصحابة عصر في العمـ ألف ، كذلؾ(2)شيئا منو نعرؼ أف نستطع كلـ نفيمو
 بداية) كتاب صاحب، قاضيا كاف، الطب في الكميات مؤلؼ رشد ابف: المثاؿ سبيؿ عمى، بالديف

 أشمؿ مف كيعتبر،  المقارف الفقو في كتبت التي العظيمة الكتب مف كىك( المقتصد كنياية المجتيد
 .(3)المقارنة الفقيية بالمسائؿ إحاطة كأكثرىا الكتب

، الديف أمكر في السنف كعند، النص عند كقفكا األكلى العصكر في المسمميف ألف يتـ؛ كاف ذلؾ كؿ

 كطكركا كاأكأنش كاخترعكا تماما، ابتكركا العكس عمى، كابتكارىا البدع اختراع في أكقاتيـ يضيعكا كلـ

  األخيرة التخمؼ عصكر في، العكس حدث كلكف، العامة الحياة كشؤكف المدنية الحياة أمكر في كحسنكا

 أم عمييا كليس، سمطاف مف بيا اهلل أنزؿ ما الديف أمكر في جدا كثيرة أشياء المسممكف ابتدع حيث

 اإلمكاف في كليس، شيئا لآلخر األكؿ ترؾ ما: كقالكا، الدنيا أمكر في كجمدكا، كالسنة الكتاب مف دليؿ

 المسممكف كتخمؼ، كالعقـ بالجمكد كاالبتكار اإلبداع مجاليا التي المدنية الحياة كضربت، كاف مما أبدع
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 معناه الديف في لبلبتداع الشديد اإلنكار كاف فمذلؾ .(1)اآلسف الراكد كالماء كأصبحكا ميداف كؿ في

 كىك أال، الصحيح الميداف في كالتطكير كاإلبداع االبتكار أجؿ مف كقدراتيـ الناس طاقات تكفير

 . جكانبيا بكؿ المدنية الحياة مجاؿ في كاإلبداع االبتكار

 :وحدتيا ويمزؽ األمة شمؿ يفرؽ الديف في االبتداع :ثالثا

 الكقكؼ ألف كذلؾ كالتشرذـ؛ التفرؽ اإلسبلمي المجتمع في البدع انتشار تركيا التي السيئة اآلثار كمف

 بينو الذم الحؽ ىذا كراء متراصا كاحدا صفا كيجعميا األمة شمؿ يجمع بيا كااللتزاـ السنف عند

 كذلؾ، تنتيي كال كتتفرع تتعدد البدع كلكف، كاحدة السنة ألف -صمى اهلل عميو كسمـ  - النبي ككضحو

 مستقيـ كاحد اهلل صراط، كالمصالح األىكاء حسب كيتمكف كيتغير يتعدد كالباطؿ كاحد الحؽ ألف أيضا

 تسير األمة كانت لما العمماء يقكؿ كلذلؾ .(2)كمتعرجة كمتعددة كثيرة الشيطاف سبؿ كلكف، فيو عكج ال

، فرقة سبعيف مف أكثر إلى كتمزقت تفرقت بالسنة االلتزاـ تركت كلما، كاحدة كممتيا كانت، السنة كراء

 كحده كىك، الديف كحده ىك ىي عمييا ما أف تعتقد فرقة ككؿ، أخرل فرقة إلى انقسمت فرقة كؿ إف بؿ

، اإلسبلـ عف الخركج حد إلى أحيانا كصمت العقائد في بعضيا بدعا أشياء نفسيا مف كابتدعت، الحؽ

 الذيف كمنيـ، كالمجسمة المشبية كىـ، بخمقو اهلل كشبيكاػ  كجؿ عزػ  اهلل ذات في قالكا الذيف منيـ

فػ  كجؿ عزػ  اهلل قدر أنكركا  مثؿ دماءىـ كاستحمكا المسمميف كفركا الذيف كمنيـ، عممو ينكركا لـ كا 

 مف بيا اهلل أنزؿ ما بأقكاؿ كجاؤكا المتصكفة فرؽ ذلؾ بعد كظير، العبادة في اجتيادىـ رغـ، الخكارج

لى الذكؽ إلى االحتكاـ مثؿ، سمطاف  مف عندىـ فميس،  الشرع إلى كليس الشخصي الكجداف كا 

 ػ بعضيـ كقاؿ، ذلؾ صحة معتقدا قمبو حكـ إلى مرجعو بؿ، ربو حكـ إلى اإلنساف يرجع أف الضركرم

 ال الذم الحي عف عممنا نأخذ كنحف، ميت عف ميت مف عممكـ تأخذكف ػ المتصكفة فرؽ مف

 .(3)يمكت
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 كبالشيخ ػ صمى اهلل عميو كسمـ ػ النبي بذات التكسؿ بجكاز تؤمف كالتيجانية المتصكفة فرؽ كبعض

 مف زار مف" :قاؿ حيث الخريدة الدرة كتاب مؤلؼ أكرده ما مثؿ، بذلؾ مميئة كمؤلفاتيـ، التيجاني

 أبي شيخنا غير كاالستمداد بو التكسؿ بقصد ميتا أك كاف حيا المشايخ مف شيخا األحمدييف اإلخكاف

النعاج،  عف الجمد انسبلخ منيا انسمخ بؿ، فييا عنده إذف كال األحمدية الطريقة عف خرج فقد ...الفيض

 .(1)..."الدجاج عف البيض انفصاؿ عنيا كانفصؿ

، مباشرة منو كاألخذ الدنيا في مكتو بعد يقظة ػ صمى اهلل عميو كسمـ ػ النبي برؤية إيمانيـ إلى باإلضافة

ػ صمى  النبي عف أخذىا قد( التيجاني) شيخيـ أف زعمكا أكراد مف ذكركه كما أفكار مف قالكه ما كؿ إذ

: ػ عنو اهلل رضيػ  قاؿ:"المعاني جكاىر مثؿ  كتبيـ في ذلؾ كرد كقد، مناما ال يقظة اهلل عميو كسمـ ػ

 عمى مات إف اآلمنيف مف رآؾ كمف اآلمنيف مف أنت :لي قاؿ مناما ال يقظة الكجكد سيد أخبرني

 .(2)"الخ...اإليماف

 الشريعة فأىؿ، كالشريعة بالحقيقة عندىـ يسمى ما، األمة صؼ كمزقكا بيا جاؤكا التي األشياء كمف

 إلى نظر مف" :قالكا كلذلؾ، كالبكاطف األسرار يعرفكف فيـ الحقيقة أىؿ أما، الظكاىر إلى ينظركف

 الخمر كشارب كالسكير فالزاني"، عذرىـ الحقيقة بعيف إلييـ نظر كمف، مقتيـ الشريعة بعيف الخمؽ

 إلييـ نظرت إذا ىؤالء، أىميا عمى مدنا كييدـ كاآلالؼ بالمئات كيقتميـ الناس يعذب كالذم كالظالـ

 الحقيقة بعيف إلييـ نظرت إذا كلكف، كأىمو كالظمـ المنكر تمقت الشريعة ألف، تمقتيـ الشريعة بعيف

ف ألنيـ، تعذرىـ  باطؿ ىذا زعميـ، ىذا أراد اهلل ألف، اهلل إرادة ينفذكف فيـ، اهلل أمر ينفذكف ال كانكا كا 

 الممؾ دع" :مثؿ، النبكية كالسنة لمشريعة مخالفة كميا بعبارات كالسمبي الخاطئ مكقفيـ كيبرركف، باطؿ

 التربية كبسمبية، الطغياف كأماـ الفساد أماـ بسمبية المكقؼ ىذا ، كينتيي"لمخالؽ الخمؽ كاترؾ، لممالؾ

 كسمحت تركت لك األمة تككف كىكذا، اإلرادة كعديـ الشخصية عديـ سمبي إنساف عنو نتج مما كىكذا

نما، صؼ ليا يمتئـ أك تجتمع أف يمكف ال البدع بانتشار  عندما كاحدا صفا كتككف اجتماعيا يككف كا 
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 أف ذلؾ بعد مانع كال، رسكلو كسنة اهلل كتاب مف المحكـ كتتبع، بسنتو كتمتـز، اهلل رسكؿ خمؼ تقؼ

، اإلسبلمية الكحدة يمنع كال، اإلسبلمية األخكة يفسد ال الفرعيات في االختبلؼ ألف، الفركع في تختمؼ

 إخكة دائما ظمكا كلكنيـ الفركع في اختمفكا، ذلؾ في األمثمة أعظـ كالتابعكف الصحابة لنا ضرب حيث

 .(1)البدع طريؽ عف التاـ النبكية، كبعدىـ بالسنة التزاميـ بفضؿ كذلؾ، مسمميف متحابيف، كظمكا

 :المعاصر اإلرجائي لفكرا :رابعا

 كلدكا ألنيـ ذلؾ، اهلل إال إلو ال مقتضيات مف شيء كؿ بو شممكا حتى فكرىـ المعاصركف المرجئة مدٌ 

 تناكلكا ثـ العبادات مف غيرىا كال الصبلة فيو تؤدل ال مجتمع كفي، اهلل بشريعة يحكـ ال مجتمع في

 مف كاحدا عمبل يعمؿ لـ كلك مؤمف فيك اهلل إال إلو ال قاؿ مف" :فقالكا أسبلفيـ مف المسمكمة الجرعة

 :عندىما كقفكا قد القدامى المرجئة كاف المذيف األخيريف الحاجزيف بذلؾ فتجاكزكا، اإلسبلـ أعماؿ

 مجتمعات بأنيا اهلل أنزؿ بما تحكـ ال التي المجتمعات فكصفكا، الشريعة كحاجز الصبلة حاجز

 كقاؿ"، اهلل رسكؿ محمد اهلل إال إلو ال يقكلكف دامكا ما مسممكف بأنيـ الناس كؿ الناس كصنفكا إسبلمية

، اهلل إال إلو ال كقمت يميؽ ال ما كؿ فعمت لك أنا" :قاؿ رجؿ عف سئؿ عندماػ  اهلل رحموػ  تيمية ابف

 تمفظ لمجرد أنو اعتقد مف العالميف رب هلل الحمد" :ػ اهلل رحموػ  ، فأجاب"النار أدخؿ كلـ الجنة دخمت

جماع كالسنة لمكتاب مخالؼ ضاؿ فيك، بحاؿ النار يدخؿ كال الجنة يدخؿ الكممة بيذه اإلنساف  كا 

 المنافقيف إف بؿ كثيركف كىـ النار مف األسفؿ الدرؾ في ىـ الذيف المنافقكف بيا تمفظ قد فإنو، المؤمنيف

 اهلل إال ال مفيكـ ضمكر أف يتبيف كبذلؾ .(2)...."منيـ تقبؿ ال كلكف كيتصدقكف كيصمكف يصكمكف قد

 عف ناىيؾ، المسمميف مف كثير عند حاليا المكجكد التسيب إلى كأدل، االنحراؼ ىذا سبب المرجئة عند

 إلى أدل مما، الدعاة بعض عند حتى المكاقؼ تميعت لقد، المريض الفكر ليذا اإلسبلمييف بعض تبني

 كثيرا نفسر أف نستطيع اإلرجائي الفكر ضكء كفي، اإلسبلمية الدعكة أعداء مع كاالنتكاس االضطراب

 .كميا الشرؾ مظاىر انتشار رأسيا كعمى القرف ىذا في كطأتيا اشتدت التي االنحرافات مف
                                                             

 .262أشرؼ عبد العاطي، البدعة كأثرىا عمى المجتمع اإلسبلمي،  ص  1

 .)االنترنت( 82ص جتمعات اإلسبلمية، محمد حامد الناصر، بدع االعتقاد كأخطارىا عمى الم  2



 288 

 كمف، الكثير الشيء األمة حياة في المدمرة اآلثار مف القمكب ألعماؿ المرجئة إىماؿ عمى كترتب
 األكبر الشرؾ في األمة ككقكع األلكىية تكحيد كانتقاص كتضييقو العبادة مفيكـ انحسار ذلؾ أعظـ
، كالتأليو العبادة في األعماؿ دخكؿ بإنكار يجاىركف الحاضر عصرنا في المرجئة أصبح حتى

 أعماؿ عمؿ إذا أما، معبكد رب أك إلو المخمكؽ ىذا أف القمب اعتقاد في بزعميـ الشرؾ كينحصر
 بيـ كصؿ كقد، (1)بكافر فميس الممة مف يخرجو ال ذلؾ أف اعتقاده مع اهلل دكف مف كالتشريع، الكفر

 بؿ، العبادة مسمى مف كالتعظيـ كالذبح كالتكسؿ كالنذر كالتنسؾ التقرب شعائر إخراج إلى التمادم
 .(2)لذاتو بكفر ليس لمصنـ السجكد بأف صرحكا

 كظير، المعاصرة مجتمعاتنا في الشرؾ مظاىر تفشت لقد بؿ، ذلؾ بعد كالفجكر الفسؽ تفاقـ ىنا كمف

 في الشرعية المحاكـ فألغيت اهلل؛ أنزؿ ما بغير كالتشريع االتباع شرؾ كىك المعركؼ العصر شرؾ

 مف" ممفقة بقكانيف تحكـ التي الكضعية المحاكـ دكرىا، كشيدت حجـ فييا بقيت كمف، البمداف أكثر

 البدعييف بعض مذاىب كمف، كالبريطاني كاألمريكي الفرنسي كالقانكف كثيرة كقكانيف شتى شرائع

 مفتكحة مكممة مييأة اإلسبلـ أمصار مف كثير في المحاكـ فيذه، ذلؾ كغير لمشريعة المنتسبيف

 أحكاـ مف كالكتاب السنة حكـ يخالؼ بما بينيـ حكاميا يحكـ، أسراب إثر أسراب إلييا كالناس، األبكاب

 محمدا بأف لمشيادة مناقضة كأم، الكفر ىذا فكؽ كفر فأم، عمييـ كتحتمو بو كتمزميـ، القانكف ذلؾ

 .(3)"المناقضة ىذه بعد اهلل رسكؿ

 ليـ اإلرجائي الفكر ميد عندما كاستيزاء سخرية اهلل ديف عمى تجرؤكا قد ككتابا زعماء المبلحدة أف كما

 ما، كالسبلـ كثيرة أحياف في العكاـ، فأصبحت ألسنة عمى االستيزاء ألفاظ ذلؾ بعد كجرت، الطريؽ

 .كاالستخذاء الميف كفتاكييـ المرجئة تأكيؿ مف كيجدكف عقابا يخشكف ال دامكا

                                                             

 .)االَرشَد( 83، ص و.ٌيذًذ دايذ انُاصش،   1

 .495ص ػى 1495(جامعة أـ القرل، السعكدية، هسفر الحكالي، ظاىرة اإلرجاء في الفكر اإلسبلمي)دكتكرا  2

 .6محمد بف إبراىيـ آؿ الشيخ، رسالة تحكيـ القكانيف، ص  3
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، محظكرا أمرا كاف الذم الجمي الجاد الكفر مجاؿ إلى االستيزاء مجاؿ تعدل حتى الببلء عـ ثـ كمف

 كطكاغيت، الطكاغيت كفر تماما عنيـ كغاب، كأمثاليـ كالدركز كالقرامطة الباطنية تكفير الناس فنسي

 شرائع كحكمكا نيارا جيارا اهلل شريعة نسخكا فقد كالتشريع الحكـ طكاغيت أما، كالسحر كالخرافة الدجؿ

، الكفار لمكاالة تربيتيـ ككسائؿ مناىجيـ في الناس كألزمكا كاألمكاؿ كاألعراض الدماء في الطاغكت

 كالعبادات المكاريث كأحكاـ الزكجات كتعدد كالحجاب الحدكد مف كسخركا، كألكانا ضركبا بالمكبقات

، اإللحادية كالمنظمات الكفرية األحزاب إلى يسمكنيا كما المثقفة الطبقة أغمب كانضـ، كاألخبلؽ

 في ظير بؿ، المكركثة الفقو كتب مف إال الردة حد كسقط، بالشعر الكفر تسير التي األدبية كالمذاىب

 اإلسبلـ حدكد مف ينكر ما ضمف الردة حد ينكر جديد اتجاه اإلسبلمية الدعكة إلى المنتسبيف صفكؼ

 زنديؽ عمى أقيـ الردة حد أف فييا تسمع لـ قركف بؿ أجياؿ اإلسبلمية األمة عمى كمر، كأصكلو

 .(1)شخصية خبلفات أك سياسية ألسباب تزىؽ األركاح آالؼ أف حيف في،  مكابر ممحد أك مجاىر

 لـ أنيـ حتى السفياء المقدسات، كتجرأ فقط، فيانت القمب تكذيب في الكفر المرجئة حصر كلقد

ىانة، لمصنـ كالسجكد الصريحة الكفر أعماؿ يعتبركا  انتفاء عمى دالالت إال الرسكؿ كسب المصحؼ كا 

 ككثيرا كالمجبلت الصحؼ كآالؼ الكتب عشرات كنرل نقرأ كىنا، بذاتيا مكفرة كليست القمب تصديؽ

 إنيا كاألخبلؽ، بؿ التشريع قضايا مف كتسخر، الديف أصكؿ تياجـ كالسمعية المرئية الكسائؿ مف

 أنيا قمنا إذا نبالغ كال، عقابا التطاكؿ أك الكفر ىذا بسبب تخشى كال، بالرسؿ كتيزأ، كالفجكر الزنا تشجع

 الحرية حماية باسـ ذلؾ كيجرم، المحمية السمطات مف ككثير العالمية المنظمات أكثر مف تشجيعا تجد

 جرما الصافية العقيدة عمى المحافظة أصبحت حتى، اإلرجائية األفكار مف مظمة الشخصية، كتحت

 العالمي النظاـ أقطاب يجمع، أصكلية تكف لـ إف، عتيقة رجعية الشريعة تتطمبو بما كالتمسؾ، شائنا

 .(2)فقط المسمميف عند ببلدىا خارج حربيا عمى الجديد

                                                             

 .47، صػى 1495(جامعة أـ القرل، السعكدية، هاإلرجاء في الفكر اإلسبلمي)دكتكراسفر الحكالي، ظاىرة   1

 .)االنترنت( 86محمد حامد الناصر، بدع االعتقاد كأخطارىا عمى المجتمعات اإلسبلمية، ص   2
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 الناس كصمت، اليكجاء الحكاـ بعض لتصرفات اإلنكار عدـ مف نعجب ال الفكر ىذا ضكء كعمى

، لمناس كاضطياد ظمـ لمحارمو، كمف كانتياؾ الديف ألحكاـ خرؽ مف حكاميـ مف يصدر ما حياؿ

 يتفكىكف الحكاـ ىؤالء أف داـ ما المؤمنيف كعداكة كمناصرتيـ الكافريف مكاالة كمو ذلؾ مف كأعظـ

 غضاضة تحس ال كىي، اهلل شرع تحكيـ عف األمة ابتعدت كبذلؾ، الديف باسـ كيتكممكف بالشيادة

 . (1)ككفى الطكاغيت شرع مف أفضؿ اهلل شرع أف تقر دامت ما بذلؾ

 :التنصير وسائؿ مف وسيمة البدعة: خامسا

 المسمميف عامة قمكب في العقيدة لزعزعة، المختمفة كأشكاليا بأنكاعيا البدع المنصركف استغؿ لقد

 في البدعة عمى المنصركف ىؤالء ركز كقد، المحرؼ دينيـ إلى تدريجيا تحكيميـ ثـ، كبسطائيـ

 :منيا نماذج كىذه، كدراساتيـ تقاريرىـ

 إلى يميؿ إفريقيا شماؿ إسبلـ فإف، األساسية القرآف تعاليـ في التفكير مف بدال" :ليفنجستكف يقكؿ

  .(2)"كالعرافيف األكلياء بأضرحة االعتقاد تشمؿ، دينية ممارسات خبلؿ مف نفسو إظيار

 في األضرحة أف كيؼ: األكسط الشرؽ في المرأة شؤكف في متخصصة كىي :ىكفماف فاليرم كتذكر

 ككي، العكف كطمب النذكر لتقديـ النساء إلييا تفد حيث، المرأة حياة في ميما دكرا تمعب األكسط الشرؽ

 الطبقات مف كثير بيف تنشر كالتي الشريرة األركاح لطرد الزار بدعة ظاىرة عمى المرأة تعتمد

 تعاني التي النفسية كالضغكط الداخمية التكترات عف لمتنفيس الزار يستخدـ حيث، مصر في االجتماعية

 .(3)النساء منيا

 يعرؼ ما أتباع مف ىـ الحديث إندكنيسيا تاريخ في المتنصريف غالبية إف" :كيميس إفرم كيقكؿ

تماما،  المختمؼ القكيـ اإلسبلـ مف بدال المعتقدات بيف التكفيؽ إلى يميؿ الذم الجاكم باإلسبلـ

                                                             

 .)االنترنت( 88، ص ـ.فبدع محمد حامد الناصر،   1

 .143العقيدة كالتصكر اإلسبلمي، صحمدم بف عبد اهلل، البدعة ك أثرىا في فساد   2

 .1عبد الرحمف الزامؿ، البدعة مطية المنصريف إلى العالـ اإلسبلمي، ص  3
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 ليـ يقدـ ما يككف أف الميـ، يفرقكف كال يتقبمكف فالمبتدعة، استغبلؿ أفضؿ البدعة استغمكا كالمنصركف

 التخصصات شتى في االختصاصييف مف جيكشا جيزكا قد المنصريف نجد لذا، كرغباتيـ أىكائيـ كفؽ

  .إلخ.....االجتماع، النفس عمـ، البدعة: مثؿ

 مكاتية فرصا تييئ البدعية طبعا كالرقى الحسكدة كالعيف البركة في االعتقادات إف" :كراج كينس يقكؿ

 .(1)"كالمجيكؿ كالمكت الخكؼ بمفيكـ كثيقا ارتباطا ترتبط االعتقادات ىذه ألف، لممنصر

 أف منا كطمبكا منصركف جاءنا القحط سنكات أحد في إنو" :النيجر في الكرابي قبيمة أفراد أحد يقكؿ

 بعدىا التي السنة كفي، تشؼ كلـ كفعمنا، أصابتيا التي األمراض مف ماشيتنا ليشفي، محمدا ندعك

 الماشية بعبلج المنصركف قاـ ذلؾ الناس فعؿ فمما ػ السبلـ عميوػ  المسيح عيسى ندعك أف منا طمبكا

عطائيا  .(2)"النصرانية في الناس بعض دخؿ لذلؾ كنتيجة، المرض مف قمؿ مما كاألدكية المقاحات كا 

 :يمي ما تتبع مف بد ال، المعاصر كقتنا في اإلسبلمي المجتمع في ضررىا كلتقميؿ البدع آثار كلحصر

 :بالكفار والتشبو الديف بأحكاـ الجيؿ محاربة عمى العمؿ -1

 العمـ إال البدع يقاكـ فبل، الجيؿ كفشا العمـ قؿ، الرسالة آثار عف الناس كبعد، الزمف امتد كمما
 فالكاجب (3)ينشطكا أف كألىميا كتنتشر تظير أف لمبدع الفرصة أتيحت كالعمماء العمـ فقد فإذا، كالعمماء

، كالبدع األىكاء أىؿ مف يحذركىـ كأف، ربيـ مف إلييـ أنزؿ ما لمناس يبينكا أف كاإليماف العمـ أىؿ عمى
 كاف كما كالسنة،  لمكتاب كمخالفتيـ خطئيـ كجكه كبياف، تأكيبلتيـ كردٌ  شبياتيـ بكشؼ عمييـ كيردكا
 .األمة مف الصالح السمؼ عميو

 كالركافض الخكارج مقاالت برد بعدىـ كمف كالتابعيف الصحابة لدف مف كأئمتيا األمة عمماء قاـ كلقد
 قاـ كما، مشيكرة معمكمة ىذا في كمصنفاتيـ كمقاالتيـ، كالمتزىدة العقيدة كمنحرفي كالجيمية كالقدرية
 البدع أىؿ أيدم عمى باألخذ كالياتيـ في كعماليـ المؤمنيف أمراء بعدىـ كمف الراشدكف الخمفاء

                                                             

 .145حمدم بف عبد اهلل، البدعة ك أثرىا في فساد العقيدة كالتصكر اإلسبلمي، ص  1

 .5، صـ.سعبد الرحمف الزامؿ،   2

 .)االنترنت(199العظيـ، صمحيي الديف عطية، تذكير المسمميف بتكحيد اإللو   3
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 كنفكا كحبسكا كجمدكا فقتمكا يستحؽ بما عاند مف عمى كحكمكا، شبياتيـ كفندكا مقاالتيـ كردكا فناظركىـ
،  أكليا أصمح ما إال األمة ىذه آخر يصمح لف عباده، فإنو كحرماتػ  تعالىػ  اهلل ديف لحفظ ذلؾ كؿ
 كالبدعة األىكاء أىؿ عمى بالرد إال لمسنة شيرة كال المسمميف ألحكاؿ صبلح كال لمديف ظيكر فبل

يقافيـ باطميـ كتزييؼ تمبيساتيـ ككشؼ  الجياد أعظـ مف كىذا المسمميف فتنة مف كمنعيـ حدىـ عند كا 
 .(1)اهلل سبيؿ في

 خرجنا :قاؿ الميثي كاقد أبي حديث في، البدع في يكقع ما أشد فيك، بالكفار التشبو محاربة تتكجب كما
 يعكفكف سدرة كلممشركيف بكفر عيد حدثاء كنحف حنيف إلى عميو كسمـ ػ ػ صمى اهلل اهلل رسكؿ مع

 ذات لنا اجعؿ، اهلل رسكؿ يا فقمنا بسدرة فمررنا .أنكاط ذات :ليا يقاؿ أسمحتيـ بيا كينكطكف عندىا
 قمتـ ػ السنف إنيا ػ أكبر ا) :-صمى اهلل عميو كسمـ  - اهلل رسكؿ فقاؿ .أنكاط ذات ليـ كما أنكاط
 قوـ إنكـ قاؿ آلية ليـ كما إليا لنا اجعؿ﴿ :(2)لموسى إسرائيؿ بنو قالت كما بيده نفسي والذي

 . (3)﴾تجيموف

 أف كىك القبيح الطمب ىذا يطمبكا أف إسرائيؿ بني حمؿ الذم ىك بالكفار التشبو أف الحديث ىذا ففي

 شجرة ليـ يجعؿ أف يسألكه أف الرسكؿ أصحاب بعض حمؿ الذم كىك يعبدكنيا آلية ليـ يجعؿ

 عمؿ في الكفار قمدكا المسمميف مف الناس غالب فإف، اليكـ الكاقع نفس كىذا، اهلل دكف مف بيا يتبرككف

قامة بالمناسبات كاالحتفاؿ الميبلد كأعياد كالشركيات البدع  التذكارية كالنصب التماثيؿ كالذكريات، كا 

قامة  .(4)كغيرىا القبكر عمى كالبناء الجنائز كبدع المآتـ كا 

ف تحسينيا وعدـ لمبدع العمـ أىؿ تصدي -2  :المسمميف بيف وعرفا عادة شاعت وا 

 لحسف، البدع تمؾ لمقارفة كجيمتيـ المسمميف عامة يدعك البدع تمؾ لبعض العمـ أىؿ  تصدم فعدـ

 عف كأبعدىـ بالسنة الناس ألصؽ ىـ العمماء أف يعتقدكف المسمميف مف فالعكاـ، العمـ بأىؿ ظنيـ
                                                             

 .111عبد اهلل بف صالح القصير، لمع بشأف البدع في بياف حقيقتيا كأدلة بطبلنيا كالكاجب نحكىا، ص  1

 .(292)صححو األلباني في جمباب المرأة المسممة رقـ  2189الترمذم، سنف الترمذم، كتاب الفتف، رقـ   2

 .7/138األعراؼ:  3

 .)االنترنت(119المسمميف بتكحيد اإللو العظيـ، ص محيي الديف عطية، تذكير  4
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 المثاؿ سبيؿ عمى حضكرىـ شيدكا فإذا، الشرعية األمكر في مطمقة قدكة يصيرىـ الذم األمر البدعة

 اهلل ديف في المشركع مف كأنو، السنة مف ذلؾ ظنكا يتمى كالقرآف كالمآتـ المقابر كفي الجنائز عند

 .ذلؾ خبلؼ عمى كاألمر

 عد عمى العامة يشجع مما السنة كحقيقة البدعة حقيقة بياف عف العمماء سككت إف" :(1)الريسكني كقاؿ

 ألف، ليا ممارستيـ البدعة عمى سككتيـ مف كأعظـ البدع مف يمارسكنو ما عمى مكافقة سككتيـ

 .(2)"بو كاالحتجاج التقميد عمى الناس لعامة تحفيز البدعة فعؿ بينما، بيا لمعمؿ إقرار السككت

،  أىميا كخالطكا العمماء رآىا كقد مأثكرة أشياء أنيا بحجة بالمحرمات بؿ، بالبدع العامة تمسؾ ىنا كمف

 بدع مف كثير الطريؽ ىذا عف انتشر كقد، مبيف ضبلؿ كغيرىا الشرع أنيا عمى فدؿ ينكركىا كلـ

حياء كالمكالد المساجد  ىك مما ذلؾ غير إلى، كالتسابيح كالتياليؿ الختمات عمى كاالستئجار الميالي كا 

 بيف شاعت بككنيا البدع بتحسيف نقكـ أال ينبغي كما  .(3)برمء منو كالديف الديف مف أنو عمى معركؼ

 كانتشر اشتير إذا المبتدع األمر أف البعض يظف إذ، التقميد أنكاع أسكأ مف فيذا، كعرفا عادة المسمميف

 حتى البدع بعض عمى العمؿ فاستداـ، كالنقد بالنقض إليو التطرؽ يسكغ كال المعارضة يقبؿ ال أنو

 بحسب عمييا اصطمحنا عكائد ارتكبنا فمما، إنكاره ينكر الذم المشركع مف المسمميف عكاـ عند أصبحت

 يعرؼ مف جاءنا فإذا،  لنا سنة عمييا كمضينا ارتكبناىا التي العكائد تمؾ صارت، أنفسنا لنا سكلت ما

 التي سنتنا إلى بالنسبة بدعة يعمؿ ىذا كقمنا، سنتنا بخبلؼ يعمؿ ألنو، عميو أنكرناىا بيا كيعمؿ السنة

 يترؾ أم، السنة يترؾ ىذا قمنا،  ىك كتركيا، بتركيا كأمرنا عادتنا عف نيانا فإذا،  عمييا اصطمحنا

 .(4)عمييا اصطمحنا التي السنة

                                                             

عرؼ  ػى1421كتكفي سنة  ػى1369ىك محمد بف المنتصر الريسكني مف عمماء المغرب المعاصريف كلد سنة  2 
  .(24مع عممو بشعره كحارب البدع المنتشرة في كطنو )محمد بف المنتصر، ككؿ بدعة ضبللة، ص

 .41الريسكني، ككؿ بدعة ضبللة، ص  2

 .)االنترنت(113محيي الديف عطية، تذكير المسمميف بتكحيد اإللو العظيـ، ص  3

 .1/59محمد بف الحاج، المدخؿ،   4
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 :األعمى والتقميد التعصب محاربة  -3

 ال التي العارضة األمكر في العمماء تقميد إلى يحتاج الناس مف كثيرا أف ريب كال:" اإلسبلـ شيخ قاؿ

، كذلؾ شيخو يجعؿ مف كالتصكؼ كالفقر كالعبادة اإلرادة طريؽ سالكي كمف، بمعرفتيا ىك يستقؿ

 أك خميفة يحب الناس مف كثيرا إف" :ػ اهلل رحموػ  كقاؿ، عنو إال سمككو يتمقى كال كالمعصكـ كيجعمو

ف، هلل ندا فيجعمو أميرا أك شيخا أك عالما  تجب الرسكؿ غير جعؿ فمف، هلل يحبو إنو يقكؿ كاف كا 

ف، عنو كينيى بو يأمر ما كؿ في طاعتو  ما بو صنع كربما، ندا جعمو فقد كرسكلو اهلل أمر خالؼ كا 

 في طاعتو إجابة مع أعداءه كيعادم أكلياءه كيكالي، بو كيستغيث فيدعكه، بالمسيح النصارل يصنعو

 .(1)"كرسكلو اهلل مقاـ كيحرمو، كيقيمو كيحممو عنو كينيى بو يأمر ما كؿ

ف  ىذه :فيقكلكف اهلل رسكؿ عمى كذبيـ في كيتسبب، سنة بأنيا الناس عامة يكىـ لمبدعة العالـ فعؿ كا 

  .(2)يجكز ال ػ صمى اهلل عميو كسمـ ػ اهلل رسكؿ عمى الكذب إلى كالتسبب السنف مف سنة

 الكتب كمؤلفي العمماء مستكل رفع في الناس أفرط كقد" :ػ اهلل رحموػ  شمتكت محمكد الشيخ كقاؿ

 .(3)الحؽ ىك متبكعو رأم أف فريؽ كؿ كاعتقد، كأحكاـ آراء مف خمفكه ما إلى بالنسبة

 :لنشرىا ال البدع لمحاربة وسيمة اإلعالـ وسائؿ اتخاذ  -4

 نشر في كبير أثر معمكماتية كشبكات كمجبلت كصحؼ كتمفاز إذاعة مف المختمفة اإلعبلـ فمكسائؿ
 الببلد بعض في كالمتبعة المبتدعة الدفف مراسـ بث في الحاؿ ىك بعضيا، كما أك البدع تمؾ

ظيار، اإلسبلمية  القرآف كقراءة كاليدايا الكركد تقديـ مف عندىا يحصؿ كما المحدثة األضرحة صفة كا 

 يحصؿ كما لئلقراء المنتسبيف لبعض المرئية أك المسمكعة اإلذاعات بعض تبثو ما الختمات، أك كتعدد

 أماـ لمقراءات جمع أك األداء حاؿ المشركع غير التغني أك بالتمايؿ كبدع، تارة مخالفات مف منيـ

                                                             

 .(272، 19/267ابف تيمية، مجمكع الفتاكل، )  1

 .9محمد جماؿ الديف، إصبلح المساجد مف البدع كالعكائد، ص  2

 .38محمكد شمتكت، البدعة أسبابيا كمضارىا، ص  3
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النفس،  بتكاصؿ اآليات مف عدد بسرد التظاىر كالتعمـ، أك التعميـ قصد دكف الناس مف جميكر

 اتباع أك القراءة حاؿ لؤلصكات رفع مف مستميعيـ مف يحصؿ لما القراء أكلئؾ إقرار مخالفة كاألظير

 اإلعبلـ كسائؿ بعض قياـ إلى ، باإلضافة(1)القارئ عمى كالثناء كالتبجيؿ بالتكبير المتمك المقطع آخر

 البدع ببث تقكـ المتصكفة، كالتي فرؽ كبعض األحمدية أمثاؿ مف الفرؽ لبعض دينية برامج ببث

 قدرة ككف، كاسع نحك عمى البدع انتشار في يساعد الذم األمر، المسمميف المشاىديف بيف كالضبلالت

 .حديث تكنكلكجي عالـ في مسمـ بيت كؿ اختراؽ عمى اإلعبلـ كسائؿ

 أصحاب كضع يتـ بحيث اإلسبلمي عالمنا في  اإلعبلـ كسائؿ ىيكمية ترتيب إعادة مف بد ال لذلؾ

 العميا،  اإلعبلمية المناصب في كضبلالت بدع كؿ مف النقي اإلسبلمي الفكر ذكم اإلعبلمية الكفاءات

عادة  صياغة يتضمف، اإلسبلمية اإلعبلـ كسائؿ تتبناه إسبلمي إعبلمي شرؼ ميثاؽ صياغة كا 

