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اإلهـــداء
إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــ روح والــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىرة
إلـــــــــــــــــــ أرواح إخـــــــــــــــــــوتي وأخـــــــــــــــــــواتي وأبنـــــــــــــــــــا يم
إلـــــــ أحـــــــق النـــــــاس بحســـــــن صـــــــحبتي أمـــــــي الحنـــــــون
إلـــــــــــــــ والـــــــــــــــدتي الحنـــــــــــــــون ...والـــــــــــــــدة زوجـــــــــــــــي
إلــــــ زوجــــــي العزيــــــز وشــــــريك دربــــــي وينبــــــوع طمــــــوحي

والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف بجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانبي

إلـــ إخـــوت األعـــ از وأبنـــا يم وزوجـــاتيم ســـندي وعزوتـــي

لهم جميعا أهدي هذا البحث
الباحثة
سييمة عبد الجواد جودة

ج

شكر وتقدير
الحمد هلل الذم أنعـ كتفضؿ عمي كأعانني عمى كتابة هذا البحػث نكاناػاز حمػدان كثيػ انر يميػؽ
بابللػػ ػػم كعظػػ ػػيـ ػ ػ ػػمطانم ,كصػ ػ ػػمى اهلل ك ػ ػ ػػمـ عمػػ ػػى عب ػ ػػد المص ػ ػػطفى كر ػ ػػكلم الماتبػػ ػػى كبعػ ػ ػػد:
ش َن ْررُ ٌْ ألَ ِزَ ٝدَّّ ُن ٌْ
اعترافان ألهؿ الفضؿ بفضمهـ كانطبلقان مف قكلم تعالى :ىَئِِْ َ

ك مف قكؿ ر كؿ اهلل (:ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس) .

(ُ)

(ِ)

أرل مف كاابي أف أقدـ خالص شكرم كتقديرم كامتنػاني لكػؿ مػف كػاف عكنػان لػي فػي إناػاز

هذا البحث نكاتمامم عمى هذ الصكرة التي أراك أف تككف مرضية هلل عز كاؿ .

كأخػػص بالشػػكر كزيػػر األكقػػاؼ األ ػػتاذ الػػدكتكر صػػالس ح ػيف الرقػػب المشػػرؼ عمػػى هػػذ
الر الة ,لما قاـ بم مف قراءة كمتابعة كتكايم رغـ ضيؽ كقتم ككثرة أشػاالم كلمػا ات ػـ بػم مػف ػعة
الصدر كاألفؽ؛ كالصبر عمى القراءة نكابداء تكايهاتػم ال ػديدة لػي كمبلحظاتػم القيمػة حتػى خػرج هػذا
البحث إلى النكر كأ قدـ الشكر لفضيمة أ اتذتي في لانة المناقشة .
فضيمة الدكتكر /ن يـ بف شحدة يا يف

حفظم اهلل .

فضيمة الدكتكر /عد بف عبد اهلل عاشكر

حفظم اهلل .

لتفضػػمهـ مشػػككريف بقبػػكؿ مناقشػػة بحثػػي كأشػػكرهـ عمػػى مػػا ػػيقدمانم لمر ػػالة مػػف تكايهػػات

ػػديدة مػػا ي ػػهـ فػػي إث ػراء هػػذ الد ار ػػة كيزيػػدها أهميػػة ,كمػػا أتقػػدـ بعظػػيـ الشػػكر لكػػؿ مػػف ػػاندني

ككقػػؼ باػػانبي أثنػػاء إعػػداد بحثػػي ,كأخػػص بالشػػكر زكاػػي العزيػػز لمػػا بذلػػم لػػى مػػف م ػػاند كدعػػـ
كتشػػايم م ػػتمر ,كال أن ػػي أخػي الحبيػػب أبػػكعمرك إذ عمػػؿ ااهػػدان عمػػى تػػكفير المصػػادر األ ا ػػية

لمبحث.

كم ػػا أتق ػػدـ بالش ػػكر إل ػػى ال ػػدكتكر يحي ػػي ال ػػداني ال ػػذم ػ ػاعدني ف ػػي إع ػػداد خط ػػة البح ػػث,

كالػػدكتكر أحمػػد العمصػػي الػػذم لػػـ يبخػػؿ فػػي مشػػكرة أك ا تف ػػار أك م ػػاعدة ,فاػزاهـ اهلل عنػػي خيػػر

الازاء ,كالشكر مكصكؿ إلى الدكتكر خميؿ حماد مدير عاـ اإلشراؼ كالتأهيؿ التربكم عمى مرااعتم
الماكية لهذ الد ار ة.

ُ-
ِ-

كرة إبراهيـ :آية ٕ .

ػػنف أب ػي داككد :رقػػـُُْٖ :كتػػاب األ دب ,بػػاب فػػي شػػكر المعػػركؼ ِْٓٓ/

ػػنف الترمػػذم :رقػػـُْٓٗ

كتاب البر كالصمة باب ما ااء في الشكر لمف أح ف إليؾْ ّّٗ/كقاؿ الترمذم حديث ح ف صحيس.
د

كما أتقدـ بالشكر لماامعػة اإل ػبلمية باػزة هػذا الصػرح العمػبلؽ كراعيػة العممػاء التػي هيػأت

لػػي شػػرؼ االنت ػػاب إليهػػا ,كأخػػص بالػػذكر كميػػة أصػػكؿ الػػديف ممثمػػة فػػي ق ػػـ العقيػػدة كالػػذم كػػاف
لمقائميف عميم فضؿ نااح هذا الق ـ كا تم ارريتم.
كال ي ػػعني أيض ػان إال أف أتكاػػم بالشػػكر الازيػػؿ إلػػى مكتبػػة الاامعػػة اإل ػػبلمية با ػزة ,كلكػػؿ

أيمػا م ػاعدة فػي إثػراء هػذا البحػػث نكاتمامػم ,فمهػـ مػف اهلل الثػكاب
مكتبػة كػاف لهػػا دكر فػي م ػػاعدتي ٌ
الازيؿ كمني ازيؿ الشكر كالعرفاف.
الباحثة
سييمة عبد الجواد جودة

ه

المقــدمة
إف الحمد هلل نحمد كن ػتعينم كن ػتافر كنعػكذ بػاهلل مػف شػركر أنف ػنا ك ػيئات أعمالنػا مػف

يهػػد اهلل فػػبل مضػػؿ لػػم كمػػف يضػػمؿ فػػبل هػػادم لػػم كأشػػهد أف ال إلػػم إال اهلل كحػػد ال شػريؾ لػػم كأف

محمدان عبد كر كلم.

يتردد كثي انر في اآلكنة األخيرة كممة الميبرالية كالميبراليكف ,كيقاؿ فػبلف ذك اتاػا ليب ارلػي حػر ,أك مػف
الميبرالييف الادد ,كنظ انر لخطكرة هذا الفكر الهداـ القادـ مف الارب الكافر ,كتبني بعػض أبنػاء امػدتنا
لػػم كمػػا يمقػػا مػػف الػػدعـ البلمحػػدكد بكػػؿ أشػػكالم مػػف الاػػرب ,كالػػذم البػػد لطمبػة العمػػـ مػػف أف يطمعػكا

عمى أفكار  ,كيتبينكا الحكـ الشرعي فيم كما هي الردكد عميم؟ ككيؼ كما هي ال بؿ لمحاربتم؟ كلعمم
مػػف المعمػػكـ أف ه ػؤالء الميب ػرالييف يتحكمػػكف اآلف بكثيػػر مػػف ك ػػائؿ اإلعػػبلـ مػػف صػػحؼ كماػػبلت
كقنكات فضائية ,كهـ تااكزكا العممانييف كالقكمييف كالبعثييف كاالشتراكييف في محاربة اإل بلـ ,حيث

إف بعضهـ تااكز الشيكعييف في تاريحم لئل بلـ ,كلؤل ؼ كادت الميبرالية آذانان صاغية في عقكؿ
كقمػػكب بعػػض أبنػػاء الم ػػمميف قميمػػي العمػػـ ,كضػػعيفي اإليمػػاف ,قاصػػرم العقػػكؿ مػػف الػػذيف انبهػػركا

بػػالارب كتقاليػػد كغشػػيت بصػػائرهـ ,لػػذا فاننػػا ن ػػتطيم أف نقػػكؿ إف هػػذا غػػزك فكػػرم ,زيػػف لمشػػباب

االن بلخ مف حضف اإل بلـ كزيف لهـ االنفبلت مف األخبلؽ كالػديف ,كمػا هػذا كمػم إال ب ػبب تػأثر

الشػػباب ب ػ اليهػػكد كالنصػػارل كالمبلحػػدة ,حتػػى أصػػبحكا يمثمػػكف فكػ انر مشػػكهان داخػػؿ األمػػة الهػػدؼ منػػم
إبع ػػاد األم ػػة ع ػػف عقي ػػدتها كربطه ػػا بفك ػػر بعي ػػد ع ػػف مػ ػنهج اهلل ك ػػنة نبي ػػم  ,إال أف ه ػػذ األفك ػػار
كالمػػذاهب كالميبراليػػة كالمارك ػػية كالعممانيػػة الدخيمػػة عمػػى ديننػػا ػػكؼ تػػتحطـ عنػػدما تصػػطدـ مػػم

صخرة العقيدة الصمبة كالقكية ,كأف اهلل عز كاؿ قػد حبانػا ب ػ القػرآف الكػريـ كال ػنة النبكيػة باعتبارهمػا

الحصف الكحيد لهذ األمة ,كألف الميبرالية مبدؤها العاـ هك :دعكا الناس ك يؿ إلم لنف م كمعبكد لهػكا ,
فهـ أحرار في كؿ شئ فػي حيػاتهـ يعيشػكف كمػا يشػتهكف كيشػاءكف ,كلػف يحا ػبهـ ربهػـ عمػى شػيء

فػػي الػػدنيا ,كلػػيس بعػػد المػػكت شػػيء ,ال ح ػػاب كال ث ػكاب كال عقػػاب كألف هػػذا كمػػم يقػػدح فػػي صػػمب
العقيدة كاف مف الكااب عمى العمماء الكشؼ عف الكام الحقيقي لهؤالء المنحرفيف عقديان كأخبلقيان.

مف هنا كانت هذ الر الة المكازة ( الميبراليكف في العالـ اإل بلمي كمكقفهـ مػف اإل ػبلـ )

لعمها تيؤتي ثمارها في تبصير الم مميف بحقيقة هذ الدعكة كمصادرها كخطرها عمى ديننا كآثارها
المميتػػة حتػػى ن ػػارع فػػي التحصػػف منهػػا كمقاكمتهػػا كفضػػس يدعاتهػػا كالقضػػاء عميهػػا -بػػاذف اهلل-
حتى نعكد إلى ديننا كتعكد لنا العزة كما كانت كهلل العزة كلر كلم كلممؤمنيف.
ن أؿ اهلل مف فضمم التكفيؽ كاإلرشاد كال داد .

و

أىمية الموضوع وأسباب اختياره
تبرز أهمية هذ الد ار ة مف خبلؿ ما يمي:
ُ -تفشػي النشػػاط الميب ارلػػي داخػؿ الماتمعػػات اإل ػػبلمية ,كبخاصػة لػػدل الشػػباب دكف معػرفتهـ
بمخاطر عمى العقيدة اإل بلمية.

ِ -تطكر الفكر الميبرالي ,كظركؼ نشأة التيار الميبرالي في الكطف العربي.
ّ -الامكض الكبير الذم يحيط بالمصطمس .
ْ -ألف الميبرالية دعكة إلى اإللحاد كاالنحبلؿ مف كؿ ما هك أخبلقي .
ٓ -بياف حقيقة الميبرالييف كدكرهـ في م خ هكية الماتمم ,كاالنفبلت عمى الذات ,كتمميم الفكػر
الاربي كا تن اخم بدكف كعي ,كتبصير الشباب الم مـ بأخطار أفكار الميبرالييف .

ٔ -بياف مكقؼ اإل بلـ مف الميبرالية مف خبلؿ الحكـ عميها.

منيج البحث:
اتبع ػػت الباحث ػػة ف ػػي ه ػػذا البح ػػث الم ػػنهج التحميم ػػي النق ػػدم كذل ػػؾ بػ ػذكر مػ ػكاقفهـ كاتباعه ػػا

بالمناقشة كالنقد .
طريقة البحث:

ُ -تخ ػريج اآليػػات القرآنيػػة بػػذكر ا ػػـ ال ػػكرة كرقػػـ اآليػػة  ,كتمييػػز اآليػػات القرآنيػػة بكضػػعها بػػيف
هبل ليف. 

ِ  -تخػ ػريج األحادي ػػث النبكي ػػة م ػػف مظانه ػػا ح ػػب األص ػػكؿ المتبع ػػة ,كنق ػػؿ حك ػػـ العمم ػػاء عميه ػػا
با ػػتثناء مػػا كرد فػػي الصػػحيحيف أك أحػػدهما ,كتمييػػز الحػػديث النبػػكل الش ػريؼ بكضػػعم بػػيف

هبلليف بهذا الشكؿ ( ) .

ّ  -تكثيػػؽ الكتػػاب كػػامبلن عنػػد أكؿ اقتبػػاس منػػم ,بػػذكر ا ػػـ الكتػػاب كا ػػـ المؤلػػؼ ,كا ػػـ المحقػػؽ
حاؿ كاكد ,كرقـ الازء ,كرقـ الصفحة ,كمعمكمػات الطبػم كالنشػر ,كفػي حػاؿ عػدـ كاػكد رقػـ

طبعة ,أك تاريخها أك دار النشر ,اكتب بدكف طبعة ,كعندما يتكرر االقتباس مف نفس المرام
اذكر ا ـ الكتاب كرقـ الصفحة فقط .
ْ  -فػػي حالػػة االقتبػػاس مػػف الكتػػاب نف ػػم بعػػد مباش ػرة ,اكتػػب المراػػم ال ػػابؽ ,كرقػػـ الاػػزء حػػاؿ
كاكد كرقـ الصفحة.

ز

ٓ  -إذا كػاف لمكتػػاب محققػػاف فػاني أثبتهمػػا فػػي التكثيػػؽ ,نكاذا كػاف لػػم أكثػػر مػف محققػػيف أكتفػػي فػػي
التكثيؽ باإلشارة إلى األكؿ منهـ كاكتب (آخركف) .
ٔ  -في حالة االقتباس مف الكتاب نف م بعد ذلؾ ككاف ا مم مطكال فاني أختصر ا ـ الكتاب بما
يفيد اإلشارة إليم .

ٕ  -في حاؿ اإلحالة إلى حديث مخرج ابقان ,اكتب :بؽ تخريام ,كرقـ الصفحة.
ٖ  -في حاؿ االقتباس النصي مف كتاب معيف أضم االقتباس بيف عبلمتي تنصيص .
ٗ  -ف ػػي ح ػػاؿ التص ػػرؼ ف ػػي ال ػػنص األص ػػمي ,أك اختص ػػار  ,أك تمخ ػػيص فكرت ػػم ,أش ػػير إل ػػى ذل ػػؾ
بقكلي :انظر أك بتصرؼ .
َُ -فػػي حػػاؿ االقتبػػاس مػػف مقػػاالت شػػبكة المعمكمػػات الدكليػػة (االنترنػػت) ف ػاني أذكػػر ا ػػـ المقػػاؿ
ككاتبم إف كاد كتاريخم إف كاد كتاريخ االقتباس كالمكقم ,كفي حاؿ التكثيؽ منم بعد مباشرة

اكتب المرام ال ابؽ ,كفي حاؿ التكثيؽ منم بعد ذلؾ ,أكتفي بذكر ا ـ المقاؿ.
ُُ -قمت ببياف بعض المفردات الاريبة ,كذلؾ في الحكاشي.
ُِ -كضم فهارس لآليات القرآنية كاألحاديث النبكية ,كترتيب الفهارس ح ب ما يمي .:
 اآليات القرآنية بح ب ترتيب ال كر. األحاديث النبكية بح ب كركدها في الر الة .ُّ -إثبات فهر ة المراام كالمصادر التي اعتمدت عميها في هذا البحػث ح ػب ترتيػب الحػركؼ
الهاائية .