 الديف كأحكاـ لشريعة مخالفة أم مف كخالية ىادفة تككف بأف لممشاىد إيصاليا المراد المعمكمة

، كبدع ضبلالت أم مف خمكىا كضماف اإلعبلـ رسالة عمى الييكمية ىذه تنعكس بحيث، اإلسبلمي

 . الخالصة النقية اإلسبلمية الشرعية كاألحكاـ اإلسبلمي الفكر لنشر ككسيمة اإلعبلـ كاستخداـ

 :عنيـ الحكـ أىؿ سكوت أو العميا الدولة مناصب إلى البدع أىؿ وصوؿ دوف الحيمولة  -5

 بيف الضالة كأفكارىـ بدعيـ نشر في قكة ليـ سيجعؿ، الدكلة في عميا مناصب إلى البدع أىؿ فكصكؿ

، العباس بني خمفاء عمى التأثير خبلؿ مف استطاعكا حيث، المعتزلة مع حصؿ ما كىذا، المجتمع أفراد

 الرغبة كطأة تحت انتشرت البدع مف ككثير، كاعتقادىا بيا األخذ عمى الناس كيرغمكا بدعيـ ينشركا أف

 في القرامطة كبدع خراساف،  في الخكارج بدع انتشرت كما، المتسمطيف أك الحاكميف مف الرىبة أك

يراف اليمف في الشيعة كبدع البحريف  بشيطاف أك قاىر بسمطاف إال تظير لـ البدع أىؿ كمقالة .(2)كا 

                                                             

 .)االنترنت(117محيي الديف عطية، تذكير المسمميف بتكحيد اإللو العظيـ، ص  1

 .1/182سعد الغامدم، حقيقة البدعة كأحكاميا،   2
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 سبيؿ عف ليضمو بمالو يستميمو أك كسكطو بسيفو ذاؾ يقير أك ببدعتو خفيا الناس يضؿ،  فاجر معاند

 .(1)دينيـ عف كيفتنيـ أعقابيـ عمى المسمميف ليرد، ضبللتو عف كذبا لبدعتو نصرة، اهلل

 :األمة قيادة في الرائد العمماء دور إعادة عمى العمؿ :الرابع المطمب

 :العمماء دور أىمية :األوؿ الفرع

 في يرثكنيـ، األنبياء كرثة فيـ، بالعمؿ المقترف عمميـ مف ينبع األمة قيادة في عظيـ دكر لمعمماء  

 ضؿ مف فيدعكف، كالرضا الغضب في منيجيـ يمتزمكف، كالعمف السر في بيـ يقتدكف، كالعمؿ العمـ

 أىمية بقدر إنو، العمى أىؿػ  تعالىػ  اهلل بنكر األذل، كيبصركف عمى منيـ كيصبركف، اليدل إلى

 ال عمييا ىـ التي الثغرة فإف، تغييبو أك دكرىـ غياب خطر يتبيف إلييـ األمة كحاجة الربانييف العمماء

 :التالية األمكر عمى التأكيد مف بد ال ذلؾ تجنب أجؿ كمف، غيرىـ يسدىا

 مف قريبيف يككنكا أف ك، بأنفسيـ المبادرة زماـ يتكلكا كأف، الثغرة لسد يتقدمكا أف العمماء عمى يجب أنو

 تقدـ تأخركا ما متى فإنيـ، قاعدكف كىـ الفرص تأتييـ أف ينتظركا أالك  أثنائيا كفي الفتف قبؿ الناس

 الناس يجد لـ إذا حتى، كيكجيكنيـ يرشدكنيـ قادة مف لمناس بد كال، مكانيـ لسد أىبل ليس ممف غيرىـ

 .(2)كأضمكا فضمكا عمـ بغير فأفتكىـ فسألكا جياال رؤكسا اتخذكا عالما

، أىمو غير مف إليو كينتسبكف العمـ يدعكف مف عمى الراسخيف العمماء قبؿ مف االحتساب مف بد كال

ف، كيتصدركىا األمة ليقكدكا ليـ المجاؿ ترؾ كعدـ، لمناس حاليـ كتبييف  ترؾ األمة غش مف كا 

 ككاف" :تيمية ابف اإلسبلـ شيخ عفػ  اهلل رحموػ  القيـ ابف يقكؿ، متعالميفػال أكلئؾ عمى االحتساب

 محتسبا أجعمت:ىؤالء بعض لي قاؿ :يقكؿ فسمعتو، ىؤالء عمى اإلنكار شديدػ  عنو اهلل رضيػ  شيخنا

 الفتكل عمى يككف كال، محتسب كالطباخيف الخبازيف عمى أيككف :لو فقمت! الفتكل؟ عمى

                                                             

 .1/15البللكائي، شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة،   1

 .)االنترنت( 492ناصر بف سميماف العمر، دكر العمماء في قيادة األمة، ص   2
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 ال، شتى بكسائؿ بعممائيا األمة ثقة زعزعة إلى يسعى لمف التصدم مف أيضا بد كال .(1)!"محتسب؟

 يقكدىا التي الشرسة الحرب فإف، اختبلفيا عمى اإلعبلـ كسائؿ مف كثير عمى يسيطركف ممف سيما

 أىؿ مف تقاكـ كأف تكاجو أف بد ال، قدرىـ مف كالحط شأنيـ مف التيكيف كمحاكلة العمـ أىؿ عمى ىؤالء

 .(2)كالتشكيو الحمبلت ىذه مع يتناسب بما أجمع األمة مف بؿ، العمـ

نما الخطأ عف العمماء بعصمة نقكؿ ال إننا  أك الجيمة أكلئؾ ىـ ليس يناقشيا أك أخطاءىـ يقرر مف كا 

نما، المنحرفكف  يحذر أف السياؽ ىذا في الميمة األمكر كمف، بمثميا الحجة كتقارع، بالعمـ يرد العمـ كا 

 ىك ىذا أف العالـ يظف حيث مف ذلؾ يقع كقد، بأنفسيـ دكرىـ بتغييب ىـ يقكمكا أف مف العمماء

 كىك، الذات عمى كاالنكفاء االنغبلؽ مف نكع حقيقتو في ىك بينما، بالكاقع التأثر كعدـ الثبات مقتضى

نما، كىمكميا األمة قضايا عف معتزال بيتو في العالـ يقعد أف بالثبات المراد فميس، شؾ ببل مذمكـ  كا 

ال قدر فإف، المستطاع قدر اهلل بأمر التمسؾ مع كالقيادة الريادة بدكر االضطبلع ىك المراد  فإف عذر كا 

 منو المرجك فإف كقدر العالـ استطاع إذا أما، (3)كاالنطكاء االنعزاؿ ال بو التحرؾ ىك المبدأ عمى الثبات

 .كاتجاىاتو الكاقع ذلؾ مجاالت بكؿ األمة كاقع إصبلح منو كالمنتظر، كالمشاريع األىداؼ شمكلية

 الدقيقة، كالعممية العممية لممسائؿ التأصيؿ في ظاىرا أثره تمتمس تيمية ابف اإلسبلـ شيخ حاؿ كتأمؿ
 التأصيؿ بإنزاؿ يتعمؽ ما كمنيا، بو الخاص التعبدم منيا، عممية مشركعات تبني في ككذلؾ، كالجمية
، عمييا كيناظر إلييا يدعك ثـ االعتقاد مسائؿ يقرر مثبل فتراه، الكاقع أرض إلى يقرره الذم العممي
 مف كأكثر كالقضاة كالكالة األمراء مناصحة في جيدا يألك ال ثـ الشرعية لمسياسة يؤصؿ كذلؾ كتراه
 تؤىؿ تدريبية برامج في كينخرط، المتغمب العدك عمى الحركب شف إلى الدعكة زماـ يتكلى تراه ذلؾ

 يقكد بؿ (4)شقحب كقعة في لممشاركة طبقاتيـ اختبلؼ عمى الناس يحرض ثـ، ذلؾ إلى الناس
                                                             

 .4/217الجكزية، إعبلـ المكقعيف، ابف قيـ   1

)مكقع رابطة العالـ اإلسبلمي  13/8/2911بياف الممتقى العالمي لمعمماء كالمفكريف المسمميف بتاريخ  ينظر: 2
 .عمى االنترنت(

 .)االنترنت( 492، صـ.سناصر بف سميماف العمر،   3

حيث تمكف فييا المماليؾ مف صد الغزك المغكلي تجاه مصر كببلد الشاـ  ػى792كىي معركة كقعت سنة   4
 .(77، ص2913، 58مجمة ديالى، العدد  )ثاير نكماف، كاقعة شقحب كدكرىا في صد العدكاف المغكلي:
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 (1)كسركاف جبؿ أىؿ رافضة مف لمعدك المظاىريف النفاؽ أىؿ نحك الدكلة يكجو ثـ كالمعارؾ الجيكش
 لتكقع رؤيتو كيطرح، لؤلحداث قراءتو يبيف كمو ذلؾ أثناء كفي، المنكرات إنكار في كطبلبو جيكده مع

 كىزيمة النصر بتحقؽ متفائبل بعضيا عمى يقسـ يجعمو بمكاف الكضكح مف عنده كانت كقد، سيرىا
 بعصكرنا عصره أشبو فما، اليكـ الناس حاؿ يشبو بما عصره في األكضاع اضطراب رغـ عمى، العدك
 األمة كضعؼ كاألخبلقية كالعممية العقدية المنكرات كانتشار، الجيؿ كشيكع القضايا مف كثير في

 العسكرية االنقبلبات يشبو بما الممؾ كتنازع، عمييا المحتؿ المغكلي العدك كتغمب شككتيا كانكسار
غارة، المعاصرة  .(2)األقاليـ عمى األمراء كا 

 :المجتمع في العمماء دور تفعيؿ :الثاني الفرع

 أال، منفصمة غير بعض مع بعضيا متصمة عناصر ثبلثة تكافر مف بد ال فإنو العمماء دكر لتفعيؿ
 كحقكقا كاجبات تتضمف بعبلقة البعض بعضيا مع ترتبط عناصر ىي، كالرعية كالعمماء الحكاـ كىي
 .المنشكد الدكر ذلؾ عنيا لنتج إدراكيا تـ لك منيا لكؿ

 :الحكاـ تجاه العمماء دور - 1

  :الحكاـ عمى الدخكؿ عدـ -

 عف كنيييـ بالمعركؼ أمرىـ مثؿ المكاقؼ بعض في إال الحكاـ عمى يدخمكف ال العمماء كاف حيث

 بالدخكؿ األمر كلي أمره لك فيما كذلؾ السمطاف دعكة إجابة باب مف كالمكعظة، أك كلمتذكير المنكر، 

 السنة كأحيا جاء الذمػ  المتككؿ حتى، الحكاـ عمى يدخؿ ال أحمد اإلماـ كاف ، فقد(3)كالمجيء

 أصر كلما، عميو يدخؿ أحمد اإلماـ يكف لـ ػ ماتكا حتى كعذبيـ بيـ كنكؿ المبتدعة كزجر، كأعادىا

                                                             

 متر ألؼحيث تبعد بمدة القميعات )كسركاف( ثبلثيف كيمكمترا عف بيركت كترتفع نحك  تقع في األراضي المبنانية  1
لؼ متر مرٌبع. يحٌدىا شماال بمدة ريفكف ككفردبياف شرقا أعف سطح البحر. لتمتد عمى مساحة مئة كخمسيف 

 . )(www.locatelebanon.comأٌما غربا فعجمتكف كداريا، كداريا كمجرل نير الصميب جنكبا

 

 .493، ص األمةالعمماء في قيادة  ناصر بف سميماف العمر، دكر  2

 .1/63ؿ حمداف الغامدم، المنيج العممي لطبلب العمـ الشرعي كبعض الفكائد كالنكات العممية، آذياب بف سعد   3

http://www.locatelebanon.com)أيضا
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 أف اعتاد الذم مجمسو يحضر أال عميو كاشترط اإلماـ إليو ذىب أحمد اإلماـ يزكره أف عمى المتككؿ

 .(1)السمطة كمظاىر الترؼ مف المجمس ذلؾ في لما، فيو الناس يستقبؿ

 كتاب كليقرأ منو ليسمع مجمسو إلى الحضكر بخارل كالي طمب رفض الذم البخارم اإلماـ ككذلؾ

 إلى أحممو كال العمـ أذؿ ال إني لو قؿ" :الكالي لمبعكث اإلماـ قاؿ أكالده، حيث عمى كالتاريخ الجامع

 .(2)"دارم في أك مسجدم في فميحضرني منو شيء في حاجة لو كانت فإف السبلطيف أبكاب

 :لمحكاـ التذلؿ عدـ -

 :الدؤلي األسكد أبك قاؿ فقد لمحكاـ؛ يتذلمكف فبل بعمميـ أعزاء تعالى اهلل كجو يبتغكف الذيف العمماء إف

 العالـ إف ، إذ(3)"الممكؾ عمى حكاـ كالعمماء الناس عمى حكاـ الممكؾ، العمـ مف أعز شيء ليس"

 األكزاعي الرحمف عبد اإلماـ مع حدث ما كىذا فانيا الدنيا مف عرضا ليناؿ لمحكاـ يتذلؿ ال الحقيقي

 أنا" :كقاؿ يقبمو فمـ خركجو عمى بو يستعيف بماؿ لو فأمر المنصكر جعفر ألبي النصيحة قدـ حينما

 .(4)"الدنيا بعرض نصيحتي ألبيع كنت كما عنو غنى في

 :الخالؽ معصية في طاعتيـ كعدـ الحكاـ مف الخكؼ عدـ -

 رغباتيـ ليـ تحقؽ ألنيا، بيا كالتمسؾ عمييا الحفاظ في يتفانكف فتجدىـ ألصحابيا مغرية السمطة

 طبيعي لمرضاتيـ كالسعي شرىـ مف فالخكؼ، كيمنعكف كيعطكف يبطشكف سبيميا في فيـ لذا كشيكاتيـ

 .(5)عطاؤىـ يجمبيـ كال يبيرىـ كال شرىـ يركعيـ ال المخمصيف الصادقيف العمماء أف إال، الناس عند

                                                             

 .1/571ينظر: سفر بف عبد الرحمف الحكالي، شرح العقيدة الطحاكية،   1

 .1/393ابف حجر العسقبلني، فتح البارم،  ينظر:  2

 .1/69عبد البر النمرم، جامع العمـ كفضمو،  يكسؼ بف  3

 .6/149األصبياني، حمية األكلياء كطبقات األصفياء،   4

 .596ص ،، )مؤتمر العممي الثاني..العمماء كاقع كآماؿ(2911محمكد الشكبكي، عبلقة العمماء بالحكاـ،   5
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 النعماف حنيفة أبك اإلماـ ىك ياف ،أبدا يخافكف كال الحؽ يقكلكف اهلل رحميـ األربعة األئمة كاف كقد

 ىك ىا،ك  دماءىـ يحؿ كلـ أيضا الحؽ قاؿ قد، البصرة أىؿ أمر في العمماء جعفر أبك استشار حينما

 نعمـ فجميعنا أحمد اإلماـ عف أما، ، الحؽ قكؿ عف يتراجع فمـ سميماف بف جعفر عذبو قد مالؾ اإلماـ

 .(1)القرآف بخمؽ القكؿ رفض عندما محنتو

 :سرا الحكاـ نصح -

 إف حيث، تركو عمييـ يجب كما فعمو عمييـ يجب ما كبياف، الحكاـ نصح العمماء كاجب مف إف

 َمفْ ] :اهلل رسكؿ حديث ذلؾ عمى السمفي، كالدليؿ المنيج أصكؿ مف أصؿ ىي سرا لمحاكـ النصيحة

ال، َفَذاؾَ  ِمْنوُ  َقِبؿَ  َفِإفْ ، ِبوِ  َفَيْخُمو ِبَيِدهِ  َيْأُخذُ  َوَلِكفْ ، َعالِنَيةً  ُيْبِدهِ  َفال ُسْمَطافٍ  ِلِذي َيْنَصحَ  َأفْ  َأَرادَ   َكافَ  َواِ 

 عمى الكاقع الظمـ زاؿ لمحكاـ النصيحة كاجب مف عميو ما العالـ أدل فمما .(2)[َعَمْيوِ  الَِّذي َأدَّى َقدْ 

 .كرغد نعيـ في كعاشت الرعية

 :العمماء تجاه لحكاـا دور  -2

 :المسمـ العالـ شخصية لبناء الصالحة البيئة تييئة -

 عف منفصؿ بشكؿ تدار التي كالعممية الشرعية كالمدارس المعاىد تفعيؿ إعادة سياسة تبني خبلؿ مف

 سمطة مف العمماء انعتاؽ لضماف كذلؾ، فييا التدريس كأسمكب إدارتيا كطريقة نفقاتيا حيث مف الدكلة

 شخصيتو كتصقؿ كمجتمعو أمتو تجاه بكاجبو المسمـ العالـ قياـ دكف تحكؿ قد التي كسياستيا الدكلة

 تتـ كانت التي المدارس تمؾ عمى بأمثمة زاخر اإلسبلمي كالتاريخ، االجتماعية كحتى كالثقافية العممية

 الجك العمـ لطمبة فيتكفر، عمييا إيقافيا يتـ التي الكقفية كالعقارات األراضي ريع خبلؿ مف عمييا النفقة

 ما أماميـ يكجد ال، كالممبس المسكف كتكفر ليـ المالية الركاتب تكفر فمع، فيو كالتعمؽ لمعمـ المناسب

                                                             

 .598ص، الثاني..العمماء كاقع كآماؿ(، )مؤتمر العممي 2911محمكد الشكبكي، عبلقة العمماء بالحكاـ،   1

 .15333، ح رقـ 24/49مسند أحمد،   2
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 إضافية أعماؿ إلى تحتاج حياتية متطمبات كال، أجمو مف لكفيذ راتب فبل، بالعمـ كتزكدىـ تعمميـ يعيؽ

 .كالدراسة العمـ في التكسع عف تشغميـ

 مف تجنيو مما عندىا الطبلب عمى األمكاؿ بصرؼ تقكـ كانت مصر في األزىر مؤسسة أف ننسى كال

 جماؿ السابؽ المصرم الرئيس يقكـ أف قبؿ( لؤلزىر كقفيا تـ التي) الكقفية كالعقارات األراضي عكائد

 إلغاء كتـ، يممكو ما بكؿ الدكلة يتبع األزىر بمكجبيا أصبح، قانكنية تعديبلت بإجراء الناصر عبد

 مؤسسة األزىر يصبح ألف الطريؽ ، لتمييد(1)(ـ1952 لعاـ 180 رقـ بقانكف المرسكـ) األىمي الكقؼ

   .الحراؾ عمى تقكل ال

( كتكجييا إدارة) كالدكلة السمطة ىـر صبلحيات عف بعيدا اليامة الدينية المناصب جعؿ إلى باإلضافة

 األمر مف ىنا العالـ فيتمكف، كالرأم كالديف  العمـ ذكك يختارىـ ممف العمماء بيد خالصة كجعميا

عطاء كالمجتمع الدكلة تكاجو التي المستجدة األمكر في المنكر، كالخكض عف كالنيي بالمعركؼ  كا 

 كاف ميما الظالـ ضد كيقؼ، الحاكـ رضى عف بعيدا ثانيا الحاؿ كتصمح، أكال اهلل ترضي التي الحمكؿ

 .عنو كيدافع المظمكـ كيعيف منصبو

 :كطاعتيـ العمماء استشارة -

 خاب ما فإنو كالصالحيف العمماء استشارة مف لو بد فبل، المسمميف كأمر أمره يصمح أف الحاكـ أراد فإذا

 اشترط كقد،  المكصؿ أىؿ انتفض المنصكر جعفر أبي زماف ففي، "استشار مف ندـ كال استخار مف

، حنيفة أبك اإلماـ كفييـ الفقياء المنصكر فجمع، لو دماؤىـ تحؿ انتفضكا إف أنيـ عمييـ جعفر أبك

 قد المكصؿ كأىؿ(، شروطيـ عند المؤمنوف) :قاؿ ػ صمى اهلل عميو كسمـ ػ أنو صحيحا أليس :فقاؿ

 أنت تقكؿ ما :حنيفة ألبي فقاؿ، دماؤىـ لي حمت كقد عاممي عمى خرجكا كقد، عمي يخرجكا أال شرطكا

 استحالؿ وىو) يممككف ال ما لؾ شرطكا إنيـ :فأجاب أماف؟ كبيت نبكة خبلفة في أليس شيخ؟ يا

 بالقياـ المنصكر فأمرىـ، ثبلث بأحد إال يحؿ ال المسمـ دـ ألف، لؾ ليس ما عمييـ كشرطت( دمائيـ
                                                             

 .www.anhri.net ينظر: األزىر الشريؼ، الشبكة العربية لمعمكمات حقكؽ اإلنساف 1 
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 شيف ىك بما الناس تفت كال ببلدؾ إلى انصرؼ، قمت ما القكؿ، شيخ يا :فقاؿ، كحده فدعاه فتفرقكا

 بؿ، لمعمماء السمع كالسبلطيف الحكاـ عمى لزاما كاف ىنا كمف .(1)"الخكارج أيدم فتبسط إمامؾ عمى

 .الحجة تمزميـ عندما كخاصة ليـ الطاعة عمييـ

 :ليـ كالتكاضع احتراميـ -

 أىؿ عالـ مكحكؿ الجميؿ التابعي أف كرد فقد، ليـ نتكاضع أف عمينا تكجب عظيمة مكانة لمعمماء إف

 الخميفة أقبؿ إذ، عنو يأخذكف العمـ طبلب كحكلو كعادتو درسو يمقي مجمسو في جمس عندما الشاـ

، لو يكسعكا أف الطبلب محككؿ، فأراد حمقة إلى كجاء كتبختره زينتو في الممؾ عبد بف يزيد األمكم

 .(2)التكاضع يتعمـ دعكه: مكحكؿ فقاؿ

 ال عميو دخؿ إذا فكاف جعفر أبي قبؿ مف عظيـ باحتراـ يحظى كاف اهلل رحمو مالؾ اإلماـ أف كما

كراـ خير بكؿ حقيؽ أنت، اهلل عبد أبا يا ىينا إلى" :يناديو حتى يراه يكاد  .(3)"كا 

 :معاداتيـ كعدـ محبتيـ -

 كأعانيـ كنصرىـ العمماء أحب مف فمنيـ، كاألمراء الخمفاء مف العديد اإلسبلمية األمة تاريخ في مر لقد

 العمماء عادل مف كمنيـ، كغيرىما العزيز عبد بف كعمر الرشيد ىاركف: كأمثاؿ كاجبيـ أداء عمى

 مع معاممتيـ في أخطئكا مف كىؤالء، إسماعيؿ كالصالح سميماف بف كجعفر الحجاج كأمثاؿ كحاربيـ

 العمماء محبة عمينا، كبالتالي كاجبة -صمى اهلل عميو كسمـ  - الرسكؿ محبة بأف نعمـ فجميعنا، العمماء

 .(4)األنبياء كرثة ألنيـ كذلؾ؛ عمينا كاجبة

                                                             

 .79أبي عبد اهلل حسيف بف عمي الصيمرم، أخبار أبي حنيفة ك أصحابو، ص ينظر:  1

 .5/159الذىبي، سير أعبلـ النببلء،   2

 .2/322ابف قتيبة الدينكرم، اإلمامة كالسياسة،   3

 .692ص ،، )مؤتمر العممي الثاني..العمماء كاقع كآماؿ(2911محمكد الشكبكي، عبلقة العمماء بالحكاـ،   4
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، إليو كأحبيـ خشية لو كأكثرىـ بؿ - تعالى -اهلل  إلى الناس أقرب مف الصالحكف العاممكف كالعمماء

 ىنا كمف، كالتقكل كاإلصبلح كالصبلح مافألا فييـ اجتمع إذ - تعالى - اهلل بمحبة الناس أكلى كىـ

 .سبحانو اهلل سخط إلى يؤدم ذلؾ ألف، معاداتيـ كعدـ األمة عمماء محبة كاألمراء الحكاـ عمى كجب

 :المجتمعية التحديات مجابية في العمماء دور -3

 بؿ، األمة تفتقده الذم الدكر ذلؾ إلى لمكصكؿ إال يكف لـ إعادتو طرؽ عف كالبحث العمماء دكر تفعيؿ

، بالعمماء المناط الدكر ذلؾ ذكر مف بد ال لذلؾ، المستكيات جميع عمى العظيمة آثاره مف حرمت كالتي

 دينيا المدمرة اإلسبلمية المجتمعات كضع عمى لئلبقاء ؛كتقزيمو تغييبو عمى الحرص تـ كالذم

 .حمكلو كتميز أثره لعظيـ األمة أعداء لعمـ، كسياسيا كاجتماعيا كاقتصاديا

 :الدينية التحديات مواجية في العمماء دور  -أ

 :مبادئو عف كالدفاع الديف عمى الثبات -

 إلى كيردكىـ عميو الناس كيثبتكا، الديف ىذا عمى يثبتكا أف كمكاف زماف كؿ في العمـ أىؿ مسؤكلية

 كيمزميـ، كالنقاش الجدؿ تقبؿ ال إنيا حيث، كمحكماتو بثكابتو التمسؾ عمى كيحثكىـ، كمصادره أصكلو

 آخر جانب عمى كذلؾ يشتمؿ، الثكابت مف كبير جانب عمى يشتمؿ كما الديف ىذا أف كالتكضيح البياف

 كحماية لمديف حفاظا كالدكاـ البقاء فشأنو الثبات أما، كالتغير الثبات بيف جامع فيك، المتغيرات مف

 كمصالحيـ البشر لمطالب كاحتكاء الزمنية لمحاجات تمبية كالتبدؿ التجدد فشأنو التغير كأما، لجكىره

 العمماء بيا يقكـ أف فيجب، األكلكف الصديقكف ثـ كالمرسمكف نبياءاأل بيا قاـ المسؤكلية كىذه، اجمةالع

 .(1)الربانيكف

                                                             

)مؤتمر  27، ص16/4/2915-14شعباف بف رمضاف مكباجي، دكر العمماء في مجابية التحديات المجتمعية،  1 
 .دكر العمماء في الكقاية مف اإلرىاب بالرياض( 
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 الخمس الصمكات كفرضية، تعالى اهلل ككحدانية، كالمكاف الزماف تغيرب تتغير ال الديف ىذا ثكابت إف
 الفتف األمة عمى تكالت ميما تتبدؿ كال، كنحكه كالجياد البيت كحج رمضاف كصكـ الماؿ كزكاة

 يحفظ مف كخير، كأفكارىـ آراؤىـ كاختمفت، فرادىاأ مفاىيـ اضطربت ميما تتزعزع كال ، كاألزمات
 ىـ ػ تعالىػ  اهلل بعد عميو يـػكأفئدت قمكبيـ كيثبت ،كالضبلؿ الزيغ مف كيعصميـ ىذا في التكازف لمناس
 .(1)الصادقكف العمماء

 :دمائيـ واستحالؿ المسمميف تكفير خطر إظيار -

 ينبغي ال كأنو، كديارىـ كأمنيـ المسمميف عقيدة عمى التكفيرم الفكر خطر بياف العمماء مسؤكلية فمف
 حبو كأبدل الديف ليذا كتحمس، كالتقكل الصبلح مبلمح عميو ظيرت مف تبناه لك حتى بو االغترار
 بالغة كحكمة دقيؽ فقو عمى كمبنيا، شرعية بضكابط منضبطا يكف لـ ما، عنو الدفاع عمى كحرصو
 كحسف، المدعكيف ألحكاؿ كفيـ الديف في العمماء فقو يرافقو أف يجب الديني فالحماس، جميمة كركية
دراؾ الدعكة ألساليب انتقاء  باؽ أنو يظف حيث مف الديف مف اإلنساف يمرؽ ال حتى ؛ألكلكيتيا تاـ كا 
 صارف، نزيية كمرجعية رصيف كعمـ صحيح أصؿ عمى مبنيا كغيرىـ الخكارج عمؿ يكف لـ فمثبل، فيو

 يفمحيـ كلـ نياتيـ حسف ينجيـ كلـ الجسيمة عباداتيـ ليـ تشفع فمـ أمتيـ عمى كخطرا، عمييـ كباال
 .(2)الكبير كزىدىـ الزائد حماسيـ

 :امكمطاردتي كالعممانية لحادلئل التصدم -

 اهلل لشرع كمحاربتيا لمديف العممانية كمضادة اإللحاد خطكرة لمعامة يبينكا أف كالنيى العمـ ذكم مسؤكلية
 مف الطكاغيت عبادة إلى كتحكيميـ كخالقيـ ربيـ عبادة مف الناس منع مف إليو تيدؼ كما، القكيـ

                                                             

يحيى بف محمد حسف زمزمي، مسؤكلية عمماء األمة في مكاجية التحديات المعاصرة في ضكء القرآف،   1
 .)االنترنت(

 ،)مؤتمر دكر16/4/2915-14شعباف بف رمضاف مكباجي، دكر العمماء في مجابية التحديات المجتمعية،  2 
  .28العمماء في الكقاية مف اإلرىاب بالرياض( ، ص
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 البشر شريعة بحكـ الطاىرة النقية اهلل بشريعة الحكـ الستبداؿ قكاىا تستجمع فالعممانية، كالجف اإلنس
 .  (1)كمو الدىر سائر أخطاتو الدىر مف حينا الحؽ أصابت إف التي،  الجائرة

                                                             

 .28، صـ.فشعباف بف رمضاف مكباجي،   1
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 :السياسية التحديات مواجية في العمماء دور  -ب

 :كالتفرؽ االختبلؼ كنبذ اإلسبلمية الكحدة عمى التركيز -

 الفرقة كنبذ، إلييا كالدعكة اإلسبلمية الكحدة أىمية بياف في األساسية بالدرجة العمماء مسؤكلية تأتي
 عمييا كتضيع، كطاقتيا جيدىا كيبدد، كالكىف الضعؼ لؤلمة يكرث ذلؾ فأل ؛كالتشرذـ كاالختبلؼ

 كالتكتر النزاع إلزالة إنساني ككاجب شرعي مطمب كاالجتماع فالكحدة، كاالزدىار كالنمك التقدـ مسيرة
 بيا بالتمسؾ بالتصريح الكحدة ضركرة عمى اإلليي التأكيد جاء كليذا، امىار أك  الناس يصيب ال حتى

 َوال  َجِميًعا المَّوِ  ِبَحْبؿِ  َواْعَتِصُموا ﴿ :ػ تعالىػ  فقاؿ، كاحد سياؽ في بضدىا القياـ عف كالنيي
 عمى تركز أف عمييا فيجب، مشتركة الدنيكية كاىتماماتيا، كاحدة األمة ىذه غاية ألف كذلؾ، (1)﴾َتَفرَُّقوا

 .(3)2"مذر شذر" أبنائيا بجممة كيذىب أمرىا يفرؽ فيما النظر كتؤجؿ، كشتاتيا شمميا يجمع ما

 :كاالستعمار االحتبلؿ مكافحة -

 بشيء بعضيـ كشعر، المسمميف نفكس في كآثاره بصماتو ترؾ اإلسبلمية الدكؿ في كقع الذم االحتبلؿ
 مسؤكلية فإف كمو ذلؾ كمع مكافحتو في المسمميف حيمة كقمة، كطأتو لشدة نظرا، كاإلحباط اليأس مف

 لمناس كيبينكا، كسيمة بكؿ االحتبلؿ كيكاجيكا، جديد مف المسمميف نفكس في الثقة يبعثكا أف العمماء
ف األمة ىذه كأف، خطكرتو  كيعكد، غمتيا ستنكشؼ ما سرعاف اكلكني، الزمف ىذا في بو منيكة كانت كا 
 حيث، قصر أك الزمف ؿطا  ػ تعالىػ  اهلل عمى التككؿ حسف تـك ، األسباب اتخذت إذا كعزتيا مجدىا

 المبدأ عمى الثبات تستدعي معنكية تككف قد بؿ، صرفة مادية ليست كالتمكيف النصر مقاييس إف
 عددىا قمة مع أعداءىا بو كىـز األمة ىذه ألكائؿ وساق الذم اهلل بنصر كالدعاء، المكاره عمى كالصبر
 .(4)كأسمحتو عتاده تفكؽك  عدكىا عدد ككثرة عدتيا كبساطة

 :السكء قرناء مف كتحذيرىـ مكراأل لكالة النصح -
                                                             

 .3/193سكرة آؿ عمراف،   1

وذؼًُ انرفشق وانشراخ       2  

 .29، ص16/4/2915-14شعباف بف رمضاف مكباجي، دكر العمماء في مجابية التحديات المجتمعية،  ينظر:  3

 .175الطريؽ، صيد قطب، معالـ في س  4
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، الناس مف مؤل عمى ال بيـ خمكة كفي، جيرا ال سرا المسمميف أمر كالة مناصحة العمماء مسؤكلية كمف

 االعتصاـ في كامنة ككرامتيـ فضميـ أف عمى كالتأكيد، نبيو كسنة اهلل بكتاب التمسؾ عمى كحثيـ

 مف السكء قرناء يفعمو ما بخبلؼ، إلييما االحتكاـ في كاألزماف العصكر مر عمى مجدىـ كأف، بيما

، كالداني القاصي يرضاه الذم المدني اإلصبلح بأف عمييـ األمر كتمبيس، الديف ىذا مف تخكيفيـ

 .(1)الناس حياة حكـ عف الشريعة كزحزحة الكضعية القكانيف بتحكيـ يقضي كالعدك كالصديؽ

 :االقتصادية التحديات مواجية في العمماء دور  -ج

 :الخبيثة المكاسب مف التحرر -

 ، كالفاسد الصحيح منيا كأف، كأصنافيا المكاسب حقيقة بياف المسؤكلية مف العمماء اهلل حمؿ كمما

 كمنعيـ، نافع كمكرد طيب كسب مف لممرسميف أباح ما لمناس أباح تعالى اهلل كأف ، كالخبيث كالطيب

 ففيو، ليـ أحمو ما كيمتزمكا ، ليـ اهلل قسـ بما يقتنعكا أف كعمييـ، ضار كدخؿ خبيث كسب كؿ مف

 كالتخمصكنحكىا،  كالغش كالقمار الربا مثؿ المحـر الخبيث اجتناب عمييـ يجب بينما، كالبركة الغنية

 .كالكباؿ الكيؿ صاحبو عمى يجر ألنو ، منو مكاسبيـ كتنقية منو

 :الكاجبة الحقكؽ دفع -

 كالزكاة اإلسبلـ فرضيا التي كالكاجبة المالية كؽالحق أداء بضركرة الناس تكعية العمماء مسؤكلية كمف

 كأجكر، لمناس البلزمة الخدمات تكفير مقابؿ الدكلة تكجبيا التي أك، كنحكه كالخراج كالكفارة كالنذر

 فيذه، ذلؾ كنحك كالتأشيرة الجكاز كاستصدار كالقيادة السيارة كاستمارة التجارة كرخصة كالماء الكيرباء

 الدكلة في لممكظفيف األجر منيا كيعطى، المجتمع في الفقر بيا يكافح التي ىي المفركضة األمكاؿ

 حيف، الجدد كمعتنقيو اإلسبلـ ضيكؼ باستقباؿ الدعكة بيا كتدعـ، العباد مصالح عمى يسيركف الذيف

                                                             

)مؤتمر  39، ص16/4/2915-14شعباف بف رمضاف مكباجي، دكر العمماء في مجابية التحديات المجتمعية،   1
  دكر العمماء في الكقاية مف اإلرىاب بالرياض(
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 كيعاف، السجف في المحبكسكف يفؾ األمكاؿ بيذه أف كما، دينيـ عف تحكليـ بسبب العيش مف يحرمكف