الدراسات السابقة:
لقد تناكؿ العديد مف العمماء بالبحث الميبرالية كفكر قديـ معاصر في كتبهـ مثؿ:
ُ  -الميبرالية الضائعة ,عيد الدكيهس.
ِ  -العمـ يرفض الميبرالية ,عيد الدكيهس.
ّ  -نقد الميبرالية :الطيب بك عزة .
ْ  -معركة الثكابت بيف اإل بلـ كالميبرالية ,عبد العزيز مصطفى كامؿ .
ٓ  -العديد مف المقاالت التي تـ نشرها عبر شبكة المعمكمات الدكلية (انترنت).

ح

ٔ  -كلقد كقفت عمى ر الة دكتك ار لعبد الرحيـ صمايؿ ال ممي بعنكاف " :حقيقػة الميبراليػة كمكقػؼ
اإل بلـ منها" .

كلكنني أتحدث عف الميبراليػة فػي العػالـ اإل ػبلمي ك ػأقكـ بالبحػث فػي مكاضػيم اديػدة لػـ

يتطػػرؽ إليهػػا الػػدكتكر مثػػؿ مكقػػؼ الميبػرالييف مػػف قضػػايا األمػػة المعاصػرة ,كآثػػارهـ عمػػى األمػػة كبيػػاف

خطػػرهـ عمػػى األمػػة ,كقمػػت فػػي د ار ػػتي هػػذ ببيػػاف حقيقػػة الميبراليػػة المعاصػرة ,كالكقػػكؼ عمػػى أبػػرز
الشخصػػيات الميبراليػػة فػػي العػػالـ اإل ػػبلمي كمػكاقفهـ العقديػػة ,م ػػتعينة بمػػف ػػبقني فػػي هػػذا الماػػاؿ
ك أاتهد محاكلة أف أبيف مكاقفهـ مف ثكابت األمة :الديف ,التاريخ ,الثقافة ,الكالء كالبراء....,الخ .

كما أنني في د ار تي هذ تتبعت ماهية الميبرالية كتناكلت بالد ار ة األكضاع التػي مػرت بهػا

هػػذ الظػػاهرة ثػػـ تناكلتهػػا باعتبارهػػا حقيقػػة مكضػػكعية فػػي الكاقػػم المعاصػػر ,كحاكل ػت كشػػؼ أبعادهػػا
كتامياتها ثـ تناكلت آثارها ال مبية عمى الكطف العربي مم بياف خطكرتها كالنتائج المترتبة عميها ,ثػـ
بياف حكـ الشرع فيها باألدلة القرآنية .
فاف أح نت فمف اهلل تعالى ,نكاف أ ات فمف نف ي كالشيطاف  ,كأراك مف اهلل المافرة كالقبكؿ .

خطة البحث
ق مت الباحثة البحث الى ما يمي :
مقدمة كثبلثة فصكؿ كخاتمة.
المقدمة :كتشتمؿ عمى التعريؼ بالبحث كأهميتم كأ باب اختيار  ,كالد ار ات ال ػابقة كمػنهج الد ار ػة
كخطة البحث.

الفصل األول
الميبرالية في العالم اإلسالمي
كفيم ثبلثة مباحث- :
المبحث األول :الميبرالية نشأتيا وتطورىا.
كفيم ثبلثة مطالب:
المطمب األكؿ :التعريؼ بالميبرالية.
المطمب الثاني :النشأة.

ط

المطمب الثالث :المراحؿ التي مرت بها الميبرالية .
المبحث الثاني :الميبرالية أسبابيا ومعالميا ومدى التناقض فييا.
كفيم ثبلثة مطالب:
المطمب األكؿ :عكامؿ ظهكر الميبرالية في العالـ اإل بلمي .
المطمب الثاني :معالـ الفكر الميبرالي.
المطمب الثالث :تناقض الميبرالية.
المبحث الثالث :التيارات الميبرالية في العالم اإلسالمي .
كفيم ثبلثة مطالب- :
المطمب األكؿ :أبرز مفكرم التيار الميبرالي المعاصر.
المطمب الثاني :أبرز األحزاب الميبرالية المعاصرة.
المطمب الثالث :م تقبؿ الميبرالية في العالـ اإل بلمي .
الفصل الثاني
موقف الميبراليين من اإلسالم وخطرىم عم األمة اإلسالمية
كفيم ثبلثة مباحث- :
المبحث األول :موقف الميبراليين من اإلسالم .
كفيم خم ة مطالب- :
المطمب األكؿ :مكقفهـ مف الاانب العقدم.
المطمب الثاني :مكقفهـ مف الاانب التشريعي .
المطمب الثالث :مكقفهـ مف الاانب األخبلقي كاالاتماعي .
المطمب الرابم :مكقفهـ مف الاانب ال يا ي .
المطمب الخامس :مكقفهـ مف الاانب االقتصادم .

ي

المبحث الثاني :موقف الميبراليين من قضايا األمة .
كفيم ثبلثة مطالب- :
المطمب األكؿ :مكقفهـ مف قضية فم طيف .
المطمب الثاني :مكقفهـ مف قضية العراؽ .
المطمب الثالث :مكقفهـ مف قضية أفاان تاف .
المبحث الثالث :خطر الميبراليين عم األمة والمجتمع .
كفيم مطمباف- :
المطمب األكؿ :خطرهـ عمى الفرد الم مـ .
المطمب الثاني :خطرهـ عمى الماتمم اإل بلمي .

الفصل الثالث
المنيج المقترح لمواجية الميبرالية
كفيم مبحثاف- :
المبحث األول دور العمما واألمة في مواجية الميبرالية:
كفيم أربعة مطالب- :
المطمب األكؿ :دكر العمماء .
المطمب الثاني :دكر الحكاـ.
المطمب الثالث :دكر المؤ ات اإلعبلمية.
المطمب الرابم :دكر المؤ ات العممية .
المبحث الثاني :موقف اإلسالم من الميبرالية والميبراليين.
الخاتمة:
ُ  -كتتضمف أهـ النتائج كالتكصيات.
ِ  -الفهارس.
ك

انفصم األول
انهيربانيىن يف انعامل اإلساليي
المبحث األول :الميبرالية نشأتيا وتطورىا.
المبحث الثاني :الميبرالية أسبابيا ومعالميا ومدى التناقض فييا .
المبحث الثالث  :التيارات الميبرالية في العالم اإلسالمي .

ٔ

المبحث األول
تسميتيا ونشأتيا
المطمب األول :التعريف بالميبرالية:
ذهب كثير مف الباحثيف إلى عدـ كاكد تعريػؼ كاضػس لميبراليػة ,كالػذيف ذكػركا لهػا تعريفػان ,لػـ

يتفقكا عمى تعريؼ كاحد لها ,لكاكد التباس في مفهػكـ الميبراليػة ,كغمػكض فػي الحركػات الميبراليػة التػي

نشأت في الارب ,كب رعة انهيار بعضها ,كالختبلؼ أفكار مفكرم الميبرالية .

كتعتب ػػر الميبرالي ػػة مص ػػطمحان غامضػ ػان ,إذ إف هن ػػاؾ التبا ػ ػان ف ػػي مفه ػػكـ الميبرالي ػػة ,ألف معناه ػػا

كتأكيداتها تبدلت بصكرة ممحكظة بمركر ال نيف

(ُ)

" إف بمكرة تعريؼ كاضػس كدقيػؽ لمفهػكـ الميبراليػة,

أمر صعب ,كربما عػديـ الادكل ,بؿ كناد انر ما تكاد حركة ليبرالية لـ يصبها الامكض ".

(ِ)

الميبرالية لغة:
لقد اختمػؼ فػي اشػتقاؽ كممػة " ليب ارلػي" هػؿ هػي مػأخكذة مػف كممػة ليبرتػي التػي معناهػا الحريػة ,أـ
هػػي مػػأخكذة مػػف أصػػؿ إ ػػباني؟.

(ّ)

فالميبراليػػة لػػيس لهػػا أصػػؿ لاػػكم اشػػتقاقي فػػي الم ػػاف العربػػي

فأص ػػمها التين ػػي تبع ػػا لنش ػػأتها الاربي ػػة األكل ػػى ,تكت ػػب بح ػػركؼ عربي ػػة ,كق ػػد نقم ػػت بأ ػػمكب ش ػػاع

ا تخدامم ,يعتمد عمى تعريب كتابة حركؼ المفظػة المعنيػة ,كلػيس عمػى تعريػب معنػى الكممػة .

(ْ)

فأصؿ الكممة يرام :

ُ -اشتقت كممة ليبرالية مف ليبر(  )liberكهي كممة التينية تعني الحر.

(ٓ)

ُ  -انظر :حقيقة الميبرالية كمكقؼ اإل بلـ منها ,عبد الرحيـ بف صػمايؿ ال ػممي ,طُ ,مركػز التأصػيؿ لمد ار ػات
كالبحػ ػػكثَُّْ ,هػ ػ ػََِٗ -ـ ,ُُّ ,ُُُ ,نقػ ػػبل عػ ػػف))liberalism

Book

Wold

The

 Encyclopediaك مك ػػكعة الن ػػد الفم ػػفية  :تعري ػػب أحم ػػد عكي ػػدات ,ط ِ ,بي ػػركت – ب ػػاريسََُِ ,ـ/ِ ,
ِٕٔ.
ِ  -الميبراليػ ػػة فػ ػػي ال ػ ػػعكدية كالخمػ ػػيج د ار ػ ػػة كصػ ػػفية نقديػ ػػة :كليػ ػػد بػ ػػف صػ ػػالس الرمي ػ ػزاف ,طُ ,لبنػ ػػاف – بيػ ػػركت,
َُّْه ػََِٗ -ـ ,ُْ ,نقػػبلن عػػف المك ػػكعة الفم ػػفية العربيػػة( :معهػػد اإلنمػػاء العربػػي طُُٖٖٗ ,ـ ) ,الق ػػـ
الثاني. ُُٓٓ /ِ,

ّ  -انظر :الحمكؿ الم تكردة ككيؼ انت عمى أمتنا ,يك ؼ القرضاكم ,طُ ,مؤ ة الر الة -بيركت ُّٕٗهػ-
ُٕٕٗـ. ُٓ ,
ْ  -مقػػاؿ:التخمػػؼ الميب ارلػػي الفم ػػفي عربيػػا كشػػططم ,نبيػػؿ شػػبيب ,تػػاريخ االقتبػػاسََُِ/ٓ/ُّ:ـ ,مػػف مكقػػم :
.www.midadulqalam.info

ٓ -المك كعة الحرة كيكيبيديا :بدكف طبعة كبدكف رقـ صفحة مف مكقم . ar.wikipedia.org/wiki www:
ٕ

ِ -لفظ الميبرالية إلى المفظ البلتيني "ليب ار ليس " كتعني الشخص الكريـ ,النبيؿ ,كالحر".

(ُ)

ّ -الميبرالية هي (Liberalism) :مصطمس التيني معنا بالعربية :حػرٌية التػفػكػير أم منهج فكرم
(ِ)
في التعاطي مم األمكر.
الميبرالية اصطالحاً:
تبيف مف خبلؿ البحث كالد ار ة ,أف مصطمس الميبرالية لم عدة تعريفات أذكر أهمها :ثـ

أذكر التعريؼ الذم أرل ٌأنم يعبر عف المعنى الحقيقي لميبرالية.

ُ  -مذهب يا ي فم في ,يرل أف اإلاماع الديني ليس شرطان ضركريان لتنظيـ ااتماعي ,كيطالب

بحريػػة الفكػػر لكػػؿ الم ػكاطنيف ,كال ػػماح بحريػػة التعبيػػر ع ػف اآلراء الدينيػػة ,كممار ػػة العبػػادة,

فالميبراليػػة ,تعتػػرؼ بحريػػات الفػػرد كحقكق ػم ,كتػػؤمف بالحريػػات الشخصػػية ,بمػػا فػػي ذلػػؾ حريػػة
المعتق ػػد ال ػػديني ,فه ػػي نظ ػػاـ مبن ػػي عم ػػى التعددي ػػة األيديكلكاي ػػة ,يؤك ػػد عم ػػى القب ػػكؿ بأفك ػػار

اآلخريف ,حتى كلك كانت متعارضة مم أفكار المذهب.

(ّ)

ِ  -مػذهب أك حركػة كعػػي ااتمػاعي داخػػؿ الماتمػم ,تهػدؼ لتحريػػر اإلن ػاف كفػػرد ,ككاماعػة مػػف
قيػػكد ال ػػمطة الثبلث ػة ,ال يا ػػية كاالقتصػػادية كالثقافيػػة ,كتتكيػػؼ الميبراليػػة ح ػػب ظػػركؼ كػػؿ
ماتمم ,كتختمؼ مف ماتمم غربي متحرر ,إلى ماتمػم شػرقي محػافظ ,كالمنطمػؽ الػرئيس فػي

الفم ػػفة الميبراليػػة ,هػػك أف الفػػرد هػك األ ػػاس كلػػم الحػػؽ فػػي الحيػػاة أكالن ,كحػػؽ االختيػػار ,كحػػؽ
الحيػػاة كمػػا يشػػاء الفػػرد ,ال كمػػا يشػػاء لػػم ,كحػػؽ التعبيػػر عػػف الػػذات بمختمػػؼ الك ػػائؿ ,كلػػم أف
يحيا كفؽ قناعاتم ال كفؽ ما يممى عميم أك يفرض عميم.

(ْ)

ّ  -مذهب اقتصادم أر مالي يؤكد عمى الحرية الفردية الكامػمة ,كيقكـ عمى المناف ة الحرة.

ُ -نقد الميبرالية :الطيب بك عزة ,طُ ,الرياضَُّْهػََِٗ -ـ.ُٖ ,
ِ  -مقاؿ :ما هك تعريؼ الميبرالية فػي ال عػكدية ,تاريخ االقتباسََِٗ/ّ/ُٓ :ـ ,مف مكقم .www.tomaar :
ّ -انظػػر :مك ػػكعة النػػد الفم ػػفي ,ِٕٔ ,كالمك ػػكعة ال يا ػػية :عبػػد الكهػػاب الكيػػالي ,المؤ ػػة العربيػػة لمد ار ػػات
كالنشػ ػػر ,دار الهػ ػػدل كالنشػ ػػر كالتكزيػ ػػم ,بيػ ػػركت – لبنػ ػػاف ٓ ,ٓٔٔ /ك نهايػ ػػة التػ ػػاريخ كخػ ػػاتـ البشػ ػػر :فران ػ ػػيس
فكككياما ,ترامة ح يف أحمد أميف ,ط ُ ,مركز األهراـُُّْ ,هػُّٗٗ-ـ.ْٓ ,

ْ -انظر :المك كعة الحرة ككيبيديا ,بدكف رقـ صفحة .
ٖ

كترل الميبرالية أف الدكلة ال ينباي لها أف تتكلى الكظائؼ كال يحؽ لها التدخؿ في العبلقػات

االقتص ػػادية الت ػػي تق ػػكـ ب ػػيف األفػ ػراد كاألم ػػـ كالطبق ػػات ,كأف اإلن ػػاف ل ػػم الح ػػؽ ف ػػي ممار ػػة النش ػػاط
االقتصادم كالتبادؿ الحر عمى أ اس الممكية الخاصة ,كقكانيف ال كؽ.

(ُ)

ْ  -عرفها بعض الفبل فة بػالقكؿ :الحريػة الحقػة ,أف نطبػؽ القػكانيف التػي اشػترعناها نحػف ألنف ػنا,
أك هي غياب العكائؽ الخاراية التي تحػد مف قدرة اإلن اف عمى أف يفعؿ ما يشاء.

(ِ)

ٓ  -كقد عرفها الطيب بك عػزة  :بأنهػا فم ػفة اقتصػادية ك يا ػية ترتكػز عمػى أكلكيػة الفػرد ,بكصػفم
كائنا ح انر ,فمقكلة الحرية هي المقكلة المركزية التي يحرص المذهب الميبرالي عمى إبرازها في
تحديد ذاتم ,كنقد مخالفم ,ككأنم هك كحد الذم ينزع نحك الحرية كيحمـ بتا يدها .

(ّ)

ٔ  -هي مامكعة مف األفكار اإللحادية التي تعكس رؤيػة ذات أبعػاد اعتقاديػم :فػي تف ػير الكاػكد

ككظيفة الحياة كدكر اإلن اف فيها فهي شريعة أهكاء متقمبة ,كلي ػت  -كمػا يتصػكرها بعضػهـ
 -مامكعة مف القيـ اإلن انية التي تدكر حكؿ تقديس حرية الفرد كحقكؽ اإلن اف فقط .

(ْ)

كخبلصة ذلؾ أننا لك نظرنا إلى التعريفات ال ابقة ناد أف هنػاؾ مامكعػة مػف العناصػر التػي
اتفؽ عميها الميب ارليكف كأشار إليها الباحثكف في هذا المااؿ كهي:
ُ -فم ػػفة اقتصػػادية ك يا ػػية كااتماعيػػة ,كطريقػػة فػػي التفكيػػر تػػدكر حػػكؿ اإلن ػػاف ,كال يا ػػة,
كاالقتصاد .

(ٓ)

ِ -الحريػة المطمقػة لمفػرد ,كهػي األ ػػاس التػي قامػت عميػم الميبراليػػة ,يػكـ أف انطمقػت كػردة فعػػؿ
عمى قيكد الكني ة ,كيامعها حرية الفرد كالماتمم بشكؿ عاـ.

ّ -رفض الميبرالية لتدخؿ الدكلة العميا في الشئكف الخاصة لؤلفراد ,كمطالبتها بأف تكػكف الدكلػة
فػػي الحػػدكد الػػدنيا ,كأف تكػػكف ضػػامنة لحقػػكؽ األفػراد ,كعػػدـ تقييػػد هػػذ الحقػػكؽ أك االعتػػداء
عميها .

ُ -انظ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر :المك ػ ػ ػ ػ ػ ػػكعة الحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة ككيبي ػ ػ ػ ػ ػ ػػديا ,ب ػ ػ ػ ػ ػ ػػدكف رق ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ ص ػ ػ ػ ػ ػ ػػفحة ,كمك ػ ػ ػ ػ ػ ػػكعة الن ػ ػ ػ ػ ػ ػػد الفم ػ ػ ػ ػ ػ ػػفية,ِٕٔ :
كنهاية التاريخ كخاتـ البشر. ٓٓ ,
ِ -انظػ ػ ػػر :ك ػ ػ ػػقط صػ ػ ػػنـ الميبرالي ػ ػ ػػة ,أرف ػ ػ ػػت صػ ػ ػػبلح ال ػ ػ ػػديف ,ب ػ ػ ػدكف طبعػ ػ ػ ػة ,كب ػ ػ ػػدكف تػ ػ ػػاريخ , ّ ,م ػ ػ ػػف مكق ػ ػ ػػم :
.www.mus1lim.com

ّ -انظر :نقد الميبرالية.َِ :

ْ  -انظر :معركة الثكابت بيف اإل بلـ كالميبرالية :عبد العزيز مصطفى كامؿ ,بدكف رقـ طبعة ,مامة البياف.ّٕ ,
ٓ  -بتصػػرؼ  :أ ػػس الميبراليػػة ال يا ػػية ,اػػكف ػػتيكرات مػػؿ ,ترامػػة كتقػػديـ كتعميػػؽ ,أ.د إمػػاـ عبػػد الفتػػاح إمػػاـ,أ.د
ميشيؿ متياس ,بدكف رقـ طبعة ,مكتبة مدبكليُٗٗٔ ,ـ.ٕ ,
ٗ

بعد دراسة مستفيضة ومتأنية يتضح وىو الراجح أن الميبرالية تعني مػذهبان يا ػيان اقتصػاديان

ااتماعيػان ,غربػي المنشػػأ ,تؤكػد عمػى الحريػػة الفرديػة المطمقػة فػػي اميػم ماػاالت الحيػػاة ,كعػدـ التقيػػد
بأم ضكابط ,أك قيػكد ,فاإلن ػاف تػابم لنف ػم كهػكا  ,فػبل ديػف يحكػـ ,كال شػرع كال أخػبلؽ تكاػم ػمكؾ

الفرد ,فهي تعني االنفبلت با ـ الحريات ,كالتحرر التاـ مف كؿ أنكاع الضاط الخاراي.
إف الميبرالية كام آخر مف كاك العممانية ,ألنها قائمة عمى التمرد عمى الديف كعػدـ االعتػراؼ

بشػ ػرائعم كنصكص ػػم المقد ػػة ,كع ػػدـ االعتػ ػراؼ ب ػػاألخبلؽ كالع ػػادات كتقالي ػػد الماتم ػػم ,نكاف كان ػػت
الميبرالية متذرعة بالديمقراطية ,كحرية االعتقاد ,كعدـ اإلضرار باآلخريف ,بحاة تقديس الحريػة ,فهػي

في الحقيقة قائمة عمى حرية التمرد عمى الػديف كمقد ػاتم ,كلػذا فالميبراليػة  -لػيس كمػا يتصػكر كثيػر

مف الناس -أنها مامكعة مف قيـ كمبادئ تقدس حرية الفرد .

(ُ)

كمما يدلؿ عمى ذلؾ ما قالم المفكر الاربي "مارنيت" "إف كظيفة الميبرالية كاأل اس الػذم تقػكـ

عميم بأنم" تثبيت الحؽ الطبيعي في مكااهػة الحػؽ اإللهػي".

(ِ)

كمػا ناػد فػي الميبػرالييف المعاصػريف

حيث تصدر منهـ األقكاؿ المناهضة لمديف كالقيـ كاألخبلؽ.

المطمب الثاني :نشأة الميبرالية:
مػػف الصػػعكبة تحديػػد زمػػف معػػيف لنشػػأة الميبراليػػة خصكص ػان فػػي أكركبػػا ,كذلػػؾ أف فم ػػفتها

ار محػػددة ,كلعػػؿ مػػف أهػػـ األ ػػباب التػػي أدت إلػػى نشػػأة الميب ارليػػة فػػي الاػػرب,
كانتشػػارها أخػػذت أطػك ان

االنح ػراؼ الػػديني ,كالف ػػاد االعتقػػادم ,كاال ػػتبداد ال يا ػػي ,كالف ػػاد االقتصػػادم ,الػػذم انتشػػر فػػي

أكركبػػا فػػي القػػرف التا ػػم المػػيبلدم ,حيػػث نشػػأت الميبراليػػة فػػي أكركبػػا ,كػػردة فعػػؿ عنيفػػة مػػدمرة عمػػى

ف اد رااؿ الكني ة كمؤيديها ,ب بب انتهاكهـ القيـ اإلن انية با ـ ,الديف ,كاإلقطاع ,كالممكية.

يقػػكؿ الػػدكتكر يك ػػؼ القرضػػاكم  ":إف الميبراليػػة هػػي بنػػت الاػػرب الم ػػيحي ,ككليػػدة ظركفػػم

كتاريخػػم كمشػػكبلتم الخاصػػة بػػم كبأهمػػم ,لقػػد كانػػت ردة فعػػؿ لطايػػاف الكني ػػة الاربيػػة فػػي العصػػكر
الك ػػطى األكركبيػػة ,كت ػػمطها عمػػى الرقػػاب ,كتاميػػدها لمعمػػـ ,نكارهابهػػا لمفكػػر ,كاضػػطهادها لمعممػػاء
كالمفكريف -كؿ ذلؾ با ـ الديف .كبا ـ اهلل ,كبا ـ الم يس كاإلنايؿ ,كالكتاب المقدس" .

(ّ)

فكانت الميبرالية ردة فعؿ تاػا الكني ػة كدعػكة لمتحمػؿ مػف الكني ػة كقيكدهػا ك ػطكتها عمػى
الفػػرد كتحكمهػػا بمصػػير كاعتػػدائها عمػػى حقكقػػم ,حيػػث ػػاد عصػػر التنػػكير ,كالعمػػـ ,فمػػـ تعػػد لمكني ػػة
ُ  -انظػ ػػر :دليػ ػػؿ العقػ ػػكؿ الحػ ػػائرة فػ ػػي كشػ ػػؼ المػ ػػذاهب المعاص ػ ػرة ,حامػ ػػد بػ ػػف عبػ ػػد اهلل العمػ ػػي ,ُٖ ,مػ ػػف مكقػ ػػم:
.www.saaid.net

ِ  -معركة الثكابت بيف اإل بلـ كالميبرالية.ّٕ :
ّ  -الحمكؿ الم تكردة .ُُٖ :
٘

طكتها ,كخػؼ نامهػا ,كأصػبحت الكممػة لػدعاة الحريػة كاإلباحيػة ,نكاعطػاء الحػؽ لؤلفػراد ,كالهػركب

مف كؿ قيد يمكف أف يكضم عمى الفرد .

و بعد الدراسة تبين أن ىناك عدة أقوال في تاريخ نشأة الميبرالية:

القول األول:
ػي أثينػػا فػػي اليكنػػاف فػػي
يراػػم بعػػض البػػاحثيف كالمػػؤرخيف اػػذكر الميبراليػػة إلػػى ديمق ارطػ ٌ
القرف الخامس قبؿ الميبلد نكالى الفم فة الركاقيػة فػي الم ارحػؿ األكلػى مػف الم ػيحية كبيػاف ذلػؾ أف

فبل ػػفة الركاقيػػة دع ػكا إلػػى تقػػديس الحريػػة الفرديػػة ففػػي خطبػػة بػػركميس (ِْْٓٗٗ-ؽ.ـ) الشػػهيرة
التػػي ٌأبػػف فيهػػا قتمػػى أثينػػا الػػذيف ػػقطكا فػػي بدايػػة الحػػرب ضػػد إ ػػبارطة دعػػا إلػػى صػػياغة لمبػػدأ
م ػػاكاة امي ػػم المػ ػكاطنيف أم ػػاـ الق ػػانكف كعب ػػر فيهػ ػا تعبيػ ػ انر كاض ػػحان ع ػػف أهمي ػػة الف ػػرد كم ػػؤكليتم

ال يا ػػية ,كبركث ػػاغكراس (ْٖٓ ّٗٗ-ؽ.ـ) اع ػػؿ الف ػػرد مقي ػػاس ك ػػؿ ش ػػيء كش ػػارؾ ديم ػػكقريطس

(َْٔ َّٕ-ؽ.ـ) قناعتم بأف القكانيف كالمؤ ات هي مف صنم اإلن اف كبالتػالي فػاف اإلن ػاف

م ػؤكؿ عنهػػا ,ككػػاف ػػقراط (َْٕ ّٗٗ-ؽ.ـ) ,فػػي حياتػػم ,كتعاليمػػم ,نمكذا ػان فػػذان لئليمػػاف بقػػدرة

العقؿ ,كأهميتم كلضركرة إخضاع المعتقدات ,لمنقد كالتدقيؽ بكؿ حرية كانفتاح.

(ُ)

القول الثاني:
تػػذهب كثيػػر م ػف الكتابػػات إلػػى أف ا ػػتخداـ مصػػطمس "ليب ارلػػي" بػػدأ منػػذ القػػرف ال اربػػم عشػػر
الميبلدم كأنم كاف يحتمؿ معاني متعددة كدالالت شتى فالكممة البلتينيػة " "liberتشػير إلػى طبقػة
الرا ػػاؿ األحػ ػرار أم أنه ػػـ لي ػ ػكا فبلح ػػيف ممم ػػككيف أك عبي ػػدان .كالكمم ػػة كان ػػت تػ ػرادؼ "الكػ ػريـ" أم

"ليب ارلػػي" أك ػػخي فػػي تقديمػػم لمعكنػػات المعيشػػة لآلخػريف .كفػػي المكاقػػؼ االاتماعيػػة كانػػت الكممػػة
تعني "متفتحان" أك ذا عقؿ كأفؽ فكرم رحب .كترتبط الكممة كثي انر بدالالت الحرية كاالختيار.

(ِ)

القول الثالث:
ذكػ ػػر بعػ ػػض البػ ػػاحثيف أف الميبراليػ ػػة نشػ ػػأت كػ ػػردة فعػ ػػؿ عمػ ػػى االضػ ػػطهاد الػ ػػديني الكن ػ ػػي

كاالضػػطهاد ال يا ػػي الػػذم كػػاف يمار ػػم الحكػػاـ با ػػـ الػػديف ,حيػػث نشػػأت حركػػات فكريػػة ,مناهضػػة
لمت ػػمط الػػديني ,كفػػي تمػػؾ الفت ػرة كانػػت بػػدايات األفكػػار الميبراليػػة ,التػػي كانػػت تعكػػس آمػػاؿ الطبقػػات

المتك ػػطة الصػػاعدة ,كالتػػي تتضػػارب مصػػالحها مػػم ال ػػمطة الممكيػػة المطمقػػة كاالر ػػتقراطية ,كمػػف
ُ -بتصرؼ  :مفردات الثقافة ال يا ية ,محمد قطب ,بدكف طبعة. ّ ,
ِ  -انظر :مفردات الثقافة. ّ ,
ٙ

مػػبلؾ األ ارضػػي ,حيػػث كانػػت األفكػػار الميبراليػػة أفكػػا انر ت ػػعى إلػػى التحػػرر كاإلصػػبلح ,كفػػي بعػػض
األكقػػات تنػػادم بػػالتايير الثػػكرم ,كبيػػاف ذلػػؾ أف الثػػكرة االناميزيػػة فػػي القػػرف ال ػػابم عشػػر ,كالثػػكرات
األمريكية كالفرن ية ,في أكاخر القرف الثامف عشر ,كانت تحمؿ مقكمات ليبرالية ,عمى الػرغـ مػف أف
المصطمس لـ ي تخدـ حينذاؾ بالمفهكـ الفم في ال يا ي كهك الرااس.

كمػػم مػػركر الػػزمف أصػػبحت القػػكل كاالتااهػػات المذهبيػػة الاديػػدة فػػي كضػػعية قكيػػة اعمتهػػا
أكثػػر حما ػػة كاػرأة ف ػي طػػرح رؤل فكريػػة متما ػػكة ,كتعمػػؿ عمػػى أ ػػمكب اديػػد فػػي التفكيػػر ,كبػػديؿ

لمنظػػاـ الكن ػػي البلهػػكتي القػػديـ ,كمػػم مطمػػم القػػرف الثػػامف عشػػر ,بػػدأ عصػػر التنػػكير ف ػي أكركبػػا

بظهكر األفكار الميبرالية ,كخصكصان مم قكط النظاـ اإلقطاعي ,كالبػدء فػي تشػكيؿ الدكلػة الحديثػة,

مف هنا تعتبر الثكرة األمريكية كالثكرة الفرن ية في القرنيف الثامف عشر كالتا م عشر في أكركبا هي
البداية لتشكيؿ كاقم اديد لمفم فة الميبرالية.