 .(1)اهلل سبيؿ في المسافريف عف كاألغبلؿ اإلصر بيا كيدفع، بالقرض ركفك المأس بيا

 :كالشراء الكسب في التسامح -

 اإلسبلمية كالقيـ الفاضمة اإلنسانية باآلداب بااللتزاـ المجتمع تكعية العمماء مسؤكلية في يدخؿ كمما

 السمح كالمقرض السمح كالمشترم السمح فالبائع، المعامبلت كافة كفي كالشراء البيع في الرفيعة

 مف قصده كخبل العيب مف عكضو سمـ إذا، كاحد كقت في حظيف يناؿ منيـ كؿ، السمح كالمقترض

 .بصاحبو اإلضرار

 :االجتماعية التحديات مواجية في العمماء دور  -د

 :إسبلمية تربية النشء تربية -

 الكالديف بحقكؽ إياه مذكريف، إسبلمية تربية كتربيتو، يوعم اهلل بحؽ النشء تعريؼ العمماء مسؤكلية مف

، األسماء أفضؿ لو كاختارا، آخر خمقا ثـ مضغة ثـ عمقة ثـ نطفة كاف أف منذ ألجمو جاىدا المذيف

 طاعتيما عمى كمحمؿ، نكرانيما مف بدال لشكرىما مدعاة كمو فيذا، كسعادتو راحتو عمى الميالي كسيرا

 .كذىابيما مكتيما كتمني عمييما التمرد مف بدال ليما لمدعاء كطريؽ عصيانيما مف بدال

 :ككقارىا المسممة المرأة كحشمة البيت في األـ مسؤكلية  -

 اهلل ائتمنيـ أمانة فيي، األعراض كصيانة الفركج بحفظ كالشابات الشباب تكجيو العمماء مسؤكلية كمف

 إف عمييا الجزاء ليـ كسيككف، الحراـ والكجب بيا استمتعكا إف األليـ العذاب ليـ سيككف حيث، عمييا

 الرجؿ صنك فيي، اإلسبلـ في المرأة منزلة تجمية العمماء مسؤكلية أف كما، المباح الكجو في صرفكىا

 كما المتاع كسقط ليست كىي، كاجبات مف عميو ما كعمييا حقكؽ مف لو ما ليا، المجتمع تككيف في
                                                             

)مؤتمر  32، ص16/4/2915-14شعباف بف رمضاف مكباجي، دكر العمماء في مجابية التحديات المجتمعية،  1
  .في الكقاية مف اإلرىاب بالرياض(دكر العمماء 
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 فالبلئؽ، كسكناتيا حركاتيا في حسنة كقدكة كلبسيا سمتيا في متميزة ةأامر  ىي بؿ، (1)تككف أف ليا يراد

 منو كيرجى صحبتو تطكؿ فيما سيما ال شيء كؿ في نظره مطمح الديف يككف أف العفاؼ يريد بمف

، األطفاؿ عكاطؼ تتككف أحضانو كفي، الجميمة كالصفات المزايا مف كثيرا عنو فيرثكف، أكالده إنجاب

 .(2)كالعادات التقاليد مف الكثير طريقو عف كيكتسبكف ممكاتيـ كتتربى

 :اإلعالمية التحديات مواجية في العمماء دور  -ػى

 فاإلعبلـ ، كأخبلقنا كقيمنا عقيدتنا مع يتناسب صحيحا تكجييا اإلعبلـ يكاجيكا أف العمماء مسؤكلية مف

 ينشر أف اإلعبلـ مف تكقعكالم، بالكباؿ صاحبو عمى عاد الواستعم المرء يحسف لـ إذا حديف ذك سبلح

 عميو يجب كما، قدرىا مف تحط يتلا األخبلؽ عف كيبتعد شخصيتيا ؤلمةل تحفظ التي الخمقية الفضائؿ

 تككيف عمى المجتمع تساعد التي الثابتة كالحقائؽ الصحيحة كالمعمكمات الصادقة باألخبار يأتي أف

 .(3)اليكمية الكقائع مف كاقعة في صائب كفكر سديد رأم

 ىذا لخدمة تسخيره ليمكف العمماء تكجيو إلى بحاجة ػ كصحافة كتمفازا إذاعةػ  المعاصر اإلعبلـ إف

 مف نقيا إعبلما يصبح الثقات بالعمماء المكجو فاإلعبلـ، عنو األباطيؿ كدحض قضاياه كنصرة، الديف

 عميقة األفؽ كاسعة أمة يصنع أف يمكف الذم كىك، كرسالتو كسائمو حيث كمف، كغاياتو أىدافو حيث

 كتصحيح اإلعبلـ تكجيو أف شؾ كال، كاألزماف العصكر مر عمى كميا لمبشرية إنسانية رسالة ذات األثر

، قدرىا بو كينحط، عقيدتيا بو تخسر األمة ألف، عنو كالتكاسؿ بإىمالو العمماء يأثـ شرعي كاجب مساره

  لقادتيا كال، لقاء ألبنائيا يككف كلف ،دكرىا بو كينحسر كحدتيا بو كتفقد، كأخبلقيا قيميا بو كتذكب

 .(4)رشيد كتكجيو بالغ اىتماـ مف بو يميؽ بما بو عني إذا إال اجتماع لعممائيا كال، اتفاؽ

 :العمماء تجاه الرعية دور  -4
                                                             

 .2/29سيد السابؽ، فقو السنة،  ينظر: 1

 .2/29، ، ـ.فسيد السابؽ ينظر: 2

 .123مكفؽ أحمد شكرم، أىؿ الفترة كمف حكميـ، ص 3

 .67أحمد بف سعد حمداف الغامدم، الكحدة اإلسبلمية:أسسيا ككسائؿ تحقيقيا، ص  4
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 :مخالفتيـ كعدـ طاعتيـ -

 الجانب في كخاصة، اإلسبلـ عمى الغيكريف الصادقيف العمماء طاعة الشرعية الكاجبات أىـ مف إف
 مرضاة تتحقؽ فبطاعتيـ، بيا الناس أعمـ كىـ، الشريعة باتباع إال تتحقؽ ال اهلل طاعة ألف، الشرعي

 الحيراف ييتدم بيـ السماء في النجكـ بمنزلة األرض في ىـ" :العمماء عف القيـ ابف اإلماـ يقكؿ، اهلل
 مف عمييـ أفرض كطاعتيـ كالشراب الطعاـ إلى حاجتيـ مف أعظـ إلييـ الناس كحاجة، الظمماء في

 إنما األمراء أف ، كالتحقيؽ(1)"العمماء ىـ األمر أكلك :"عباس بف اهلل عبد كقاؿ، كاآلباء األميات طاعة
 المعركؼ في تككف إنما الطاعة فإف، العمماء لطاعة تبع فطاعتيـ العمـ بمقتضى أمركا إذا يطاعكف

 كلما، العمماء لطاعة تبع األمراء فطاعة الرسكؿ لطاعة تبع العمماء طاعة أف فكما العمـ أكجبو كما
 ىاتيف بصبلح العالـ صبلح كاف تبعا كميـ الناس كاألمراء، ككاف العمماء بطائفتي اإلسبلـ قياـ كاف

 .(2)بفسادىما كفساده الطائفتيف

 :أمكر مف الناس عمى أشكؿ فيما إلييـ الرد -

، اجتنابيا مف بد فبل بيف فييا الغي أمكر كىنالؾ، اتباعيا مف بد فبل، بيف فييا الرشد أمكر ىنالؾ

 إلى يككف المسائؿ كرد، العمماء إلى ردىا مف بد فبل منيا الصكاب نعمـ كال فييا مختمؼ أمكر كىنالؾ

نما المختمفة التخصصات ذكك كالعمماء، االختصاص أىؿ  ال فمف، السؤاؿ العي شفاء معركفكف، كا 

ـْ  ِإف الذِّْكرِ  َأْىؿَ  َفاْسَأُلواْ ﴿ :تعالى قاؿ .(3)منيـ األتقياء سؤاؿ عمى كليحرص عنيـ فميسأؿ يعرفيـ  الَ  ُكنُت

 .(4)﴾َتْعَمُموفَ 

 :ليـ كالدعاء كاحتراميـ كتكقيرىـ بيـ االقتداء -

                                                             

 )مؤتمر العممي الثاني..العمماء كاقع كآماؿ(615، ص2911بالحكاـ، محمكد الشكبكي، عبلقة العمماء   1

 .614ص

 .1/19ابف قيـ الجكزية، إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف،   2

  615، صـ.سمحمكد الشكبكي،  3

 .16/43النحؿ: 4
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 عف كيذكدكف اإلسبلـ بيضة كيحمكف كالسنة بالكتاب كينطقكف الشريعة يحممكف الذيف ىـ العمماء
، الظممة كيرفعكف، الفتنة كيكشفكف، الناسي كيذكركف، الجاىؿ يعممكف بدينيـ الخمؽ كيبصركف، حياضو
 يجب الذيف العمماء، شرائعو كذىبت اإلسبلـ ندرسال اهلل بعد كلكالىـ، الضبللة ىؿأ ستر كييتككف
 السمؼ منيج كاتباع المعتقد كصحة العمؿ كصالح القصد بحسف عرفكا الذيف الشريعة حممة ىـ تكقيرىـ
 األمة ليـ شيدت الذيف، الكرع مف حظا كأكتكا كنشره العمـ طمب في أعمارىـ بذلكا الذيف، الصالح
 كىـ حقا الكبار األئمة فيـ، رأييـ عف الناس كصدر الشريعة في كالتبحر مامةباإل العدكؿ الخيار

 جادة عمى كسيره عممو بحسب كقر دكنيـ ممف عمـ لديو مف ككؿ، الكبلـ أطمؽ إذا باإلجبلؿ المعنيكف
، ىـءكفقيا أكابرىـ يكقركف الصحابة كاف فقد، الصالح السمؼ سمات مف العمماء كتكقير، العمماء

 كالشافعي مالؾ المتبكعيف األئمة زماف في الكريـ الخمؽ ىذا كشاع، كأتباعيـ التابعكف عنيـ ذلؾ ىقكتم
سحاؽ ثكر كأبك كأحمد كاألكزاعي  ابف ككاف عباس بفال مكلى مكة سكداف مف مجاىد كاف. كغيرىـ كا 

 .(1)الدابة ركب إذا ثيابو عميو كيسكم الركاب لو يأخذ عمر

 يبخؿ أال منيما كؿ عمى كالطالب العالـ مف لكؿ كأنفعيا، الكاجبات أكجب مف ىك لمعمماء كالدعاء 
 كأفضؿ أحسف ىك ما ىنالؾ كليس، تداف تديف ككما اإلحساف إالَّ  اإلحساف جزاء فما، لآلخر بالدعاء

فك  ،الممات كبعد الحياة في كاالستغفار كبالعافية الختاـ كبحسف بالصبلح الدعاء مف كلشيخؾ لؾ  لـ ا 
 مف كغيرىما كأحمد حنيفة أبي أمثاؿ لكفى الكبار كباألئمة األخيار بالرجاؿ التشبو إالَّ  ذلؾ في يكف
 .(2)األمة ىذه سمؼ

 استغفرت إالَّ  ػ شيخو ػ سميماف أبي بف حماد مات منذ صبلة صميت ما": ػ اهلل رحموػ  حنيفة أبك قاؿ 
ني، كالدمَّ  مع لو  .(3)"عممان  عممتو أك عممان  منو تعممت لمف الستغفر كا 

 :اجتيادىـ في كاأأخط إف عذرىـ -

                                                             

 .www.saaid.net( مكقع صيد الفكائد)ىؿ السنة، أخالد سعكد البمييد، تكقير العمماء مف سمات  1

 .www.saaid.net( مكقع صيد الفكائد)، األكفياءاألميف الحاج محمد أحمد، حقكؽ المشايخ العمماء عمى طبلبيـ  2

 .2/218النككم، تيذيب األسماء كالمغات،   3
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 كالعمماء، مرسميف كال أنبياء كال بمبلئكة فمسنا، كنذنب نخطئ فجميعنا، بمعصكميف ليسكا المتقيف إف
 كىي صحيحة أنيا مسألة في العالـ يظف فقد اجتيادىـ؛ في خطؤىـ ذلؾ ضمف كمف يخطئكف كذلؾ
، فأصاب األدلة عف كبحث اجتيد فإذا، اجتياداتيـ في أخطؤكا إذا العمماء نعذر أف عمينا فيجب، خطأ
 كتب ذلؾ كألجؿ االجتياد،  أجر كاحد أجر فمو أخطأ إف ك، االجتياد كأجر اإلصابة أجر أجراف فمو

 عف المبلـ رفع سماه عنيـ المبلمة كرفع، العمماء عف لمذب كتابا اهلل رحمو تيمية ابف اإلسبلـ شيخ
 كالبدع األىكاء أصحاب ال، كنصح كعمـ صبلح أىؿ العمماء كاف إذا ىذا، األعبلـ األئمة

 .(1)كالسبلطيف

 العمماء بيف كمترابطة متكاممة جيكدا يستمـز العمماء دكر تفعيؿ فإف، أعبله ذكر ما عمى كبناء كعميو
 لتككينيـ الصحية البيئة تكفير خبلؿ مف العمماء تجاه بدكره يقكـ الذم فالحاكـ، كالرعية كالحكاـ أنفسيـ
 الدكر ىذا يقدر بأجمعو المجتمع يصبح، يستجد ما كؿ في إلييـ كالرجكع كاحتراميـ شخصيتيـ كبركز
 كقت إلييا يستند راسخ عمـ ذات شريحة لمحاكـ كيصبح ذلؾ يفعؿ السمطة ىـر وككن بو كيقتدم
 مما، الخالؽ معصية في إطاعتو كعدـ الحاكـ نصح في أنفسيـ العمماء دكر يأتي ثـ، كالشدائد األزمات
 الحؽ قكؿ في تخشى كالعباد، كال اهلل حقكؽ في تتنازؿ ال التي  المميزة الشخصية تمؾ لمعمماء يخمؽ
 مكقؼ مف مخافة خطأ أك زلة أم عمى يقدمكف حساب، فبل ألؼ السمطة أىؿ ليـ فيحسب، الئـ لكمة

 التي لممشكبلت التصدم في الرائد العمماء دكر بياف خبلؿ مف يأتي لمعمماء الرعية كاحتراـ .العمماء
 مف المجتمع عمى يستجد ما إلصبلح العمماء تحركات عمى شاىدا المجتمع فيصبح، المجتمع تكاجو
 .  يستجد ما كؿ في إلييـ كالرجكع، بيـ كاالقتداء العمماء تكقير إلى بالمجتمع يدفع الذم األمر، مشاكؿ

 الثاني المبحث

 السياسية الناحية مف

 ا شرع إلى والعودة العممانية واألحكاـ الدساتير عف االستغناء :األوؿ المطمب

                                                             

 .)مؤتمر العممي الثاني..العمماء كاقع كآماؿ( 616، ص2911محمكد الشكبكي، عبلقة العمماء بالحكاـ،   1
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،  أنظمتنا مفاصؿ عمى كالسيطرة حياتنا مناحي عمى كالسيطرة حياتنا في الغرب تدخؿ نتائج أىـ مف

 األمر كىك، كالعامة منيا الشخصية، الحياتية النكاحي جميع في اإلسبلمية الشريعة لتطبيؽ تركنا ىك

 باالنتشار أخذت التي مجتمعاتنا في المدمرة كاآلثار السمبية النتائج خبلؿ مف عمينا كباال ترؾ الذم

 مف أسبابيا استئصاؿ تستطيع التي الشريعة كجكد مف الرغـ عمى، شرىا مف الحد يستطيع رادع دكف

 :التالي السؤاؿ السطح عمى يبرز كىنا، جذكرىا

  ؟ اإلسبلمية الشريعة تطبيؽ عدـ مسؤكلية تقع مف عمى

 أمة مف لو بد ال اإلسبلـ فإف، القمة إلى القاعدة مف كميا األمة تتحمميا الشريعة تطبيؽ عدـ مسكؤلية

،  كاحدة بمسؤكلية كالتكافؿ التضامف كجو عمى معا يقكماف كاحدة كفة في تحميو، كىما كسمطة تحممو

عبلء عبلء اهلل أرض في اهلل شرع إقامة مسؤكلية كممة كا   كقمة الدكلة رمز ىـ فالحكاـ، اهلل كممة كا 

 الكثير يفعمكا أف الشريعة تطبيؽ مطمب كراء كسمطتيـ كنفكذىـ ثقميـ كضعكا إذا كيستطيعكف السمطة

 يجند كأف النبيمة الغاية بيذه يؤمف أف الرعية مف فرد كؿ كعمى، الكثيركف يظنو ما كالكثير، كبأسرع

كجماعات،  أفرادا األمة نحك كمسؤكليات كاجبات مف الحاكـ عمى ما معرفة مف بد ال ليذا، ليا نفسو

 شريعة ظؿ في حقكؽ مف لو كما، كمسؤكليات كاجبات مف المحككـ عمى كما، حقكؽ مف عمييا لو كما

 . (1)كمكانتو يتناسب بما مسؤكليتو إنساف كؿ فييا يتحمؿ عادلة

 إال لو قياـ ال الديف، بؿ كاجبات أعظـ مف المسمميف أمر كالية بأف القكؿ مف بد ال المقاـ ىذا كفي

 كالعدؿ الجياد مف أكجبو ما كسائر المنكر عف كالنيي بالمعركؼ األمر مف اهلل أكجبو ما ألف بيا؛

قامة قامة المظمكـ كنصرة كاألعياد كالجمع الحج كا   األحكاـ إف بؿ، باإلمارة إال تتـ ال الحدكد كا 

 الديف بو جاء ما كسائر، كسياسية كاقتصادية اجتماعية مف الدكلة نظاـ عمييا يقكـ التي األساسية

 عادؿ إماـ تنصيب كاف ثـ كمف كينفذىا فييا األمة أمر يدبر حاكـ إلى الحاجة أشد في اإلسبلمي

                                                             

 . 21ص ،السدالف، كجكب تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية في كؿ عصرصالح بف غانـ   1
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 الشريعة أحكاـ كتنفذ األمة كممة لتجتمع الديف يكجبو شرعيا كاجبا كتطيع األمة لو تسمع منقذ كحاكـ

 . (1)بأحكامو األمة تساس الذم اإلليي المنيج ىي التي

  :تعالى ا أنزؿ ما بغير الحكـ وبواعث سبابأ :األوؿ الفرع

 :ضعفو أك اإليماف نعداـا -1

 ، فيو كقعكا انحراؼ لكؿ الجامع األصؿ ىك المسمميف مف كثير نفكس في اإليماف ضعؼ إف، نعـ

 فقد، غرك كال، األساسي السبب ليذا تفصيمية أسباب ىي إنما بعد فيما سأذكرىا التي األسباب ككؿ

 منيا ينطمؽ أف ينبغي التي البدء نقطة ىك المعنى ىذا يقتضيو كماػ  الىػ تع باهلل اإليماف أف، تقدـ

يماف، شرعو كتطبيؽػ  تعالىػ  اهلل ألكامر االستجابة في فعاال عنصرا كتعد بؿ المسمـ  المنزلة بيذه كا 

 يمافاإل يتجاكز الأ أما ،كأثره بحبلكتو صاحبو شعري خير كؿ إلى كدافعا متحركا نابضا حيا إيمانا يعد

 نفس في مدلكلو عف فتشت فإذا، فحسب بالمساف اإليماف بكممة النطؽ إال يتجاكز ال أك هءادعا إال

 .(2)شيئا تجده ال مدعيو

نما، بحبلكتو صاحبو يشعر كال أثرا ينتج كال ساكنا يحرؾ ال اإليماف ىذا فمثؿ  فتكر اعتراه إيماف ىك كا 

 اهلل حكـ عف يعرض المريض يجعؿ الذم القمبي المرض - تعالى باهلل كالعياذ- ىذا كيتبع، مكت أك

 كما كرسكلو باهلل اإليماف يدعي إنو نعـ، عجزه كثبكت قصكره مع البشر حكـ عمى كيقبؿ، رسكلو كحكـ

 يصدؽ ما كىذا، (3)المعرضيف مف ىك فإذا كرسكلو اهلل حكـ تطبيؽ إلى دعي ما فإذا ، الطاعة يدعي

 كانعدمت الجيؿ انتشر عندما فاشية ظاىرة كبدا الديني الكازع ضعؼ فقد، اليكـ مسممي مف كثير عمى

                                                             

 .2/558عرجكف، مكسكعة سماحة اإلسبلـ،   1

 .296، صعصر صالح بف غانـ السدالف، كجكب تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية في كؿ  2

 .317-396محمد رأفت سعيد، كيؼ ننيض بالمجتمعات المسممة المعاصرة، ص ينظر:  3
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 كأصبح، األىكاء بالحكاـ كاستبدت الجكر كفشا الظمـ كسيطر، األكساط مختمؼ في اإلسبلمية التربية

 .(1)كالفساد كالعبث الميك عف حقيقة زاجر غير الديني الكازع

 :المسمميف شؤوف مف شأف كؿ في إلييـ والركوف الكفار مداىنة -2

 الممحدكف كالشيكعيكف الحاقدكف الصميبيكف فييا اشترؾ فقد، عالمية اإلسبلـ عمى الحرب 

، المسمميف دابر كقطع اإلسبلـ لحرب طاقاتيـ بكؿ جاىديف يعممكف ىؤالء كؿ، المخربكف كالصييكنيكف

 :ثبلث فئات لحسابيـ كتعمؿ إلييـ تنضـ أف حقا المؤسؼ كمف

 :الفئة بتمؾ كنقصد، فقط سماا اإلسبلـ إلى تنتسب :األكلى الفئة -أ

، الغرب أحضاف في تربكا ممف البديمة الطبقات كىي، الكضعي القانكف أصحاب مف المتعاقبة الطبقات

 العممانية كبمذاىبيـ يتنافسكف مرضاتيـ كفي ييرعكف آثارىـ عمى بمذاىبيـ كتمذىبكا بفكرتيـ كدانكا

 الناس كيحممكف مبادئيـ إلى كيدعكف باسميـ ييتفكف، يتمذىبكف كالصييكنية كالشيكعية كاالشتراكية

 طبيعية نتيجة كىذا، الديف حساب عمى كالممحديف الكفار كيداركف كيجاممكف يداىنكف فتراىـ، (2)عمييا

 ما كألمر، بيـ فانبيركا المادية القكة في تفكقكا اهلل أعداء أف رأكا حيث ؛نفكسيـ في الداخمي لبلنيزاـ

 عالمنا في القدكة كرمز القكة رمز ىـ األعداء ىؤالء أف المخدكعيف ىؤالء أذىاف في كترسب رسخ

 إلييـ كتكددا ليـ كمداىنة لمكفار مجاممة دينيـ كأحكاـ ربيـ شريعة مف ينسمخكف فأخذكا، المعاصر

 .(3)متعصبكف رجعيكف بأنيـ الكفرة أكلئؾ ينعتيـ كلئبل

 

  :العمـ أدعياء :الثانية الفئة  -ب

                                                             

 .298، صعصر السدالف، كجكب تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية في كؿصالح بف غانـ   1

، 272، ص253، ص252ص ينظر: جامعة اإلماـ محمد بف سعكد، الغزك الفكرم كالتيارات المعادية لئلسبلـ،  2
 .429ص

 .239حمد بف سعيد القحطاني، الكالء كالبراء في اإلسبلـ مف مفاىيـ عقيدة السمؼ، ص  3



 316 

 بؿ الكضعية بالقكانيف ترضى ػ العمـ أدعياء مفػ  أخرل بفئة المسممكف يبتمى أف يضاأ المؤسؼ كمف

 في المنيزمكف الطغاة استخدميـ قد كالضعفاء العمماء كىؤالء، (1)بيا كبالقضاء بتعميميا كتقكـ كتتعمميا

 كالدجؿ النفاؽ في ككبرائيـ سادتيـ مسمؾ يسمككف فتراىـ، دينيـ المسمميف عمى يمبسكا كي، أنفسيـ

 دعكتيـ كفيغمف المسمميف كمعاىد مياتك في كدراستيا بيا كالحكـ الكضعية القكانيف تمرير في كالخداع

 ما تضع أف لؤلمة فكض اهلل أف يدعكف فتارة ، كالخداع المكر مف ألكانا كيتخذكف، براؽ جميؿ بغبلؼ

 كتارة، اإلسبلمية لمشريعة مكافقة الكضعية القكانيف أف يدعكف كتارة، كقكانيف أنظمة مف شأنيا يصمح

 .(2)الكضعية كالقكانيف اإلسبلمية الشريعة بيف التكفيؽ يدعكف

 :الثالثة الفئة -ج

، كسمككيا كأفعاليا أقكاليا في سافرا خركجا الديف عمى كخرجت زكرا اإلسبلـ إلى انتسبت التي تمؾ ىي

 ما كؿ يرددكف ببغاكات إال الكاقع في ىـ كما، اإلصبلح كركاد التفكير أحرار إنيـ عنيـ الناس ليقكؿ

 اإلنساف يككف كلف، الحضارة كسمة المدينة طابع عندىـ كىك الممحد الشرؽ أك الكافر الغرب مف كرد

 كاستخدـ، كلسانو كدينو غيره جمد ليمبس لسانو كمف دينو مف انسمخ إذا إال متحضرا مدنيا ىؤالء عند

 كسائؿ كىي إلييا الغربية االجتماعية بئةاألك  كنقؿ، اإلسبلمية المجتمعات لتقكيض فتاكا سبلحا ىؤالء

 رباه الذم الجيؿ كتكلى الفساد كانتشر الفكضى عمت كبذا، كسينما كمسرح كتمفاز صحافة مف اإلعبلـ

 حكربت مما أكثر ىؤالء يد عمى اهلل أحكاـ كحكربت كانحبلال مسخا أكثر جديد جيؿ تربية المستعمركف

 .(3)المستعمريف بأيدم

 

 :اإلسبلمية الشريعة بأحكاـ الجيؿ -3

                                                             

 .193ػ199األشقر، الشريعة اإلليية ال القكانيف الكضعية، صعمر سميماف  ينظر:  1

 .113ػ119، ـ.ف، صاألشقرنظر:عمر سميماف ي  2

 .113صػ 116ناصر عبد الكريـ عقؿ، التقميد كالتبعية كأثرىما في كياف األمة اإلسبلمية، ص  3
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 الجيؿ فشا ليذا، كأجدادىـ آباءىـ عميو كجدكا تقميديا تكارثا اإلسبلـ يتكارثكف اليكـ المسمميف أكثر إف

 كثير أصبح حتى، كشعكبا قيادات اإلسبلمية األمة أبناء مف الكثير لدل اإلسبلمية الشريعة بأحكاـ

 أعداء عمى سيؿ مما، كآدابو أخبلقو كال كعقائده أحكامو يعرؼ فبل، اسمو إال دينو مف يعرؼ ال منيـ

 أبناء مف عمبلء ليـ يجندكا أف عمييـ يسيرا كأصبح بؿ، سمكميـ يبثكا كأف ضبلليـ ينشركا أف اهلل

 العادات أسرل كيترككنيـ، صفكفيـ في كالضبلؿ الجيؿ كينشركف، بأيدييـ عقيدتيـ يحاربكف المسمميف

 ال مشكىا سيئا لو كفيميـ لئلسبلـ ىؤالء تصكر كأصبح، كالغركر كالعجب كالخرافات كالبدع كالتقاليد

 .(1)شيء في كحقيقتو كجكىره يتفؽ

 في العبادة كانحصرت المتأخرة األجياؿ حس في كانحرفت فسدت قد اإلسبلمية المفاىيـ كؿ فأ كما

 ال الركح مف خاكية باىتة صكرة النياية في الديف كأصبحل، تؤد ال أك لتؤد كربما، التعبدية الشعائر

 .(2)اإلسبلـ عمى لمقضاء صكب كؿ مف تدافع الذم الكحشي لميجكـ تصمد أف تستطيع

 :أمتنا أبناء بيف المنتشرة الجيؿ صكر فمف

 ىذا كانقسـ، لمتطبيؽ اإلليية الشريعة صبلحية بعدـ ينادم فراح البشر مف الشياطيف استيكتو يؽفر 

 :صنفيف إلى الفريؽ

 الديف أف المغرضيف الخبثاء أيدم عمى لقف كلكف، أحكاميا يفيـ كلـ الشريعة يدرس لـ صنؼ -

 الديف مف االنسبلخ ىي كالتقدـ كاالرتقاء لمتحضر الكحيدة الكسيمة كأف كرجعية كتحجر كانحطاط تأخر

 . (3)بالكمية

 ال المسمميف مف جيؿ تربية كتكلى فقط الكضعية القكانيف درس كلكف الشريعة يدرس لـ كصنؼ -

  كفريؽ، (1)الديف حكؿ نفسو في تحكـ شبيات ذلؾ عف بدال يعرؼ بؿ، اإلسبلـ حقيقة عف شيئا يعرؼ

                                                             

     . 229ص، صالح بف غانـ السدالف، كجكب تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية في كؿ عصر 1

 118محمد قطب، كاقعنا المعاصر، ص 2

 .299، ص296، صـ.فمحمد قطب،  ينظر:  3
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 باإلضافة، المسمميف حياة في دكرىـ كأىمية العمماء مكانة تكضح التي الشرعية باألحكاـ جاىبل كاف

 كاالستيزاء كالسخرية االتيامات كنشر اإلشاعات بث فتكلى، الديف رجاؿ إلى الغرب بنظرة تأثره إلى

 المستغميف كالمنافقيف تارة الجامديف الجيبلء بصكرة المسمميف نفكس في كتصكيرىـ الديف بعمماء

 اإلسبلمي العالـ كأصبح، كالشرعي الديني العمـ طمب قؿ كبذا، أخرل تارة كنفكذىـ كظائفيـ لسمطاف

 .(2)آخر شيء أم مف يشكك ما أكثر العامميف الديف عمماء في نقصا يشكك

 ، اهلل عند مف ليست نظما يطبؽ كىك إسبلمو عمى يظؿ أف يستطيع أنو يتكىـ أك منيـ كثير يتصكر

 بعض يؤدم أف األكثر عمى أك، اهلل إال إلو ال بمسانو يطبؽ أف ىك اإلسبلـ أف ظناك  منو جيبل

 األرض في يسبح أف ذلؾ بعد كلو، النقطة ىذه عند منو اإلسبلـ مطمكب كينتيي المسجد في العبادات

 ألمانيا مف كيأخذ مرة أمريكا مف كيأخذ مرة ركسيا مف يأخذ يشاء ما كيدع يشاء ما يأخذ ؛يشاء ما

 كبرىاف، حقيقي شرؾ في ىذه أيامنا في العمماء كبعض بؿ كالجيمة السذج مف كثير كقع لقد، (3)مرة

 كالمشاىد األضرحة عمى يتساقطكف إذ، كاإلسبلمية العربية الببلد مف كثير في بأعيننا نراه ما ذلؾ

 أف ىناؾ الجيبلء بعض كيتكىـ بؿ، الضرر كدفع النفع جمب في عمييـ كيعتمدكف المكتى كيقصدكف

 انحسار نتيجة كمو كىذا .(4)البدع مف كاألكلياء المشايخ بو يأمر ما األكلى بالدرجة ىي نفسيا العبادة

 إلى أدل مما، الطكيمة المتكف كحفظ كاألذكار الصمكات في كحصرىا الصكفية عند العبادة مفيكـ

 .(5)كالسنة الكتاب غير مف كاستقائيا نفسيا العبادة انحراؼ

                                                                                                                                                                                         

 .274حمد قطب، جاىمية القرف العشريف، صم  1

ينظر: جامعة اإلماـ محمد بف سعكد، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد، الغزك الفكرم كالتيارات المعادية لئلسبلـ،   2
 .515-512ص

   . 223ص  ،تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية في كؿ عصركجكب  صالح بف غانـ السدالف،  3

 .35، ص34خالد عمي الحاج، مصرع الشرؾ كالخرافة، ص  4

 .349، ص259محمد قطب، كاقعنا المعاصر، ص  5
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 :شامؿ دور ىو الحاكـ دور :الثاني الفرع

 مقصكرة ليست الحكاـ ميمة إف" :بقكلوػ  اهلل رحموػ  تيمية ابف اإلسبلـ شيخ كضحيا كما ميمتو إف
 كما فحسب الناس بيف مستكاىا كرفع المعيشة بمتطمبات كالقياـ الببلد عف كالدفاع األمف حفظ عمى
 ما كؿ عف تختمؼ عامة طبيعة ذات ككظيفتيـ شاممة ميمة ميمتيـ إف الفردية، بؿ المذاىب تقرره
 يسعيـ ال كبرل بكجكدىـ، كمسؤكلية أنيطت غالية بميمة مكمفكف إنيـ كحديثا؛ قديما كظائؼ مف عرؼ
 كىك لشعكبيـ النصح الميمات كأكؿ الكاجبات أكجب كمف، فييا كالتياكف التفريط أك تجاىميا أك جيميا
ال، كرسكلو باهلل إيمانيـ عمييـ كيحتميا عقيدتيـ عمييـ تممييا حتمية ضركرة ، مفرطكف خائنكف فيـ كا 
 عمى كحمميـ فييـ أحكامو كتنفيذ بينيـ اهلل شرع إقامة لمحككمييـ يقدمكنيا نصيحة أعظـ إف حيث

 في كاحترامو حبو كغرس، حياتيـ في عمميا تحقيقا مبادئو كتحقيؽ، كآدابو اإلسبلـ بركح التكيؼ
 عمى اإلجياز رائحة منو تشتـ مكتكر أك مأجكر أك فاسد كؿ يد عمى حديد مف بيد كالضرب، نفكسيـ

 كنصح ربو كأرضى أمانتو أدل قد يككف كبيذا االتجاه،  ىذا يخالؼ اتجاه أم عف الدفاع أك الديف ىذا
 .(1)"كاآلخرة ايالدن في كفبلحيا سعادتيا بو أنيطت الذم اهلل شرع إقامة  مف ليا كمكف ألمتو

 في اإلسبلمية الدكلة تتكالىا التي الحقيقية الميمة ليست" :ػ اهلل رحموػ  المكدكدم األعمى أبك كيقكؿ

 ىذا فما األىالي،  معيشة مستكل رفع أك الببلد حقكؽ عف كالدفاع األمف إقامة عمى تعمؿ أف األرض

 سائر عف تميزىا التي الميزة فإف، اإلسبلمية الدكلة قياـ كراء مف العميا كالغاية األقصى الغرض ىك

 اإلنسانية،  بيا تتحمى أف اإلسبلـ يريد التي الحسنات ترقية عمى تعمؿ أف ىي المسممة غير الدكؿ

 .(2)"اإلنسانية منيا يطير أف اإلسبلـ يريد التي السيئات استئصاؿ في جيكدىا كتستنفد

 كيفرض، كأخبلقا كعبادة عقيدة نفسو في مسمما يككف أف المسمـ الحاكـ عمى يفرض اإلسبلـ فإف كلذلؾ

، كأخبلقا عقيدة اإلسبلـ يتمثؿ مسمما يحكمو الذم المجتمع ليككف يجتيد أف نفسو الكقت في عميو

 بو القياـ يجعؿ العمؿ ىذا عميو يفرض إذ كاإلسبلـ، كمنياجا شريعة كسمككا، كيطبقو فكرا كيمتزمو

                                                             

 .493، 2/492خالد الحاج، الكشاؼ الفريد عف معاكؿ اليدـ كنقائض التكحيد،   1  

 .278، ص277كىديو في السياسة كالقانكف كالدستكر، صأبك األعمى المكدكدم، نظرية اإلسبلـ  نظر:ي  2
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 الشريعة ىذه بأحكاـ االلتزاـ يجعؿ فيو، كما كالتقصير التياكف أك عنو القعكد يجكز ال شرعيا تكميفا