(ُ)

يقػػكؿ صػػاحب كتػػاب نقػػد الميبراليػػة الطيػػب بػػكعزة :إف لفػػظ الميبراليػػة ظهػػر فػػي نهايػػة القػػرف

التا ػػم عش ػػر بكص ػػفم داالنعم ػػى رؤي ػػة مذهبي ػػة له ػػا أ ا ػػها الفك ػػرم كنظريته ػػا ال يا ػػية ,فمص ػػطمس

الميبرالية منذ أصمم االشتقاقي البلتينى نكالى ا تكائم في القرف التا م عشر ,ظهر بكصفة لفظان داالن
عمى مذهب فكرم كاقتصادم ك يا ي ,كال يعني ذلؾ أف المحتكل الداللي لمفظ لـ يار صياغتم إال

فػػي القػػرف التا ػػم عشػػر ,بػػؿ إف الرؤيػػة المذهبي ػة لميبراليػػة تراػػم إلػػى لحظػػات تاريخيػػة ػػابقة ,حيػػث
تبمكرت بفضؿ أعمػاؿ اػكف لػكؾ الفكريػة,كدفيػد هيػكـ كر ػك  ,كلي ػن  ,ككػانط ,كآدـ ػميث ,رغػـ إف
و (ِ)
لفظة الميبرالية لـ يكف قد ظهر حينئذ .

ُ -انظػػر :محاضػػرة بعن ػكاف الميبراليػػة مػػف منظػػكر فم ػػفي ,كرقػػة بحػػث ,عبػػد اهلل المطيػػرم ,الريػػاض ,منشػػكر بتػػاريخ
ََُِِٗ/ٔ/ـ ,مػف مكقػم

 . www penvip.com:كالميبراليػػة فػي ال ػػعكدية كالخمػيج د ار ػػة كصػفية نقديػػةُٖ ,

 ُٗ,ك أ ػ ػػس الميبراليػ ػػة ال يا ػ ػػية ٕ ,ك مقػ ػػاؿ :النشػ ػػأة كالتطػ ػػكر ,هبػ ػػة رؤكؼ عػ ػػزتََِْ/ٖ ,ـ ,مػ ػػف مكقػ ػػم:
. www.Islamonline.com
ِ -انظر :نقد الميبرالية.ُٗ ,
ٚ

دور مفكري الغرب في نشأة الميبرالية:
إف الميبرالية االقتصادية التي تقػرف دكمػان بالميبراليػة ال يا ػية ,نشػأت فػي القػرف الثػامف عشػر
حيث نادل بهػا بشػكؿ خػاص ك وػؿ مػف آدـ ػميث كمػالتكس كريكػاردك ,ثػـ ازدهػرت فػي القػرف التا ػم

عشر ,عمى أيدم نخبة مف االقتصادييف مثؿ ,اكف تيكرات ميؿ ,كاػكف باتي ػت ػام ,ففػي ذلػؾ
القرف أصبحت الميبرالية العقيدة الر مية لمدكؿ التي دخمت بكتقة التطكر الصناعي.

(ُ)

"هنػػاؾ ارتبػػاط بػػيف الميبراليػػة كفك ػرة الحريػػة كالديمقراطيػػة إذ إف الميبراليػػة بمفهكمهػػا الم ػػتقر
ت تند إلى مفهكـ خاص لمحرية اتضحت معالمم بكام خاص ابتداء مف القرف ال ابم عشر".

(ِ)

اء في فرن ا أـ انامت ار ,في دفم األفكػار الميبراليػة ككانػت أ ػماء
فقد اهـ عصر التنكير ك ن
منت ػػكيك ككندر ػػيم كفػػكلتير كهيػػكـ ,ممػػا ػػاهـ بػػدراات متفاكتػػة فػػي تأكيػػد هػػذ التقاليػػد الميبراليػػة فػػي

شػػكمها المتكامػػؿ ,كخاصػػة مػػم دافيػػد كآدـ ػػميث ,رغػػـ أف كتابػػات اػػكف ا ػػتيكرات ميػػؿ عػػف مػػذهب

المنفعػػة حينػػا ,كتحبيػػذ لػػبعض أشػػكاؿ التػػدخؿ االشػػتراكي أحيانػػا أخػػرل ,تمقػػي بعػػض الظػػبلؿ عمػػى
أفكار الميبرالية ,فاف كتاباتم كخاصة عف الحرية تمثؿ العمدة في الفكر الميب ارلػي ,كحيػث كانػت نقطػة
البػػدء عنػػد هػػكبز إق ػرار حقػػكؽ األف ػراد كحريػػاتهـ ,كمػػم ذلػػؾ يظػػؿ اػػكف لػػكؾ هػػك المؤ ػػس الحقيقػػي

لممػػذهب الميب ارلػػي ,كفػػي دفاعػػم عػػف الممكيػػة الد ػػتكرية بعػػد الثػػكرة االناميزيػػة ,حيػػث بػػدأت عنػػد لػػكؾ
تظهر بشكؿ كاضس ,كيظؿ هك الممثؿ الحقيقي لميبرالية ,إذ تعكد الاذكر الفكرية الميبرالية مػف خػبلؿ

كتابػات الفبل ػفة كالمفكػريف ,كخاصػة منػػذ القػرف ال ػابم عشػر فػػي إنامتػ ار كفرن ػا كالكاليػات المتحػػدة,
كتطبيقاته ػػا ف ػػي إنامتػ ػ ار خ ػػبلؿ الق ػػرف التا ػػم عش ػػر ,كيمك ػػف الق ػػكؿ إف الفتػ ػرة من ػػذ نهاي ػػة الح ػػركب

النابميكنية ُُٖٓ ,كحتى قياـ الحرب العالمية األكلى ُُْٗ ,أظهر فترات الحكـ الميبرالي كخاصة

في انامت ار حيث نشأت في شكؿ حركات ليبرالية كقكمية ,إذ كاف تػداكؿ ال ػمطة بػيف حػزب األحػرار

كحػػزب المحػػافظيف تعبي ػ انر عػػف ػػيطرة األفكػػار الميبراليػػة ,كلقػػد ظػػؿ حػػزب األح ػرار مػػؤث انر فػػي الحيػػاة
ال يا ية ,حتى نهاية الحرب العالمية األكلى كتقدـ حزب العمؿ.
ك يمكف القػكؿ إف العصػر الػذهبي لمفكػر الميب ارلػي فػي التطبيػؽ هػك ,القػرف التا ػم عشػر مػم

ازدهار الثكرة الصناعية في انامت ار .

(ّ)

كمف هنا ن تطيم القكؿ ,إف الميبرالية في أصمها كنشأتها ,مذهب فكرم غربي ,كلد كنشأ فػي

الارب ,في القرف ال ابم عشر في انامت ار ,كفي أكاخر القػرف الثػامف عشػر فػي فرن ػا ,إذ شػهدت

ُ -انظر :المك كعة ال يا ية. ٕٓٔ-ٓٔٔ /ٓ ,

ِ -الديمقراطية كالميبرالية قضايا كمشاكؿ ,حازـ البببلكل ,طُ ,دار الشرؽُُّْ ,هػُّٗٗ -ـ.َُ ,
ّ -انظر :الديمقراطية كالميبرالية قضايا كمشاكؿ.ُْ ,ُِ ,
ٛ

أكركبػػا خػػبلؿ القػػرف التا ػػم عشػػر ,انهيػػار النظػػاـ اإلقطػػاعي فػػي أكركبػػا مػػم انتشػػار مامكعػػة مػػف

المبادئ التي نادل بها الكثير مف الفبل فة ,كالتي كاف الهدؼ منها إقرار الحريات لمشعكب.
مصدر الفكر الميبرالي:
يمي:

اختمفت أقوال العمما والباحثين في مصدر األفكار الميبرالية إلـ ثالثـة أقـوال ,نجمميـا فيمـا

ُ  -أغمػػب البػػاحثيف كالمفك ػريف ي ػرل أف أكثػػر األفكػػار الميبراليػػة مصػػدرها حركػػة اإلصػػبلح الػػديني
البركت ػػتانتي ,كالػػذم ا ػػتمد مػػارتف لػػكثر مبادئهػػا مػػف قػػيـ ,كانػػت فػػي األصػػؿ مػػف المعتقػػدات

الم يحية ,كلكف الكني ة قامت باخفائها كتحريفها.
ِ  -إف الفكػػر الميب ارلػػي تراػػم اػػذكر كأصػػكلم إلػػى الثقافػػة اليكنانيػػة ,كالممار ػػات الديمقراطيػػة فػػي
المدف اليكنانية في العصػكر الك ػطى كعصػر النهضػة ,كتحديػدان فم ػفة أر ػطك كأبيقػكر ,كهمػا

فم فتاف تأثر بهما مارتف لكثر في دعكتم .

(ُ)

ّ -كيذهب صاحب كتػاب معركػة الثكابػت بػيف اإل ػبلـ كالميبراليػة عبػد العزيػز مصػطفى كامػؿ :إلػى
عدـ صحة القكليف ال ابقيف في أف المصدر لمفكر الميبرالي ليس النصرانية الممثمػة فػي حركػة

اإلصبلح ك ال الفم فة اليكنانية المتمثمػة فػي فكػر أر ػطك كأبيقػكر ,بػؿ هنػاؾ قػرائف قكيػة عمػى
إف اليهكدي ػػة الصػ ػريحة بعقائ ػػدها كركحه ػػا بع ػػد التحري ػػؼ كان ػػت الحاض ػػر األكب ػػر ف ػػي الفكػ ػػر

البركت تانتي ,مف دكف أف يمنم ذلػؾ دخػكؿ خمػيط مػف األحػبلـ المثاليػة لمنصػرانية القديمػة مػم

شػػطحات خياليػػة لمفم ػػفة اليكنانيػػة ,فػػي مككنػػات ذلػػؾ الفكػػر الػػذم انحػػدرت منػػم كتكلػػدت عنػػم
الميبراليػػة ,فمميهػػكد دكر أ ا ػػي فػػي تر ػػيخ الفكػرة الميبراليػػة ,ػكاء فػػي ال يا ػػة أـ االقتصػػاد أـ

الفكر ,فقد كرد في البركتكككؿ األكؿ لحكماء بني صػهيكف ,إف الحريػة ال يا ػية لي ػت حقيقػة
بؿ فكرة ياب أف ت خر عند الضركرة ,كتككف طعمان لاذب اآلخريف .

(ِ)

كتدعـ صاحبة كتاب اإل بلـ كالحزبية ,عائشة محمد ذلؾ بالقكؿ" :ك ال نعاب عندما ندرؾ

إف اليهػػكد الصػػهاينة كانػػت لهػػـ أيػػد خفيػػة فػػي إدخػػاؿ األفكػػار الحزبيػػة المارك ػػية كالعدميػػة كمػػف ثػػـ
بعض األحزاب الكطنية كالقكمية إلى الكاقم العربي اإل بلمي ".

(ّ)

ُ -انظر :معركة الثكابت بيف اإل بلـ كالميبرالية ٓٓ ,ك الديمقراطية كالميبرالية قضايا كمشاكؿ. َُ :
ِ  -انظػػر :معركػػة الثكابػػت بػػيف اإل ػػبلـ كالميبراليػػة ٓٔ ,ك بركتككػكالت حكمػػاء صػػهيكف ,محمػػد خميفػػة التكن ػػي,
ترامة عباس محمكد العقاد ,طْ ,دار الكتب الكتاب العربي ,بيركت -لبناف.ُُِ ,

ّ  -اإل بلـ كالحزبية :عائشة محمد ,طِ ,طرابمسُِْٔ ,هػُٕٗٗ -ـ. ُُ ,
ٜ

ك مف الكاضس أف اليهػكد هػـ كراء كػؿ مػذهب فم ػفي يهػدؼ إلػى تقػكيض األديػاف كاألخػبلؽ

نكاشاعة الفكضى الفكرية ,با ـ الحرية ,كهـ  -إف لـ تكف لهـ اليد الطكلى في نشأة الميبرالية , -فهـ
ي تامكنها لتحقيؽ هدفهـ في تقكيض األدياف نكاشاعة اإللحاد كالف اد الخمقي.

أىم األسباب التي أدت إل ظيور الميبرالية وتطورىا في الغرب:
لقد نشأت الميبرالية في أكركبا كردة فعؿ عمى األخطاء التي ارتكبت مف رااؿ الػديف ,با ػـ

الديف ,إذ ااءت الميبرالية نتياة إلفراز الارب الم يحي الصراع البلهكتي كال يا ي ,كنتياة لمظبلـ
الػػذم كػػاف يعػػيش فيػم الماتمػػم األكركبػػي ,كالحػػرب التػػي شػػنتها الكني ػػة عمػػى العمػػـ ,باحتكارهػػا لمعمػػـ
كالعممػػاء ,كذلػػؾ بتعػػذيبهـ نكاقامػػة المحػػارؽ لهػػـ ,كنشػػأت أيضػػا نتياػػة لمكثنيػػة التػػي كانػػت تعػػيش فيهػػا

أكركبا ,كنتياة لظمـ اإلقطاع الذم عانى منم األكركبيكف ,مما أدل في النهاية إلى النهضة نكاقصػاء
الديف عف اكانب الحياة ,كيتبيف لنا فيما يأتي أهـ العكامؿ التي أدت إلى ظهكر الميبرالية في العالـ

الاربي .

أول -فساد النصرانية( :القرن التاسع الميالدي -القرن الرابع عشر الميالدي):
إف تػػاريخ الكني ػػة فػػي ذهػػف اإلن ػػاف الاربػػي الم ػػيحي ,يعنػػي االضػػطهاد كالقتػػؿ كمحػػاكـ
التفتػػيش ,لقػػد كػػاف تػػاريخ الكني ػػة مػػم العمػػـ كالفكػػر كالحريػػة ,تاريخ ػان مخكف ػان ,فقػػد كقفػػت الكني ػػة مػػم

الاهػػؿ ضػػد العمػػـ ,كمػػم الخ ارفػػة ضػػد الفكػػر ,كمػػم اال ػػتبداد ضػػد الحريػػة ,كمػػم الممػػكؾ كاإلقطػػاعييف
ضد الشعب.

(ُ)

كهذا يعني أف تاريخ الكني ة بما يعانيم مف ف اد في اميم ماػاالت الحيػاة ,كػاف ال بػد كأف

اء ال يا ػػية أك االاتماعيػػة أك
يكااػػم بحركػػات تحػػرر مػػف هػػذا الظمػػـ ,إصػػبلح األكضػػاع ال ػػائدة ػك ن
االقتصػػادية ,فكانػػت الميبراليػػة خطػػكة طبيعيػػة فػػي الفكػػر الاربػػي ,نتياػػة قصػػكر فػػي المفػػاهيـ الدينيػػة,
كفي اميم مااالت الحياة.

كلنا أف ن تعرض بعض مظاهر ف اد النصرانية أهمها:
ٔ -النظام اإلقطاعي:
كانػػت أكركبػػا تعػػيش فػػي ظممػػات اإلقطػػاع ,حيػػث كػػاف يتكػػكف الماتمػػم اإلقطػػاعي مػػف العبيػػد

كرقيؽ األرض كاألحرار ,كرااؿ الديف كالانػكد النظػامييف كمعظػـ التاػار كالصػناع ,كأصػحاب المهػف,
كأخي ار الفبلحيف ,فقد كاف النظػاـ اإلقطػاعي ,يمثػؿ بالن ػبة لمنػاس ظممػان اقتصػاديان ك يا ػيان كااتماعيػان,

حيػػث كػػاف أميػػر اإلقطػػاع هػػك الحػػاكـ ,ال ػػمطة إال ػػمطتم ,ال قػػانكف إال قانكنػػم ,هػػك المالػػؾ كالبػػاقي
ُ  -انظر :اإل بلـ كاها لكام ,يك ؼ القرضاكم ,طٕ ,مكتبة كهبةُُْٕ ,هػ –ُٕٗٗـ.ُٓ, َٓ ,
ٓٔ

عبيد ,فالماتمم األكركبي عبارة عف ماتمم أ ياد كعبيد ,يفرض عميهـ الضرائب كما يشاء يتحكـ في

حي ػػاتهـ كحت ػػى ف ػػي أخ ػػص خصكص ػػياتهـ ,ق ػػد أصػ ػبحت الكني ػػة بفض ػػؿ الهب ػػات كاإلت ػػاكات كالعش ػػكر
كالهدايا مف ذكات اإلقطاع بؿ إف أمبلكها فاقت أمبلؾ األباطرة كاألمراء.

(ُ)

يقكؿ ديكرانت " :كثير مػف األديػرة كالكنػائس تنػاؿ حظهػا مػف أمػكاؿ العشػكر التػي تابػى مػف

األبرشية ,كلكف المؤ ات الكهنكتية الكبيرة كانت  -باإلضافة إلى هذا العمػؿ اليػدكم كتمػؾ األمػكاؿ
 -في حااة إلى المعكنة المالية ,ككانت تنػاؿ الاػزء األكبػر مػف هػذ المعكنػة مػف الممػكؾ كاإلشػراؼ

عمػػى صػػكرة هبػػات مػػف األرض أك أنصػػبة مػػف اإلي ػرادات اإلقطاعيػػة  .كتراكمػػت هػػذ الهػػدايا حتػػى

أصبحت الكني ة أكبر مبلؾ األراضي ,كأكبر ال ادة اإلقطاعييف في أكركبا فقد كاف ديػر فمػدا مػثبلن

يمتمػػؾَََ  ُٓ,قصػػر صػػايرمف قصػػكر الريػػؼ ككػػاف ديػػر " ػػانت اػػكؿ يمتمػػؾ ألفػػيف مػػف رقيػػؽ
األرض كاف الككيف فيتكر ػيدان لعشػريف ألفػان مػف أرقػاء األرض".

(ِ)

كهكػذا أصػبحت الكني ػة اػزءان

مف النظاـ اإلقطاعي بهذ األمكاؿ كاألمبلؾ الهائمة التي امتمكتها مف الشعب .
ٕ -الضطياد المالي:

فرض ػػت الكني ػػة عم ػػى أتباعه ػػا أف ي ػػدفعكا إليه ػػا يعش ػػر أمػ ػكالهـ ضػ ػريبة ػػنكية ,اليممك ػػكف
التخمص منها تحت كطأة التهديد بالحرماف كغضب الػرب ,كقػد فػرض البابػا يكحنػا الثػاني كالعشػركف
باإلضافة إلى ذلؾ ضريبة اديدة ,ميت ضريبة ال نة األكلى ,كهي دخؿ ال نة األكلى ألية كظيفػة
مف الكظائؼ الدينية أك اإلقطاعية يدفم إلى الكني ة بطريقة اإلابار.

(ّ)

فم ػػـ تش ػػبم األكق ػػاؼ كالعش ػػكر نه ػػـ الكني ػػة الا ػػائم كاش ػػعها الب ػػال

ب ػػؿ فرض ػػت الر ػػكـ

كالضرائب األخرل كال يما في الحػاالت اال ػتثنائية ,كػالحركب الصػميبية كالمكا ػـ المقد ػة كظمػت
ترهؽ بها كاهؿ رعاياها كبذلؾ ضمنت الكني ة مكردان ماليان اديدان.

(ْ)

ٖ -اليبات:
لقػ ػػد شػ ػػكمت الهبػ ػػات مصػ ػػد انر آخػ ػػر مػ ػػف مصػ ػػادر دخػ ػػؿ الكني ػ ػػة ,إذ كانػ ػػت تحصػ ػػؿ عميهػ ػػا
بالكصػػية ,أك هبػػم مػػف األف ػراد أك الحكػػاـ أك األ ارضػػي البػػكر التػػي ا تصػػمحها الرهبػػاف ,حيػػث كانػػت
ُ -انظر :مذاهب فكرية معاصرة ,محمد قطب ,طٕ ,دار الشركؽُُّْ ,هػُّٗٗ -ـ. ِٕ, َٕ ,
ِ  -قصػػة الحض ػػارة :كؿ كايري ػػؿ ديك ارنػػت ,ترام ػػة محم ػػد بػػدراف ,ب ػػدكف رق ػػـ طبعػػة ,دار الاي ػػؿ ,لبن ػػاف – بي ػػركت,
ُُْٗهػُٖٗٗ -ـ. ِْٖ /ِ ,
ّ -انظر :مذاهب فكرية معاصرة.ِْ ,

ْ  -العممانية :فربف عبد اهلل الحكالي ,بدكف رقـ طبعة ,دار الهارة,ُِْ ,نقبلن عف تاريخ أكركبا فيشر,
ِ . َّٖ/

ٔٔ

الكني ػػة تحظ ػػى ب ػػالكثير م ػػف الهب ػػات الت ػػي يق ػػدمها األثري ػػاء اإلقط ػػاعيكف لمتمم ػػؽ كالري ػػاء أك يهبه ػػا
البعض بدافم اإلح اف كالصدقة ,كلكنها كانت عبارة عف هبات في ظػاهر األمػر فقػط ,حيػث كانػت
تؤخػذ بػاإلحراج كالتػكريط كالترغيػب كالترهيػػب ,إذ كانػت هػذ الهبػات يكتبهػػا النػاس قبػؿ مػكتهـ ,حيػػث
فرضت الكني ة عمى الناس أال يكتبكا كصاياهـ إال عمى يد الق يس ,كما داـ الق يس حاضػ انر كقػت
كتابػة الكصػػية ,فقػػد أصػبس الكااػػب مػػف بػػاب المااممػة عمػػى األقػػؿ ,أف يهػػب الكصػي شػػيئان مػػف مالػػم
حتى اليكػكف ماافيػان لمػذكؽ ,أك حتػى يتحاشػى غضػب الػرب ,كممػا ازد مػف إيػراد الكني ػة أف غالبيػة
األهػػالي كػػانكا ال يعرفػػكف القػراءة كالكتابػػة ,كالػػذم كػػاف يتػػكلى كتابػػة الكصػػايا هػػـ راػػاؿ الػػديف ,كتأكػػد
ذلؾ بقرار أصػدر بابػا الكني ػة الثالػث (ُُٗٓـ– ُُْٖـ) ,أكاػب قيػاـ الق اك ػة بكتابػة الكصػايا,
نكاال أصبحت غير قانكنية ,كما أف أم فرد مف غير الق اك ة يقكـ بكتابة إحدل الكصايا يقم تحػت

حرمػػاف الكني ػػة كقػػد قكيػػت هػػذ الػػدكافم بعػػد مهزلػػة صػػككؾ الاف ػراف

(ُ)

إذ انهالػػت التبرعػػات عمػػى

الكني ة كتضخمت ثركات رااؿ الديف تضخمان كبيػ انر ,كقػد زادت هػذ األ ارضػي يكمػا بعػد يػكـ ,ألنػم
كػػاف مػػف المػػألكؼ أف يكصػػي كػػؿ مالػػؾ أرض باػػزء مػػف أرضػػم أك مالػػم لمكني ػػة ,ككػػاف الػػذيف ال
يفعمكف ذلؾ يشؾ في إيمانهـ ,كيمكف أف يػدفنكا فػي مقػابر غيػر مخصصػم لمم ػيحييف األتقيػاء ,فقػد
كهب بعض الم نيف كؿ ما لػديهـ ألحػد األديػرة ,نظيػ انر إليػكائهـ بقيػة حيػاتهـ ,كمػا بػاع بعػض الػذيف
كهبػكا أنف ػػهـ لمحػػركب الصػػميبية أ ارضػػيهـ لمكني ػػة بػػثمف بخػػس ,ليحصػػمكا عمػػى نفقػػة الحػػرب ,كمػػف
النػػاس مػػف كػاف يمػػكت دكف كرثػػة فتنقػػؿ كػػؿ أمبلكػػم لمكني ػػة ,ككػػاف ذلػػؾ يػػدر دخػبلن كبيػ انر لمكني ػػة,
كيبلحظ أف األمكاؿ كاألمبلؾ الخاصة بالكني ة ال ياكز انتقالها لمايػر ,كلقػد أخػذت أمػبلؾ الكني ػة
كأمكالهػػا تػػزداد يكمػان بعػػد يػػكـ ,حتػػى صػػارت الكني ػػة الكبػػرل فػػي مدينػػة مػػا ,تمتمػػؾ عشػرات الضػػياع,
كربما المدينػة بأكممهػا ,كقػد كرد فػي بعػض المصػادر ,إف كني ػة انامتػ ار كانػت تمتمػؾ ثمػث األ ارضػي
الزراعية ,كأف كني ة ألمانيا امتمكت ثمث األراضي الزراعية ,كفي مممكة قشتالة امتمكت الكني ة ربم
هػػذ األ ارضػػي ,لقػػد كانػػت ثػػركة الكني ػػة كعػػدـ رضػػاء النػػاس عنهػػا ػػببان فػػي كفػػر النػػاس بالكني ػػة

ُ  -صػػككؾ الافػراف :هػػي اإلعفػػاء مػػف العقػػاب عمػػى الخطايػػا بعػػد أف يعتػػرؼ المػػذنب بذنبػػم مقابػػؿ مبمػ مػف المػػاؿ
يدفعػػم لمكني ػػة إذ يقػػكـ البابػػا بطبػػم صػػككؾ الافػراف كتكزيعهػػا عمػػى أتباعػػم ليبيعكهػػا لمنػػاس كالػػذيف يبيعػػكف أ ػػهـ
شركات أك أكراؽ اليانصيب كبالصؾ فراغ تيرؾ ليكتب بم ا ـ الذم ػيافر ذنبػم كبهػذا الصػؾ يافػر لمشػتريم مػا
تقدـ مف الذنكب كما تأخر (.بتصرؼ :مقارنة األدياف الم يحية ,أحمد شمبي ,طَُ ,النهضػة ُّٗٗـ ُِّ ,
.)ُِْ,
ٕٔ

ك ببان رئي يان مف أ باب اإللحاد ,كمف ذلؾ ما أعمنم البعض أف كؿ قس ك ارهػب يمػكت كلػم بعػض
األمبلؾ ,فاف مثكا النار.

(ُ)

سخرة أو العمل المجاني:
ٗ -ال ُ
لػػـ تكتػػؼ الكني ػػة بػػامتبلؾ اإلقطاعيػػات برقيقهػػا ,كال بمػػا يممكػػم بعػػض راػػاؿ الػػديف مػػف آالؼ
األرقاء بؿ أرغمت أتباعها كرعاياها عمى العمؿ المااني في حقكلها ,كفي مشركعاتها بالعمؿ يكمػان
كاحدان بالمااني في األ بكع في أراضي الكني ة ,فيعمػؿ التع ػاء ػتة أيػاـ فػي األ ػبكع فيمػا ػمي

( بالعمؿ األ بكعي ) ليادكا خبز الكفاؼ لهػـ كأل ػرهـ ,ثػـ يعممػكف اليػكـ ال ػابم يػكـ ال ارحػة ,ػخرة
فػػي الكني ػػة ,لك ػػي تػػكفر أاػػكر العم ػػاؿ لقػػاء ز ارعػػة إقطاعياته ػػا الكا ػػعة ,ككػػانكا يعمم ػػكف فػػي بن ػػاء
الكن ػػائس كاألض ػػرحة ,كك ػػاف عم ػػى الن ػػاس أف يرض ػػخكا ألكامره ػػا ,كيعممػ ػكا بالما ػػاف لمص ػػمحتها م ػػدة
اء كال شػكك انر ,حتػى أنهػـ كػانكا عنػدما يناػب أحػدهـ يخػدـ أكالد
محدكدة كال ينالكف مقابػؿ ذلػؾ اػز ن
(ِ)
األمير دكف مقابؿ .
٘ -األوقاف:
كانػػت الكني ػػة ت ػػتكلي عمػػى أر و
اض زراعيػػة كا ػػعة كتكقفهػػا عمػػى نف ػػها لتنفػػؽ منهػػا عمػػى
األديرة كالكنائس كتاهيز الايكش لمحركب الصميبية ,أك الحركب التأديبية التي تقكـ بها ضد الممكؾ
كاألباطرة الخارايف عمى مطانها .

(ّ)

نكاذ امتمكت الكني ة م احات شا عة مف األراضي الزراعيػة ,باعتبارهػا أكقافػان لمكني ػة بػدعكل
أنها تصرؼ عائداتها عمى كاف األديرة كبناء الكنائس كتاهيػز الحػركب الصػميبية ,إال أنهػا أ ػرفت

في تممؾ األكقػاؼ حتػى كصػمت ن ػبة أ ارضػي الكني ػة فػي بعػض الػدكؿ إلػى دراػة ال تكػاد تصػدؽ,
1
كقػػد قػػاؿ المصػػمس الكن ػي" كيكمػػؼ " ,كهػػك مػػف أكائػػؿ المصػػمحيف " :إف الكني ػػة تممػػؾ
3

مرااعػػة

أراضى إنامت ار كتأخذ الضرائب الباهظة مف الباقي ,كطالػب بالاػاء هػذ األكقػاؼ ,كاتهػـ راػاؿ الػديف
بأنهـ "أتباع قياصرة ال أتباع اهلل".

(ْ)

ُ  -انظػػر :العممانيػػة ُِْ ,ك مػػذاهب فكريػػة ّْ, ِْ :ك حضػػارة أكركبػػا فػػي العصػػكر الك ػػطى :محمػػكد ػػعيد
عمراف ,بدكف رقـ طبعة ,دار المعرفة الاامعيةُٖٗٗ ,ـ. ُّّ, ُِّ ,
ِ  -انظر :العممانيةُّْ ,ك مذاهب فكرية معاصرة ّْ :ك تاريخ كحضارة أكركبا فػي العصػكر الك ػطى :أشػرؼ
محمد صالس يد ,طُ ,لبنافََِٖ ,ـ. ّٓ ,

ّ -انظر :مذاهب فكرية معاصرة.ِْ ,

ْ  -العممانية ,ُُْ ,َُْ :نقبلن عف تاريخ أكركبا لفيشر. ّْٔ ,ِّٔ /ِ ,
ٖٔ

- ٙالعشـور:
كانػػت ض ػريبة العشػػكر أهػػـ هػػذ المصػػادر كأكبرهػػا دخ ػبلن لمكني ػػة ,فقػػد فرضػػت الكني ػػة عمػػى

أتباعهػػا أف يػػدفعكا لهػػا يعشػػر أم ػكالهـ ض ػريبة ػػنكية ,اليممكػػكف الػػتممص منهػػا تحػػت كطػػأة التهديػػد
بالحرماف كغضب الرب ,ككانت قكانيف دكؿ أكركبا تفرض عمى اميم األراضي أف تؤدم محصكلها
عينان أك مػا قيمتػم نقػدا لمكني ػة ,ككانػت كػؿ أبرشػية تر ػؿ يعشػر مػا تامعػم لؤل ػقؼ كبفضػمها كانػت
الكني ػػة تضػػمف حصػػكلها عمػػى عشػػر مػػا تامػػم األ ارضػػي الزراعيػػة كاإلقطاعيػػات كعشػػر مػػا يحصػػؿ
عميػػم المهنيػػكف ,كأربػػاب الحػػرؼ غيػػر الفبلحػػيف ,كلػػـ يكػػف فػػي ك ػػم أحػػد أف ي ػرفض شػػيئان مػػف ذلػػؾ,

فالشعب خاضم تمقائيان ل ػطكتها ,كهكػذا نشػأ اهػاز معقػد لامػم األمػكاؿ التػي تصػب فػي النهايػة فػي
كني ػػة ركمػػا ,حتػػى ضػػاؽ األهػػالي بهػػذ األم ػكاؿ ,كبػػدءكا يعمنػػكف تمػػردهـ كك ػراهيتهـ لاػػامعي هػػذ

العشكر.