 ِلُمْؤِمفٍ  َكافَ  َوَما﴿ :ػ تعالىػ  لقكلو فيو؛ المحككميف أك لمحكاـ خيار كال منو بد ال حتميا التزاما الخالدة

ـُ  َيُكوفَ  َأف َأْمًرا َوَرُسوُلوُ  المَّوُ  َقَضى ِإَذا ُمْؤِمَنةٍ  َوال ـْ  ِمفْ  اْلِخَيَرةُ  َلُي  َفَقدْ  َوَرُسوَلوُ  المَّوَ  َيْعصِ  َوَمف  َأْمرِِى

ِبيًنا الَضال َضؿَّ   .(1)﴾مُّ

 :اإلسالمية الشريعة تطبيؽ في المحكوميف دور :الثالث الفرع

، التغيير عممية في أداتو كتككف اإلسبلـ تحمؿ التي الجماعة أك باألمة عنيـ المعبر ىـ المحككمكف

 :مف األمة ىذه كتتككف

 .اإلسبلمية األمة أفراد كؿ تضـ التي كىي اتساعيا عمى الشعبية القاعدة -1

 كىـ قضاياه كنصرة اإلسبلـ لخدمة العامؿ الحزب: اإلسبلمية الجماعة في كىـ، الشعبية القكل -2

 الناصحكف السمطاف كبطانة كالبيعة الشكرل أىؿ كىـ بدرجتيـ كالكالة كاألمراء الكزراءػ  الحاكـ باستثناءػ 

 إذا األمة قمب كىـ كصماماتو كضكابطو الحكـ مفتاح ىـ كىؤالء، األمة لثقة كالحائزيف العمماء مف لو

ذا كمو النظاـ صمح صمحكا  .(2)كتحكؿ كمو الحكـ نظاـ فسد العمؿ عف أعيقكا أك فسدكا كا 

فشائيا كتعميميا بيا كالقياـ اإلسبلمية الشريعة حفظ عمى السير ىؤالء كاجبات كأىـ  عمما لمناس كا 

 لو كيبذلكف ضؿ إذا كيبصركنو أصاب إذا يعينكه، لو كالمشكرة النصح بتقديـ الحاكـ كنصرة كعمبل

 طاعة هلل فيو كاف فيما يككف لمحاكـ كالطاعة السمع أف ، عمى(3)كعبلنية سرا كباطنا ظاىرا النصيحة

 كجكب مف اإلليي الشرع مف اكتسبكه إنما لطاعتيـ المكجب الكالية كصؼ ألف، مصمحة كلممسمميف

، ربيـ شريعة أقامكا ما مطاعكف فيـ كالنصفة العدؿ معالـ بينيا كيقيـ، األمة شؤكف يصرؼ حاكـ إقامة

                                                             

 .33/36األحزاب:  1

 .39ص، كجكب تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية في كؿ عصر صالح بف غانـ السدالف،  2

 84، ص38، ص66مصطفى كماؿ كصفي، النظاـ الدستكرم في اإلسبلـ، ص ينظر:  3
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 طاعة فبل اإلسبلـ عف أجنبية لنظـ كتقميدا استضعافا أك عنادا طريقو عف كحادكا عنو انحرفكا فإذا

 .(1)ليـ

،  كرسكلو اهلل أمر إلى يرد فيو يتنازع ما أف اهلل، بدليؿ أنزؿ ما حدكد في األمر ألكلي كاجبة فالطاعة

 جاء كبما اهلل أنزؿ ما بخبلؼ أمر كاجبة، كمف فطاعتو اهلل أنزؿ ما مع يتفؽ بما الحكاـ مف أمر فمف

 في إال تجب ال األمر أكلي طاعة أف في كالسنة القرآف قطع كىكذا، طاعة كال لو سمع فبل الرسكؿ بو

 .(2)رسكلو كسنة اهلل كتاب يخالؼ فيما يطيع أف ألحد ليس كأف اهلل طاعة

 التزاـ مف االنتماء ىذا يقتضيو كما لئلسبلـ بانتمائو يعترؼ أف محككما أك حاكما مسمـ كؿ فعمى لذلؾ

 ديف أف عمى الدستكر في نص مجرد يرفع، كال شعارا كال تدعى دعكل مجرد ليس اإلسبلـ كسمكؾ، إذ

 أف مسمـ كؿ عمى أف كما، اإلسبلـ يجافي خط في بعدىا الحياة سفينة تسير ثـ اإلسبلـ ىك الدكلة

 حياة يستغرؽ شكميا انتماء ليس أنو باليكية، كما انتماء أك بالكراثة انتماء ليس لئلسبلـ انتماؤه يككف

، براء منيا كاإلسبلـ اإلسبلـ باسـ تقاـ كالخزعببلت كالخرافات البدعية التعبدات مف أكضاع في المسمـ

 كؿ كفي كدكلتو كأمتو كمجتمعو كأسرتو بيتو في اإلسبلـ المسمـ يطبؽ أف يعني لئلسبلـ االنتماء إنما
 حكما بو يرضى أف بد فبل كعقيدة دينا باإلسبلـ رضي قد داـ المستكيات، كما جميع كعمى، األصعدة

  .(3)تحكيبل عنو أك بديبل بو يرضى كال، الحياة جكانب كؿ في كمنياجا كتشريعا

 ىي إنما اهلل، كعبادتو إال يعبد أال :أصميف عمى مبني فاإلسبلـ" :- اهلل رحمو - تيمية ابف يقكؿ

 .(4)"كالبدع باألىكاء ال، شرع فيما بطاعتو

 كالمظاىرات كاألحبلـ باألماني كمجده عزه إليو يعكد الرنانة، كال كالخطب بالكبلـ ينتصر ال اإلسبلـ إف

 يتـ أف يمكف ال صحيحة إسبلمية حياة كاستئناؼ، أجكؼ طبؿ ذلؾ فكؿ، كاليتافات الشعارات كرفع

                                                             

 .2/555عرجكف، مكسكعة سماحة اإلسبلـ،   1

 .2/163اإلسبلـ، سعيد حكل،   2

 .46صالح بف غانـ السدالف، كجكب تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية في كؿ عصر، ص   3

 .1/89عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ العاصمي النجدم )جمع كترتيب(، مجمكع فتاكل ابف تيمية،   4
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 يتنصر كحده، كلف كاإلرشاد بالكعظ كال، الثكرية العسكرية باالنقبلبات كال، اآللية الحككمية بالقرارات

 مف األكائؿ المسممكف كعرفيا فيميا كما  المعرفة حؽ كعرفكىا رسالتيـ المسممكف فيـ إذا إال اإلسبلـ

 دينيـ أجؿ مف الصعاب يقتحمكا أف ليـ كحؽ، منازع ببل يتزعمكه كأف العالـ يسكدكا أف ليـ حؽ فقد ثـ

 يقع اإلسبلـ حككمات ، فعمى(1)الخميج إلى المحيط مف األرض ربكع فكؽ خفاقة عالية رايتو كيرفعكا

 كالتنظيـ ركاقو لمد كالتخطيط، عميو األجياؿ كتربية لو الناس تعميـ اإلسبلـ، ككاجب حمؿ كاجب

 .(2)ذلؾ في دكره يؤدم أف مسمـ كؿ كعمى، سمطانو لصالح المتكاصؿ كالتنفيذ إلقامتو

 :اإلسالـ أحكاـ تطبيؽ بواسطتيا الحكاـ يستطيع التي والوسائؿ الطرؽ :الرابع الفرع

، اإلسبلـ عمى الغيرة فييـ تتكافر صالحيف مسمميف حكاـ إلى الدكلة أمر زماـ ينتقؿ أف -1

 .كقكاعدىا اإلسبلمية الشريعة أحكاـ كفؽ الحكـ دفة تسيير عمى كالقدرة كالتجربة بالخبرة كيتحمكف

 :(3)متكامميف اتجاىيف مف ينطمؽ ذلؾ إلى المكصؿ كالسبيؿ، اإلسبلمية الحياة إنشاء -2

 :متعددة بخطكات القياـ يكجب االتجاه كىذا نظرم فكرم داخمي: األوؿ االتجاه

 ذكات مف يبدأ كالتغيير القائـ الكضع تغيير إلى يحتاج اإلسبلمية الشريعة تطبيؽ بأف اإليماف -

 .الخارج مف يستكرد كال الداخؿ مف يبدأ أنفسنا

 في السعادة مقياس كأف باإلسبلـ إال كسعادتنا لتقدمنا سبيؿ كال لعزنا طريؽ ال بأنو اإليماف -

 الشقاكة مصدر كأف ػ سبحانوػ  لو كالخمكص شرعو كتحكيـ كحده اهلل عبادة مف نابع اإلسبلمي التصكر

 مف كؿ فييا يعيش التي الشقاء دركات ىي كتمؾ، كالشيكة كاليكل الطاغكت عبادة مف نابع كالميانة

 .كدينو اهلل ىدم عف أعرض

                                                             

 .46صالح بف غانـ السدالف، كجكب تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية في كؿ عصر، ص  1 

 .9سعيد حكل، دركس في العمؿ اإلسبلمي، صينظر:   2

 .99ص ػ 97ينظر:عبد الحميـ عكيس، اإلسبلـ كما ينبغي أف نؤمف بو، ص  3
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ػ  اهلل كتاب في جاء ما ؽػكف األصكؿ تمؾ تطبيؽ كفي األكلى أصكلو في اإلسبلـ إلى الرجكع -

 .الصالح كالسمؼ الراشديف الخمفاء كسيرة كسيرتو النبي كسنةػ  تعالى

 مجاالت سائر يحكـ الذم الكبير التناقض إزالة يكجب (1)تطبيقي عممي اتجاه فيك :الثاني االتجاه

عبلـ كصحافة كتعميـ كىيئات كمؤسسات كدكائر مصالح اإلسبلمية، مف الحياة  مجاالت كجميع كا 

 :يمي ما الغرض ليذا المكصؿ كالشعبية، كالسبيؿ الرسمية كاألجيزة المرافؽ كسائر اإلسبلمية الحياة

 ىذا تحقيؽ سبيؿ في كميا األمة خطا يقكد الذم المعقكؿ بالحجـ (2)المسممة القاعدة كجكد  :أوال

 بكجكد كنعني، كالمتثاقميف اإليماف كضعاؼ كالمبطئيف المنافقيف كجكد يعيقو ال المنشكد، كالذم اليدؼ

 كعممو كسمككو كعاطفتو خمقو كفي تفكيره كفي عقيدتو في المسمـ اإلنساف كجكد :أم المسممة القاعدة

 .كتصرفو

 بتنفيذىا كتقكـ اإلسبلـ بشرائع كتتقيد اإلسبلـ تتمثؿ التي المسممة كاألسرة المسمـ البيت كجكد -

  .حياتيا في كممارستيا

 .كاقعية كممارسة كعمؿ حياة منيج كيقيمو اإلسبلـ يتمثؿ الذم المسمـ الشعب كجكد -

 االعتزاز ركح المسمـ نفس في كتزكي اهلل رسكؿ مف األسكة تأخذ التي المسممة القيادة كجكد ػ

 .(3)رسكلو كسنة الكريـ القرآف مصدريو مف النابعة الحقة كبمبادئو باإلسبلـ

 :المسممة القاعدة ىذه إلقامة الخطوات وأولى

                                                             

 .99عبد الحميـ عكيس، اإلسبلـ كما ينبغي أف نؤمف بو، ص  1

 .435صػ  433محمد قطب، كاقعنا المعاصر، ص ينظر:  2

 .435ػ  433محمد قطب، ـ.ف، ص  3
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 عمييا تبنى حقيقية داللة ذا ليككف كاقعية حركة إلى كتحكيمو غفكتو مف الديني الكجداف إيقاظ -

 إلو ال فيـ بحقيقية المسمميف مف كثير بعقكؿ العالؽ الجيؿ ركاـ كتزيؿ القائـ الكضع تغير كاعية حركة

 .(1)كمقتضياتيا اهلل إال

 شريعة بتحكيـ الكثيؽ كارتباطيا الحقيقي مفيكميا كجبلء العقيدة بتصحيح تككف البدء فنقطة -

 خبلؿ المسممة الجماىير كعت ككما، ألصحابو الرسكؿ عممو ككما كتابو في ذلؾ اهلل بيف كما اهلل

 .(2)اليادئ اليادؼ بالبياف العقيدة كتصحيح، الزماف مف قرنا عشر أربعة

 مف شامبل إصبلحا االجتماعية الحياة نكاحي مختمؼ إلصبلح كالطاقات اإلمكانيات كؿ تجنيد  :ثانيا

 :خبلؿ

 في اإلسبلـ عف سيئة صكرة تعطي التي المشبكىة كالعناصر البلدينية القيادات جميع تنحية -

 إلحباط كيكافح اإلسبلـ أعداء حيؿ يدرؾ صالح عنصر كؿ كتبعد سمككيا كفي مفاىيميا

 .(3)مخططاتيـ

 كالعمـ بالخمؽ يتحمكف ممف كغيرىـ كمعمميف كدعاة حكاـ مف الصالحة الدينية القيادات تكلية -

ػ  هلل بةػكالمراق التكجو في كالصدؽ العمؿ في اإلخبلص إلى يدفعيـ إيمانا باهلل ة، كيؤمنكفػكاالستقام

 أبديا خالدا دينا باإلسبلـ كاالقتناع العقيدة متانة بيف يجمعكف الذيف المصمحكف ىـ كىؤالء  ػ تعالى

 .(4)كمنيجا شرعة اإلسبلـ كبأحكاـ

 ككسائؿ كالصحافة كاإلذاعة كالجامعة المدرسة في الشاغؿ كشغمنا األكبر ىمنا نجعؿ أف يجب -

 :فيجب، كالثقافة التعميـ كأجيزة اإلعبلـ

                                                             

 .419المعاصر، ص محمد قطب، كاقعنا  1

 .284ص ، كجكب تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية في كؿ عصر صالح بف غانـ السدالف،  2 

 .139صػ  129ناصر العقؿ، التقميد كالتبعية كأثرىما في كياف األمة اإلسبلمية، ص ينظر:  3

 .54صػ  53نظر: زيد بف عبد العزيز فياض، كاجب المسمميف في نشر اإلسبلـ، صي  4
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 كرذيمة، كتنشر فسؽ كؿ بطكنيا في تحكم التي الخميعة كالمجبلت الصحافة دكر إغبلؽ -أ

 محررييا أظافر كتقميـ، عمييا حديد مف بيد كالضرب، العارية كالصكر المغرضة كالدعايات األخبار

 .(1)مرتاب فاجر لكؿ عبرة ليككنكا

 .(2)إليو يدعك مف دابر كقطع،  ألكانو ك أشكالو كجميع صكره بكؿ كاالنحبلؿ الشر محاربة -ب

 .(3)ككسائميا كبرامجيا كمناىجيا أىدافيا لتشمؿ التعميـ مؤسسات في جذرية تغييرات إحداث  -ج

 :اإلسالمي العمؿ وحدة :الثاني المطمب

 :اإلسالمي العمؿ مناىج تعدد أسباب :األوؿ الفرع

 مف كثير في تعكد أنيا يرل طبيعتيا في كالمتفكر اإلسبلمية الجماعات تعدد سبب في المتأمؿ إف

 العاممكف الدعاة يجتيد حيث، لئلسبلـ العمؿ في عمميـ كأساليب الدعاة مناىج اختبلؼ إلى األحكاؿ

 بحسب كذلؾ، لدعكتيـ المبلئمة كالكسائؿ األساليب كاختيار، لعمميـ البلزمة المناىج كضع في

 الكصكؿ إلى كأقرب األىداؼ تحقيؽ إلى أدعى يركنو ما ذلؾ مف فيختاركف، كاجتياداتيـ إمكاناتيـ

ف، الراىنة الزمنية كالمصالح، الثابتة الشرعية النصكص ضكء في كذلؾ، لمغايات  تعدد مثؿ كا 

ػ  كالسبلـ الصبلة عمييـػ  األنبياء مناىج تعدد مثؿ، كالسنة كالقرآف الديف كحدة مع ذلؾ في اجتياداتيـ

 كجكه في اختبلؼ كجكد الكجكه بعض مف شيئيف بيف التشبيو في يضر ال، ممتيـ كحدة مع، كشرائعيـ

 كالمكاف الزماف ككحدة ػ كالسبلـ الصبلة عمييـػ  األنبياء لشرائع بالنسبة كالمكاف الزماف تنكع:مثؿ أخرل

 المناىج تعدد حيث مف تشابو كجكد المقاـ ىذا مثؿ في يكفي، كالدعاة العمماء لمناىج بالنسبة أحيانا

 الصبلة عمييـػ  األنبياء ممة فإف الممة كحدة مع الشرائع تعدد في تشابو مع كاليدؼ الشريعة كحدة مع

                                                             

 .52القرضاكم، الحؿ اإلسبلمي فريضة كضركرة، صيكسؼ   1

 .285ص ، صالح بف غانـ السدالف، كجكب تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية في كؿ عصر  2

 .124الحمكؿ المطركحة كالحؿ اإلسبلمي، ص عباس محجكب، مشكبلت الشباب: ينظر:  3
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 الصبلة عمييـػ  األنبياء مناىج تعدد بيف كالفرؽ .(1)كاحدة الكفر ممة أف كما كاحدة جميعاػ  كالسبلـ

 في أف ىك، كرسالتيـ دينيـ كحدة مع كالعامميف الدعاة مناىج تعدد كبيف، ممتيـ كحدة معػ  كالسبلـ

 كالعمماء الدعاة مناىج كأف، الخطأ عف معصكـ منزؿ كحيػ  كالسبلـ الصبلة عمييـػ  األنبياء مناىج

 في كلكنيـ، كالنقد المناقشة كتقبؿ، كالصكاب الخطأ تحتمؿ الكحي ضكء في بشرية اجتيادات

 ابف اإلماـ التشبيو ىذا إلى سبؽ كقد، حاؿ كؿ عمى تعالى اهلل شاء إف أجرا يعدمكف ال تمؾ اجتياداتيـ

 ػ كالسبلـ الصبلة عمييـػ  األنبياء كمناىج الشرائع كتعدد الممة كحدة عف تحدث أف بعد، اهلل رحمو تيمية

ػ  اهلل كجو بيا قصدكا إذا، كاألمراء كالمشايخ لمعمماء كالسياسات كالطرائؽ فالمذاىب" :ذلؾ في فقاؿ

، لو شريؾ ال كحده اهلل عبادة ىك الذم الجامع كالديف بالممة مستمسكيف ليككنكا، األىكاء دكفػ  تعالى

 بعض مف ليـ ىـ :التاـ االجتياد بعد اإلمكاف بحسب كالسنة الكتاب مف ربيـ مف إلييـ أنزؿ ما كاتبعكا

 لو شريؾ ال كحده كعبادتو اهلل كجو ابتغائيـ عمى مثابكف كىـ لؤلنبياء كالمناىج الشرع بمنزلة الكجكه

 أم) كيثابكف، لو شريؾ ال كحده اهلل عبادتيـ عمى األنبياء يثاب كما، الجامع األصمي الديف كىك

 يثاب كما، كمنياجو رسكلو شرعة مف ال، بو تمسككا فيما كرسكلو اهلل طاعة عمى(  كالمشايخ العمماء

 .(2)"كمناىجيـ شرعيـ كبتنكع، كمنياجو شرعو في اهلل طاعة عمى نبي كؿ

 :يمي بما الدعوية المناىج تعدد أسباب نمخص أف ويمكننا

 في البشرية كاالجتيادات اآلراء كتفاكت: معنى مف ألكثر المحتممة الشرعية النصكص طبيعة -أ

اهلل عميو  ىػ صم الرسكؿ سيرة كمف النصكص ىذه مثؿ مف المستقاة، اإلسبلمي العمؿ أساليب فيـ

 اتساع أف لرأينا، السبب ىذا في النظر دققنا كلك ػ عمييـ اهلل رضكافػ  الراشديف خمفائو كسيرة كسمـ ػ

 اتساع مف أكثر كاالجتيادات األفياـ لتعدد بعده مف خمفائو كسيرة ػ صمى اهلل عميو كسمـ ػ الرسكؿ سيرة

 اإلماـ تصرفات باب مف بعضيـ يجعميا مكاقؼ فيناؾ، الشرعية األحكاـ في الكاردة النصكص

 حسب المفتي أك القاضي لتصرفات يعيدكنيا كأخرل، كالفتكل التبميغ باب مف آخركف كيراىا، كالسياسة
                                                             

 .، )االنترنت(3كالكاقع، ص حمد أبك الفتح البيانكني، رسالة عف كحدة العمؿ اإلسبلمي بيف األمؿ   1

 .128ػ  19/126ابف تيمية، مجمكع الفتاكل،   2
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 فكاف، العممية السمؼ مناىج اختمفت، أسباب مف كغيره ىذا مثؿ كمف .(1)فييا مجتيد أك عالـ كؿ فيـ

 مدرستا تككنت حتى ذلؾ في يتكسع مف منيـ الرأم، ككاف استعماؿ مف كيقمؿ باآلثار يتمسؾ مف منيـ

 إلى -عنيما اهلل رضي - عمر بف اهلل عبد األكلى المدرسة رأس عمى ككاف، الرأم كأىؿ الحديث أىؿ

 مدرسةػ  األخرل المدرسة رأس عمى ككاف أنس بف مالؾ اإلماـ شخصية في المدرسة ىذه دتتجسٌ  أف

 ىذه تجسدت أف إلى -عنيما اهلل رضي - مسعكد بف اهلل كعبد الخطاب بف عمر أمثاؿ ػ الرأم

  .(2)حنيفة أبي اإلماـ شخصية في المدرسة

 فيو،  كيتكسع يقره مف منيـ فكاف، التقديرم أك الفرضي الفقو مف السمؼ مكاقؼ اختمفت ىذا مثؿ كمف

  .(3)كالعقمية النقمية باألدلة لرأيو طرؼ كؿ كيستدؿ، عنو كيتكرع يرفضو مف كمنيـ

 كتناكؿ ،بالمباحات األخذ مف اإلقبلؿ أك التكسع في السمؼ مناىج تنكعت أيضا  ىذا مثؿ كمف

 األدلة ببعض منيجو عمى طرؼ كؿ يقؿ، كاستدؿ مف كمنيـ، ذلؾ في يتكسع مف منيـ فكاف، الطيبات

 شممت كطرائقيـ المسمميف مناىج في كحديثة قديمة مناىج مف ذلؾ غير ، إلى(4)كالعقمية النقمية

 .المسمميف حياة في كالعامة الخاصة الجكانب

 في السياسية الكحدة غياب :اليكـ الدعكية المسمميف مناىج تنكع إلى أدت التي األسباب كمف -ب
 يقكؿ، الخبلؼ كترفع الشمؿ كتجمع األمة تحكـ التي الراشدة الخبلفة في المتمثمة اإلسبلمية الساحة
 الفت بشكؿ تبرز اإلسبلمية الصحكة عف الحديث فعند" :صحفية مقابمة في القرضاكم يكسؼ الدكتكر
 كربما، الخبلؼ يختفي أف دكف الدعكة ساحة في العاممة اإلسبلمية الجماعات تعدد قضية لمنظر
 صحية؟ ظاىرة التعددية ظاىرة أف تعتقد ىؿ، كثيرة أحياف في بعض عف بعضيا يفصؿ الذم التنافر

 خدمة في مجتمعة طاقاتيا لتكظؼ الجماعات ىذه بيف يسكد أف يجب الذم الصحيح المفيكـ ىك كما
 كبرل فريضة غياب فرضيا مفركضة ظاىرة التعددية": فضيمتو جكاب فكاف كافة؟ المسمميف مصمحة

                                                             

 .محمد أبك الفتح البيانكني، األصالة كالمعاصرة خصيصتاف مف خصائص الدعكة اإلسبلمية)االنترنت( ينظر:  1

 .353-1/349نظر: الحجكم، كتاب الفكر السامي في تاريخ الفقو اإلسبلمي،   2

 .353ػ1/349ـ.ف، الحجكم،  ينظر:  3

 .123ػ1/117الشاطبي، المكافقات،  ينظر:  4
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 أجمع التي الراشدة الخبلفة كعيد المطيرة النبكة عيد األكؿ الصدر إلى عدنا فإذا، اإلسبلـ فرائض مف
 كاحدة إمامة تحت، المسمميف جماعة ىي كاحدة قيادة تحت كاحدة جماعة إال نجد فبل المسممكف عمييا
 كاحدة جماعة ىدم عمى لئلسبلـ العمؿ كظؿ، بعده مف الراشدة الخميفة إمامة تحت ثـ اهلل لرسكؿ
 األرض، فقاـ مسممي مف شرعية بيعة المبايعة الراشدة الخبلفة اختمفت حتى، كاحدة راشدة إمامة كتحت
 الجماعات نشأت ثـ كمف، اإلسبلـ أجؿ مف اهلل إلى بالدعكة المخمصكف المصمحكف الدعاة أعبلـ

 خبلفة سمطاف تحت يعيشكف المسممكف كاف إذا اإلسبلمية الجماعات في تعدد ال إنو أم، كتعددت
 .(1)"راشدة

 عدد أكبر استيعاب في لئلسبلـ العامميف رغبة: العدد ىذا مثؿ إلى أدت التي األسباب كمف -ج
، الضياع مف المسممة الشعكب عمى حفاظا كذلؾ، اإلسبلمي العمؿ إطار في المسمميف مف ممكف
 عمى يخفى كال المشتركة األىداؼ نحك لجيكدىا كتكجييا كتجميعا، األعداء مطامع عف ليـ كصكنا

 يستكعبيا أف يمكف ال التي كاجتياداتيـ آرائيـ كتعدد، اليكـ كمشاربيـ المسمميف أمزجة تفاكت مدل أحد
 بالكماؿ ليا الجميع يعترؼ التي الجماعة غياب في سيما كال، كاحدة قيادة تحكميا أك، كاحد تنظيـ

 قالو ما مثاؿ كاكبر، (2)كجكدىا مع أخرل تجمعات لكجكد حاجة أم يجدكف كال، لكائيا تحت فينضككف
 كحاكؿ حاكلت" :اإلسبلمية جماعتو تشكيؿ إلى الداعية األسباب يبيف كىك المكدكدم األعمى أبك

 اإلسبلمية الجماعات بجمع القياـ، سنكات ثبلث خبلؿ معا حاكلنا، مشتركا فكرا يحممكف ممف زمبلئي
 اإلسبلمي الديف باحتياجات يفي كاحد برنامج أك، كاحد نظاـ ظؿ تحت، الكقت ذلؾ في المكجكدة
 كبالتالي القائمة الجماعات بيف مترابطة كحدة تككيف إلى تيدؼ المحاكلة ىذه ككانت، الحقيقية بصكرتو

 .(3)"محاكلتنا تنجح لـ كلؤلسؼ جديدة جماعة أية تشكيؿ إلى حاجة ىناؾ تككف ال

 

 :اإلسالمي العمؿ وحدة معوقات :الثاني الفرع

                                                             

 ػ.ى 1494، شير شكاؿ لعاـ 77مجمة اإلصبلح، العدد  ينظر:  1

 .6محمد أبك الفتح البيانكني، رسالة عف كحدة العمؿ اإلسبلمي بيف األمؿ كالكاقع، ص   2

 .43أسعد الجيبلني، أبك األعمى المكدكم فكره كدعكتو، ص  3
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 أك العمؿ ىذا تحبط قد التي المزالؽ بعض مف الحذر اإلسبلمي العمؿ مجاؿ في العامميف عمى يتكجب
 :المزالؽ ىذه كمف، مفاسد مف ممارستو عف ينتج كما، فعاليتو تذىب

 مف قبكؿ مكضع ليس السياسي فالعمؿ :كمتطرفيف معتدليف إلى كشقو اإلسبلمي العمؿ اختراؽ  -1
 يجعمو مف منيـ بالديف، بؿ تبلعبا كيعتبره يدينو مف اإلسبلمي العمؿ فصائؿ فمف، كافة اإلسبلمييف

 مف ككؿ السمفية كالتيارات الجيادية التيارات عمى ذلؾ كيغمب، اإلسبلـ لعقد كناقضا الديف بأصؿ ماسا
 كالغرب، عامة بصفة األكبر الكفر جنس مف بأنيا كجـز اهلل أنزؿ ما بغير الحكـ قضية في قطع

 إلى كيبادر عميو الغارة يشف متطرؼ إلى :فريقيف إلى كشقو اإلسبلمي العمؿ اختراؽ عمى حريص
 الديمقراطية بمعبة القبكؿ إلى كتدفعو، حيف إلى معو ذلؾ يؤجؿ معتدؿ كآخر، بو كالتنكيؿ قمعو

 ىدفيف تحقيؽ يتـ كبذلؾ، الشرعية القنكات خبلؿ مف الرأم عف كالتعبير السياسي العمؿ في كاالشتراؾ
 تجميؿ اإلسبلمي، كثانييما العمؿ فصائؿ بيف كالخصكمات الفتف كتفجير اإلسبلمي التيار شؽ أكليما

 اإلسبلمييف مف بطائفة بقبكليا كذلؾ لئلسبلـ المحارب بمظير الظيكر كعدـ، العاـ الرأم أماـ صكرتيا
تاحة  .(1)السياسي المسرح خشبة عمى لمظيكر ليـ الفرصة كا 

 الشرعية إسقاط مف كالحذر، كافة لئلسبلـ العاممة الفصائؿ مع الصمة تكثيؽ مف بد ال الفتف ىذه كلدفع
 مف كاممة منظكمة ضمف ذلؾ كاف إذا عارضة، إال بإشارة كلك الجيادية أك الدعكية أعماليـ عف

 مف تمارس التي المجاالت أحد ىك السياسي العمؿ أف عمى التأكيد ذلؾ إلى أضؼ، كالتكامؿ التنسيؽ
 إنيا حيث، معيف طريؽ في ينحصر ال اإلسبلـ لنصرة العمؿ دعكتيا، كأف اإلسبلمية الحركة خبلليا

ف  بقية في لبلجتياد مدعكة لئلسبلـ العاممة الفصائؿ فبقيةمعيف،  طريؽ في اجتيدت قد كانت كا 
 تتكرط قد النضج ك كالقصد لبلعتداؿ منافية تبدك ألعماؿ المطمقة اإلدانة تجنب إلى باإلضافة، الطرؽ

، اإلسبلمي العمؿ فصائؿ بيف كالتيارج بالفتف الساحة تمؤل ال حتى اإلسبلمي العمؿ فصائؿ بعض بيا
 تعد التي األفعاؿ ىذه نتائجو مف كاف كالذم اإلسبلـ قمع في العمماني اإلرىاب إدانة أكال يجب بؿ

 ضركرة تأتي ىنا كمف .لئلسبلـ معاداتيا في التطرؼ مف الحككمات بعض تمارسو لما  طبيعية نتيجة
 ىذه احد تمس كمقكالت تصريحات مف اإلسبلمييف عف يصدر فيما المتناىية كالدقة البالغ الحرص

                                                             

 .122الصاكم، مدخؿ إلى ترشيد العمؿ اإلسبلمي، ص بلحص  1
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 في الترخص عمى يتفؽ أف معو أمكنو الرشد مف مرحمة اإلسبلمي العمؿ بمغ إذا إال الميـالفصائؿ، 
 .(1)إثارة كال تشكيش بغير اإلسبلمييف رسالة استمرار لمصمحة ترجيحا ذلؾ مف شيء

ىدار السياسي العمؿ في اإلسبلمي العمؿ حصر عدـ -2  المحاكر عمى تبذؿ التي الجيكد كا 
 السياسية االتجاىات مع التعامؿ عمى أنفسيـ ككطنكا اإلسبلـ لنصرة انتصبكا لمف فكيؼ .األخرل
 مع كالتكاصؿ المحبة كجسكر أكاصر عمى يحافظكا أف ليـ يتسنى ال كيؼ، لئلسبلـ مقتيا عمى األخرل
 فالتعدد، إلقامتو كانتصابيـ لئلسبلـ حبيـ مف الرغـ عمى الفصائؿ بقية مف الدعكة حممة مف إخكانيـ
 يمغي ال مجاؿ في منيـ فصيؿ عمؿ كأف، كتخصص تنكع تعدد ىك اإلسبلمي العمؿ ساحة في القائـ
 .بينيا فيما كالتناصح كالتكامؿ التعاضد مف بد ال كلذلؾ، المجاالت باقي في الفصائؿ بقية عمؿ

 اإلسبلمي العمؿ في العامميف تكريط عمى حريصكف األمة فأعداء :التنازالت كحؿ في لتكرطا -3
 التكاصؿ جسكر كتدمير كالربانية النقاء مف األمة حس في بو تميزكا ما لتفقدىـ التنازالت كحؿ في

 اإلسبلمي العمؿ يبدييا قد التي المركنة أف إلى االنتباه مف بد فبل، اإلسبلمي العمؿ فصائؿ كبيف بينيـ
 .المزيد في اهلل أعداء طمع عميو يجمب قد مرة أكؿ الصدد ىذا في

 كفاءىـ كأف، يحممكنيا التي كالدعكة الرسالة نسياف عدـ اإلسبلمي العمؿ حقؿ في لمعامميف بد ال كلذلؾ

 في مكاقفيـ كافة يزنكا أف عمييـ كأف، المكقع في كاستمرارىـ كجكدىـ يبرر الذم ىك الرسالة ليذه

 تحقيؽ رجاء إال مصمحة تفكت فبل كفقيائيـ عممائيـ إلى ذلؾ في األمر يكمكا كأف الشريعة مكازيف

 العمؿ فصائؿ في إخكانيـ يحاكمكا كأال، أعظـ لمفسدة دفعا إال مفسدة تحتمؿ أكبر، كال مصمحة

 االشتباه كقع بالسيئات الحسنات اختمطت إذا أنو يدرككا األكلى، كأف النظرة عمى بناء اإلسبلمي

 كأف محامميا أحسف عمى إخكانيـ مكاقؼ مف عمييـ أشكؿ ما يحممكا أف عمييـ فإف كليذا،  كالتبلـز

، فيو يختمؼ ال شيء ذلؾ مف ليـ يقع حتى كنحكه بالتأكيؿ العذر كالتماس الظف حسف يستصحبكا

 .(2)أعظـ مفسدة إلى يؤدم ال بما اإلنكار أك التناصح إلى السبيؿ فيتميد

                                                             

 .124صبلح الصاكم، مدخؿ إلى ترشيد العمؿ اإلسبلمي، ص    1

 .128صػ 127، ص ـ.فينظر:صبلح الصاكم،   2  
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 الثالث المبحث

 التربوية الناحية مف

   :تطويرىا عمى والعمؿ التعميـ مناىج مراجعة: األوؿ المطمب

    :التعميـ مناىج واقع :األوؿ الفرع

 كغاياتو ألىدافو ذلؾ كقبؿ كمحيطو لذاتو رؤيتو أربكت التي الثقافية بالتبعية اإلسبلمي العالـ ابتمي لقد

 كالكالء تعالى هلل العبكدية تحقيؽ بأىداؼ ترتبط ال البمداف بعض في المناىج أف نرل فإننا كلذا، العميا

نما اإلسبلـ كألمة لو  يؤسس كبعضيا، القكـ أك العنصر أك اإلقميـ إلى االنتماء الطالب لدل تؤسس كا 

 لدييا فنشأ المبيعات كمندكبك العامة العبلقات مكظفك بيا يتشبع التي كتمؾ نفعية تجارية ركحا لديو

 الفمسفي المستكل عمى، األكسع الدكائر عمى االنفتاح عف عاجز العاطفة خامد األفؽ ضيؽ أناني جيؿ

 كقد، الرأسمالي الميبرالي باالتجاه أخرل كدكؿ االشتراكي باالتجاه الدكؿ بعض ثرتتأ كاالقتصادم

 كاف كقد، التربكية كالمؤسسات االجتماعية العبلقات نكعية كعمى بؿ، جميعا مناىجيا عمى ذلؾ انعكس

            .(1)شبابيا فكر كتجانس األمة كحدة عمى عديدة سمبية آثار لذلؾ

 األمة لمكانة متكاصبل كتراجعا مستمرا تدىكرا ثمة بأف لممخمصيف يؤكد األمة فيو تعيش الذم الكاقع إف

 بفعؿ ال منيا بفعؿ كذلؾ األرض أمـ مف كرفضا كرىا يكـ بعد يكما تزداد إنيا إذ، األرض أمـ بيف

ف، غيرىا  حاؿ بأم يركـ ال المناىج ىذه إصبلح فإف، التاريخية يائكأخطا ذنكبيا جميع الغير حمؿ كا 

 كطريؽ كأساليب كمحتكيات أىدافا المناىج ىذه عمى المحضة الدنيكية الصبغة إضفاء األحكاؿ مف

 كمحتكياتيا أىدافيا كتغدك، السامية كالمبادئ القيـ كؿ مف خاكية دنيكية مناىج بجعميا كذلؾ، تقكيـ

 األمـ يد في طيع استعبلئي شيكاني مادم جيؿ كتخريج، المادية الغرائز إشباع طرؽ حكؿ متمركزة

رثو قيمو عف الصمة الغالبة، كمنبت  منظكر في المناىج ىذه إصبلح يسعى ال كما، كالعقدم الفكرم كا 
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 حكؿ تتمحكر دينية مناىج بجعميا المناىج ىذه عمى الخالصة الدينية الصبغة إضفاء إلى الدراسة ىذه

 ىذه فصؿ، إصبلحيا يعني ال بؿ سكاىا دكف كالشريعة الديف بعمكـ اليكـ يعرؼ ما كمسائؿ قضايا

 الدينية بالعمكـ يعرؼ ما دائرة في كحصرىا العممية الحياة عف كعزليا نعيشو الذم الكاقع عف المناىج

 .(1)الشرعية أك

 إطار في، تقكيـ كطرؽ كأساليب كمحتكيات أىدافا التعميـ مناىج صياغة يعني المناىج ىذه إصبلح إف
 إصبلحي عمـ إنتاج بغية كذلؾ، كالكجكد كالحياة كاإلنساف لمككف الشامؿ الكمي اإلسبلمي التصكر مف

 المجتمع مع التفاعؿ عمى كقادر دينو بقيـ ممتـز صالح فرد إعداد كقصد رشيد أخبلقي تكحيدم إعمارم
 ، فإصبلح(2)اهلل شرع كفؽ كترقيتيا األرض كعمارة هلل الخبلفة بميمة القياـ كعمى فيو يعيش الذم

 إعادة إلى ييدؼ الذم الكبير اإلسبلمي الحضارم المشركع مف يتجزأ ال جزءا يعد التعميمية المناىج
 كتكصيبل كتجميعا كشفا المعرفي النشاط كممارسة، األرض ككاقع السماء كحي بيف المكيف الكصؿ
 إصبلح اتجاه في السير مف البد كليذا .(3)كاإلنساف كالحياة لمككف اإلسبلمي التصكر زاكية مف كنشرا

 اليدؼ ىذا كلتحقيؽ، المطمكب بدكرىا القياـ عمى قادرة كجعميا تطكيرىا عمى كالعمؿ، التعميمية المناىج
 محتكل ك التعميمية األىداؼ في كالمتمثمة لممناىج األربعة المككنات إصبلح طريؽ في السير مف بد ال

 .التقكيـ كطرؽ التعميـ كأساليب المناىج

 :التعميمية األىداؼ تطوير :الثاني الفرع

 المتعمـ مف المتكقع لمسمكؾ كصؼ عف عبارة التعميمي اليدؼ أف إلى كالتعميـ التربية عمماء يذىب
، (4)معيا كتفاعمو المتغيرة التربكية كالخبرات، الثابتة اإلليية كالقيـ الحقائؽ ببعض الحتكاكو نتيجة

 بدرجة تتسـ فأ ليا ينبغي التعميمية المناىج خبلؿ مف تحقيقيا إلى يسعى التي التعميمية فاألىداؼ
 عند االبتعاد ينبغي كما كتقكيميا مقايستيا يمكف بحيث، كالكاقعية كالشمكلية كالدقة الكضكح مف عالية
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 أنكاع بيف التفريؽ ينبغي ىذا عف كفضبل كالمثالية،  كالعمكميات كالضبابية الغمكض عف صياغتيا
 ترسيخ في تتمثؿ تعديؿ أك تبديؿ أك تغيير يعترييا ال ثابتة تعميمية أىداؼ ثمة إذ التعميمية األىداؼ
 اليكـ يعرؼ ما جكىرىا في كتمثؿ كالسنة الكتاب في الشرع عمييا نص التي كالمبادئ القيـ مجمكع
 كىناؾ، بتاتا كالظركؼ باألحكاؿ تتأثر كال كالمكاف الزماف بتغير تتغير ككمياتيا، كال الديف بثكابت
 .(1)كاألعراؼ كالتقاليد كالعادات كاألحكاؿ كالمكاف الزماف بتغيير تتغير متغيرة تعميمية أىداؼ

 تنصيصا يتضمف لـ إذا حاالتو أتـ في يككف لف األىداؼ مستكل عمى التعميمية المناىج إصبلح فإف
 فبل كلذلؾ،  جمية عممية بصكرة المتغيرة األىداؼ كبيف بينيا كالربط الثابتة،  األىداؼ عمى كاضحا
 المبادئ جميع مف يتنصمكف كجماعات أشخاص مف اليكـ نراه ما المناىج ىذه مخرجات تككف أف غرك
 أف شيء في عجب مف ليس بؿ، بيا االلتزاـ كأمر الككف ىذا في الشرع كضعيا التي الثابتة كالقيـ
 مف األمة تمكيف عمى القادر النشء مف الجيؿ ذلؾ إنتاج عف الميميمة بأىدافيا المناىج ىذه تعجز

 في النظر إعادة مف بد ال لذلؾ، البشرية ىدم في كالقيادم الريادم دكرىا كاستئناؼ عافيتيا استعادة
 تقتضي كما كالكجكد،  كالحياة كالككف لئلنساف اإلسبلمي التصكر إطار في التعميمية األىداؼ جميع

 حياة في تحقيقيا أجؿ مف اإلسبلـ بيا جاء التي كالقيـ المبادئ مف األىداؼ تمؾ انبثاؽ ضركرة
 .(2)البشر

 :التعميمية المناىج فحوى إصالح :الثالث الفرع

 كالخبرات كالميارات كالمعارؼ الثابتة اإلليية كالقيـ كالمعايير الحقائؽ مجمكعة ىي المناىج فمحتكيات
 مف معيا كيتفاعؿ، بيا المتعمـ يحتؾ التي الناس كحاجات، كالمكاف الزماف بتغير المتغيرة اإلنسانية

 خبللو مف يتـ الذم الميداف تمثؿ المناىج محتكيات إف، (3)منو المنشكدة التربكية األىداؼ تحقيؽ أجؿ
 األىداؼ إصبلح أف يعني مما، كالمقايسة لمتقكيـ قابؿ مممكس كاقع إلى كتحكيميا األىداؼ تمؾ ترجمة
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 األىداؼ إلى خبلليا مف يتكصؿ التي التعميمية كالمكاد المقررات في ذلؾ ينعكس لـ إذا لو تحقيؽ ال
 .(1)سمفا المرسكمة

 كالمفاىيـ كالمعارؼ الخبرات كؿ تنظـ أف ليا ينبغي المحتكيات ىذه بأف القكؿ يمكف فإنو كعميو
 كيجب ىامة كجسمو، تعتبر كعقمو كجدانو، كمو الصالح اإلنساف بناء في تساىـ التي كالميارات
ف، (2)المنيج محتكل في تضمينيا  محتكيات عف ككاضح مفصؿ بحديث يعف لـ الحنيؼ الشرع كا 
 المسمميف المنظكر، كحثٌ  كالككف المسطكر الكتاب في بالقراءة أمر بؿ، عاـ بشكؿ العمكـ أك المناىج

 لمعقؿ بأف تقرير ىذا كالككف، فكؿ كالتاريخ الخمؽ في سننو عف كالكشؼ األرض في السعي عمى
 المناىج مف المرجكة األىداؼ تحقيؽ شأنيا مف التي كالمكضكعات المكاد ضبط في دكرا اإلنساني
، غيره دكف تخصص آخر، أك دكف فف في اإلسبلمية المعرفة حصر عدـ يؤكد ىذا أف كما، التعميمية

 حد عند تقؼ أف يمكف التخصصات، كال مف تخصص يستكعبيا أف يمكف ال اإلسبلمية المعرفة إف إذ
 الكحي مقاصد تتمثؿ العقؿ، بؿ دكر تعطؿ الكحي، كال تكجيو تمتـز منيجية ىي" الفنكف، بؿ مف فف

رشاده الكحي اىتماـ مكضكع كتدرؾ كتدرس كغاياتو كقيمو  .(3)..."اإلنساني كالمجتمع الفرد كىك، كا 

 األىداؼ تحقيؽ عمييا يتكقؼ التي، التعميمية كالمقررات المكاد كافة تقديـ يعني المناىج فإصبلح

، كالكجكد كالحياة كالككف لئلنساف الكمي اإلسبلمي التصكر مف إطار كالمتغيرة، في الثابتة التعميمية

 في ذلؾ كاف إسبلمية، كلك مادة تعد اإلسبلمي التصكر مف إطار في تقدـ مادة أية أف ىذا كمقتضى

 بناء في يساىـ أف أساس عمى كيدرس منيجو يصمـ عمـ كؿ ألف الكيمياء؛ أك الفيزياء أك الرياضيات

 ىك، اهلل منيج كفؽ كترقيتيا األرض عمارة في كفاعمية بإيجابية المشاركة عمى القادر المسمـ اإلنساف

 كالطبيعة كالرياضيات الحديثة كالعمكـ الشريعة عمكـ ذلؾ في يستكم اإلسبلـ نظر كجية مف ديني عمـ

 عمى تقكـ أف يتكجب المناىج صياغة إلعادة عممية أم أف كما .(4)الحديثة التقنية كعمكـ كالكيمياء
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 كركعة جماال كالمادة كالركح كالنقؿ كالعقؿ كالدنيا الديف ثنائيات في ترل، ناضجة ناصعة إسبلمية رؤية

 الديني كالتطرؼ الغمك ظاىرة معالجة تتـ بينيا، كبذلؾ كفرقا فصاما ترل ال، كترابطا كتساندا كتكامبل

، البمكل بو عمت الذم كالمرجعي الفكرم التشتت حالة لتخفيؼ األكحد األمؿ ىك فالتكامؿ، الدنيكم أك

 .كالكيبلت  كاآلالـ المآسي مف مزيدا لؤلمة تجمب تزاؿ كال كجمبت

 : التعميمية األساليب تطوير :الرابع الفرع

 تقكـ التي األساليب تمؾ ىي، النشء في المطمكب التغيير إحداث عمى القادرة التعميمية األساليب إف

 كالتفاعؿ كالرفؽ الرحمة جك كتكفير، كأحكاليـ كاقعيـ كتقدير النشء مشاعر كاحتراـ مراعاة عمى

 فإذا، التعميمية كالمحتكيات األىداؼ استيعاب حسف مف ليـ تمكينا، معيـ البناء كالحكار اإليجابي

 كشكؽ بشغؼ التعمـ عمى النشء إقباؿ ذلؾ شأف مف كاف الركائز ىذه التعميمية األساليب في اكتممت

 ما يقبمكف ال فيصبحكف، كالمحتكيات باألىداؼ عميقا تحصينا ليـ سيكفر ذلؾ أف عف فضبل كرغبة
 خبرات مف يتمقكنو ما ترسيخ إلى يؤدم بدكره كىذا، كصحتو بجدكاه اقتناعيـ بعد إال عمييـ يمقى

، أنفسيـ مع الكاقعي اإليجابي التفاعؿ إلى كمو ذلؾ كيدفعيـ ،أذىانيـ في كتجارب كميارات كمعارؼ

 .(1)فيو يعيشكف الذم كالمجتمع الكاقع كمع

 ضمف تككف أف يجب التي األساسية الركائز مف ىي كالكاقعية كالحكارية النقدية أف إلى باإلضافة

 التعميمية كالمكضكعات األىداؼ مف النشء تمكف ضماف ذلؾ شأف مف حيث التعميمية األساليب

 حرية مف جك تكفير عمى اليادفة، القائمة البناءة المناقشة مف جك بتكفير تعنى فالحكارية، ليـ المقدمة
 إلى ذلؾ يدفعيـ كالميارات، حيث كالمعارؼ المعمكمات تقديـ عند الجديد النشء لدل كالتعبير الرأم

 األفكار عمى االنفتاح أسمكب بتبني تعنى حيث النقدية أما، ليـ تقدـ التي المعمكمات مع التفاعؿ

 الرأم في ليـ المخالفيف قبكؿ يتعممكف بحيث، النشء إلى كالمعارؼ المعمكمات تقديـ عند كاآلراء

 كحسف المكاقؼ تقدير أسمكب تبني بيا فنقصد الكاقعية أما، االستطاعة قدر معيـ كالتقارب كالفكر

يجاد  الناس، بعيدا حياة في المعاش الكاقع مف االنطبلؽ بطابع المطركحة لممشاكؿ الحمكؿ فيميا، كا 
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 ىدم غير عمى، الذىف في الحاصؿ المثاؿ مف كالحمكؿ اآلراء فييا تبنى التي المجردة المثالية عف

 .(1)العممية كمقتضياتيا الحياة بو تجرم الذم لمكاقع كاعتبار

 القكؿ إلى سيفضي فإنو، اإلسبلمي العالـ في الشائعة التقميدية التعميمية األساليب في المتفحص لكف

 األساليب تعد كالتكميـ كاالستبداد القمع أساليب إف بؿ، الذكر آنفة الركائز لتمؾ حضكر ال بأنو

 التعبير حرية مف اإلسبلمي الكاقع إليو يفتقر ما نتيجة، النفكس في كالمحببة كالمقننة المفضمة التعميمية

 فإف لذلؾ، كالتعصب كالتطرؼ الغمك أفكار لنشأة أككارا اإلسبلمية الديار تغدك أف غرك فبل،  كالرأم
 فالرفؽ كاإلرىاب كاالستبداد القمع ألكاف جميع مف كتجريدىا بيا االرتقاء إلى تحتاج التعميمية األساليب

 ترنك التي التعميمية المؤسسات في الشائعة األساسية األساليب ىي كالترغيب كالنقدية كالحكارية كالرحمة

 القياـ عمى مجتمعو، كالقادر في كالتأثير التفاعؿ عمى القادر دينو بقيـ الممتـز الصالح الفرد إعداد إلى

 لممناىج المنشكد اإلصبلح غاية ىك كذلؾ اهلل منيج كفؽ كترقيتيا األرض كعمارة هلل الخبلفة بميمة

 .(2)التعميمية كالمؤسسات

 :التقويـ بطرؽ االرتقاء: الخامس الفرع

 في الكمي اإلسبلمي التصكر إلى تستند صياغة التقكيـ طرؽ صياغة التعميـ طرؽ إصبلح يتطمب
 مف نكعا التقكيـ ككف كمستحضرا كالشفافية كاإلنصاؼ العدالة قيـ كاالختبار، مستحضرا التقكيـ مجاؿ

ف ثكاب لو كاف بحؽ شيد فإف، القيامة يكـ المرء عنيا يسأؿ التي الشيادة  تحمؿ ذلؾ بغير شيد كا 
 أف شأف مف حيث، بالشيادة المتعمقة بالقيـ التاـ بااللتزاـ يككف الطرؽ ىذه فإصبلح، كنتائجو عكاقبو
 مع البناء التفاعؿ إلى يدفعو مما قدراتو، كعارؼ نفسو مف كاثؽ سميـ جيؿ إعداد إلى ذلؾ يؤدم

 يركنيا التي التقكيمية الطرائؽ انتقاء التعميمية بالمناىج القائميف فعمى لذلؾ، كفاعمية بإيجابية المجتمع
 كما، يستحقو ما أحد حرماف العدؿ مف فميس، نقص أك بخس دكف بقدراتيـ النشء تعريؼ عمى قادرة
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نما، يستحقو ال ما شخص إعطاء العدؿ مف ليس انو ،  حقو حؽ ذم كؿ إعطاء العدؿ كؿ العدؿ كا 
 .(1)كاالختبار التقكيـ في اإلسبلمي بالمنيج التزاـ ذلؾ كفي

    :المسمـ الفرد عمى وأثرىا النفس جياد أصوؿ تعزيز :الثاني المطمب

 :النفس جياد أىمية :األوؿ الفرع

 صراطو عمى كالسير ػ تعالىػ  اهلل بمنيج االلتزاـ عمى لحمميا الجيد بذؿ: النفس بجياد كالمقصكد
 ربو نحك كاجبو المسمـ بأداء معصيتو؛ عف كالبعد، كعبادتوػ  تعالىػ  اهلل طاعة يتضمف كىك، المستقيـ
 الككف نحك جميعا، ككاجبو اإلنسانية نحك ككاجبو الكبرل أمتو نحك ككاجبو، نفسو نحك ككاجبو

 أك عقؿ مف رادع أك إيماف مف حاجز دكف كغرائزىا ليكاىا تركت إذا فالنفس، جميعا كالمخمكقات
 إلى الخيرات، كأسرعت كفعؿ الكاجبات أداء عف فتكاسمت، السبيؿ سكاء عف باإلنساف تحاد، ضمير
 .(2)السيئات كاقتراؼ الشيكات اتباع

 ليذا قابمة كىي فيدسييا ييمميا كال، كيزكييا بنفسو ليرقى جيده يبذؿ أف اإلنساف عمى كاف ىنا كمف
نما، لمتقكل استعدادىا لمفجكر مستعدة فيي، كذاؾ ، كالتزكية كالمجاىدة بالرياضة التقكل إلى ترتقي كا 

 ىكاىا كاتبعت األرض إلى أخمدت كالمحاسبة كالمراقبة كالتربية بالرياضة تؤخذ لـ إذا البشرية فالنفس
 اتبع إذا الدرؾ ىذا في العمـ أىؿ بعض يقع كقد، بطف كما منيا ظير ما كالفكاحش اإلثـ كبائر كاقترفت

 فانسمخ آياتو اهلل آتاه الذم عف القرآف حكى كما عميو حجة عممو سيككف بؿ بعممو ينتفع فمـ نفسو ىكل
 .الشيطاف ركب في كسار منيا

 :كجييف مف اإلنساف لسعادة المعادية، بالسكء األمارة النفس جياد صعكبة الغزالي اإلماـ يفبٌ  كقد

 .أصعب منو الحرص كاف الدار داخؿ مف كاف إذا الداخؿ، كالمص مف عدك أنيا :األوؿ

                                                             

 ،26مجمة ثقافتنا لمدراسات كالبحكث، العدد قطب مصطفى سانك، مناىج التعميـ في العالـ اإلسبلمي: ينظر:  1
87. 

الفصؿ الثاني )مرتبة جياد النفس(، مكقع اإلتحاد العالمي لعمماء المسمميف ػ القرضاكم، مكسكعة فقو الجياد   2 
  .الفيسبكؾ، )االنترنت( االجتماعيعمى مكقع التكاصؿ 
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ذا عدك أنيا :الثاني  عف عـ كاإلنساف:الغزالي يقكؿ، يقاكمو فكيؼ، عدكه يحب المرء كاف محبكب، كا 
 .(1)عيبو يبصر يكاد ال محبكبو عيب

 :النفس لجياد العقدية األسس :الثاني الفرع

 :التوحيد  -1

 قيمة لكجكده أف كيدرؾ بإنسانيتو فييا يشعر، كريمة حياة يحيا فطرتو تيقظت الذم المكحد المؤمف
 لمبشر،  العبكدية أسر مف نفسو كيخمص القمب كطمأنينة النفس بسكينة كينعـ، رسالة كلحياتو كغاية
 تؤكد ػ كجؿ عزػ  اهلل كتاب في كثيرة آيات كردت كلقد ػ سبحانوػ  لمخالؽ بعبكديتو كالسمك العزة ليناؿ
 كسبلمتيا، كتأثير النفس اطمئناف في التكحيد آلثار المتناقضتيف الصكرتيف كتعرض، المعنى ىذا

 .(2)كقمقيا اضطرابيا في الشرؾ

ـْ ﴿ :ػ تعالىػ  قكلو :األوؿ النموذج  ثَاِبتٌ  َأْصُمَيا َطيَِّبةٍ  َكَشَجَرةٍ  َطيَِّبةً  َكِمَمةً  َمَثاًل  المَّوُ  َضَربَ  َكْيؼَ  َترَ  َأَل
 َوَمَثؿُ *َيَتَذكَُّروفَ  َلَعمَُّيـْ  ِلمنَّاسِ  اأْلَْمثَاؿَ  المَّوُ  َوَيْضِربُ  َربَِّيا ِبِإْذفِ  ِحيفٍ  ُكؿَّ  ُأُكَمَيا ُتْؤِتي*السََّماءِ  ِفي َوَفْرُعَيا
 ِباْلَقْوؿِ  َآَمُنوا الَِّذيفَ  المَّوُ  ُيثَبِّتُ *َقَرارٍ  ِمفْ  َلَيا َما ْرضِ اأَل َفْوؽِ  ِمفْ  اْجتُثَّتْ  َخِبيَثةٍ  َكَشَجَرةٍ  َخِبيَثةٍ  َكِمَمةٍ 

ْنَيا اْلَحَياةِ  ِفي الثَّاِبتِ   .(3)﴾َيَشاءُ  َما المَّوُ  َوَيْفَعؿُ  الظَّاِلِميفَ  المَّوُ  َوُيِضؿُّ  اآْلَِخَرةِ  َوِفي الدُّ

 ال التي الثابتة الطيبة بالشجرة مثبل لو النفس، كتضرب في التكحيد أثر تصكر الكريمة اآليات ىذه

  .ثمرىا ينقطع أف دكف األياـ مر عمى كالمثمرة الرياح،  بيا تعصؼ كال األعاصير تزعزعيا

                                                             

 .189صػ 179ينظر: الغزالي، منياج العابديف، ص  1

 .ترنت()االن 399كفايت اهلل ىمذاني، تزكية النفس أسسيا ككسائميا، ص  2

 .27-14/24براىيـ:إسكرة   3



 339 

ورِ  َقْوؿَ  َواْجَتِنُبوا اأْلَْوثَافِ  ِمفَ  الرِّْجَس  َفاْجَتِنُبوا﴿ :تعالى قكلو: الثاني والنموذج  َغْيرَ  ِلمَّوِ  ُحَنَفاءَ * الزُّ

يحُ  ِبوِ  َتْيِوي َأوْ  الطَّْيرُ  َفَتْخَطُفوُ  السََّماءِ  ِمفَ  َخرَّ  َفَكَأنََّما ِبالمَّوِ  ُيْشِرؾْ  َوَمفْ  ِبوِ  ُمْشِرِكيفَ   َمَكافٍ  ِفي الرِّ

 .(1)﴾َسِحيؽٍ 

ػ  اهلل شبو كقد، التكحيد طريؽ عف أقداميـ زلت الذيف المشركيف لحاؿ تصكير القرآني النص ىذا كفي

 حضيض إلى اإليماف أكج مف ساقط فالمشرؾ، منيا بالسقكط كالشرؾ لعمكه بالسماء اإليمافػ  سبحانو

 بيا كتيكم، تتخطفيا الطير كصارت أكصالو فتمزقت األرض إلى السماء مف سقط كمف فيك، الكفر

 الثابتة القاعدة يفقد إذ خبلص؛ لو يرجى ال صفتو ىذه كانت سحيؽ، كمف مكاف في بيا فتمقي الريح

 األكىاـ كتتقاذفو الجكارح تخطؼ األىكاء فتخطفو إليو يثكب الذم اآلمف كالمستقر، التكحيد قاعدة

 صادقة صكرة كىي خطكاتيا كتعاقب عنفيا مع الحركة سرعة المشيد ىذا في كنبلحظ، الرياح تقاذؼ

 .(2)ػ تعالىػ  باهلل يشرؾ مف لحاؿ

 :والسنة بالكتاب االعتصاـ  -2

 الشطر أما، التكحيد ىك األكؿ فالشطر، اهلل رسكؿ محمدا كأف اهلل إال إلو ال أف شيادة اإلسبلـ أساس

 كاالقتداء سبحانو اهلل عند مف بو جاء بما كالتصديؽ، كالسبلـ الصبلة عميو بالرسكؿ اإليماف فيك الثاني

 بما التمسؾ كىك، العصمة مف كاالعتصاـ، كالسنة بالكتاب االعتصاـ ىك كىذا، أمره كامتثاؿ، بو

 الدنيكية السعادة دينؾ، كمدار في يضرؾ ما كؿ مف كاالحتماء، المحذكر مف كيمنعؾ يعصمؾ

 أف فكما، االستعارة سبيؿ عمى كالسنة الكتاب بالحبؿ كالمراد، (3)اهلل بحبؿ االعتصاـ عمى كاألخركية

 لسعادة سبب كالسنة بالكتاب االعتصاـ فكذلؾ، كغيره السقي مف بو المقصكد لحصكؿ سبب الحبؿ

 عمى المسمـ يحرص لـ ما كالسنة بالكتاب االعتصاـ يتـ كال .(4)جينـ عذاب مف كنجاتو اإلنساف

                                                             

 .31-22/39سكرة الحج:  1

 .3/219ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ،   2

ياؾ نستعيف،   3  .1/469ابف قيـ الجكزية، مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 

 .13/245العسقبلني، فتح البارم شرح صحيح البخارم،   4
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 اهلل رسكؿ سيرة كانت كقد، االعتصاـ طريؽ فالقدكة صمى اهلل عميو كسمـ ػػ  بالرسكؿ كاالقتداء التأسي

 أقكالو في اهلل برسكؿ بالتأسيػ  سبحانوػ  اهلل أمرنا كلذلؾ، عميو كيحث اإلسبلـ بو يأمر لما عمميا تطبيقا

 .كأحكالو كأفعالو

 :والقدر بالقضاء اإليماف -3

 مف عممو في األشياء قدرػ  كتعالى سبحانوػ  اهلل بأف االعتقاد عمى يقكـ، اإليماف أركاف مف ركف كىك
 الككف ىذا في يقع ما ككؿ، األرض في كال السمكات في ذرة مثقاؿ عنو يعزب الػ  سبحانوػ  األزؿ، كأنو

 كىك اإليماف أركاف مف األكؿ بالركف كالقدر بالقضاء اإليماف يرتبط كبيذا، كقضائو كقدره بعممو فيك
 كالقدر بالقضاء كاإليماف كاإلرادة العمـ الصفات تمؾ كصفاتو، كمف كأسمائوػ  سبحانوػ  باهلل اإليماف
 العقيدة ىذه رسكخ زاد ككمما، كبيرة كآثاما شركرا منيا كينزع، كثيرة فضائؿ اإلنسانية النفكس في يغرس

 :(1)يمي ما الثمرات ىذه أبرز مف كلعؿ، ثمراتيا ازدادت النفس في

 مف اإلنساف يعصـ ما خير النعـ، ألف تكاثر عند البطر كعدـ المصيبة عند الجزع تخفيؼ -أ
 بأف يؤمف أف، الببلء نزكؿ عند القاتؿ كاليأس الميمؾ الحزف عف كيصرفو، النعمة عند كالطغياف البطر

 تذىب كحكمتو، فبلػ  سبحانوػ  اهلل مشيئة بو المقادير، كقضت بو جرت قد شر أك خير مف لو كقع ما
 .النعـ حصكؿ عند كغركرا فرحا رشده يفقد كال كآماؿ رغبات مف فكت ما عمى حسرات نفسو

الخير،  كجكه في البذؿ كحب كالسخاء بالجكد كتحميتيا، اإلنسانية النفس في الشجاعة غرس -ب

 سبحانو اهلل بيد كاألرزاؽ اآلجاؿ كأف، كيميت يحيي الذم ىك اهلل أف يعتقد كقدره اهلل بقضاء المؤمف ألف

 الذم عمره مف بأكثر يحظى كلف، لو قسـ الذم رزقو مف أكثر يناؿ فمف جيده بذؿ ميما اإلنساف كأف

 .يعيشو أف لو قدر

  :اآلخر باليوـ اإليماف -4

                                                             

 .)االنترنت( 316صػ  315النفس أسسيا ككسائميا، ص ينظر: كفايت اهلل ىمذاني، تزكية 1
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 عاصيا أك طائعا بيا يككف أف يستطيع التي باإلرادة كزكده، لحكمة اإلنسافػ  سبحانوػ  اهلل خمؽ

 تؤىمو الصفات كىذه، يريد ما تنفيذ عمى كبالقدرة الشر مف الخير طريؽ بو يميز الذم كبالعقؿ

ال الجزاء يقتضي االمتحاف كىذا، الحياة ىذه في كاالبتبلء، الرباني لبلمتحاف ػ ، لو معنى ال عبثا كاف كا 

األكفى،  الجزاء يكـ ىك اآلخر اليكـ يككف أف الربانية الحكمة اقتضت حيث، ذلؾ عفػ  اهلل كتعالى

 فيو الظالـ، كيكـر مف نصابو، كيقتص إلى الحؽ المسيء، كيعكد كيعاقب المحسف فيو يجازل الذم

 :اإلنسانية النفس عمى آثار كلذلؾ، المتقكف

 حيث الشرع،  بمقتضى النفس ىكل كضبط قمبو في الديني الكازع كتقكية المعاصي عف اإلنساف حجز

 عميو مطمع اهلل أف يعمـ أعمالو، كىك عمى داخمية رقابة اإلنساف نفس في اآلخر باليكـ اإليماف يغرس

 إلى عذابو، مسارعا مف الحذر شديد كيبقى، اهلل مف الخشية يستشعر كلذلؾ، خافية عميو تخفى كال

 إلى المسارعة إلى كأفعالو، باإلضافة قكالوأ عف مسؤكؿ أنو معتقدا، معصية في كقع كمما التكبة

 في المتقيف لعباده اهلل أعد لما كشكقو اآلخر اليكـ إلى المؤمف تطمع زاد فكمما، الصالح كالعمؿ الطاعة

 أف كما، الخيرات إلى المسابقة في لمجيد كمضاعفة الصالح العمؿ إلى مسارعة أكثر كاف ،الجنة

 إيمانو فكذلؾ، كالرضا بالتسميـ كمقابمتيا المصائب عمى الصبر إلى بالمسمـ يدفع اآلخر باليكـ اإليماف

 سيتجنب أنو كما، القيامة يكـ العظيـ األجر يرجك ألنو حزنو؛ مف كيخفؼ صبره مف يزيد اآلخر باليكـ

 كأنو خافية عميو تخفى الػ  تعالىػ  اهلل أف يعمـ ألنو بإيذائيـ التسبب أك المسمميف إخكانو عمى االعتداء

 .(1)اآلخرة في العقاب مف ينجك فمف كدىائو بقكتو غيره عمى كتغمب الدنيكم العقاب مف نجا إف

 :النفس جياد مراتب :الثالث الفرع

 معيما كالمعركة كالشيطاف النفس جياد ىك الكفار جياد يسبؽ الذم اإليماني اإلعداد في األصؿ

، بكقت يتقيد ال جياد إذف فيك، األجؿ يكافيو أف إلى التكميؼ سف المسمـ بمكغ منذ كمتكاصمة مستمرة

                                                             

 .)االنترنت( 319ص ػ  316ينظر: كفايت اهلل ىمذاني، تزكية النفس أسسيا ككسائميا ، ص  1
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 القتاؿ معارؾ في األعداء عمى كالنصر ،مبلقاتو كبعد مبلقاتو كأثناء العدك مبلقاة قبؿ مطمكب ىك بؿ

 .معيما الجياد معركة في كالشيطاف النفس عمى نتصارباال مرىكف

 لكؿ الـز أمر بالحؽ كالبصيرة بالشرع فالعمـ:الحؽ كديف اليدل تعمـ عمى النفس مجاىدة -1

 قبؿ العمؿ، كىك أساس ىك فالعمـ، سبيمو في كالمجاىدػ  كجؿ عزػ  اهلل إلى الداعية عف فضبل مسمـ، 

 فإف األكـر الرسكؿ بو جاء لما مكافقا صحيحا العمـ يكف لـ فإف، العمؿ مف كالجياد كالعمؿ القكؿ

 أصحابو يعمـ مكة فيػ  كالسبلـ الصبلة عميوػ  الرسكؿ كاف كلذلؾ، كمنحرفا باطبل سيككف العمؿ

ذعاف كبراء كالء مف تقتضيو كما العقيدة كيعمميـ، الديف ىذا أصكؿ  يعمميـ كما ػ تعالىػ  هلل كا 

رادة اإلخبلص  ظيرت فرضو ثـ بالجياد اإلذف جاء فمما، كاألعماؿ األقكاؿ جميع في اآلخرة الدار كا 

 الدعكة بأمكر الميتميف عمى كجب كلذلؾ، المباركة كفتكحاتيـ العظيمة تضحياتيـ في العمـ ىذا آثار

عدادىـ كتكجيييـ الناس كتربية  كأف، كبيرا اىتماما الجانب ىذا يكلكا أفػ  تعالىػ  اهلل سبيؿ في لمجياد كا 

 .(1)المؤمنيف بسبيؿ العمـ مف األدنى الحد تحقيؽ عمى المختمفة كأنشطتيـ الدعكية برامجيـ في يركزكا

نما، لذاتو مطمكبا ليس بو كالتزكد العمـ تعمـ إف :تعممو بعد بالعمـ العمؿ عمى النفس مجاىدة -2  كا 

 يسخطو ما كاجتناب، كيرضاه يحبو ما بفعؿ ػ تعالىػ  اهلل إلى ضكئو في كالسير لمعمؿ مطمكب  ىك

 المستحبات كمنيا الكاجبات كثيرة، منياػ  كجؿ عزػ  اهلل يحبيا التي كاألفعاؿ كاألقكاؿ، عنو كينيى

 ىذا في كعدىا حصرىا المقصكد كليس، كثيرةػ  كجؿ عزػ  اهلل يبغضيا التي كاألعماؿ األقكاؿ ككذلؾ

نما، المقاـ  كجؿ عزػ  اهلل ألكامر االنقياد عمى كمجاىدتيا النفكس إعداد ضركرة عمى التنبيو المقصكد كا 

 لما كذلؾ عاـ؛ بشكؿ المسمميف مف مطمكب كىذا، عنوػ  كجؿ عزػ  اهلل نيى عما كاالنتياء، بيا كالقياـػ 

 .(2)ألىميا كتثبيت بركة مف الصالحة لؤلعماؿ

 متعددة، لكف كمجاالتيا كاسعة كالدعكة :لمناس كتعميمو اليدل إلى الدعكة عمى النفس مجاىدة -3
 ىذا تسمية كيمكف، السناف جياد يسبقاف المذيف كالبياف الدعكة عف سيككف المرتبة ىذه في الحديث

                                                             

 .143عبد العزيز بف ناصر الجميؿ، التربية الجيادية في ضكء الكتاب كالسنة، ص  1

 .145، صـ.فعبد العزيز بف ناصر الجميؿ،   2
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 كحقيقةػ  كجؿ عزػ  اهلل تكحيد كتعميميـ، الحؽ الديف الناس كتبميغ البياف بجياد الجياد مف النكع
 كأركاف العينية األحكاـ بمعرفة يعبدكنو كصفاتو، ككيؼ بأسمائوػ  كجؿ عزػ  اهلل كمعرفة العبكدية
 كالمجرميف، كبياف الكافريف سبيؿ بياف بو إال كالبياف الببلغ يتـ ال مما فأ كما، بو إال تقكـ كما اإلسبلـ