(ُ)

ثانياً -الطغيان الديني:
لقػػد فرضػػت الكني ػػة أكضػػاعان اعمتهػػا كالطػػاعكف الػػذم يممػػؾ كػػؿ ل ػكازـ اال ػػتبداد ,كت ػػيطر
عمػى كػؿ شػيء ,كت ػير ح ػب هكاهػا ككفػؽ إرادتهػػا ,فهيمنػت عمػى الماتمػم مػف كػؿ نكاحيػم الدينيػػة,
كال يا ية كاالقتصادية كالعممية ,كفرضػت عمػى عقػكؿ النػاس كأمػكالهـ كتصػرفاتهـ ,كصػاية ال نظيػر
لهػػا ,إذ ػػيطرت الكني ػػة خػػبلؿ القػػركف الك ػػطى فػػي أكركبػػا عمػػى ماريػػات الحيػػاة العامػػة ,كلػػـ يكػػف
لمفػػرد دكر فاعػػؿ أثنػػاء تمػػؾ الفتػرة ,فقػػد احتكػػرت الكني ػػة اميػػم ماػػاالت التفكيػػر ,كحرمػػت كػػؿ تفكيػػر
يخالؼ تقاليد البابكية ,كما كانت قكل النظػاـ اإلقطػاعي المتحالفػة مػم الكني ػة تقػدـ التاطيػة األمنيػة
لق اررات الكني ة ,حيث اؿ هذا التحالؼ أبشم صكر االضػطهاد ضػد أم فكػر تػ ار الكني ػة مخالفػا
لها ,ككانت محاكـ التفتيش الاهاز التنفيذم لهذا التحالؼ.

(ِ)

لقػػد حكلػػت الكني ػػة ديػػف اهلل المنػػزؿ إلػػى ركحانيػػات ,تقتصػػر عمػػى شػػعائر التعبػػد كمشػػاعر
التبتػػؿ كالخشػػكع كأبعػػاد الاانػػب الػػذم يحكػػـ الحيػػاة العمميػػة ,فمار ػػت الكني ػػة ػػمطانان ال يف ػػر إال

رغبػػة فػػي الطايػػاف كاإلرهػػاب فػػي أبشػػم صػػكر  ,مػػف ػػفؾ دمػػاء نكارهػػاب ,كعػػززت الكني ػػة ػػمطتها
الدينيػػة الطاغيػػة بادعػػاء حقػػكؽ ال يممكهػػا إال اهلل ,مثػػؿ حػػؽ الافػراف كحػػؽ الحرمػػاف كحػػؽ التحمػػة كلػػـ
تتردد في ا تعماؿ هذ الحقكؽ كا تابللها.

(ّ)

ُ  -انظر :مذاهب فكرية معاصرة  ِْ,ك العممانية ُُْ :ك تاريخ أكركبا في العصكر الك طى. ُِّ :
ِ  -بتصرؼ :العممانية. ُِٕ ,ُِٖ ,

ّ -انظر :مذاهب فكرية معاصرة ِٓ ,كالعممانية .ُِٗ :
ٗٔ

يقكؿ كيمز عف راػاؿ الكني ػة " :لػـ تعػد لهػـ رغبػة فػي رؤيػة مممكػة الػرب مكطػدة فػي قمػكب

النػػاس ,فقػػد ن ػكا ذلػػؾ األمػػر كأصػػبحكا يرغبػػكف فػػي قػػكة الكني ػػة التػػي هػػي قػػكتهـ هػػـ ,مت ػػمطة عمػػى
ش ػؤكف البشػػر ككػػانكا فػػي ػػبيؿ تكحيػػد تمػػؾ القػػكة عمػػى أتػػـ ا ػػتعداد لمم ػػاكمة مػػم أم شػػيء حتػػى
الباض كالخكؼ كالشهكات الم تقرة في قمكب البشر".

(ُ)

كقد تطكر األمر كهااـ بعض رااؿ الديف الكني ة ذاتها ,كمف ذلؾ أف هيكبرت أؼ ركمػاف

رئ ػػيس طائف ػػة اماع ػػة ال ػػدكمنيكاف كت ػػب يه ػػااـ ص ػػككؾ الافػ ػراف بقكل ػػم :إف ب ػػائعي ص ػػككؾ الافػ ػراف
البابكيػػة يف ػػدكف المحػػاكـ الدينيػػة بمػػا يتقبمكنػػم مػػف الرشػػاكل كحػػاكؿ بعػػض المصػػمحيف فػػي الكني ػػة

القضػػاء عمػػى ظػػاهرة الف ػػاد داخػػؿ الكني ػػة كنػػادكا بضػػركرة اإلصػػبلح ,كاشػػترؾ بعػػض البابػػاكات فػػي
مقاكمػة الف ػاد كهػاامكا فػػرض ر ػكـ عمػى إاػراءات التعميػد أك دفػف المػػكتى أك إتمػاـ م ار ػـ الػػزكاج,
كتشام البعض بمكقؼ هؤالء المصمحيف كشنكا الحمبلت القا ية عمى رااؿ الديف.

(ِ)

كق ػػد أف ػػرز ذل ػػؾ االض ػػطهاد ال ػػديني كال يا ػػي ,حرك ػػات فكري ػػة مناهض ػػة ,حاض ػػنة لب ػػدايات
األفكار الميبرالية التي كانت تعكس آماؿ الطبقات المتك طة الصاعدة ,التي تتضارب مصػالحها مػم

ال مطة الممكية المطمقة كاالر تقراطية ,لقد بدأت نذر الثكرة عمى الكني ة كرااؿ الػديف كعمػى الػديف
المزيؼ الػذم تقدمػم الكني ػة ,منػذ عصػر النهضػة ,حيػث بػدأ الكتػاب يتمػردكف عمػى ػمطاف الكني ػة

الطاغي كيهاامكف رااؿ الديف.

(ّ)

لقػػد كانػػت الحريػػات اإلن ػػانية هػػي الضػػحية األكلػػى لهػػذا الف ػػاد الكن ػػي الم تشػػرم ,حريػػة

الفكر ,حريػة االعتقػاد ,حريػة االختيػار ,كالتمثيػؿ ال يا ػي ,حريػة التممػؾ ,كالتصػرؼ االقتصػادم ,بػؿ
حرية النظر العممي كالبحث التاريبي ,ككؿ القيكد التي فرضت عمى تمؾ الحريات كانت با ـ الػديف
كالكني ة ,كلهذا كاف طبيعيان أف يثكر الباحثكف عف الحرية عمى هذا الديف المحرؼ ,كالذم ال ي ػتمد

حػػدكد كال قيػػكد مػػف كحػػي ال ػػماء ,بػػؿ مػػف أهػكاء الكبػراء كمصػػالحهـ ,كألف بدايػػة الف ػػاد كانػػت مػػف
الكني ة ,كاف البد أف يأخذ اإلصػبلح منحنػى دينيػان ,أطمػؽ عميػم فيمػا بعػد " حركػة اإلصػبلح الػديني"
حتى انم أصبس لم دكر كبير في تحكيؿ األفكػار ( المكثريػة ) إلػى مبػادئ ,كعقائػد اديػدة تكػكف منهػا

الم ػػذهب النصػ ػراني الرئي ػػي الثال ػػث ( ,الم ػػذهب البركت ػػتانتي) إذ ك ػػاف م ػػف الكاض ػػس م ػػف تف ػػاعبلت
تر ػػها مػػارثف لػػكثر ككػػالفف ,أنهػػا كانػػت تاػػرم عمػػى خمفيػػة قضػػية كبػػرل ,هػػي
حركػػات التحػػرر التػػي أ
قضية التحرر مف آثار االنحراؼ ,كالتحريؼ الديني ,كهي القضية التي تفرعػت عنهػا قضػايا التحػرر

ُ -العممانية ,ُِٗ :نقبل عف معالـ التاريخ. َِٗ ,
ِ -انظر :حضارة أكركبا في العصكر الك طى. ُّْ ,

ّ  -انظر :مذاهب فكرية معاصرة ٕٕ ,ك الميبرالية في ال عكدية كالخمػيج ُٖ :نقػبلن عػف الميبراليػة أيػدكلكايا مراكغػة
أف دها رأس الماؿ :هبة عبد الرؤكؼ عزت .

٘ٔ

ال يا ػػي ,كالتح ػػرر االقتصػػادم ,كالتح ػػرر الثقػػافي ,كه ػػك مػػا ام ػػم فيمػػا بع ػػد فػػي لف ػػظ الميبرالي ػػة ,أم
التحػػرر ,لهػػذا يػػذهب أكثػػر البػػاحثيف ,إلػػى أف أصػػكؿ الميبراليػػة كاػػذكرها تراػػم إلػػى مبػػادئ (حركػػة
اإلصبلح الديني التي أثمرت مذهب البركت تانت).
أم أف ثكرة مارثف لكثر قد أثمرت المذهب البركت تانتي ,كالمذهب البركت تانتي أثمػر الفكػر

الميبرالي " كهذا أمر متفؽ عميم مف الباحثيف".

(ُ)

ثالثا -الطغيان الروحي:
لقد كاف لرااؿ الكني ػة ػمطانها الركحػي باعتبػارهـ ك ػطاء بػيف النػاس كاهلل ,حتػى إف حيػاة

اإلن ػػاف مرتبطػػة بالق ػػيس مػػف يػػكـ كالدتػػم إلػػى كفاتػػم ,فمػػا إف يكلػد الطفػػؿ البػػد مػػف أف يعمػػد كال يػػتـ
التعميد إال عمى يد الكاهف ,ثـ تظؿ حياتم مرتبطة بالكاهف ,هك الذم يزكام كيصمي بم ,كهك الذم
يتقبؿ خطايا  ,كيافر ذنكبم ,كيقبؿ تكبتم ,كهك الذم يصمي عميم عند كفاتم.

لقػػػد كػػػاف الػػػديف بالن ػػػبة إلػػػيهـ حرفػ ػػة يحترفكنهػ ػػا ك ػ ػػبيبلن يكصػ ػػمهـ إلػػػى الم ػػاؿ كالمناصػ ػػب

كال ػمطاف ,يصػػؼ تشػارلز ديكنػػز فػػي قصػة المػػدنييف التػػي يتحػدث فيهػػا عػػف مقػدمات الثػػكرة الفرن ػػية

كاألحكاؿ التي هيأت لقيامها ,مشهدان مف مشاهد ذلؾ اإلذالؿ الركحي الذم كاف يمار ػم راػاؿ الػديف

عمػػى النػػاس ,فيصػػؼ شػػارعان مػػف شػكارع بػػاريس كالمطػػر ينهمػػر بقػػكة كالشػػارع مممػػكء بػػالطيف كاألقػػذار
كالكحؿ ,كمككب الكارديناؿ عمى حصانم يمر في الطريؽ ,كالناس محتشدة عمى الصفيف ترقػب ذلػؾ

المشهد بقمكب خائفة كينتظر المحظة الهادئة التي يحاذم المككب فيها رؤك هـ ,فتهكم هذ الرؤكس
خشكعان كمذلم لممككب المكقر ,كتظؿ تهكل حتى تمتصؽ باألرض كالكحؿ كالطيف كالقاذكرات .

(ِ)

رابعا -الطغيان العقمي والعممي:
مار ت الكني ة لكنػان آخػر مػف ألػكاف الطايػاف غيػر الطايػاف الركحػي ,كهػك الطايػاف الفكػرم

كالعقمػػي ,فقػػد كػػاف هػػذا الطايػػاف يفػػرض عمػػى العقػػكؿ أال تفكػػر فػػي أمػػكر الكػػكف المػػادم بمػػا تقتضػػيم
المبلحظات كالمشاهدات العممية كأف تمتزـ بالتف يرات الكن ية كلك خالفت هذ التف يرات كؿ حقػائؽ

العمػػـ النظريػػة كالعمميػػة فقػػد بػػدأت حػػيف قػػاؿ العممػػاء إف األرض كركيػػة نكانهػػا لي ػػت مركػػز الكػػكف ,
قامت الكني ة عمى العمماء أمثاؿ االيميك فأحرقت مف أحرقت مػنهـ كعػذبت مػف عػذبت كهػددت مػف

ه ػػددت بالتع ػػذيب كالح ػػرؽ ف ػػي الن ػػار ب ػػؿ كفرض ػػت عم ػػيهـ األ ػ ػرار كالطبل ػػـ فرضػ ػان كمنع ػػتهـ م ػػف

كافر ,كابت عميم المعنة األبديػة ,كخػرج مػف رضػكاف البابكيػة
مناقشتها ,كاعتبرت مف يناقش الق يس ان
ُ  -انظر :معركة الثكابت بيف اإل بلـ كالميبرالية. ْٗ ,ْٖ ,ْٕ ,
ِ -بتصرؼ :مذاهب فكرية معاصرة.ِّ ُّ, َّ ,
ٔٙ

ثـ مف رضكاف اهلل ,فقد كانت هذ األ رار منافية لممنطؽ كمنافية لمعقؿ ,كتحكـ البديهػة با ػتحالتها,

فػػبل منػػاص مػػف اإليمػػاف بهػػا ,كاإلق ػرار بشػػرعيتها عمػػى الصػػكرة التػػي تكافػػؽ هػػكل الكني ػػة ,كقضػػية
اال تحالة في العشاء الرباني كعقيدة الخطيئة كعقيدة الصمب كالعذراء كالطقكس ال بعة (ُ) ,كؿ هذ

فرضػػتها عمػػى األتبػػاع بحاػػة كاحػػدة أنهػػا أ ػرار عميػػا الياػػكز الخػػكض فيهػػا أك الشػػؾ فػػي صػػحتها,
يتار في أؿ عػف ماهيػة هػذ األ ػرار ,لككػاف ػؤالم مػف أاػؿ اإليمػاف بهػا
أ
كحيف كاف أم عقؿ مفكر

كاالطمئنػاف الػذم يزيػد اإليمػػاف ,كانػت الكني ػة ت ػػارع إلػى زاػر عػػف هػذا اإلثػـ الػػذم يهػـ بػم ,كالػػذم

يكقعم  -ال شؾ  -في المهالؾ ,كتقكؿ لم إف هذا أمر خارج عف نطاؽ العقؿ ,إنما ي ػمـ المػؤمف بػم
ت ميمان باير نقاش.
إف الكني ة كضػعت نف ػها فػي مكضػم اإللػم بػؿ افترضػت لنف ػها عمػى النػاس مػالـ يشػأ اهلل

بحانم كتعالى أف يفرضم لنف م عمى عباد رحمة بالناس .

(ِ)

ُ  * -اال ػػتحالة فػػي العشػػاء الربػػاني :ه ػػي اعتقػػاد الم ػػيحييف أنه ػػـ حينمػػا ي ػػأكمكف الخب ػػز كيشػػربكف الخمػػر يػػكـ
الفصس ,كهك الم مى عندهـ العشػاء الربػاني ,كيطمػؽ عميػم التنػاكؿ  ,كالعشػاء الربػاني رمػز لمعشػاء األخيػر
لعي ػػى مػػم تبلميػػذ حيػػث اقت ػػـ معهػػـ الخبػػز كالنبيػػذ ,كالخبػػز يرمػػز إلػػى ا ػػد الم ػػيس الػػذم ك ػػر لناػػاة
البش ػرية ,أمػػا الخمػػر فيرمػػز إلػػى دمػػم الم ػػفكح ,كمتػػى تمفػػظ الكػػاهف بػػالكبلـ الاػػكهرم كهػػك قكلػػم " هػػذا هػػك

ا دم  ..الخ " ي تحيبل في الحاؿ إلي ا د كدمم حقيقة كيصي ار الم يس نف م بنا ػكتم الكامػؿ كالهكتػم.

(انظػ ػػر :متػ ػػى ِٔ كيكحنػ ػػا ٔ كم ػ ػرقص ُْ كالم ػ ػػيحية ُِّ :كد ار ػ ػػة فػ ػػي عقائػ ػػد كمصػ ػػادر األديػ ػػاف
ال ػػماكية :اليهكدي ػػة كالم ػػيحية كاإل ػػبلـ كاألدي ػػاف الكض ػػعية الهندك ػػية الايني ػػة كالبكذي ػػة :ط ػػارؽ خمي ػػؿ
ال عدم ,بدكف رقـ طبعة ,دار العمكـ العربية) .ِِْ ,
* عقيدة الصمب كالفداء :هي إحدل العقائد الرئي ة في الديانة الم يحية ,فابف اهلل في نظرهـ تا ػد كصػمب
كقػػاـ مػػف أاػػؿ خػػبلص البشػػر مػػف الخطيئػػة التػػي لحقػػت بهػػـ نتياػػة لعص ػياف آدـ  ( . انظػػر :تػػأثر
الم يحية باألدياف الكضعية ,أحمد عمي عايبة ,ط ََُِٔ ,ـ ,دار اآلفاؽ العربية.) ِٓٗ ,
* الطقكس ال بعة :هي عبارة عف طقكس في اصطبلح الكني ة ,كهي بعة -ُ ,ر المعمكدية
ِ -ر الم س بالميركف المقدس كيم س بم عقب الخركج مف المعمكدية كهكعبارة عف مزيج مػف العقػاقير عميػم
بقايا تحدرت – كما يدعي رااؿ الكهنكت  -مف الدهف الذم صنعتم الر ؿ كال يم س بم إال الكهنة.

ّ -ر العشاء الرباني ,كقد بؽ الكبلـ عنم -ْ.ر التكبة كاالعتراؼ كيمزـ أف يككف أماـ الكاهف .
ٓ -ر الكهنكت كهك ال ر الذم يختار بم رااؿ الديف كيعتنكنم في مناصبهـ الكهنكتية -ٔ.ر الم ػس عمػى
الم ػريض ليشػػفى ا ػػميان كركحي ػان -ٕ .ػػر الػػزكاج لم ػربط بػػيف الػػزكايف رباط ػان مقد ػان دائم ػان كت ػػمى أ ػ ار انر
حتى ت دؿ هالة مف التقديس كالرهبنة عمى الق اك ة الذيف يزاكلكنها(.انظر :الم يحية. ) َِْ ,َِّ ,

ِ  -انظر :مذاهب فكرية معاصرة ْٖ, ْٕ, ّٓ ,ّّ ,ك العممانية. ُِٖ :
ٔٚ

خامسا -الطغيان السياسي:
لقد كاف كاقم األكركبييف في العصكر الك طى مخزيان حقان ,كهك نظاـ ااهمي م ػتبد ,كصػؿ

إلػػى ذركة الطايػػاف كالعػػدكاف عمػػى حريػػة اإلن ػػاف ,فكػػاف اػػدي انر بػػأف يثػػار عميػػم بػػدافم الفطػرة كالحكمػػة

كالعقػػؿ ,إذ تكػػكف هػػذا النظػػاـ بعػػد ػػقكط اإلمبراطكريػػة الركمانيػػة ,كدخػػكؿ الب اربػرة إلػػى ركمػػا ,كانهيػػار

اإلمبراطكرية الاربية ,كتفكؾ الدكؿ المرتبطة بها كانق امها.

(ُ)

كفي ظؿ هذا الكضم ,نشػأت مظػالـ يا ػية كاقتصػادية كااتماعيػة ,تمثمػت فػي نظػاـ اإلقطػاع الػذم
اد العالـ األكركبي في ظؿ الكني ة ,حتى أنم لـ يكف لهـ أم حقػكؽ يا ػية فػبل نصػيب لهػـ منهػا

عمى اإلطبلؽ ,كال يفكر أحد كال يتصكر أحد أف يكػكف لهػـ مشػاركة فػي ال يا ػة مػف قريػب كال مػف
بعيد ,فقد مار ت الكني ػة فػي القػركف الك ػطى ذلػؾ ال ػمطاف بالفعػؿ عمػى الحكػاـ كالمحكػكميف ,مػم

كاكد فترات مف الصراع المتبادؿ ,حيث تمرد بعض الممكؾ كاألمراء عمى مطة البابا كاشتد آخركف

في حربهـ لمباباكات ,حتى أنهـ ليعزلػكا البابػا أك ينفػك أك ي ػانك  ,فقػد كانػت ال ػمطة الاالبػة لمكني ػة

ت تمدها مف مطانها الركحي الطػاغي عمػى قمػكب النػاس ,كمػف ايكشػها الكثيفػة ,كمػف أمكالهػا التػي

تصارع ما يممكم الممكؾ كأمراء اإلقطاع .

كلما كاف ممكؾ أكركبا يضيقكف ذرعا بتدخؿ الكني ة المتعنت في كؿ شػؤكنهـ ,ذلػؾ التػدخؿ

الػػذم الياػػدكف لػػم مبػػر انر عمػػى اإلطػػبلؽ ,كفػػي نظػػرهـ لػػـ يكػػف لراػػاؿ الػػديف عمػػيهـ ميػزة إال القدا ػػة,
كانت ترل الكني ة ,إف خضكع الممػكؾ لهػا لػيس تطكعػان بػؿ كاابػان يقتضػيم مركزهػا الػديني ك ػمطانها

الركحػي ,فقػػد أعمػػف البابػا الطاغيػػة "ارياػػكرم ال ػابم" أف الكني ػػة بكصػػفها نظامػا إلهيػان ,خميقػػة بػأف
تكػػكف صػػاحبة ال ػػمطة الدنيكيػػة ,كمػػف حػػؽ البابػػا ككااباتػػم بصػػفتم خميفػػة اهلل فػػي أرضػػة أف يخمػػم

الممكؾ الصالحيف ,كأف يؤيد أك يرفض اختيار البشر لمحكاـ أك تنصيبهـ ,ح ب مقتضيات األحكاؿ,
لقد ادعت الكني ة لنف ها ال مطة الدنيكية ,حيث نازعت بها األباطرة كالممكؾ كأخضعتهـ ب مطانها.

إف الكني ػ ػػة كهػ ػػي تطالػ ػػب ب ػ ػػمطانها الطػ ػػاغي األبػ ػػاطرة كالممػ ػػكؾ ,أك حػ ػػيف مار ػ ػػت هػ ػػذا
ال ػػمطاف بالفعػػؿ كلػػـ تطػػالبهـ باالنصػػياع إلػػى ش ػريعة اهلل كتطبيػػؽ أحكامهػػا عمػػى النػػاس ,إنمػػا كانػػت

تطمب كتمارس ػمطانان شخصػيان بحتػان ,هػك أف يطأطػأ الممػكؾ كاألبػاطرة لهػا الػرؤكس كأف يعمنػكا أنهػـ

خاضعكف ل مطانها.

(ِ)

ُ  -انظر :معركة الثكابت بيف اإل بلـ كالميبرالية َْ,ك حقيقة الميبرالية كمكقؼ اإل بلـ منها  ,ِٗ:نقبل عػف مػدخؿ
لد ار ة التاريخ األكركبي. ُّ ,

ِ -انظر :العممانية ُّٓ, ُّْ ,ك مذاهب فكرية معاصرة. ِٕ, ْٔ, ْٓ, ْْ :
ٔٛ

ذلػػؾ كمػػم شػػام الكثي ػريف عمػػى اقػػتبلع آثػػار الػػديف مػػف النفػػكس ككاقػػم الماتمعػػات كتحطيمػػم

با ػػـ اإلص ػػبلح ال يا ػػي كاالقتص ػػادم كاالاتم ػػاعي ,فضػ ػبلن عم ػػا أثارت ػػم المنازع ػػات م ػػم األب ػػاطرة

كالممػػكؾ ,ممػػا أدل إل ػػى ان ػػبلخ الكثي ػريف م ػػف ػػمطاف الكني ػػة كتعميػػؽ مفهػػكـ الفص ػػؿ بػػيف ال ػػديف
عداء كامبلن بيف الديف كال يا ة .
كال يا ة ,ليصبس
ن

إنػػم لمػػف الطبيعػػي أف يكػػكف لراػػاؿ الػػديف ػػمطة يا ػػية فػػي األمػػة ,كلكػػف الػػذم اليصػػس أف
يتحكؿ رااؿ الديف إلى طكاغيت كمحترفيف يا يان مم إ قاط الشريعة لح ػابهـ ,كتتحػكؿ إلػى شػهكة

لمت مط كاال تبداد ,فبل حرج في أف تقكـ الكني ة في تقكيـ انح ارفػات الممػكؾ إذا قػامكا بخػرؽ التعػاليـ
الدينية ,أما أف ت هـ الكني ة في طمس الديف كتعطيؿ الشريعة ثـ تفرض نف ها با ـ ديف تصطنعم
ه ػػي كص ػػية عم ػػى المم ػػكؾ كاألمػ ػراء ,كت ػػرغمهـ عم ػػى الخض ػػكع الم ػػذؿ له ػػا ف ػػذلؾ ه ػػك األم ػػر الش ػػائف
كالفاضس ,كمم هذا فهك الذم حصؿ بالفعؿ لمكني ة الم يحية طيمة عصكر ازدهارها.

(ُ)

يقكؿ صاحب كتاب حقيقة الميبرالية عبد الرحيـ صمايؿ " :كاف لبلنحراؼ الػديني كاال ػتبداد

ال يا ي ,دكر رئي ي في كاكد الفكر الميبرالي ,ألنػم ا ػتعبد الماتمػم األكركبػي ,ككبػت حريػة أفػراد

إلى دراة العبكدية التامة ,كهذا الطاياف عمى الحرية كلد ردة فعؿ معاك ة ,كهك أمر طبيعػي ,ك ػنة

ككنية اارية".

(ِ)

نقكؿ :إف هذا الف اد ال يا ي يرام إلى الشػعار الخطػأ " أعطػكا مػا لقيصػر لقيصػر كمػا هلل
هلل " إذ نتج عنم تاماؿ رااؿ الديف في اميم أمػكر الحيػاة ,كهػذا التػدخؿ ال ػافر لمكني ػة فػي شػؤكف
الحكـ كمحاكلتها ت يير الحكاـ ح ب أهكاء رااؿ الديف ,فمقد كاف بب نشػكء حركػات التحػرر ,بمػا

فيها ظهكر الميبرالية كفكر تمرد عمى الف اد الكن ي .
سادساً -الفساد القتصادي:
كاف ال ائد في العصكر الك طى القانكف الركماني كنظامم اإلقطاعي ,حيث كاف عبارة عف

ماتمم أ ياد كعبيد ,يت يد فيم رااؿ الديف كالكني ة الذيف تممككا االقتصاد ,فكحػدها الكني ػة كانػت
لها المصادر المالية ,ككانت الدكلة في هذ العصكر تب ط مطانها عمى األفراد ,ففػي القػرف التا ػم
في غرب أكركبا ,كانكا يعيشكا حياتهـ عبارة عف ماتمم فبلحي ,حيث اختفت طائفة التاار ,كارتػبط

النػػاس ب ػاألرض التػػي كػػانكا يعممػػكف فيهػػا كػػأاراء ,فكػػاف مالػػؾ األرض يمقػػب بػػالمكرد ,كالعامػػؿ بػػالقف,
يعمؿ في أرض الحككمة ,فازدادت الحااة إلى تنظيـ يا ي لعبلقة األفراد بالدكلة ,ككػاف مػف أبػرز
عكام ػػؿ التط ػػكر ف ػػي تم ػػؾ الحقب ػػة العكام ػػؿ االقتص ػػادية ,كم ػػا ن ػػادت ب ػػم م ػػف حري ػػة فردي ػػة ف ػػي التمم ػػؾ

ُ -انظر :العممانية ُّْ ,ُّّ ,ك مذاهب فكرية معاصرة. ْٓ :
ِ -حقيقة الميبرالية كمكقؼ اإل بلـ منها. ُْ :
ٜٔ

كاالتاػػار ,كتػػرؾ الفػػرد يعمػػؿ بحريػػة بمػػا يحقػػؽ االزدهػػار ,تحػػت شػػعار" دعػػم يعمػػؿ دعػػم يمػػر " كفػػي

القرف التا م حتى الحادم عشر كانت كؿ األعماؿ الحككمية في يد الكني ة ,ككانت لها اليد العميػا,

مما أدل إلى نشكء مظالـ ,يا ية كاقتصادية كااتماعية ,تمثمت في نظاـ اإلقطاع الذم ػاد العػالـ

األكركب ػػي أكث ػػر م ػػف عشػ ػرة ق ػػركف ,مم ػػا أدل إل ػػى ال ػػدعكة إل ػػى اق ػػتبلع آث ػػار ال ػػديف كتحطيم ػػم ,با ػػـ

اإلصبلح ال يا ي كاالقتصادم كاالاتماعي.

(ُ)

كعن ػ ػػدما ح ػ ػػؿ الق ػ ػػرف ال ػ ػػابم عش ػ ػػر ,كأخ ػ ػػذ ال ػ ػػديف يض ػ ػػعؼ ,ب ػ ػػدأت الم ػ ػػذاهب االاتماعي ػ ػػة

كاالقتصػػادية المختمفػػة بػػالظهكر ثػػـ تطػػكرت بتطػػكر الماتمػػم ذاتػػم إلػػى مػػذاهب كنظريػػات ,إذ امتػػاز
عصػػر النهضػػة فػػي هػػذا القػػرف بالتيػػارات المشػػبعة بػػالركح الفرديػػة تمػػؾ الػػركح التػػي أممتهػػا ظػػركؼ

التطكر ,مف خػركج عمػى القيػكد التػي فرضػتها اإلمبراطكريػات كالممكيػات الم ػتبدة ,إلػى نقمػة عارمػة
عمػػى االمتيػػازات كالحقػػكؽ التػػي كػػاف يتمتػػم بهػػا راػػاؿ الػػديف ,فأخػػذ الػػديف يضػػعؼ ,ك ػػمطة الممػػكؾ

كاألبػػاطرة الم ػػتبديف تتزعػػزع ,ليحػػؿ محػػؿ ذلػػؾ مػػا انتشػػر مػػف آراء كنظريػػات اقتصػػادية كااتماعيػػة,

تنػػادم اميعهػػا بتػػرؾ الفػػرد حػ انر ,يعمػػؿ عمػػى ا ػػتكماؿ حريتػػم مػػف النػػاحيتيف ,ال يا ػػية كاالقتصػػادية,
كلقد كاف لعصر النهضة ,عمماؤ الذيف بدؤكا بكؿ قكة ينادكف بهذ الحرية .في ذلػؾ الكقػت أصػبحت

الكني ػػة مػػف ذكات اإلقطػػاع ,بػػؿ كانػػت أمبلكهػػا فػػي بعػػض األكقػػات تفػػكؽ أمػػبلؾ األبػػاطرة كأم ػراء

اإلقطاع فكقفت في صػؼ الظمػـ ت ػاند كتػذكد عنػم ,كتحػارب حركػات اإلصػبلح ,ثػـ بعػد ذلػؾ اػاء
القرف التا م عشر ,ككاف مرحمة هامة في تاريخ أكربا ,حيث تميز بالصػراع بػيف األنظمػة المحافظػة
اإلقطاعيػػة ,كالحركػػات الميبراليػػة التحرريػػة ,كالقكميػػة التػػي تزعمتهػػا البراكازيػػة ,فقػػد انتشػػرت مبػػادئ

الميبراليػة كالقكميػػة بأكربػا عقػػب الثػكرة الفرن ػػية كالتك ػػعات النابميكنيػة ,فالمػػذهب الميب ارلػي يقػػكـ عمػػى

مبدأ الحرية االقتصادية في المااؿ االقتصادم ,كالحريػات الفرديػة ,كال يا ػية فػي الماػاؿ ال يا ػي,

كأصبحت فرن ا تتزعـ التيار الميبرالي التحررم خاصػة بعػد ػيطرة نػابميكف عمػى ال ػمطة فػي فرن ػا
عقػػػب انقبلبػ ػػم ضػ ػػد حككمػ ػػة اإلدارة كتك عػ ػ ػاتم فػ ػػي أكربػ ػػا حيػ ػػث ك ػ ػػب عطػ ػػؼ الشػ ػػعكب األكربيػ ػػة

الخاضعة لؤلنظمة اال تبدادية .