 بأنيا  المرتبة ىذه في القكؿ يمكف كأخيرا، لمناس أىمو كتعرية الحؽ، كاإلسبلـ التكحيد يناقض ما
 . (1)المنكر عف كالنيي بالمعركؼ األمر عمى النفس مجاىدة

 في المسمـ عنيا يستغني ال النفس جياد مف المرتبة كىذه: الدعكة عمى الصبر في النفس جياد -4
 عمى نفسو يجاىد أف العبد يستطيع ال بضعفو أك الصبر كبدكف، كمو عمره كفي، السابقة مراتبو جميع
 ىذا إلى يدعك أف عف فضبل تعممو بما العمؿ عف يعجز أنو كما، الديف في كالتبصر الشريعة تعمـ

 مف بد ال الشأف رفيع عظيـ خمؽ فالصبر، ذلؾ سبيؿ في يبلقيو ما كيتحمؿ، لمناس كيبينو اليدل
 مقاتمة كفي، كالمكركىات المصائب مكاجية كفي المحرمات كاجتناب الطاعات أداء في بو التزكد

عداد لمنفكس تربية إنيا، األعداء فاجعة،  كؿ مع حسرة تذىب نازلة، كال كؿ مع شعاعا تطير ال كي كا 
 اهلل كيجعؿ النازلة كترحؿ الغاشية تنقشع حتى كالثبات كالتماسؾ التجمؿ إنو، الشدة أماـ جزعا تنيار كال
 عمى القكامة بيا تناط ألمة بد اهلل، كال عمى كاالعتماد باهلل كالثقة اهلل في الرجاء إنو، يسرا عسر بعد

 ،كالضراء البأساء في بالصبر ككعثائو الطريؽ لمشاؽ تييأ أف، كالصبلح األرض في كالعدؿ البشرية
 .(2)كالضعؼ المرض في كالفقر، كالصبر البؤس في الصبر الشدة كحيف

 :النفس تزكية وسائؿ :الرابع الفرع

 الشخصية كبناء النفس تزكية في كبير تأثير مف ليا كما لمتزكية عممية شرعية كسائؿ بعض يمي فيما

 :المتكاممة، كمنيا اإلسبلمية

 إلى كيدفع منو الخشية مف كيزيدػ  كتعالى سبحانوػ  اهلل مف يقرب عمـ كؿ كىك: النافع العمـ -1

 تدفع التي األخرل العمكـ بعض تأتي أكال، ثـ الشرعي  العمـ النافع العمـ ىذا في كيدخؿ الصالح العمؿ

                                                             

 .291، صالتربية الجيادية في ضكء الكتاب كالسنة يز بف ناصر الجميؿ، عبد العز   1

 .217صػ  215، صـ.فينظر: عبد العزيز بف ناصر الجميؿ،   2
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دراؾ المخمكقات في التفكر إلى اإلنساف  عمى القائـ النافع فالعمـ، صنعو كبديعػ  تعالىػ  اهلل قدرة كا 

، اهلل مف كالقرب الخشية مقامات كبمكغيا النفس لتزكية األكلى األساسية الكسيمةػ  سبحانوػ  اهلل تكحيد

 صنعو كبديع اهلل بقدرة يقينو كيزيد، بيا إيمانو كيرسخ الصحيحة بالعقيدة المسمـ بتعريؼ يقكـ حيث

 لمتمؼ نفسو يعرض ال فاإلنساف اليمكة؛ مكارد مف صاحبو العمـ كيحفظ، (1)كتدبيره خمقو في كحكمتو

 كىي، مسمـ كؿ يتمناىا ثمرة أعظـ يثمر العمـ أف ، كما(2)بو لو عمـ ال جاىبل كاف إذا إال كالخطر

 لمعمـ طمبا المسمـ ازداد كمما النفس في تنمك الخشية منو، كىذه كالقرب كمحبتوػ  تعالىػ  اهلل مف الخشية

 .النفس في تنمك الصحيحة كالخشية، بو كعمبل

 دكرا تؤدم كالتي، كغيرىا كالحج كالزكاة كالصياـ كالصبلة المسمـ عمى المفركضة العبادات -2

 مجاؿ في آثارىا تكمف حيثػ  كجؿ عزػ  لربو عبكديتو كتحقيؽ كتربيتو المسمـ إيماف تقكية في ميما

 :في النفس تزكية

ظيارػ  تعالىػ  اهلل ألمر االستجابة -أ  فيك العبادات يؤدم عندما فالمسمـ ػ سبحانوػ  لو العبكدية كا 

 كيتشرؼػ  سبحانوػ  لو كالتذليؿ الخضكع كيعمف بطاعتو إليو كيتقربػ  تعالىػ  اهلل ألمر يستجيب

مكحدا،  ربو عمى العبد فيقبؿ، عنو يشغمو اهلل مف أكبر شيء قمبو في يككف أال مستحضرا لو بالعبكدية

 .التزكية أساس ىك قكم إيماف صاحب

 استشعر كرغبة بيمة كالحج كالصبلة العبادات عمى أقبؿ إذا فالعبد: كراحتيا النفس طمأنينة -ب 
 عمى كتعينو كراحتيا النفس طمأنينة تمنحو ركحية قكة عمى فيحصؿ، يديو بيف كتضرعو لربو مناجاتو
 العبد فييا يمجأ كمصائبيا الحياة ميمات عمى عكف أكبر ىي فالعبادات، الحياة متاعب مكاجية

 .بو كرحمتو لو اهلل بتأييد كيحس، راحتو فيجد ربو إلى المكركب

 الطاعات،  عمى نفسو العبد يعكد حيث :النفس مجاىدة عمى عمميا تدريبا تشكؿ العبادات -ج
 النكافؿ،  عمى الصمكات، كيحافظ مف يكثر أف فعميو، حدتيا مف كيكسر يركضيا حتى كيجاىدىا

                                                             

 .)االنترنت( 321ينظر: كفايت اهلل ىمذاني، تزكية النفس أسسيا ككسائميا، ص   1

 .)االنترنت( 111ابف رجب الحنبمي، فضؿ عمـ السمؼ عمى الخمؼ، ص  2



 345 

سباغ  المتعمقة األعماؿ مف ذلؾ النفس، كغير عمى يشؽ الذم الشديد كالبرد المكاره عمى الكضكء كا 
، الدرجات كرفع الذنكب كتكفيرػ  سبحانوػ  اهلل مف القرب في طمعا النفس جماح تكبح التي بالصبلة
 كامتثالو سبحانو منو كخشيتو لربو طاعتو فمكال، لو العبكدية ككماؿ اهلل ألمر العبد يمتثؿ أيضا كبالصياـ

 .ماء شربة إلى أحيانا كيتميؼ بالجكع يشعر كىك كالشراب الطعاـ عف امتنع لما رضاه في كرغبتو ألمره

 تدريبا يعد حيث، الحج ىك مثاؿ كأكبر :الشح مف كتطييرىا المشاؽ تحمؿ عمى النفس تدريب  -د
 عبلج عمى كيركز عباداتو بحسف الحاج يمتـز حيث اإلسبلـ يريدىا التي الفاضمة الحياة عمى عمميا
 مف اهلل إلى بو يتقرب كما كتنقمو سفره عمى ينفقو ماؿ مف الحاج يبذلو فما، اآلفات ىذه مف النفس
 التي الزكاة إلى باإلضافة، بالتقكل تتحقؽ حتى، كتزكيتيا الشح مف النفس تطيير منو القصد ىك ذبائح
 إنفاقو في كالبخؿ بو كالتعمؽ الماؿ حب عمى مجبكلة فالنفس، كالشح البخؿ آفة مف النفس تطير
 .منيا النفس كتطيير اآلفة ىذه مف بالتخمص مرتبطا الفبلح اهلل جعؿ كقد، منو الزيادة كطمب

 لكي لو بد كال، بيا شعكره قؿ النعـ عميو تكررت إذا فاإلنساف:قدرىا كمعرفة بالنعـ التعريؼ -ػى
 إلى الحاؿ بو كيصؿ النزؼ عمى يتعكد ال حتى، الكقت مف حينا ضدىا يتذكؽ أف النعمة بكماؿ يحس
 . (1)البائسيف كبؤس الجائعيف بجكع شعكره كيفقد، ػ سبحانوػ  المنعـ كالجحكد، كينسى البطر

  الرابع المبحث

 االجتماعية الناحية مف

 :المجتمع في ودورىا سرةاأل مفيوـ إعادة عمى العمؿ :األوؿ المطمب

 :ووظيفتيا األسرة دور :األوؿ الفرع

ف، كمتعددة مختمفة كظائؼ ليا اجتماعي تنظيـ األسرة إف  أنظمة كظائؼ مع كتتشابؾ تتداخؿ كانت كا 

، بيا كتتأثر األخرل في منيا كؿ فتؤثر، بعضيا مع كظيفيا تتساند األنظمة إف حيث، األخرل المجتمع

 السميمة بالصكرة لكظائفيا أدائيا في نجاحيا إف إذ، األسرة كظائؼ أىـ عمى االىتماـ نركز أننا إال
                                                             

 .277القرضاكم، العبادة في اإلسبلـ، ص  1
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 البناء في ألىميتيا كذلؾ، لكظائفيا األخرل النظـ أداء في، كبيرة كبدرجة تأكيد كبكؿ، يؤثر سكؼ

ذا، األخرل المختمفة المجتمعية األنظمة مع متبادؿ تأثير مف ليا كبما االجتماعي  في األسرة فشمت كا 

، كتطكره نمكه يعطؿ مما، المجتمع في خطير تأثير الفشؿ ليذا فسيككف، منيا بعض أك لكظائفيا أدائيا

 متعددة مشكبلت صكرة في المجتمع عمى بالتأكيد سينعكس لؤلسرة الكظيفي األداء في الفشؿ إف حيث

 الذم المحيط تجاه كالتزاماتيـ، ألدكارىـ أدائيـ عف أفرادىا إعاقة إلى بالتالي يؤدم كمتنكعة، مما

 .انييارىا أك األسرة تفكؾ عمى يعمؿ كظائفيـ، كىذا أداء في يفشمكف كبالتالي، فيو يعيشكف

 تقكـ التي كالميمة المتعددة الكظيفية األدكار إلى اجتماعيا تنظيما األسرة عد في األىـ السبب كيعكد

 الكثيؽ كارتباطيا عبلقاتيا بكساطة إال تتحقؽ ال كالتي، المجتمع تجاه كبالتالي أعضائيا تجاه بيا

 إشباع عمى الفرد مساعدة عمى تعمؿ كالتي، األخرل المجتمعية النظـ بقية مع تكامميا بأىمية الكاعي

 الكظيفية األسرة أدكار كمف، كاالجتماعي النفسي كاالستقرار باألمف الشعكر ظميا في حاجاتو، كتمنحو

 :أشكاليا بمختمؼ تؤدييا التي

 

 :االجتماعية الوظيفة -1

 :كظائؼ إلى تنقسـ كالتي

شباع كالتناسؿ اإلنجاب عممية تتـ بمكجبيا كالتي :البيكلكجية الكظيفة -أ  كالحاجات الرغبات كا 
 إف، كاالندثار االنقراض مف المجتمع في البشرم النكع األسرة تحفظ كبيا الزكجيف لدل الجنسية
، اجتماعي رباط في كاحد منزؿ في يعيشا أف في الجنسيف بيف الزكاج تنظيـ في االجتماعي االعتراؼ

 كالتككيف الزكاج عقد في كقكانينو المجتمع نظـ يتناسب بما األفراد لدل الجنسية الناحية تنظيـ يعني
 اجتماعيا مباح بشكؿ كرعايتيـ األطفاؿ كتكالد، الزكجيف بيف الجنسي باالتصاؿ يسمح الذم، األسرم
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 كحماية األبناء لتربية النفسي التكيؼ األسرة يسكد بؿ، العقكبات كتكقيع كالتحقير التعذر ينتابو ال
 .(1)االجتماعية كاآلفات الصحية األمراض مف المجتمع

 في عمييا يعتمد كالتي، لممجتمع األكلى الخمية األسرة زالت ما: االجتماعية كالتنشئة التربية -ب
شباع مطالبيـ كسد كرعايتيـ تنشئتيـ كحسف األطفاؿ تربية  كما كاالجتماعية كالنفسية المادية حاجاتيـ كا 
 األكلى المسؤكلة فيي، لجيؿ جيؿ مف كالديف كالمغة الحضارم لمتراث الناقؿ الكسط ىي األسرة زالت
 تضع التي كىي، الترتيب كحسف كالنظافة كالفف الجماؿ ييكل طريقيا فعف، لمطفؿ ةالكجداني التربية عف

 أسئمتو عف كاإلجابة كالصكر كاألحاديث األسرية الثقافة طريؽ عف العقمي تككينو في األكلى المبنات
 كاتجاىاتو كمعتقداتو عاداتو الطفؿ منيا يكتسب التي األكلية الجماعة األسرة تعد ىنا فمف، االستشارية

 شخصيتو تككيف عمى األسرة داخؿ كالسميمة القكية األسرية العبلقات المجتمع، كتنعكس في
 .(2)كاتجاىاتو

 اقتصادية كحدة تشكؿ التقميدية األسرة كانت :متطمباتو كتمبية المجتمع حاجات إشباع -ج

 فبل، المختمفة األنساؽ ىذه مف يتككف االجتماعي كبناءه المجتمع أف كبما، كدينية كسياسية كاجتماعية

 بتأسيس األسرة قياـ شريطة، المختمفة بمؤسساتو المجتمع كبيف بينيا الكظيفي التساند عممية مف إذف بد

 كظيفيا كتتكامؿ المجتمع احتياجات تمبية تستطيع حتى كاستمراريتيا الكظيفة ىذه عمى بالمحافظة ذلؾ

 ال كىنا، المجتمع في السائدة النظـ مجمكعة خبلليا مف تعمؿ التي المصغرة الصكرة ىي فاألسرة، معو

 رعاية عمى األسرة خبلليا مف تعمؿ التي المجتمع لكظائؼ المتعددة الجكانب بعض إلى أشير أف بد

 إلى باإلضافة، كسكية متكاممة مجتمعية شخصية خمؽ عمى كالعمؿ كنفسيا جسديا كحمايتيـ األبناء

 المختمفة مراكزىـ في األفراد كضع عمى فتساعد المجتمع في تكيؼكال اإلدماج لكظيفة األسرة ممارسة

 .(3)التجانس تحقؽ التي الميمة االجتماعي الضبط أدكات مف األسرة تعد كما، تفاعميـ عمى تحكـ التي

                                                             

 .33يكسؼ أبك ليمى، األسرة العربية،  ص  1

 .259غبارم، الخدمة االجتماعية كرعاية األسرة كالطفكلة كالشباب، ص محمد سبلمة  2

 .34، صـ.سيكسؼ أبك ليمى،   3
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 :النفسية الوظيفة -2

 باألمف باإلحساس تزكيدىـ طريؽ عف، لؤلبناء النفسي الدعـ بتكفير لؤلسرة النفسية الكظيفة تتمثؿ

 كالحناف بالحب لؤلطفاؿ المعنكية التعبئة كظيفة تحقيؽ عمى األسرة كتعمؿ، األسرة في كالقبكؿ

 ألفراد النفسي االستقرار كتؤمف، لؤلبناء كالتقاليد كالعادات كاالتجاىات القيـ ركح كتجسد، كالعطؼ

 أفرادىا تنتاب التي كاالضطراب القمؽ عكامؿ مف العديد تزيؿ التي العاطفية الشحنات كتفريغ، العائمة

 الطفؿ شخصية تشكيؿ عمى األسرة تعمؿ كما العائمة خارج االجتماعية األدكار بعض مزاكلتيـ عند

 .(1)كدينيا كأيديكلكجيا ثقافيا

 :التربوية ةالوظيف -3

، االجتماعية كالعبلقات البدنية بالرعاية الخاصة العادات كالديو مع تفاعمو مف الطفؿ يكتسب حيث

 يتعيف ثـ كمف، كالسمطة القكة رمز الطفؿ أماـ الكالداف كيمثؿ، حكلو مف الكاقع أك المادم العالـ كيدرؾ

 يتعمـ الذم األسمكب فإف كبالتالي، القكل لتمؾ كاالمتثاؿ الطاعة لمقتضيات رغباتو يخضع أف عميو

 كرجاؿ الميدانييف كالقادة المدرسة سمطات مع تفاعمو في يبلزمو يظؿ، أسرتو مع يتعامؿ كيؼ بمقتضاه

دراكو الطفؿ بيا يتعامؿ التي الطريقة أف كما، االجتماعي الضبط ىيئات كسائر الشرطة  بو يحيط ما كا 

 .(2)المستقبمية اىتماماتو تشكيؿ في كبير أثر ليا مادية قكل مف

 :الدينية الوظيفة -4

 ترتبط الدينية فالقيـ، الطفؿ عند الدينية األفكار تككيف في يكمف ىنا لؤلسرة ظيفيك ال فالدكر
 البيئة عكامؿ مع عماقوأ في الكامنة الفطرية الطفؿ نزعات كتتفاعؿ فتتككف، الطفؿ بسيككلكجية
 .(3)كتكاممو الطفؿ شخصية تطكر مع كتتكامؿ القيـ ىذه كتتطكر، األسرة كىي بو المحيطة االجتماعية

                                                             

 .52محمد عمي الضبيع، مف مشكبلت األسرة الميبية، ص  1

 .33الخدمة االجتماعية كرعاية األسرة كالطفكلة كالشباب، صغبارم،  محمد سبلمة  2

 .36محمد سبلمة غبارم، ـ.ف، ص  3
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 :االقتصادية الوظيفة  -5

 االقتصادية األدكار كتكامؿ كاالجتماعي االقتصادم التكافؿ أساسا تعني لؤلسرة االقتصادية الكظيفة إف

 المعيشي التأميف عمى الكظيفة ىذه كتقكـ، المجتمع في بو المعمكؿ العمؿ تقسيـ نظاـ إطار في

 كأىدافيا كأساليبيا صكرىا مستمرة، تختمؼ كظيفة االقتصادية األسرة فكظيفة، األسرة ألفراد الجمعي

 .(1)ألفرادىا كريمة حياة تكفير يتضمف بما المادم الدعـ تكفير إلى تيدؼ لكنيا

 :المسممة األسرة تواجو التي التحديات :الثاني الفرع

(، الزكاج نطاؽ خارج الجنسية العبلقات) الشاذة المكاقؼ بعض خبلؿ مف كاألسرة المرأة إلى النظرة

 الغرب في الشيطانية المنظمات استطاعتو ما بجانب، الغرب يػف األسرة دمار في أساسيا عامبل كانت

 اإلنسانية الفطرة مع المتعارضة المسيحية األفكار التقاط طريؽ عفػ  الييكدية الماسكنية رأسيا كعمىػ 

 خبلؿ مف كذلؾ، الكبت سمكه لما فعؿ كرد المتحممة الجنسية النظريات طريؽ عف لحربيا كالتركيج

: الحرميف في الشمس أشعة" كتابو في زكيمر يقكؿ حيث، المسممة األسرة دكر جاء ذلؾ كبعد، عممائيـ

 حائطو عمى العشكائي كالضرب اإلسبلـ عمى المباشر اليجكـ غير أخرل خططا ىناؾ أف تعممنا إننا"

 أكالد يضعف المكاتي ىف فالنساء، اإلسبلـ نساء قمكب في تقع الثغرة أف عرفنا فنحف، الصخرم

 .(2)"المسمميف

 :المسمـ المجتمع في المرأة ككضعية المسممة األسرة عمى المركز الشامؿ اليجكـ -1

 في المسممات النساء" كتاب محررتا تشير حيث، لئلسبلـ العامة التشكيو حممة ىي البداية كانت لقد

 في المسممة المرأة صكرة شكىكا مف أكائؿ أف إلى برزكاف كباسمة فيرنا أليزابيث" يتحدثف األكسط الزمف

                                                             

 .79أحمد عباس، نظاـ الزكاج كاألسرة، ص  1

 .849أكـر رضا، قكاعد تككيف البيت المسمـ، ص  2
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 مؤلفاتيـ كظمت الحركب بسبب كذلؾ، الكسطى القركف في الكنيسة رجاؿ مف كانكا الغربييف كتابات

 . (1)قريب كقت حتى اإلسبلمي المجتمع عف األساسي المرجع ىي

 المؤرخ كتبو ما المسممة كاألسرة اإلسبلـ عمى شنت التي الشرسة الحممة عمى األمثمة أبرز  كمف

 تعدد اإلسبلـ أجاز كليذا الشعكب مف كثير مف شيكانية أكثر العرب كاف:" ديكرانت كؿ األمريكي

 اإلسبلمية المصادر إلى يرجعكف بدؤكا أنيـ ادعكا فقد، الحديث العصر في الباحثكف ، أما(2)"الزكجات

 التي االدعاءات نفس يرددكف بيـ فإذا، الكسطى العصكر في الكنيسة رجاؿ ألفو ما كترككا، األصمية
 إحدل كتعرض ، بؿ"كالمسيحية الييكدية الديانتيف مف تعمـ الرسكؿ إف" :مثؿ، سنكات منذ ترديدىا سبؽ

 كتنتقد كنصارل، بؿ ييكد فييا القرآف يدرس كاف المسمميف كتاتيب أف كىي عجيبة فكرة الكاتبات

 ىك الحؽ أف تعتبر المسمميف، ككأنيا عند اليكمية بالحياة تعاليمو اختمطت قد كديف اإلسبلـ أف كاركؿ

 .(3)الديف عف بعيدا اإلنساف يديرىا الكنيسة، كالحياة في الديف أف مف المسيحية في ما

 األعمى اإليماف" كتابيا في شايدكلينا لكيزا مثؿ يقكؿ مف الشيكعي الفكر في نجد آخر جانب كمف

 التقميدية األكاصر عمى لمحفاظ كطيد بشكؿ تسعى نظرىا في المسممة المرأة بأف" الدينية بالمعتقدات
 الناحية مف اإلسبلـ أف الشيكعية الباحثة ىذه أثبتت الزكجات كبتعدد، الرجعية ذلؾ كتسمي، لؤلسرة

 عمى لؤلب، كالدليؿ ممؾ اإلسبلمية الشريعة في الطفؿ أف كتدعي كالرجؿ المرأة بيف يساكم ال القانكنية

 كتسممو طفميا تضع أف إال الزكج بيت تترؾ أف تستطيع ال طمقت إذا الحامؿ المسممة المرأة أف ذلؾ

 .(4)لو

 الذم، الثالث بالعالـ يسمى ما حكؿ العممي البحث ثكب أخذ كالذم المباشر اليجكـ إلى باإلضافة

 صحتو في شككؾ) مدركس إحصائي بشكؿ المرأة قضايا في كتعرض، اإلسبلمي اإلعبلـ فيو يتركز

 كاألسرة المسممة المرأة إدخاؿ إلى كأخيرا أكال ييدؼ( الكاقع يكذبيا قد التي الشديدة المبالغة حيث
                                                             

 .851، صقكاعد تككيف البيت المسمـ أكـر رضا،   1

 .19ل المجتمعات الغربية، صأحمد عمي المجذكب، العادات الجنسية لد  2

 .45شذل سمماف، المرأة المسممة في مكاجية التحديات المعاصرة، ص  3

 .852، صـ.سأكـر رضا،   4
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 ال التي المفردات مف كغيرىا، العمؿ كقيمة كالتنمية العمؿ حكؿ الغربي التفكير منظكمة في المسممة

 .(1)كاألسرة بالمرأة خاصة إسبلمية قيمة أم إلى تمتفت

 لرمكز كضعيـ، غربية منيجية مف ينبع الذم، الغربي المتحرر الفكر لتركيج األخرل األساليب كمف

ظيارىـ، عالية درجة في اإلسبلـ دكؿ في الفكر ىذا ، باالتباع كاألجدر، كاالنطبلؽ لمتحرر كقادة كا 

 أك دينية أك كانت ثقافية، مجتمعيا في الرجعية قكل كجو في امرأة كفاح قصة حياتيـ قصص كيعتبر

 . (2)كاممة مساكاة بالرجؿ المرأة مساكاة تعارض كانت كالتي سياسية

 :المسممة الشخصية كتدمير اإلباحي اإلعبلمي القصؼ -2
 لممشاىد أعدت كلكنيا، لنا أصبل تعد لـ القصؼ ذلؾ في المكجية الطمقات ىذه مف كثيرا أف كالحقيقة
 القائميف لدل حضارم كانتقاء، ثقافية ذاتية كجكد كعدـ الداخمية المناعة ضعؼ ألسباب ثـ، الغربي
 كثيرة كسائؿ خبلؿ مف إلينا لتصؿ شظاياىا تطايرت فقد، المسممة الدكؿ مف كثير في اإلعبلـ عمى
 اليـر قمة عمى ببلدنا في الفف كأىؿ، مسمـ بمد منيا يخمك ال السينما السينما، كميرجانات مثؿ

 كالصكرة، اإلنساف لحقكؽ العالمية المنظمات في سفراء رأيناىـ بؿ، الببلد مف كثير في االجتماعي
 آالؼ عمى احتكت قد كاإلنترنت األقمار خبلؿ مف المفتكح كاإلرساؿ، كالجريدة المجمة في المطبكعة
 العارية بالصكر كمدعمة، كالشاذة الطبيعية الجنسية بالعبلقات يتعمؽ ما لكؿ تعرض التي المكاقع
 مع المتبادؿ الحديث خدمة مف تعرضو ما جانب إلى، المكتكب الجنسي كالقصص بؿ، الفيديك كأفبلـ

 منع كمحاكلة الشبكة ىذه مف األمكر أكلياء مف الكثير شكا كقد، الدنيا أنحاء كافة مف األصدقاء
 .(3)المكاقع ىذه عمى الدخكؿ

 بحيث المجتمع في كالتقاليد العادات بث في خطره يكمف اإلعبلمي القصؼ ىذا أف إلى باإلضافة

 عمى تقكـ كقيـ أفكار بث إلى باإلضافة، كغيرىا كالعبلقات المبلبس في كالتقاليد ىكيتو مف تخرجو

 .الحياة في االستيبلكي كالنمط المادية
                                                             

المجمة العربية لمعمكـ  يحيى حداد، عرض كتاب المرأة كالتنمية في العالـ الثالث لسكاليف شارلتكف: ينظر:  1
  .16، ص8اإلنسانية، العدد

 .18كيمسكف، مصرية طالبت بالمساكاة بيف الجنسيف:درية شفيؽ كامرأة مختمفة، صسينيثيا  ينظر:  2

 .854أكـر رضا، قكاعد تككيف البيت المسمـ، ص 3
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 :كاألىمية الدكلية المنظمات خبلؿ مف المسممة األسرة إلى المكجو األجنبي النشاط -3

 المتحدة األمـ منظمة عمى نفسيا تفرض أف استطاعت نياأ يجد العالمية المرأة تحرير لحركة كالراصد

 بيا تمـز أف تريد دكلية كاتفاقيات كقكانيف قرارات إلى النسكية الجمعيات أفكار حكلت التي العالمية

 اإلجحاؼ أنكاع مف نكعا العالمي الصعيد عمى فعبل ىناؾ أف نجد الكاقعية المتأنية كبالنظرة، العالـ

 عمى نأخذه ما كلكف باالحتراـ جدير ىك ما المتحدة األمـ كاتفاقيات قرارات مف كثيرا كأف المرأة بحقكؽ

 بمفيكـ المرأة حكؿ التمركز إلى تتطرؽ فقط، كلكنيا بالمساكاة تطالب ال أف نظرتيا :االتفاقيات ىذه

 العقيدة كال بؿ كالتقاليد العادات إلى تنظر ال كاالتفاقيات القرارات ىذه كأف، العالمية النسكية الحركة

 الشريعة تخالؼ األسرة مجاؿ في كخاصة القرارات ىذه مف كثيرا فإف كلذلؾالشعكب،  إلييا تنتمي التي

 .(1)اإلسبلمية

                                                             

 .855ص،  قكاعد تككيف البيت المسمـأكـر رضا،  ينظر:  1
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 :تواجييا التي التحديات أماـ المسممة األسرة تحصيف :الثالث الفرع
 المعنية الجيات جميع قياـ مف بد ال فإنو تكاجييا التي التحديات أماـ المسممة األسرة كلتحصيف

 :باآلتي يتمثؿ كىذا المكاجية ىذه في بكاجبيا

 :المسممة الحكومات دور -1

 :أربعة خيارات أماـ المسممة الدكؿ في الحككمات إف حيث

  األمة كمرجعية الشعكب كديف:اإلسبلمي الخيار -أ

 أك جميعا تدكر أنيا إال، الصافي اإلسبلـ عف انحرفت تككف قد التي :كالتقاليد األعراؼ خيار -ب

 .التغريب إلى تميؿ التي األخرل الطرؽ ضد قيمنا عمى المحافظة طرؽ نحك دائما تتجو

 إلى تتشكؽ كالتي، حضاريا المنيزمة األغمبية في يتمخص الذم :االجتماعي الكاقع خيار -ج

 ما كؿ رفض درجة إلى الحضارم انيزاميا بمغ كأقمية، كالتقاليد العادات كتمارس، القدكة النمكذج إسبلـ

 في ىك األمثؿ الحؿ كأف، اإلسبلـ ىذا ىك كمو تخمفنا سبب أف كاعتبار، حياة كمنيج باإلسبلـ يتعمؽ

 ككسائؿ التكجيو منافذ عمى المسيطرة ىي األقمية كىذه، رهكمٌ  بحمكه الغربي الحضارم المشركع تبني

 .الغربية المؤسسة مف كمدعكمة، العاـ الرأم تككيف

 المدنية إلييا كصمت التي اليائمة الحضارية القفزة في المتمثؿ: الدكلي لمضغط االستجابة خيار -د

 التي الشرسة االستعمارية اليجمة خبلؿ مف كمكاردىا كعمماءىا بؿ عمكميا األمة سمبت أف بعد الغربية

 لتطكيؽ اإلفريقية القارة حكؿ االلتفاؼ البرتغاؿ بدأت عشر، عندما السادس القرف منتصؼ في بدأت

 كحارس تقؼ التي اإلرىابية العسكرية اآللة ، ثـ(1)الجغرافية بالكشكفات سمي فيما اإلسبلمي العالـ

 لجميع التنفيذية المكاتب تعتبر التي العالمية كالمنظمات، الغرب لرغبات يستجيب ال مف أماـ كميدد

 .لمعالـ الغربي الحضارم لمغزك كأكركبا أمريكا تضعيا التي الخطط

 ىذه بيف التكفيؽ تستطع لـ مف فمنيا، األربعة الخيارات ىذه أماـ المسممة الحككمات مكقؼ كيتفاكت

 يظير ذاؾ كبدأ، كتقاليدىا عاداتيا كتجاىمت بؿ اإلسبلـ، كرفضت العممانية فاختارت األربعة الخيارات

                                                             

 .46صـ، 1982، سنة 15، العدد األمةمجمة  محمد نصر األحدب، حقيقة الكشكفات الجغرافية كدكافعيا:  1
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 األحكاؿ قكانيف في حتى كعاداتيـ قكانينيـ مف ممسكخة كعادات قكانيف جمب خبلؿ مف عمييا

 كال، المسممة الشعكب األساسي رائدىا األربعة الخيارات ىذه بيف التكفيؽ تحاكؿ كحككمات، الشخصية

 .(1)كاالتفاقيات كالمؤتمرات كالقكانيف اإلعبلـ مف كالمرأة كاألسرة المجتمع عمى اليجكـ تصد تزاؿ

 :مف بد ال المسممة الحككمات خبلؿ مف الخبلص سبيؿ كلتحقيؽ

دارة األربعة الخيارات بيف التكفيؽ المسممة الحككمات تحاكؿ أف -أ  ذلؾ يتـ كال بذكاء الصراع كا 

، الحككمية كالمؤسسات، لئلسبلـ العاممة الرسمية كغير الرسمية المؤسسات بيف مصالحة حدثت إذا إال

 عمى يصارع، سياسيا خصما اإلسبلـ يعتبر ال المشتركة، حيث األرضية أساس عمى تقكـ مصالحة

 ترضى ال التي الشعكب منيجية مع متكازنة منيجية الحركات بتبني إال ذلؾ يككف كال، الحكـ كرسي

 .(2)حياة كمنيج باإلسبلـ إال
 :مثؿ لكائيا تحت المسممة األمة تجمع التي الدكلية المؤسسات في الركح الحككمات تبث أف -ب

 لمتغريب رافض إسبلمي رأم تحريؾ في بدكرىا لتقكـ العربية الدكؿ كجامعة اإلسبلمي المؤتمر منظمة
 المؤتمرات طريؽ عف كذلؾ الككني؛ الدمار بداية ألنو بؿ، لئلسبلـ مخالفا فقط بصفتو ليس، كالعكلمة
 .(3)اإلسبلمية كالجامعات اإلسبلمية الدكؿ مستكل عمى ذلؾ يتبنى أف كيمكف كالندكات

 :النظيؼ المجتمع إلى العودة -2
 :مبلمحو كمف المسممة،  لؤلسرة الصحي المحضف فيك

 أشكاؿ مف شكؿ إقامة عمى ينص بحيث، كالقضاء لئلعبلـ إسبلمي ميثاؽ إيجاد إلى السعي -أ
 في ذلؾ يزيد بحيث كالمسمكعة،  المقركءة المجاالت جميع في اإلسبلـ يخالؼ ما عمى المقننة الرقابة
 استخداـ مف الترفييية اإلعبلمية المؤسسة اتجاه مف اإلمكاف بقدر لمحد بالمجتمع الداخمية الممانعة رفع

 .(4)المثيرات

                                                             

 .888أكـر رضا، قكاعد تككيف البيت المسمـ، ص  1

 .894، صـ.فأكـر رضا،   2

 .894أكـر رضا،  ـ.ف، ص  3

 .17صػ  15ينظر: عبد الرحمف حجازم، اإلعبلـ اإلسبلمي بيف الكاقع كالمرتجى، ص  4
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 بقكاعد االلتزاـ إلى كالمرأة الرجؿ مستكل عمى الشاممة لمعكدة عمؿ كخطة مكحد برنامج إيجاد -ب
 األسرم المستكل كعمى، كالسمكؾ الزم في الشخصي المستكل عمى حياتيـ نكاحي جميع في اإلسبلـ

 مؤسسات في االختبلط إلى تدعك التي كاألفكار القكانيف جميع كمراجعة، بالمعركؼ التعامؿ في
 الخمؿ بياف لمحاكلة الشريعة تخالؼ كالتي كالتقاليد لمعادات الكاعية كالدراسة، التعميـ كخاصة المجتمع

 مدمرة سمبية آثار مف ليا لما منيا كالحد العنكسة ظاىرة لدراسة خطط عمؿ إلى باإلضافة، فييا
 .(1)معالجتو ةككيفي كآثاره العرفي الزكاج أسباب في كالبحث

 المنازؿ أعماؿ يخص فيما كخاصة، المسمميف عمى االقتصار كمحاكلة، الكافدة العمالة ضبط -ج
 .(2)األطفاؿ كحضانة

 المستكل ذات الببلد في كخاصة، المدمرة االستيبلكية نمط مف لمخركج األسر صياغة إعادة -د
 .المرتفع المعيشي

 :الشخصية لألحواؿ الموحد المشروع -3
 25-21) بيف الرباط في الثالثة دكرتو في العرب العدؿ كزراء مجمس عمى المشركع ىذا طرح حيث
 ستة مف المشركع يتألؼ حيث، ـ1986 أبريؿ في البيضاء الدار في الرابعة كدكرتو(  ـ1985 أبريؿ
 .(3)كاإلرث، الزكجيف، كاألىمية، كالكالية، كالكصية بيف كالفرقة، الزكاج كىي مادة 291 تتضمف كتب
 اختبلؼ ستستكعب فيي مركنة مف فييا بما الشريعة فإف الكاقع أرض عمى ذلؾ تطبيؽ عف كأما

 أف بد ال كىنا، كالشخصية كالمكاف الزماف تراعي أف بد ال الفتكل إف بؿ، المجتمعات كتجانس البيئات
 تضع دكلة كؿ بيا تمتـز محددة دستكرية نقاط كضع حكؿ مكادىا تدكر الشخصية لؤلحكاؿ كثيقة تقدـ
 عمماء مف االنعقاد دائمة لجنة ىناؾ كيككف، قانكنيا تعدؿ أك بيا خاصا الشخصية لؤلحكاؿ قانكنا

 قانكف أم إف القانكف، بحيث كضع عند الدستكر ىذا تنفيذ تتابع اإلسبلمي العالـ دكؿ كافة مف الشريعة
 ليذا مخالفتو عند الدستكرية بعدـ فيو يطعف أف يمكف مسممة دكلة أم في الشخصية لؤلحكاؿ

                                                             

 .http://library.islamweb.net (دعكة لممراجعة، )مكقع المكتبة اإلسبلمية، شادية التؿ، التفكؾ األسرم ينظر: 4

 .926-924ينظر: أكـر رضا، قكاعد تككيف البيت المسمـ، ص  2

 .929، صـ.فأكـر رضا،   3

http://library.islamweb.net/
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 اليادية األمة مف كنصيحة رائدة ككثيقة الدكلية المحافؿ في نشره عمى العمؿ يتـ حيث (1)الدستكر
 .حكمة نظرة إليو ينظر عاقبل تجد أف عسى األخرل،  لؤلمـ

 :المواجية في المثقفة المسممة المرأة دور تدعيـ  -4

 حركات ظيرت اإلسبلمية الشريعة غياب كفي اثناف فيو يختمؼ ال المرأة عمى الكاقع العالمي الظمـ إف

 يتعمؽ ما كؿ مف جردت عندما استعبادا المرأة فازدادت، المنحرفة الغرب منيجية عمى الغرب في المرأة

 بداية فمنذ، الخيرات بالنساء مميئة المسممة األمة فإف ذلؾ كرغـ، كأنثى كطبيعتيا كبشر بإنسانيتيا

 خبلؿ مف كلكف تشارؾ مسممة نسائية أصكات ىناؾ كانت اإلسبلمي العالـ في المرأة تحرير حركات

 :الحصر ال الذكر سبيؿ عمى كمنيف التغريب شكائب مف متخمصة إسبلمية منيجية

 (:ـ1902- ـ1840) التيمكرية عائشة -أ

 عمى كبير أثر" الطراز حمية" لديكانيا ككاف كتيذيبيا المرأة بتربية العناية بضركرة اىتمت التي كىي

 فيـ عدـ فيو تبيف" األمكر في التأمؿ مرآة" بعنكاف مقاال عائشة كتبت كقد، البنات بتربية الميتميف آراء

 غير، النساء عمى كالكالية بالقكامة ، كتقر(2)الحؽ ىذا استخداـ في تعنتكا ككيؼ، القكامة لمعنى الرجاؿ

 كحسف كصيانتيف عمييف إنفاؽ مف القرآني النص بحسب النساء حقكؽ بأداء ذلؾ تربط أنيا

 .(3)معاشرتيف

 (:ـ1918-ـ1886") البادية باحثة" ناصؼ حفني ممؾ -ب

 حركة رائدات مف فأصبحت، كالحركة العمؿ دائرة إلى كالتأليؼ الكتابة دائرة مف خرجت التي كىي

 لممرأة مدخبل الميبرالية الغربية لمحضارة أميف قاسـ انحياز اإلسبلـ، ككاف منيج عمى المرأة تحرير

 جديدة عيف إلى حاجة في كانت لذا، نيايتيا عمى التعرؼ يصعب متاىة في شؾ غير مف المسممة

 الحب بعيف ال، كالعدؿ الحؽ بعيف أم،  الرجؿ بعيف ال المرأة بعيف كتقكميا المرأة مشكمة إلى تنظر

                                                             

 .921أكـر رضا، قكاعد تككيف البيت المسمـ، ص  1

 .23إجبلؿ خميفة، الحركة النسائية الحديثة، ص  2

 .64المرأة في الكتابة العربية منذ عصر النيضة، ص بك عمي ياسيف، حقكؽ  3
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 المرأة" كتاب أثر ككقؼ، نصابيا إلى األمكر إعادة أراد مف ىي البادية باحثة كانت كقد، كالجماؿ

 .(1)المرأة إلى باإلساءة انتيت دعاكل عمى اشتمؿ الذم"  الجديدة

 بمعنى" المرأة حاؿ إصبلح" شعارىا ككاف، التيمكرية بعائشة المعتدؿ أسمكبيا في البادية باحثة كتأثرت

 حساب عمى المرأة إنصاؼ تريد تكف كلـ، إياىا اإلسبلـ منحيا مكاسب مف خسرتو ما ليا ترد أف

نما  لـ أنيا في ممؾ كاقعية ، كتمثمت(2)كميا األمة أجؿ كمف أجميا كمف ألجمو إنصافيا أرادت الرجؿ، كا 

 كلكف، عميو معمنة حرب أنيا عمى لممسألة تنظر ال كانت ألنيا، المرأة دكف الرجؿ عمى بالبلئمة تمؽ

 لترتفع المسممة المرأة نظر تكجو فيي ثـ كمف، سكاء كممة إلى كالمرأة الرجؿ مف كبل تدعك أف أرادت

 تقكؿ كىي .عنده كمكضعيا طبيعتيا كنو معرفة عف لتخمفيا عنو تخمفت أف بعد الرجؿ نظر في بذاتيا

 .(3)نحب التي بالدرجة ليست لنا الرجؿ احتراـ درجة أف يؤلمني :ذلؾ في
 :الغزالي زينب -ج

 عممية في فعمية مشاركة إلى الحركة فحكلت، المسممات األخكات جمعية أنشأت التي المصرية
 ىدل ترأسو كانت الذم المصرم النسائي االتحاد في عضك أصغر الغزالي زينب كانت كلقد، اإلصبلح
 عاـ المسممات لمسيدات العاـ المركز كأنشأت، تركتو اإلسبلـ عف االتحاد انحراؼ رأت فمما، الشعراكم
 كسجف جياد في حياتيا مسيرة كتستمر، (4)(ـ1917 عاـ في كلدت) عاما 19 عمرىا ككاف ـ1936
 عشريف مف ألكثر كتسافر جيادىا لتكاصؿ، ـ1971 عاـ سالمة المحنة ىذه مف تخرج حتى كتعذيب

 مسممة المرأة مطبكع تفسير أكؿ ليككف الكريـ لمقرآف مكجزا تفسيرا كتؤلؼ، اهلل إلى داعية  عربية دكلة
 .(5)اإلسبلـ فجر منذ

 تنشط حيف كفي، الحصاد يضعؼ المختمفة األقطار في الساحة عمى اإلسبلمية الجيكد بيف التشرذـ إف

 تسمح تنسيؽ شبكة أك اتصاؿ حمقة يكجد ال، االىتمامات مختمفة كىيئات تجمعات في المسممة المرأة

                                                             

 .319ىدل حممي، المرأة بيف تعاليـ الديف اإلسبلمي ككضعيا الراىف في مصر، ص  1

 .32سيير القمماكم، آثار باحثة البادية ممؾ حفني ناصؼ، ص  2

 .898أكـر رضا، قكاعد تككيف البيت المسمـ، ص  3

 .12حياتي، صزينب الغزالي، أياـ مف  ينظر:  4

 .991، صـ.س ،أكـر رضا  5
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قامة الجيكد ىذه استثمار مف بد ال لذلؾ، الخارج أك الداخؿ في كفاعمية ثقبل الجيكد ىذه بإعطاء  كا 

 أرض عمى يقفكف كال رممية كثباف عمى يقفكف العممانييف فإف، فييا يشاركف التي كالمؤتمرات الندكات

 يجدكف عندما كخصكصا، اإلجابة مف كتيربكا قالكه ما أنكركا الدامغة بالحجة كاجيناىـ ما فإذا، صمبة

 يجعميا الذم بالشكؿ كالنقاش لمحكار مؤىمة ممتزمة مسممة امرأة الباطمة ادعاءاتيـ يدحض مف بأف

 . أقكاليـ زيؼ كتكشؼ، مزاعميـ تبطؿ

 :اإلسالمي التربوي اإلعالـ دور تفعيؿ :الثاني المطمب
 :األمة تواجو التي اإلعالمية التحديات :األوؿ الفرع

 بيف شاسعا فرقا نجد المعيش اإلسبلمي الكاقع عمى كأثره المعاصر اإلعبلمي االنفتاح إلى نظرنا إذا 

 كبيف، الحقيقية الحياة المسمـ حياة عمى البسيطة بكسائمو القديـ اإلسبلمي اإلعبلـ خمفو الذم األثر

 األساسي ىدفو كاف القديـ اإلسبلمي فاإلعبلـ، المعاصر اإلعبلمي االنفتاح جراء مف المتكلد األثر

 يككف يكاد اإلعبلـ أنكاع مف النكع كىذا، تبديؿ كال تحريؼ غير مف الحقيقية بصكرتو الحؽ إظيار

 اإليجابي األثر بيف التغيير ىذا في األساسي كالسبب ندر ما إال الحاضر عصرنا في الكجكد عديـ

 اإلعبلمي االنفتاح عمى المترتب السمبي كاألثر، القديمة بكسائمو اإلسبلمي اإلعبلـ عمى المترتب

 مف الصناعة ىذه تخبئو بما األعظـ السكاد كجيؿ اإلعبلـ صناعة تطكر إلى يعكد الجديد بتكجيو

 العالـ بمداف كأصبحت محتكاىا في كالباطؿ الحؽ عمييـ اختمط حتى كتنميقيا بشكميا فبيركا، خطر

 اعترفت سكاء العالمية،  اإلعبلمية الدكؿ فجر كبزغ، ماديا المتقدمة الدكؿ أحضاف في صغيرة ضكاحي

    .تعترؼ لـ أـ النامية البمداف في السياسية األنظمة بذلؾ
 إلى الصناعية األقمار عبر اإلسبلمية لمثقافة المنافية الثقافية لعناصرىا المصدرة الغربية الدكؿ كتسعى
 :العناصر تمؾ نشر سبيؿ في االختراؽ طرؽ استخداـ

 األنباء ككاالت باستخداـ كاألكركبية األمريكية الكسائؿ قياـ خبلؿ مف اإلسبلـ صكرة تشكيو -1
 باألعماؿ كيقكـ إرىابي العربي الفرد أف تبيف التي اإلخبارية األحداث عمى التركيز في العالمية
 الئؽ، غير بمظير العربي الفرد إظيار عمى بالتركيز الكافدة الفضائية القنكات بعض كقياـ، اإلرىابية

 كىف العربيات الفتيات تظير مناظر بث أك الخمر كاحتساء الميسر لعبة تمارس بيكت داخؿ إما
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 أك اليد كقطع اإلعداـ في متمثمة الشرعية الحدكد قضية عمى التركيز إلى باإلضافة، الجنس يمارسف
 .(1)الغربية النظر كجية مف اإلنساف حقكؽ يخالؼ غيرىا، كىذا

 ممارسة عمى الكافدة الفضائية القنكات بعض تركيز خبلؿ مف العربية األمة تاريخ في التشكيؾ -2

 التي بالمجتمعات لمتعمؽ كمجتمعاتيـ، كيدعكىـ دينيـ في يشككيـ بما المسمميف عمى الثقافي االختراؽ

 تصبح اإلسبلـ، بحيث تعاليـ مع تتناقض التي الغربية المذاىب تقبؿ االختراؽ، كبالتالي منيا يصدر

ظيار(2)اإلسبلمي المجتمع في األعمى المثؿ كصراعاتيا الغربية المجتمعات  األكركبية المجتمعات ، كا 

 فيو تصكر التي الكقت كالتقدـ في كالرقي الحداثة عمى كتعتمد تاريخ ليا مجتمعات بأنيا كاألمريكية

 .(3)كالحاضر الماضي في كاالغتياؿ كالجشع الطمع أىدافيا إرىابية عصابة تاريخ بأنو العربي التاريخ

 األجنبية لغتو جانب إلى محميا العامية إحبلؿ االستعمار محاكلة خبلؿ مف العربية المغة ىدـ -3

نما، أىدافو تحقؽ لـ محاكالتو السيادة، كلكف ليا تككف ألف سعى التي  ما حد إلى الفصحى أضعفت كا 

 نجاح نتيجة انخفاض مف الرغـ كالجزائر، كعمى المغرب في الحاؿ ىك كما العربية المغة عمى كأثرت

 بث في تتمثؿ جدية بصكرة محاكالتيا الفترة ىذه في تكرر أنيا إال الماضي في االستعمارية الدكؿ

 .(4)المباشر التمفزيكني البث أقمار عبر الكافدة برامجيا

 األنباء ككاالت تقكـ حيث، العربي المجتمع داخؿ اإلحباط كزرع الكطنية الكحدة تفتيت محاكلة -4

 الكاحد، كتركيزىا المجتمع داخؿ كالمسيحييف المسمميف إثارة بيدؼ كتشكيييا الحقائؽ بتزييؼ العالمية

 الكحدة ضرب خبلؿ مف كتماسكو المجتمع ترابط تفتيت كرائيا مف تيدؼ التي الجكانب بعض عمى

 كالسمبية بالتشاؤـ فييا التحميبلت تتسـ التي األخبار نشر كمو ىذا إلى أضؼ، المجتمع داخؿ الكطنية

 األمريكية الييمنة نفكذ مدل تكضح نفسو الكقت كالصراعات، كفي األزمات تفاقـ مدل كتصكير

                                                             

 .65محمد احمد فياض، اإلعبلـ الفضائي الدكلي العربي، ص  1

 .32حمد الغزالي، الغزك الثقافي يمتد في فراغنا، ص  2

( السكداف، جامعة أـ درماف هنيى إماـ الديف، الفضائيات العربية الخاصة كدكرىا في االختراؽ الثقافي )دكتكرا  3 
 . 147ة، صاإلسبلمي

 .34محمد الغزالي، الغزك الثقافي يمتد في فراغنا، ص  4
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 تخفؼ أف المتكقع مف ، ككاف(1)العربية المجتمعات أفراد داخؿ اإلحباط زرع إلى يؤدم مما كاألكركبية

 في الكآبة ترسيخ في اآلخر ىك ساىـ العربي اإلعبلـ أف إال ذلؾ حدة مف العربية الفضائيات بعض

 متشائـ جك األحياف، كىك معظـ في الدكلي المكقؼ تحميؿ عمى المسيطر الجك بذلؾ العربي الكجداف

 .(2)أزمة في أنو العالـ عمى يطمؽ

 كسمبو العربية العقمية بنية تبديؿ في دكره يأخذ بدأ اإلسرائيمي اإلعبلـ أف إلى اإلشارة مف بد ال كىنا

 العربي الكطف في كاالتصاؿ اإلعبلـ قضايا لدراسة العربية المجنة تقرير يذكر حيث، شخصيتو

 :(3)يمي فيما إيجازىا يمكف كالتي اإلسرائيمي المخطط عمييا يقكـ التي المرتكزات

  المتخمؼ بالمظير العرب إظيار محاكلة -أ

 .العالـ كدكؿ العرب بيف النظر كجيات بيف الخبلؼ تعميؽ محاكلة -ب

 .العربية كاألقطار المتقدـ العالـ دكؿ بيف ثنائية عبلقات أم تخريب محاكلة -ج

 .بالعرب النامية البمداف دكؿ شعكب ثقة زعزعة -د

 .أرضيـ استرجاع في المشركع العرب حؽ استبلب محاكلة  -ػى

 :المسممة لألمة الحضاري النيوض في ودوره اإلسالمي التربوي اإلعالـ :الثاني الفرع
 إسبلمي منيج ضمف، كعمكمو اإلعبلـ ككسائؿ االتصاؿ تقنيات استخداـ بأنو تعريفو يتمخص حيث

 اإلسبلمية، كيستيدؼ كالتربكية التعميمية بالعممية العمـ أصحاب بو إعبلمي، يقكـ فني كبأسمكب

 الحقائؽ يعي صائب عاـ رأم تككيف بغرض كمتعمميف معمميف مف التربكية العممية بأفراد االتصاؿ

 يحمؿ حيث، اإلسبلمية الشريعة ضمف كسمككيـ كمعتقداتيـ تكجياتيـ بيا كيكجو كيدركيا الدينية

 فمسفة لو إعبلما لككنو كاستمرارىا اإلسبلمية التربية مقكمات ذاتو في اإلسبلمي التربكم اإلعبلـ

 الدعامة مف مزيدا تعطييا التي العمكـ مف غيرىا إلى تستند تربية ذاتو الكقت في كىك، كأىداؼ
                                                             

( السكداف، جامعة أـ درماف هالفضائيات العربية الخاصة كدكرىا في االختراؽ الثقافي )دكتكرانيى إماـ الديف،   1
  .148، صاإلسبلمية 

 .239حمد سيد محمد، الغزك الثقافي كالمجتمع العربي المعاصر، ص  2 

، تقرير المجنة العربية لدراسة قضايا اإلعبلـ كاالتصاؿ 181، ص1987اإلعبلـ العربي حاضرا كمستقببل، سنة   3
 .في الكطف العربي
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 في كنفسية كاجتماعية كتشريعية كأخبلقية عقدية :ثابتة كقكاعد مبادئ مف  إليو تستند بما كاالستمرار

 ىذا لينيض كظائفو كينشط العقؿ يستثير إسبلميا المكجو التربكم ، فاإلعبلـ(1)األخرل المعارؼ ضكء

 كالقيـ األفكار مف متضمنا مفكرا باحثا الككف آفاؽ كاالستنباط، كيجكب كالتحميؿ كالتأمؿ بالتفكير العقؿ

 .(2)المسمـ كلممجتمع المسممة لمشخصية راسخات بناء أعمدة يشكؿ ما كالتكجيات

 شخصية كجعميا كعناصرىا دكافعيا في اإلنسانية الشخصية بناء في الكاضح األثر اإلسبلمي كلئلعبلـ

 النقاط في األثر ىذا بياف لؤلمة، كيتمثؿ الحضارم النيكض تحقيؽ االنحراؼ، كفي مف محفكظة سكية

 :التالية

 :الشخصية عناصر تكجيو في اإلسبلمي اإلعبلـ أثر -أوال

 إعداد في يسيـ كالفقيية األصكلية بأسسو اإلسبلمي التشريع مف المستمد اإلسبلمي اإلعبلـ إف

 أسس مف يقدمو بما كاالجتماعية كالركحية كالجسمية الفكرية، المختمفة بعناصرىا اإلنسانية الشخصية

 تتطمب التي كالمثيرات الفرد استعدادات بيف الدقيؽ المنظـ التفاعؿ ىي فالشخصية كعميو، تشريعية

، ذلؾ إلى كما كالنفسية الفكرية تصرفاتو في لئلنساف العاـ الحاؿ  التفاعؿ ىذا يشكؿ بحيث السمكؾ

 كاالعتداؿ التكسط عمى أفراده يربي المختمفة أسسو في اإلسبلمي التشريع مف المستمد التربكم كاإلعبلـ

 اإلنسانية الشخصية طبع خبلؿ مف كالحرماف، كذلؾ اإلشباع في المبالغة أك التفريط أك اإلفراط كعدـ

 سمكؾ كؿ يككف بحيث، السمكؾ في كاالستقبللية (3)ػ تعالىػ  هلل كالخضكع االستسبلـ: أىميا بسمات

 داخمو في عنو يصدر ما كؿ في اإلنساف ، كحرية(4)الشخصية ذات مف منبثؽ اإلنساف بو يقكـ

 .(5)أساسيا ىدفا المتكاممة الفرد حرية اإلسبلـ جعؿ لذلؾ، كخارجو

                                                             

مجمة جرش لمبحكث كالدراسات،  عبد الرؤكؼ أحمد بني عيسى، اإلعبلـ التربكم مف منظكر إسبلمي:  1
 .277، ص2913سنة

 .38إلسبلمي، صسعيد إسماعيؿ عمي، الخطاب التربكم ا  2

 .277، صـ.سعبد الرؤكؼ أحمد بني عيسى،   3

، 2991األردف، جامعة اليرمكؾ،  )ماجستير( ،أيكب مثقاؿ، أثر التربية اإلسبلمية في تككيف الشخصية المستقمة  4
 .27ص

 .54التربكية في اإلسبلـ، ص المبادئمحمد عمي المرصفي، مف   5
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 :كتكجييو الفكر تككيف في اإلسبلمي اإلعبلـ أثر :ثانيا

 المغة في يؤثر فالتفكير، معقدة عبلقة كالتفكير المغة بيف العبلقة أف الفكر، باعتبار تككيف -1

 .(1)تكجييو في المغة تسيـ حيف في تشكيميا في كيسيـ

 إلى كتكجيييا المسممة الشخصية لدل كاالستدالؿ النظر مكىبة كصقؿ اإلنساني الفكر تنمية -2

 .(2)كثابتة صحيحة كأسس قكاعد عمى  المنضبط السميـ الفكر

 :كتكجييو كالنفسي االجتماعي الجانب تككيف : ثالثا

 بناء في اإلسبلمية التربية مف المستفاد التربكم اإلعبلـ فيسيـ االجتماعي الجانب في  أما -1

 باإلضافة، أسرتو في معيشتو ككيفية سمككو كقكاعد نشاطو مصارؼ إنساف لكؿ يحدد اجتماعي نظاـ

، االجتماعي االنتماء دكائر داخؿ المتشكمة االجتماعية العبلقات في المركنة مف نمط إيجاد إلى

عطاء الحؽ إحقاؽ مف مثموي ما خبلؿ مف لمشخصية االجتماعي الجانب تككيف إلى باإلضافة  كا 

 .(3)ألصحابيا الحقكؽ

 مف اإلنسانية لمشخصية تككينو في اإلسبلمي التربكم اإلعبلـ فيسيـ النفسي الجانب في أما -2

، كاألمة الفرد حياة في كالطمأنينة االستقرار تحقيؽ ففيو اإلسبلمي بالمنظر التربكم اإلعبلـ التزاـ خبلؿ

 بعيدا مستقرة ىنيئة عيشة يعيش كتعاليمو شرعو كاتبعػ  تعالىػ  اهلل عمى كقمبو فكره أجمع الذم فالمؤمف

 كما، كالطمأنينة كالراحة بالسكف الشعكر إلى يؤدم ، كما(4)المضطربة كاألفكار النفسية األمراض عف

 .(5)الشخصية في تكازنا كيحدث النفكس شر يكسر مما، النفسي كاألمف بالسعادة الشعكر إلى يؤدم

 :الحضارية األزمة مكاجية في اإلسبلمي اإلعبلـ أثر :رابعا

                                                             

 .279صػ  278التفكير دراسات نفسية، صسعيد أحمد عثماف كآخريف،  ينظر:  1

مجمة جرش لمبحكث كالدراسات،  اإلعبلـ التربكم مف منظكر إسبلمي: عبد الرؤكؼ أحمد بني عيسى،  2
 .278ص ،2913سنة

 .278، ص،ـ.فالرؤكؼ أحمد بني عيسى عبد   3

 .125، ص1998ـ القرل، تربكية في آيات النداء لمذيف آمنكا )ماجستير(السعكدية، جامعة أ مبادئلنعماف،   4

، 2992محمد حسني مكسى، الرفؽ كآثاره التربكية عمى الفرد كالمجتمع )المجتمع(األردف، جامعة اليرمكؾ،   5
 .99ص
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 فكريا شتاتا تجسدت كأشكاؿ مظاىر في انعكست، شاممة فكرية أزمة اليكـ المسممة األمة تعيش

 صراع :مرضية، منيا سمات في فكريا، كتجمت كخكاء فكرية كميكعة فكرية كانتقائية فكريا كتخميطا

 قيمية أزمة تعيش األمة أخذت الفكرية األزمة ىذه ضكء كفي، (1)كتكامميا انسجاميا مف بدال الثنائيات

 بحيث حقيقتو؛ عف بعضيا بعضيا، كانقبلب كغياب اإلسبلمية بالقيـ التمسؾ ضعؼ في تمثمت

 ىي اليكـ الحضارم تدىكرىا في المسممة األمة تعيشيا التي فاألزمة، أخرل لمضاميف أسماء أصبحت

 عديدة، مف كعكامؿ أسباب مف تراكـ لما نيائي نتاج ىي األزمة ىذه كأسباب، قيـ كأزمة فكر أزمة

ػ  تعالىػ  اهلل حفظو بما تجاكزه باإلمكاف فإنو كبيرا كاف ميما حضاريا المسممة األمة سقكط أف أبزرىا

 مكاجية في اإلسبلمي اإلعبلـ دكر فإف كخمكدىا، كعميو حضارتيا استمرار مقكمات مف األمة ليذه

 النحك عمى المسممة لؤلمة الحضارم النيكض مقكمات إبراز في أثره خبلؿ مف يظير الحضارية األزمة

 :(2)التالي

 القيـ كتبعث، الحقيقية اإلسبلمية المفاىيـ تكقظ قدرة مف اإلسبلمي التربكم اإلعبلـ بو يتميز ما -1

 كأخبلقيا األصيمة اإلسبلمية الحضارة بقيـ االعتزاز غرس عمى تركيزه خبلؿ مف الصادقة اإلسبلمية

 أف مف تنطمؽ فيي، اإلسبلمي اإلعبلـ مضمكف في الحضارية الداللة كمراعاة العريؽ كتراثيا القكيمة

نما، كنكاحييا أبعادىا بكؿ لمحياة بشريا أنمكذجا خبللو مف تقدـ اإلعبلـ ىذا تصكغ التي الجماعة  كا 

 .(3)باالتباع األجدر اإلنساني األنمكذج أنو أساس عمى منظكمتو كفؽ كيسيركا بو ليقتدكا لآلخريف تقدمو

 الرأم حرية إشاعة مف يتيحو ما خبلؿ مف الحضارية األزمة مكاجية في اإلنساف إرادة احتراـ -2

 أخبلقي،  أك قيمي أك فكرم تيديد أم مف المجتمع سبلمة لمراقبة المجاؿ يفسح الذم المجتمع في

 كما بالمجتمع يحيؽ الذم الخطر عمى التنبيو بمثابة يككف عاما رأيا لتشكؿ المراقبة ىذه ترتقي كأحيانا

                                                             

محمد عقمة، الفراغ الفكرم في مفيكمو أسبابو كسبؿ العبلج، افتتاحية فعاليات اليـك العممي لكمية الشريعة في   1
  .)ندكة( 2911جامعة اليرمكؾ، 

مجمة جرش لمبحكث كالدراسات،  عبد الرؤكؼ أحمد بني عيسى، اإلعبلـ التربكم مف منظكر إسبلمي:  2
 .282، ص2913سنة

 .32، ص1996، 1242مجمة أفكار، عدد  فتحي ممكاكم، الخطاب اإلسبلمي الحضارم:  3
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 أفضؿ يقدمكا أف يستطيعكا قدراتيـ، حتى تنمية أجؿ مف كتدريسيـ األفراد تعميـ إلى الحاجة مف يتطمبو

 .(1)المسممة األمة تجاه بكاجباتيـ يقكمكف كىـ عندىـ ما

 األمة دخكؿ في اإلنسانية الكرامة كحفظ، بالنفس الثقة تكفير في المتمثؿ اإلنساف تكريـ -3

 ألف  المتساىؿ، كذلؾ أك المتشائـ بنفسية ال المسؤكؿ باألمؿ المستبشر بنفسية الحضارة أبكاب المسممة

 المستحيؿ عمى بالتغمب التفكير العبث االستحالة، كمف حكـ في النيكض تحقيؽ تجعؿ التشاؤـ ركح

 .(2)كتكىيف احتقار نظرة التساىؿ نظرة تعكس حيف في

 عمى التركيز األكلكيات أكلى تككف أف بد ال، األكلكيات مراعاة ضكء في الكاجب إنساف إعداد -4

 في الرغبة عمى تركيزنا مف أكثر بالكاجب القياـ عمى كالسياسي االجتماعي منطقنا يركز كأف، الكاجب

 .(3)الكاجب مف كالنفكر الحؽ نيؿ إلى تكاؽ بطبيعتو فرد كؿ ألف، الحقكؽ نيؿ

 :متفكقة حضارة كبناء لؤلمة الحضارية الحاجات تحقيؽ في اإلسبلمي اإلعبلـ أثر :خامسا

 العصر تكاكب حضارة بو لتبني كصناعات عمكـ مف األمة تحتاجو ما كؿ الحضارية بالحاجات كيقصد

 :خبلؿ مف كصناعتيا األمة حضارة بناء في اإلسبلمي اإلعبلـ أثر كيظير، فيو تعيش التي

 مف تضمنو كما االجتماعي السمكؾ في الحضارية لمقيـ مضمكنو في اإلسبلمي اإلعبلـ تبني -1

 السمكؾ في الحضارية كلمقيـ، ضكابط مف تقتضيو كما االقتصادم السمكؾ في الحضارية كلمقيـ معايير

 جية مف كغيرىا األبعاد ىذه في السمكؾ بيف االتساؽ التعامؿ، كمدل أنماط مف يرافقيا كما السياسي

 في أساسية عناصر يككف أف بد ال ذلؾ كؿ، أخرل جية مف أدائو كأسمكب كمفرداتو اإلعبلـ كطبيعة

 .(4)الحضارم اإلعبلـ

                                                             

ث كالدراسات، مجمة جرش لمبحك  اإلعبلـ التربكم مف منظكر إسبلمي: عبد الرؤكؼ أحمد بني عيسى،  1
 .264، ص2913سنة

 .26مالؾ بف نبي، تأمبلت، ص  2

 .265، صـ.س عبد الرؤكؼ أحمد بني عيسى،  3

 .33، ص1996، 1242مجمة أفكار، عدد  فتحي ممكاكم، الخطاب اإلسبلمي الحضارم:  4
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 كالدقة النظاـ عناصر حفظ في يسيـ مما، الحضارية المسيرة في التشريعة الضكابط تقديـ -2

 .(1)ةثابت عممية كأسس أركاف عمى اإلسبلمية الحضارة تثبيت ثـ كمف، لو المخطط كالعمؿ

 ضمانات بمثابة يعتبر، األمة كياف عف المفاسد كدرء، المصالح جمب في األكلكيات مراعاة -3

 أنيا كما المسممة فاألمة، األماف برٌ  نحك الحضارة سفينة تسيير في كقكم فعاؿ بشكؿ تسيـ حضارية

 فالعطاء، مميزاتيا أىـ مف ىذا ألف، تحمميا التي الرسالة لنشر تسعى كمعتقداتيا مبادئيا عمى تحرص

 ىكيتيا كتفقد كذكبانيا انحبلليا يبدأ عنيا تتخمى كحيف، عنيا المسممة األمة تتخمى أف يمكف ال صفة

 .(2)كتماسكيا ككحدتيا

 :اإلسالمي اإلعالـ لوسائؿ الوقائي الدور :سادسا
 مف بشكؿ تساىـ اإلسبلمي، كالتي اإلعبلـ بكسائؿ المناطة كالميمات الكظائؼ مف مجمكعة بو كيقصد

 الحماية تستدعي التي الجكانب مف جانب كؿ في سبلمتو عمى كالمحافظة المجتمع كقاية في األشكاؿ

 تحاؾ التي المغرضة كالدعايات اإلشاعات مف الكقاية كغيرىا، ككذلؾ كالعقيدة كالسياسة كالفكر كالكقاية

 مف خير فيي، الكقاية ىي اإلسبلمية التربية خصائص أىـ مف كلعؿ، (3)كمجتمعنا معتقداتنا ضد

 رسخت إذا خصكصا، بعد فيما معالجتو يصعب الفرد إلى األخبلقية األمراض تسربت إذا ألنو، العبلج

 .(4)األمراض تمؾ نفسو في

 اإلسبلمية معتقداتنا تخالؼ كتقاليد كعادات كآراء أفكار مف اإلسبلمية األمة عمى يطرح لما كمكاكبة

 إلى ينبو الذم اليقظ المراقب عمؿ يعمؿ اإلسبلمي اإلعبلـ فإف، الحسنة كتقاليدنا أعرافنا كتخالؼ

 بيا كالنأم مصالحيا كرعاية ذاتيتيا كحماية األمة كقاية عمى كيعمؿ المستكردة كالعقائد األفكار خطكرة

، اإلسبلمية بالعقيدة السمكؾ ربط أىمية إلى اإلرشاد خبلؿ ، مف(5)األعمى كالتقميد الغبية المحاكاة عف

                                                             

 .273ىاشـ بف عمي بف أحمد، أصكؿ التربية الحضارية في اإلسبلـ، ص  1

 .177صػ  176، صـ.فىاشـ بف عمي بف أحمد،  ينظر:  2

منكر نجـ، الدكر التربكم لكسائؿ اإلعبلـ اإلسبلمي كسبؿ تطكيره مف كجية نظر طمبة الجامعات الفمسطينية في   3
 .88، ص2995قطاع غزة )ماجستير( الجامعة اإلسبلمية، غزة، 

 .192مقداد يالجف، عمـ النفس التربكم في اإلسبلـ، ص  4

 .39يـ إماـ، أصكؿ اإلعبلـ اإلسبلمي، صبراىإ  5
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 أف كثيقة، ذلؾ عبلقة كأعماؿ سمكؾ مف األشخاص عف يصدر كما األفكار بيف العبلقة إف حيث

 يمكف ىذا كعمى كسبلمة اضطرابا العقيدة عمى يحكـ كسبلمتيا كباضطرابيا العقيدة مرآة ىي األفعاؿ

 ممارساتيا في الحياة مظاىر إف لؤلفكار، أك تفسير ىي إنما االجتماعية كالكقائع الممارسات إف القكؿ

 األفكار بيف االرتباط شدة األفعاؿ، مؤكدة عالـ إلى لؤلفكار طبيعية ترجمة ىي إنما المختمفة اليكمية

 .(1)كاألفعاؿ

 عمى تربيتو تنعكس ككذلؾ، اإلنساف شخصية تككيف في يؤثر عقائدية تربية اإلنساف بتربية االىتماـ إف

 كزاد كتصرفاتو سمككو عمى ذلؾ انعكس دينو بأىداؼ تمسؾ ما فإذا كسمككياتو؛ كاتجاىاتو قيمو تحديد

 مف كتحميو المكاطف كجداف تخاطب دينية إعبلمية جرعات تقديـ أىمية ىنا كتبرز ،لمجتمعو كالئو مف

، كلبمده لنفسو التقدـ مقكمات في كالمساىمة كالمشاركة اإليجابية إلى كتدفعو، الخاطئة بالمفاىيـ التأثر

 .(2)اآلخريف مع تصرفاتو في السمك إلى تدفعو كما

 

                                                             

 .435ص ػ 434سيد محمد الشنقيطي، كظيفة اإلخبار في سكرة األنعاـ، ص  1

 .42عبد المجيد شكرم، اإلعبلـ اإلسبلمي الكاقع كالتحديات كالمستقبؿ، ص  2
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 :الخاتمة

 :اآلتية النتائج استخمصت فإنني الدراسة ىذه خالل ومن

 ترسيخ في األعداء ومساندة عقديا، المسممين إضعاف في األبرز الدور الباطنية لمفرق كان -1

 لعدم الواىية المبررات إعطاء وحتى والسياسي العسكري الدعم خالل من المسممين، بالد في سمطانيم

 .االحتالل مقاومة

 بأيدي المقدس بيت سقوط سرعة في الميم العامل اإلسالمية اإلمارات بين التشرذم حالة انتك -2

 في معيم المباشر والتواطؤ الصميبيين مع والتآمر بل العدوان، صد في التوحد عدم خالل من الصميبيين،

 .امتيازاتيم عمى لمحفاظ المسممين قتال

 من الداخمية، اإلسالمية الجبية توحيد ىي لمقدس،ا بيت لتحرير الدين صالح خطوات أولى كانت -3

 .أعداءىا وساعدت األمة استنزفت التي الفاطمية الدولة عمى والقضاء اإلسالمية اإلمارات توحيد خالل

 األمة تقسيم سياسة ترسيخ من يتمكن جعمو ماكر بأسموب األقميات ورقة الغرب استخدم -4

شاعة اإلسالمية، دامة الفوضى وا   .عمييا سيطرتو حكامإ من ليتمكن المختمفة، فئاتيا بين العنف وا 

 ضرب إلى تيدف مدروسة وخطط أسس عمى تمت بل عبثية، تكن لم العربية المغة عمى الحرب -5

 المغات ىي لتصبح األجنبية والمغات العامية الميجات نشر خالل من المسممين وحدة عوامل أىم أحد

 .التعميمية مناىجيمو  حياتيم في المسممين بين المتداولة

 أيام في الفاطمي لمدور امتداد ىو الحالي، العصر في والعقائدي السياسي بشقيو اإليراني المشروع -6

 .إسالمية بمدان عدة في الحروب أشعمت التي المدمرة الطائفية روح نشر خالل من التقسيمي الدين صالح
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 دور وتعطيل والضالل، البدع أصحاب دعم خالل من عقائديا المسممين تدمير الغرب استطاع -7

بعاد العبادات في المسجد دور وحصر المجتمع، في العمماء  ومناىج الدساتير أحكام عن الشريعة فقط،وا 

 .التعميم

 عمى القائم دورىا عن الشباب فئة انحراف في الكبير الدور واإللحادية اإلباحية األفكار لنشر كان -8

 .األمة بناء

 االعتدال تصنيفات توزيع خالل من اإلسالمي العمل مكونات بين والكراىية الفرقة ببث الغرب قيام -9

 .الحكم ةسد إلى لموصول منيا ألي الفرصة إتاحة لعدم وذلك عمييا، واإلرىاب

 :يأتي كما فهي التوصيات أما

 فجوات األمة بين يبقى لئال آخر؛ نظام بأي مرتبطا ليس مستقل إسالمي اقتصاد إيجاد من بد ال -1

 عمى تشرف مشتركة اقتصادية وىيئة موحدة، وعممة مشتركة، أسواق بإيجاد ذلك ويتم وحدتيا، دون تحول

 عمى قوية اقتصادية وحدة ليا وتقيم الضارة، االقتصادية التبعية عن تستقل وبيذا المستقل، االقتصاد ذلك

 .إسالمية أسس

 وتعميق األمة، توجيو عمى قادرا يكون ثبحي صحيحا، بناء اإلعالمي البناء إعادة من بد ال -2

 ـ. وجل زـعـ  اهلل اختاره الذي بالمنيج و الحياة، ىذه في بخصوصيتيا وتذكيرىا أبنائيا، نفوس في العقيدة

 تمك وضعيا في يراعى بحيث وجامعاتيم، المسممين مدارس في المناىج صياغة إعادة من بد ال -3

 والمنيج والقيادة والغاية العقيدة بيان عمى المناىج فتشتمل مية،اإلسال الوحدة قاعدة تمثل التي األسس

 . األمة أبناء نفوس في المعاني ىذه وتعميق
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 بل فقط،  لمفكر وعاء ليست المغة إن إذ اإلسالمية؛ الشعوب بين لمتقريب العربية المغة استخدام -4

 وتقدير؛ إجالل نظرة األرض اعبق في المسممون إلييا وينظر واحد، آن في لمتفكير ومضمون وعاء ىي

 تعمميا عمى كثيرا يساعد وىذا والثقافي، الروحي وتراثيم ـ وسمم عميو اهلل صمى ـ ونبييم كتابيم لغة لكونيا

 .ونشرىا

 بتثقيف تعنى التي المرموقة، والدراسات المعمومات مراكز من عدد إلى بحاجة اإلسالمي العالم -5

 عمى الناس حث بغية وغيرىا؛ والتجارية االقتصادية إمكاناتو عن الكشفو  اإلسالمي، العالم بيموم الناس

 .نحوىا وتحركاتيم طاقاتيم توجيو

 والتكامل التعاون أوجو ينمي ما كل اكتشاف في ىام دور اإلسالمي العالم يجوبون الذين لمدعاة -6

 التوحيدية باإلمكانات نالمسممي معرفة لتتعزز ونشره؛ ذلك توثيق في ثم اإلسالمي، العالم بمدان بين

 .المتاحة

 الوحدوية، األطر بعض بمورة إلى تسعى أن اإلسالمية والمؤسسات الجماعات واجب من -7

 األمر ،وىذا وىكذا(... المسممين التجار واتحاد المسممين، المدرسين اتحاد: )مثل اإلسالمية كاالتحادات

 .المطموبة والطاقات الكفاءات لو وفرغنا أىميتو دركناأ إذا باليسير، ليس
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  القرآني الترتيب حسب الكريمة اآليات فيرس

 اآلية
 رقم

 اآلية
 رقم السورة

 الصفحة السورة

 3ص 2 البقرة 213 َواِحَدةً  ُأمَّةً  النَّاُس  َكانَ 

 آل 103 َتَفرَُّقوا َوال َجِميًعا المَّوِ  ِبَحْبلِ  َواْعَتِصُموا
 عمران

 6ص 3

 26ص َتَفرَُّقوا َوال  َجِميًعا المَّوِ  ِبَحْبلِ  َواْعَتِصُموا

 ِنْعَمتَ  َواْذُكُروا َتَفرَُّقوا َوال َجِميًعا المَّوِ  ِبَحْبلِ  َواْعَتِصُموا
 ُقُموِبُكمْ  َبْينَ  َفَألَّفَ  َأْعَداءً  ُكنُتمْ  ِإذْ  َعَمْيُكمْ  المَّوِ 

 ...."َفَأْصَبْحُتم

 318ص

 نَّْفسٍ  مِّن َخَمَقُكم الَِّذي َربَُّكمُ  اتَُّقواْ  النَّاُس  َأيَُّيا َيا
 َكِثيراً  ِرَجاالً  ِمْنُيَما َوَبثَّ  َزْوَجَيا ِمْنَيا َوَخَمقَ  َواِحَدةٍ 
 .."َوِنَساء

 النساء 1

 

 17ص 4

نْ   َأْىِموِ  مِّنْ  َحَكًما َفاْبَعثُوا َبْيِنِيَما ِشَقاقَ  ِخْفُتمْ  َواِ 
 ...." ُيِريَدا ِإن َأْىِمَيا مِّنْ  َوَحَكًما

 23ص 35

 ِإن َوالرَُّسولِ  الّموِ  ِإَلى َفُردُّوهُ  َشْيءٍ  ِفي ُتمْ َتَناَزعْ  َفِإن
 ....."ُتْؤِمُنونَ  ُكنُتمْ 

 16ص 59

 الرَُّسولَ  َوَأِطيُعواْ  الّموَ  َأِطيُعواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  َأيَُّيا َيا
 ِمنُكمْ  اأَلْمرِ  َوُأْوِلي

 8ص 59

 16ص 88 َأْرَكَسُيم َوالّموُ  ِفَئَتْينِ  اْلُمَناِفِقينَ  ِفي َلُكمْ  َفَما
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 َأوْ  ِبَصَدَقةٍ  َأَمرَ  َمنْ  ِإالَّ  نَّْجَواُىمْ  مِّن َكِثيرٍ  ِفي َخْيرَ  الَّ 
 َذِلكَ  َيْفَعلْ  َوَمن النَّاسِ  َبْينَ  ِإْصاَلحٍ  َأوْ  َمْعُروفٍ 
 .."اْبَتَغاء

 23ص 114

نِ   َفالَ  ِإْعَراضاً  َأوْ  ُنُشوزاً  َبْعِمَيا ِمن َخاَفتْ  اْمَرَأةٌ  َواِ 
ْمحُ  ُصْمحاً  َبْيَنُيَما ُيْصِمَحا َأن َعَمْيِيَما ُجَنْاحَ   َخْير َوالصُّ

 23ص 128

 َوالنَّصارى اْلَيُيودَ  َتتَِّخُذوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّيا يا
 َأْوِلياءَ 

 28ص 5 المائدة 51

 َفُمْسَتَقر   َواِحَدةٍ  َنْفسٍ  ِمنْ  َأْنَشَأُكمْ  الَِّذي َوُىوَ 
ْمَنا َقدْ  َدعٌ َوُمْسَتوْ   َيْفَقُيونَ  ِلَقْومٍ  اآلَياتِ  َفصَّ

 األنعام 98

 

6 

 

 18ص

 السُُّبلَ  َتتَِّبُعوا َوال َفاتَِّبُعوهُ  ُمْسَتِقيماً  ِصَراِطي َىَذا أنَّ  و
قَ  اُكمْ  َذِلُكمْ  َسِبيِموِ  َعنْ  ِبُكمْ  َفَتَفرَّ  َتتَُّقونَ  َلَعمَُّكمْ  ِبوِ  َوصَّ

 26ص 153

 33ص 153 َفاتَِّبُعوهُ  ُمْسَتِقيًما َراِطيصِ  َىَذا َوَأنَّ 

 األعراف 138 تجيمون قوم إنكم قال آلية ليم كما إليا لنا اجعل

 

 304ص 7

 َزْوَجَيا ِمْنَيا َوَجَعلَ  َواِحَدةٍ  َنْفسٍ  ِمنْ  َخَمَقُكمْ  الَِّذي ُىوَ 
 ِإَلْيَيا ِلَيْسُكنَ 

 18ص 189

 األنفال 1 َبْيِنُكمْ  َذاتَ  َوَأْصِمُحوا المَّوَ  َفاتَُّقوا

 

 24ص 8

 َوَتْذَىبَ  َفَتْفَشُمواْ  َتَناَزُعواْ  َوالَ  َوَرُسوَلوُ  الّموَ  َوَأِطيُعواْ 
اِبِرينَ  َمعَ  الّموَ  ِإنَّ  َواْصِبُرواْ  ِريُحُكمْ   الصَّ

 8ص 46

 25ص 46 ِريُحُكمْ  َوَتْذَىبَ  َفَتْفَشُموا َتَناَزُعوا َوال

 7،ص6ص 63 ...."ُقُموِبِيمْ  َبْينَ  وَألَّفَ  
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 ِمنْ  َوالَيِتِيمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َما ُيَياِجُروا َوَلمْ  آَمُنوا َوالَِّذينَ 
 ُيَياِجُروا َحتَّى   َشْيءٍ 

 11ص 72

 التوبة 71 َبْعضٍ  َأْوِلَياءُ  َبْعُضُيمْ  َواْلُمْؤِمَناتُ  َواْلُمْؤِمُنونَ 

 

 9ص 9

 َيْأُمُرونَ  َبْعضٍ  َأْوِلَياء ْعُضُيمْ بَ  َواْلُمْؤِمَناتُ  َواْلُمْؤِمُنونَ 
 ...."اْلُمنَكرِ  َعنِ  َوَيْنَيْونَ  ِباْلَمْعُروفِ 

 22ص 71

 21ص 103 ِبَيا َوُتَزكِّيِيم ُتَطيُِّرُىمْ  َصَدَقةً  َأْمَواِلِيمْ  ِمنْ  ُخذْ 

 ُىوَ  َكَمنْ  اْلَحقُّ  رَّبِّكَ  ِمن ِإَلْيكَ  أُنِزلَ  َأنََّما َيْعَممُ  َأَفَمن
 ....."اأَلْلَبابِ  ُأوُلو َيَتَذكَّرُ  ِإنََّما َمى  َأعْ 

 22ص 13 الرعد 19-21

 َكَشَجَرةٍ  َطيَِّبةً  َكِمَمةً  َمَثاًل  المَّوُ  َضَربَ  َكْيفَ  َترَ  َأَلمْ 
 ُأُكَمَيا ُتْؤِتي*السََّماءِ  ِفي َوَفْرُعَيا ثَاِبتٌ  َأْصُمَيا َطيَِّبةٍ 
 ....."َربَِّيا ِبِإْذنِ  ِحينٍ  ُكلَّ 

 350ص 14 إبراهيم 24-27

 النحل 43 َتْعَمُمونَ  الَ  ُكنُتمْ  ِإن الذِّْكرِ  َأْىلَ  َفاْسَأُلواْ 

 

 322ص 16

ةً  َكانَ  ِإْبَراِىيمَ  ِإنَّ   4ص 120 ُأمَّ

ورِ  َقْولَ  َواْجَتِنُبوا اأْلَْوثَانِ  ِمنَ  الرِّْجَس  َفاْجَتِنُبوا  351ص 22 الحج 31-30 ..الزُّ

 ُيَسبِّحُ  اْسُموُ  ِفيَيا َوُيْذَكرَ  ُتْرَفعَ  َأن وُ المَّ  َأِذنَ  ُبُيوتٍ  ِفي

 ..."ِتَجاَرةٌ  ُتْمِييِيمْ  ال ِرَجالٌ *َواآلَصالِ  ِباْلُغُدوِّ  ِفيَيا َلوُ 

 19ص 24 النور 36-38

 332ص 33 األحزاب 33  "َوَرُسوُلوُ  المَّوُ  َقَضى ِإَذا ُمْؤِمَنةٍ  َوال ِلُمْؤِمنٍ  َكانَ  َوَما

ةٍ  َعَمى   آَباَءَنا َوَجْدَنا اِإنَّ  َقاُلوا َبلْ  نَّا ُأمَّ  آثَارِِىم َعَمى   َواِ 
ْيَتُدونَ   مُّ

 31،ص4ص 43 الزخرف 22
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نْ   َبْيَنُيَما َفَأْصِمُحوا اْقَتَتُموا اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  َطاِئَفَتانِ  َواِ 
 ...."اأُلْخَرى َعَمى ِإْحَداُىَما َبَغتْ  َفِإنْ 

 الحجرات 9

 

 24ص 49

 9ص 10 أَخَوْيُكم َبْينَ  فأْصِمُحوا إْخَوةٌ  ِمُنونَ الُمؤ  إنَّما

 25ص 10 ..."َأَخَوْيُكمْ  َبْينَ  َفَأْصِمُحوا ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمُنونَ  ِإنََّما

 َوَجَعْمَناُكمْ  َوأُْنَثى َذَكرٍ  ِمنْ  َخَمْقَناُكمْ  ِإنَّا النَّاُس  َأيَُّيا َيا

 المَّوِ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإنَّ  ِلَتَعاَرُفوا َوَقَباِئلَ  ُشُعوًبا

 ...."َأْتَقاُكمْ 

 21،ص 18ص 13

 274،ص28ص

 َمنْ  ُيِحبُّونَ  َقْبِمِيمْ  ِمنْ  َواإِليَمانَ  الدَّارَ  َتَبوَُّءوا َوالَِّذينَ 

ا َحاَجةً  ُصُدورِِىمْ  ِفي َيِجُدونَ  َوال ِإَلْيِيمْ  َىاَجرَ   ...."ِممَّ

 9ص 59 الحشر 9

نَّكَ   272ص 68 القلم 4 َعِظيمٍ  ُخُمقٍ  َلَعمى َواِ 
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 األبجدي الترتيب حسب النبوية األحاديث فهرس

 الصفحة الحديث طرف

 32 ...." ظممات الظمم فإن الظمم اتقوا 1

 28 ...." غريبا بدأ اإلسالم إن 2

 8 ......"ثالثا لكم يرضى تعالى اهلل إن 3

 29 ..." الناس يتحدث ال دعه 4

 271 ..." اهلل سبيل في كالمجاهد األرممة عمى الساعي 5

 25 ....." تختمفوا وال محسن كالكما 6

 271 ...." تناجشوا وال تحاسدوا ال 7

 30 ....."قبمكم كان من سنن لتتبعن 8

 303 ...." والذي قمتم السنن إنها أكبر اهلل 9

 5 ..."الوحدة في ما الناس يعمم لو 10

 311 ...." سمطان لذي ينصح أن أراد من 11

 30 ...." عمية راية تحت قتل من 12

 21 ...."يشد كالبنيان لممؤمن المؤمن 13
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 13 ...."دماؤهم تتكافأ المؤمنون 14

 12 ....." اشتكى إذا واحد كرجل المؤمنون 15

 26 ...." العمل وينقص الزمان يتقارب 16

 26 ....." تعسرا وال يسرا 17

 

 



 فهرس األعالم

376 

ملعلا الصفحة      الرقم 
 3 أبو األعمى المودودي 371
 2 أحمد بن بويه 19
 1 أرسالن البساسيري 54
 5 ألب رسالن 52
 4 أمين الحسيني 219
 6 بهاء اهلل 371
 7 جورج سوردون 311
 8 الحاكم بأمر اهلل 366
 9 الحسن بن محمد الصباح 14
 31 راغب النشاشيبي 218
 33 صالح الدين األيوبي 75
 32 عبادة بن الصامت 35
 31 عبد العزيز بن الباز 381
 35 عبد اهلل بن أبي جمرة 32
 34 عماد الدين زنكي 72
 36 قاسم امين 214
 37 كاظم الرشتي 371
 38 كرومر 386
 39 كمال الحسيني 235
 21 ليوتي 315
 23 محمد أبو زهرة 5

 22 محمد بن نصير 361
 21 مصطفى كمال أتاتورك 94
 25 موسى كاظم 218
 24 ميرزا غالم أحمد 371
 26 نابميون بونابرت 81

 



لمذاهب والفرقافهرس   

377 

 الرقم  الصفحة    
 3 األحمدية 371
 2 البابية 371
 1 البهائية  371
 5 التصوف السني  45
 4 الحنبلية  45
 1 الدروز 311
 7 الدونمة 45
 5 الشافعية   47
 4 المالمية   42
 31 النصيرية  311

 



معاهداتلافهرس   

378 

 الرقم  الصفحة    
 3 سيفر 301
 1 الحماية  311
 1 الرباط 132

 



اإلتفاقيات فهرس  

379 

 الرقم  الصفحة    
 1 أفران 212
 2 تممسان 212
 3 الجزائر 212
بيكو -سايكس  101  4 

 



الدول واإلماراتفهرس   

380 

 الرقم  الصفحة    
 1 بني األسد 44
 2 بني عقيل 44
 3 البويهية 33
 4 السلجوقية 45
 5 العثمانية 32
 6 الفاطمية  47
 7 المرادسية 42

 



المؤتمرات فهرس  

381 

 الرقم  الصفحة    
 3 سان ريمو 301
 2 كامبل 303
 1 لوزان 301
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 فهرس المصادر والمراجع: 

 برواية حفص عن عاصم القرآن الكريم

 :السعكدية ،2ط داكد، أبي سنف شرح المعبكد عكف( ق1329ت) العظيـ الحؽ شمس محمد آبادم، .1

  .جزء 14 ،1968 السمفية، المكتبة

  .كاحد د، مجم2001القكمي لمدراسات ، ز، غزة: المرك1ط الشعبية، الثكرةخميؿ،  حسكنة، ابراىيـ .2

، دار الفجر لمنشر كالتكزيع، مجمد 1ط إسرائيؿ، كنياية العراؽ غزك إرىاصاتأحمد،  عطية، إبراىيـ .3

  .كاحد

 د، مجم1965المغرب شركة الطبع كالنشر ، في الفرنسية لمحماية البربرية السياسة، كريدية، إبراىيـ .4

  .كاحد

 العممية، الكتب دار :لبناف ،1ط التاريخ، في الكامؿ( ػى630ت)محمد بف محمد بف عمي األثير، ابف .5

  .مجمد 1987،11

 دار :لبناف ،1ط منصكر، خميؿ تحقيؽ الحمب، زبدة( ػى660ت)ىبة بف أحمد بف عمر العديـ، ابف .6

  .كاحد مجمد ،1996 العممية، الكتب

 القادر عبد تحقيؽ الذىب، شذرات( ػى1089ت)محمد بف أحمد بف الحي عبد الحنبمي، العماد ابف .7

  .مجمدات ،عشرة1986 كثير، ابف دار ،1ط األرناؤكط،

 ،2ط البخارم، صحيح شرح (ػى449ت)الممؾ عبد بف خمؼ بف عمي الحسف أبك، بطاؿ ابف .8

 .أجزاء عشرة ،2003 الرشد، مكتبة: السعكدية
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 كزارة الثقافة، مصر: الزاىرة، النجكـ (ػى874)ت جماؿ الديف أبك المحاسف بردم، تغرم ابف .9

  مجمد. 1963،16

 أبي بف اهلل عبد بف السالـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي تيمية، يـ ابفت ابف .10

 السعكدية: مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، الفتاكل، مجمكع(، ػى728ت) القاسـ

 .مجمد 1995،35

 القاسـ أبي بف اهلل عبد بف السالـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي تيمية، ابف .11

 بف محمد اإلماـ جامعة :السعكدية ،2ط سالـ، رشاد محمد تحقيؽ العقؿ، تعارض درء(، ػى728ت)

 .مجمد 1991،11اإلسالمية، سعكد

 القاسـ أبي بف اهلل عبد بف السالـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف قيت تيمية، ابف .12

 بف محمد جامعة :السعكدية ،1ط القدرية، الشيعة الـك نقض في النبكية السنة منياج( ػى728ت)

  .مجمدات تسعة ،ػى1406 سعكد،

 القاسـ أبي بف اهلل عبد بف السالـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي تيمية، ابف .13

 .ستة أجزاء ،1987 دار الكتب العممية، لبناف: ،1ط الكبرل، الفتاكل( ػى728ت)

 في  المستقيـ الصراط اقتضاء( ػى728ت) السالـ عبد بف أحمد العباس أبي ديفال تقي تيمية، ابف .14
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  .كاحد مجمد ،1996، الجيؿ دار بيركت، ،14ط السياسي، إلسالـا تاريخ، إبراىيـ حسف حسف، .115
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  .مجمد كاحد
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 لمعمكـ العربية المجمة: شارلتكف لسكاليف الثالث العالـ في ميةكالتن المرأة كتاب عرض، يحيى ،حداد .11

  ،8العدد اإلنسانية،
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 كدراسات بحكث مركز مجمة: كالمجتمع الفرد أمف تحقيؽ في كدكره المسجد، حسف عفاؼ ،حسيني .12

  26 العدد المنكرة، المدينة

  5 العدد جد،المس رسالة مجمة: المسجدم الخطاب لترقية المسانية اآلليات، محمد ،خايف .13

  111 العدد الدكلية، السياسية مجمة :العسكرية لمنزاعات العسكرم البعد، مراد ،دسكقي .14

 مجمة: عشر التاسع القرف خالؿ العربي الخميج في الكبرل القكل نشاط، نكرم إسماعيؿ ،ربيعي .15

 1994صيؼ  ،26 العدد الكثيقة،

 كالبحكث، لمدراسات ثقافتنا مجمة :اإلسالمي العالـ في التعميـ مناىج، مصطفى قطب ،سانك .16

  26العدد

 شؤكف مجمة: بالمنطقة الجارية بالتطكرات كعالقاتيا العربية السياسات حسابات، رفعت ،سعيد .17

  132 العدد عربية،

 العدد مجمة المساف العربي، كاقع المغة العربية في الكطف العربي كآفاؽ التغيير:، سيد، محمكد .18

2011،66 

 ،180 العدد فمسطينية، شؤكف مجمة: البريطاني االنتداب عيد في الفمسطينية المجنة، سميح ،شبيب .19

 1988 سنة

 عماف، ،111دار الكرمؿ،ع دار صامد، :فمسطيف في الصييكني االستيطاف جذكر، أسمياف ،شريـ .20

1988  

 24/9/1924 ،346 العدد القدس، الشرؽ، مرآة صحيفة .21
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 1927 الثاني كانكف 2 ،490 العدد القدس، الشرؽ، مرآة صحيفة .22

 1927 حزيراف 16 ،511 العدد القدس، الشرؽ، مرآة صحيفة .23

 كاحد مجمد ،1987الرسالة، مؤسسة الحجرات، سكرة في نظرات محمكد، محمد صكاؼ، .24

 )  2009)سنة  2أحمد، أزمة المغة العربية في التعميـ :مجمة الحياة الفكرية، العدد  ضبيب، .25

 كالعالقات السياسية المستجدات في العالـ إلى اإليراني ـالنظا رسالة، السعيد محمد ،المؤمف عبد .26

 9مركز الدراسات الشرقية لجامعة القاىرة ،العدد  يرانية،إسمسمة قضايا  :الدكلية

 العدد الدكلية، السياسة مجمة: كالدكلية اإلقميمية البيئتيف كتأثير العراؽ أكراد، كليد ،الناصر عبد .27

127،1997   

 :المعكلمة العربية الثكرات في المركزية النزعة: الخالقة الفكضى مىع الحرب، فتحي ،عفيفي .28

   2011، 390،العدد34السنة  المستقبؿ العربي،

العدد صفر، السنة األكلى،  ،مجمة رسالة المسجد :كظيفتو يسترد المسجد، اهلل بكعالـ ،اهلل غالـ .29

 ـ 2003جمادل األكلى 

 6لعدد ،:مجمة دراسات الككفة1919عاـ األلمانية كريةلإلمبراط الصمح مؤتمر مقررات، باح ،فتالكم .30

،2007 

 المستقبؿ مجمة: 2003 العراؽ عمى الحرب كتغطية العربية الفضائيات كآخركف،  يصؿف ،قاسـ .31

  ػ 2003 سنة ،295 العدد العربي،

 1994 اكتكبر ،11،12 العدد عربية، دراسات: العربي المشرؽ في األقميات جيكبكلتيكا، جكرج ،قـر .32
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 ،14،1930 العدد المصرية، المنار مجمة: البربر شأف في فرنسا كتاب مقترحات التحرير، قسـ .33

3/247   

 الدكلي، لمقانكف المصرية المجمة: العربي الخميج لكاليات الدكلية العالقات، محمكد، كامؿ .34

14/1958،62 

 العدد لكحدة،ا مجمة :العربي لمكطف االستعمارية التجزئة تاريخ مف صفحات، كجيو ،ككثراني .35

29/30 

 العدد عربية، شؤكف مجمة: العربية المنطقة تجاه االستراتيجي إيراف مشركع في قراءة، مصطفى ،لباد .36

129 

 ىػ 1404 لعاـ شكاؿ شير ،77 العدد اإلصالح، مجمة .37

 1736 العدد جميكرية مصر العربية،، الخير صباح مجمة .38

مركز دراسات الكحدة  المستقبؿ العربي، :الكطنية لمحركة االجتماعية الككابح، عمي ،محافظة .39

  24،2011العدد  العربية،

 السياسة مجمة: العراؽ كردستاف لمنطقة التشريعي المجمس انتخابات أبعاد، عمي محمد ،مداح .40

 99،1990 العدد الدكلية،

  1996 ،1242 عدد أفكار، مجمة: الحضارم اإلسالمي الخطاب، فتحي ،ممكاكم .41

  89 العدد الدكلية، السياسة مجمة: العربي المغرب في حدكدال مشكالت، أحمد ،ميابة .42
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 أكؿ مجمة: 1962ػ1830 الجزائر في الفرنسي االستعمار جرائـ كالنشر، لالتصاؿ الكطنية المؤسسة .43

 .نكفمبر

 ،135 العدد الدكلية، السياسية مجمة :كردستاف في كالحزبية السياسية الحياة، منذر ،مكصمي .44

1999   

 شؤكف مجمة: اإلسرائيمي العربي كالصراع اإليرانية العراقية الحرب بيف فاعالتحسف، الت ،نافعة .45

  168169 العدد فمسطينية،

  1974 آب ،36 العدد فمسطينية، شؤكف مجمة: الحسيني أميف محمد الحاج، عجاج ،نكيض .46

لى لماذا: العربية الحدكد خمدكف، تككيف ،نكييض .47  ،187 العدد العربي، المستقبؿ مجمة: أيف كا 

1995   

   12،1993:دكرية دعكة الحؽ ،العدد النبكة مدرسة في التدريس، محمد سراج ،كزاف .48
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 الرسائل الجامعية
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 القدس،[ ماجستير رسالة] كالتطبيؽ، النظرية بيف اإلسالمية األمة كحدة، محمد محمكد كليد ،تميمي .7
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 (منشكرة غير) ،1997 األردنية،
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 جامعة الجزائر، ،(ماجستير)1988ػ1963 المغربية الجزائرية العالقات في النزاع، بكزرب ،رياض .10

  2007 قسنطينة، منتكرم

 رسالة) العربية المنطقة في الديمقراطية التحكالت في األمريكية السياسة دكر، أحمد ،سميـ .11

    2013 األكسط، الشرؽ جامعة ،(ماجستير
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 الجزائر، ،(ماجستير) 1962 منذ اإلقميمية الجزائر كدبمكماسية لسياسة األمني البعد، أحمد ،عايب .12

  1993 الجزائر، جامعة

يراف تركيا مف لكؿ اإلقميمية يةاإلستراتيج، طايؿ ،عدكاف .13  جامعة ،(ماجستير) األكسط الشرؽ نحك كا 

  2013 األردف، األكسط، الشرؽ

 األردف، ،(ماجستير()نمكذجا العراؽ أكراد) القكمية الدكلة استقرار في كأثرىا األقميات، فايز ،عساؼ .14

  2010 األكسط، الشرؽ جامعة

 )ماجستير(السعكدية:اإلسالمية األمة كياف في ثرىماكأ كالتبعية التقميد، الكريـ عبد ناصر ،عقؿ .15

  ق1393جامعة محمد بف سعكد ،

 جامعة الجزائر، ،(ماجستير) العراؽ في األمريكي التدخؿ ظؿ في اإلنساف حقكؽ، سعيد ،كحاؿ .16

 .2008 سنة قسنطينة، منتكرم

 جامعةال العراؽ، ،(ماجستير) المغربي االستقالؿ لحزب السياسي الفكر، محمكد ،كركرم .17

  1989  المستنصرية،

  1974،األمريكية الجامعة :بيركت( ماجستير رسالة) القادرية نشأة، عرساف ماجد ،كيالني .18

 -1930 المغربية الكطنية الحركة في كأثرىا البربر تجاه فرنسا سياسة، احمد صالح لقماف ،لقماف .19

  1987 بغداد، جامعة العراؽ، ،(ماجستير) 1936

 جامعة األردف،( ماجستير) المستقمة، الشخصية تككيف في اإلسالمية تربيةال أثر، أيكب،مثقاؿ  .20

  ،2001 اليرمكؾ،
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 خيضر محمد جامعة ،(ماجستير) الجماعية كاإلبادة الجزائر في فرنسا جرائـ، عشكر ،مرزاقة .21

  2013  ،(بسكرة)

 امعةالج غزة،( ماجستير) فمسطيف في البريطانية الصييكنية العالقات، أكـر عمي ،مياني .22

   2010  اإلسالمية،

 اليرمكؾ، جامعة األردف،(المجتمع) كالمجتمع الفرد عمى التربكية كآثاره الرفؽ، حسني محمد ،مكسى .23

2002  

 الجامعات طمبة نظر كجية مف تطكيره كسبؿ اإلسالمي اإلعالـ لكسائؿ التربكم الدكر، منكر ،نجـ .24

  2005 غزة، ة،اإلسالمي الجامعة( ماجستير) غزة قطاع في الفمسطينية

 الجزائر، ،(ماجستير) الباردة الحرب بعد ما فترة في المغربية الجزائرية العالقات، عتيقة ،نصيب .25

     .2011 بسكرة، خيضر محمد جامعة

 القرل، أـ جامعة السعكدية،(ماجستير) آمنكا لمذيف النداء آيات في تربكية مبادئ مأمكف نعماف، .26

1998،  

 لمجزائر كالغربية الشرقية الحدكد حالة: العربي المغرب في الحدكد مشكمة تطكر، فاطمة ،كزاف .27

  1998 الجزائر، جامعة الجزائر، ،(ماجستير)

 النسخة نيكزكيؾ مجمة مضمكف تحميؿ األمريكي لالحتالؿ اإلعالمية المعالجة، فؤاد استبرؽ ،كىيب .28

 2009 العميا، لدراسات األكسط الشرؽ جامعة األردف،( ماجستير) العربية
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 المؤتمرات والندوات

 في المرتكبة الجرائـ عمى الفرنسييف العسكرييف لمقادة الفردية الجنائية المسؤكلية، كردة، اهلل بكعبد بفا .1

 .(ممتقى)2011 نكفمبر 17 ،16 الجزائر،

 نكفمبر مف17 ،16( 1847ػ1830)بالجزائر الفرنسي االستعمار جرائـ، القادر عبد ،سمماني .2

 (ممتقى) 2011

مؤتمر األمريكي، العقؿ في لممسمميف النمطية الصكر جذكر، المختار بف محمد ،طيشنقي .3

  2016أبريؿ 28اإلسالمكفكبيا في 

 غزة ،(كآماؿ كاقع العمماء..الثاني العممي مؤتمر) ،2011 بالحكاـ، العمماء عالقة، محمكد ،شكبكي .4
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 لمعمماء األكؿ لمممتقى مقدـ بحث: النبكية السنة في اإلسالمية األمة كحدة، عمر أحمد ،ىاشـ .7

 .2006في مكة المكرمة في عاـ  المسمميف
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 رقم الصفحة محتويات الرسالة
  إجازة الرسالة

  اإلىداء
 أ  اإلقرار
 ب  الشكر

 ج الممخص بالمغة العربية
 ه الممخص بالمغة اإلنجميزية

 ح المقدمة
  اإلسالمية الوحدة: األول الفصل
  اإلسالمية الوحدة تكوين: األول المبحث
   و المصطمحات ذات الصمة الوحدة تعريف :األول المطمب
 اإلسالمية الوحدة مظاىر: الثاني المطمب
  نشوئيا وعوامل الفرقة مخاطر:  الثاني المبحث
        منيا والتحذير اإلسالمية األمة عمى الفرقة مخاطر: األول المطمب
       الفرقة نشوء عوامل :الثاني المطمب
  والتحرير اإلعداد بين  صليبيا المحتلة المقدس بيت :الثاني الفصل
                                  المقدس بيت سقوط سبقت التي األوضاع :األول المبحث
            االوضاع العقائدية :ولألا المطمب
                          االوضاع السياسية: الثاني المطمب
                         الغزو قبل واالقتصادية الفكرية الحياة :لثالثا المطمب
                               المسممين لبالد الصميبي الغزو :الثاني المبحث
                         الدوافع :األول المطمب
                            وانطالقو إعداده المقدس بيت تحرير :الثالث المبحث
          واأليوبي زنكي آل دولتي في لمتحرير اإلعداد مظاىر :ولألا المطمب
                               المقدس بيت لتحرير االنطالق :الثاني المطمب
 : وأسبابها المعاصر واقعها في اإلسالمية األمة فرقة :الثالث الفصل
                                               الفرقة نتائج: األول المبحث
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                          الشام وبالد مصر عمى نابميون حممة :األول المطمب
 عمييا والقضاء العثمانية الخالفة إسقاط :الثاني المطمب
 اإلسالمية البالد تقسيم مؤتمرات :الثالث المطمب
                  لصياينة ودعمو لفمسطين البريطاني االحتالل: الرابع المطمب
                                   لمجزائر الفرنسي االحتالل: الخامس المطمب
                                        واألقميات االستعمار: السادس المطمب
                                      واليرسك البوسنة مأساة :السابع المطمب
           2003 عام العراق غزو: الثامن المطمب
                                                    األمة فرقة أسباب :الثاني المبحث
                           الباطنية الفرق :األول المطمب
 الدينية األمية :الثاني المطمب
       الحالي العصر في الضاد لغة واقع :الثالث المطمب
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