(ِ)

يقػػكؿ صػػاحب كتػػاب حقيقػػة الميبراليػػة عبػػد الػػرحيـ بػػف صػػمايؿ ال ػػممي " :كقػػد ضػػاؽ التاػػار

كأصحاب رؤكس األمكاؿ مػف القيػكد كاالناػبلؽ الػذم يقػؼ حػائبلن دكف تنميػة رؤكس أمػكالهـ كتك ػيم
ُ -انظر :تاريخ أكركبا في العصكر الك طى ,هنرم بيريف ,ترامة عطية القكصي ,بدكف رقـ طبعة ُٗٗٔ,ـ,ُٖ ,
ُٗ  ,ك مذاهب فكرية معاصرة.ْٕ :
ِ  -انظػػر :مقػػاؿ ,دركس الت ػاريخ الحركػػات الميبراليػػة كالقكميػػة فػػي أكربػػا فػػي القػػرف التا ػػم عشػػر ,منتػػديات عربيطػػا
ََُِٖٔ/ٓ/ـ ,مف مكقم  .www.arabita:ك بحث بعنكاف :العكامؿ االقتصادية كاالاتماعية كأثرها في الفقم

كالتشريم ,مح ف نااي ,مامة القضاء ,ٕ ,ٔ ,ٓ ,مف مكقم.www.iraqja :
ٕٓ

طمكحاتهـ المادية ,كقد كاف لطبقة البراكازية الاديدة ,دكر بػال األهميػة فػي تأ ػيس ماتمػم ال ػكؽ

القائـ عمى المناف ة ,كما كاف لها أثػر بػال فػي التحػكالت االاتماعيػة فػي أكركبػا ,كالكقػكؼ فػي كاػم
اإلقطػػاع كالكني ػػة ,كقػػد كػػاف يعػػكز هػػذ الطبق ػة " :النظريػػة الفم ػػفة" التػػي ت ػػاعدهـ فػػي الخػػركج مػػف
قبضػػة اإلقطػػاع كالكني ػػة ,كقػػد كاػػدكا بايػػتهـ فػػي الميبراليػػة التػػي تقػػكـ عمػػى الحريػػة االقتصػػادية كرفػػم

العكائؽ عف آليات ال كؽ كترؾ حركتم مر مة دكف تدخؿ أك رقابة".

(ُ)

إذف فمػػف ف ػػاد دينػػي ينشػػر الق اك ػػة ب ػػبب اال ػػتبداد ,كالقهػػر ,كاألباطيػػؿ ,كالخ ارفػػات التػػي

كانػت شػػائعة فػػي الماتمػػم الاربػػي ,كمػا زعمػػك مػػف الحػػؽ اإللهػػي فػي الحكػػـ ,ثػػـ الف ػػاد االقتصػػادم
الػػذم رعػػا اإلقطػػاعيكف الػػذيف قهػػركا الممكيػػة الخاصػػة لمنػػاس ,كمػػا كػػاف ذلػػؾ إال بػػاقرار راػػاؿ الػػديف

كتعاكنهـ ,لذا ن تطيم القكؿ :إف نشػأة الميبراليػة كانػت نتياػة ظػركؼ ػادت فػي الماتمػم األكركبػي,
ككردة فعؿ طبيعية عمى أمريف :الممكؾ الظممة كالكني ة التي كانػت تمػارس كافػة أنػكاع الف ػاد با ػـ

الديف عمى الحياة العقمية كالفكرية كالثقافية ,مف أاؿ ذلؾ ألاي دكر الديف في الحياة.
كػػاف ذلػػؾ مػػف أهػػـ األ ػػباب التػػي اعمػػت أكركبػػا تتمػػرد عمػػى هػػذا الظػػبلـ الشػػامؿ ,أك الف ػػاد
الشامؿ الذم تعيش فيم ,كتطمػب اإلصػبلح حيػث كػاف نظػاـ اإلقطػاع بكػؿ مػا يشػتمؿ عميػم مػف ظمػـ

يا ػػي كاقتص ػػادم كااتمػػاعي ,ه ػػك الهػػدؼ األكؿ لمح ػػاكالت اإلصػػبلح ,نكاف ك ػػاف طمػػب اإلص ػػبلح
شامبلن لاميم مياديف الحياة .
لقػػد كػػاف ظهػػكر الميبرالي ػة بػػديبلن اتخذتػػم أكركبػػا لبلن ػػبلخ مػػف كػػؿ ماعانتػػم مػػف ظمػػـ الػػديف

كراال ػػم ,أم ػػا ال ػػديف الح ػػؽ المن ػػزؿ م ػػف رب الع ػػالميف كتعاليم ػػم ال ػػمحة ال تفص ػػؿ ب ػػيف الحي ػػاة ال ػػدنيا
كاآلخػرة ,أك بػػيف متطمبػػات الا ػػد كأشػكاؽ الػػركح ,كلػػـ يكػػف فػػي يػػكـ مػػف األيػػاـ حاػػر عثػرة فػػي ػػبيؿ

التقدـ المادم أك الفكرم ,كلـ ييبًس في يكـ مف األياـ لئلقطاعييف أك كاهـ أف يمتصكا دماء العماؿ
كنحكهـ مف الناس ,إف المافميف مف الناس مف يظف أنم ممكف أف يككف في الميبرالية تقدـ كتحضر,
ك بيبلن لمعيش ,إف هذا البديؿ التي اتخذتم أكركبا لـ يكف أقؿ كءان مما كانت تعيشم ,بما يمثؿ مػف

انحبلؿ خمقي كف اد في اميم أمكر الحياة.

حقان لقد كانت هذ العكامؿ ماتمعة هي التي أدت إلى تطكر الفكرة الميبرالية فيما بعد .

ُ  -حقيقة الميبرالية كمكقؼ اإل بلـ منها .ّٖ, ّٕ,
ٕٔ

المطمب الثالث  :المراحل التي مرت بيا الميبرالية-:
المرحمة األول  -مرحمة التكوين :
لقد كانت كاهان مف كاك الفم فة الاربية المرتكزة عمى مفهكـ الفرد كمفهكـ الذات.

إف المفهكـ األ ا ي في هذ المرحمة هك مفهكـ الذات الذم يميز الفم ػفة الاربيػة الحديثػة اميعهػا,

إذ ينطمؽ التحميؿ الفم في الاربي مػف اإلن ػاف باعتبػار الفاعػؿ صػاحب االختيػار كالمبػادرة ,هػذا هػك

أصػؿ اإلن ػػية الاربيػػة كمػا عبػرت عػػف ذاتهػػا فػي ميػػاديف الفػػف كاألدب كالعمػـ كال يا ػػة ,كهػػك منطمػػؽ
الفم ػػفة اليكناني ػػة ال ػػقراطية ,المخ ػػالؼ لمنطم ػػؽ الفم ػػفة اليكناني ػػة ال ػػابقة ل ػػقراط ,كمنطم ػػؽ فم ػػفة

الق ػػركف الك ػػطى األكركبي ػػة ,كمنطم ػػؽ الفم ػػفات الشػ ػرقية ,حي ػػث هينظ ػػر إل ػػى اإلن ػػاف كمخم ػػكؽ ب ػػيف
المخمكقات ,كيضاؼ الفعؿ إلى الخالؽ المبدع )ُ(.

المرحمة الثانية  -مرحمة الكتمال :

لقد كانت األ ػاس الػذم شػيد عميػم ًعممػاف عصػرياف مهمػاف :عمػـ االقتصػاد ,كعمػـ ال يا ػة

النظرية .

كالمفهػػكـ األ ا ػػي فػػي هػػذ المرحمػػة هػػك مفهػػكـ الفػػرد العاقػػؿ,المالػػؾ لحياتػػم ,كبدنػػم ,كذهنػػم ,كعممػػم,
كعمػػى أ ا ػػم شػػيد تػػاريخ معقػػكؿ يخػػالؼ التػػاريخ الفعمػػي الػػذم لػػـ يكػػف ػػكل م ػػمة مػػف الصػػيانات
كالحماقات ,كشيد عمـ االقتصاد العقمي المخالؼ لبلقتصاد اإلقطاعي الضعيؼ ,المتفكؾ ,كشيد عمػـ

ال يا ػػة العقميػػة ,المبنػػي عمػػى التعاقػػد بػػيف أف ػراد عقػػبلء ,م ػػتقميف كمت ػػاكيف ,كالمخػػالؼ ل يا ػػة
اال تبداد )ِ(.

المرحمة الثالثة  -مرحمة الستقالل :
حيث نزعت الميبرالية مف أصكلها كػؿ فكػرة تنتمػي إلػى االتاػا الػديمقراطي ,بعػد أف أظهػرت
تاربة الثكرة الفرن ية أف بعض أصكؿ الميبرالية قد تنقمب عند التطبيؽ إلى عناصر معادية لها .

كالمفهكـ األ ا ي في هذ المرحمة هك مفهكـ المبادرة الخبلقة ,الذم ياب المحافظة عميها,

ألنها كانت بب تفكؽ أكركبا عمى باقي العػالـ  ,كأف الدكلػة الحديثػة كمػا ا ػتكحتها الثػكرة الفرن ػية
مػػف تحمػػيبلت مفكػػرم القػػرف الثػػامف عشػػر ,قػػد نفػػت حقػػكؽ الفػػرد المالػػؾ الخػػبلؽ با ػػـ حقػػكؽ ماػػردة

أي ػندت لمفػرد العاقػػؿ ,هػذا الفػرد العاقػػؿ ال كاػكد لػم فػػي الكاقػم التػاريخي ,فػػي حػيف أف الفػرد الخػػبلؽ
هك نتياة تطكر طكيؿ ,ال بد في رأم ليبرالية المرحمة الثالثة مف المحافظة عمى الحقػكؽ المكركثػة,

 انظر  :مفهكـ الحرية ,عبد اهلل العركم ,طٓ ,المركز الثقافي العربيُّٗٗ ,ـ. ُْ ,َْ ,ّٗ , انظر  :المرام ال ابؽ ,نفس الصفحة .ٕٕ

كمف االعتماد عمى التطكر البطيء دكف الماكء إلى الطفرة التي تقطم حبؿ اال تمرار التػاريخي ,إف

الفرد الكاقعي ,هك الذم قد يتحقؽ في م تقبؿ بعيد بعد تدخؿ الدكلة كا تعماؿ العنؼ )ُ(.

المرحمة الرابعة -مرحمة التقوقع:
تيعد هذ المرحمػة محاطػة باألخطػار ,نكاف تحقيقهػا صػعب إف لػـ يكػف م ػتحيبلن ,لمػا ت ػتمزـ
مف م بقات غير متكفرة لدل البشر في غالب األحياف.
ف ػالمفهكـ األ ا ػػي فػػي هػػذ المرحمػػة ,هػػك مفهػػكـ الماػػايرة كاالعت ػراض ,ف ػالفرد الػػذم يعػػيش داخػػؿ

الدكلػػة الحديثػػة المبنيػػة عمػػى االقتصػػاد الصػػناعي ,المكاهػػة لمم ػػاكاة كالديمقراطيػػة يميػػؿ بطبعػػم إلػػى

م ػػايرة اآلراء الاالبػػة ,أصػػبس الفػػرد يفضػػؿ الرضػػكخ إلػػى رأم الاالبيػػة ,كهػػك رأم يتكػػكف تمقائي ػان فػػي

الماتمم العصرم ,لكف اإلاماع عمى رأم كاحد ,كهك إاماع اصػطناعي يت ػبب فػي ذهػكؿ فكػرم,
كفي تعثر الماتمػم ككػؿ  ,لكػي نحػافظ عمػى أ ػباب التقػدـ ال بػد مػف اإلبقػاء عمػى حقػكؽ المخػالفيف

في الرأم ,ألف االختبلؼ هك أصؿ الاداؿ كالاداؿ هك أصؿ التقدـ كاالبتكار .

إف كؿ مرحمة مف مراحؿ الميبرالية تتميز بالتشديد عمى مفهكـ أ ا ي خاص بها .

لقد ذكرنا هنا نظرة مكازة عف تطكر المنظكمة الميبراليػة لػيس الاػرض منهػا ػرد تػاريخ تطػكر الفكػر

الميب ارلػي بػؿ تحديػد منظكمػة األفكػػار التػي تعػرؼ عميهػا المفكػركف العػػرب فػي العصػر الحػديث كذلػػؾ
يبيف كيؼ فهمكها كتأثركا بها كتعاممكا معها ( ).

 انظر  :مفهكـ الحرية ,عبد اهلل العركم ,طٓ ,المركز الثقافي العربيُّٗٗ ,ـ. ُْ ,َْ ,ّٗ ,ِ  -انظر  :المرام ال ابؽ ,نفس الصفحة.
ٖٕ

المبحث الثاني
الميبرالية أسبابيا ومعالميا ومدى التناقض فييا
المطمب األول  :عوامل ظيور الميبرالية في العالم اإلسالمي-:
المـقـدمـة:
بعد أف بدأ الضعؼ يدب في ا د األمة اإل بلمية نتياػة لبعػد الم ػمميف عػف اإل ػبلـ فهمػان

كتطبيقػان افتػتف النػاس بالػدنيا كزخرفهػا كحرصػكا عميهػا ,كحػدث تخمػؼ فػي العمػـ كامػكد فػي التفكيػر
كرككد فػي الفقػم كالتشػريم كقصػكر فػي التكايػم ,كف ػاد فػي اإلدارة كالحكػـ ,كبػدأ نظػاـ الحكػـ يتايػر

شيئان فشػيئان ,ككػاف العػدك ال ازحػؼ المنتصػر متفكقػان فػي اميػم الميػاديف ,فبهػر أبصػار كثيػر مػف أبنػاء

الم ػػمميف كخمػػب ألبػػابهـ ,فبػػدأكا ي ػػيركف فػػي دركبهػػـ ,لقػػد خطػػط اال ػػتعمار لبل ػػتيبلء عمػى شػػعكب
أرض ػيهـ ,فقػػد عمػػـ أف اال ػػتيبلء عمػػى األرض لػػيس معنػػا
العػػالـ اإل ػػبلمي بعػػد أف ا ػػتكلى عمػػى ا

اال ػتيبلء عمػػى أهمهػا ,كأف اال ػػتيبلء عمػػى األرض يػتـ بقػػكة ال ػبلح ,أمػػا اال ػػتيبلء عمػى البشػػر فػػبل

ياػدم فيػم ال ػبلح كال تانػي الايػكش كاأل ػاطيؿ ,فػبل بػد مػف عمػؿ مػنظـ لتاريػب العػالـ اإل ػػبلمي,

حتى يهضـ حضػارتم كيتتممػذ عمػى يديػم ,لهػذا ر ػـ خطتػم بػذكاء ,فػبل بػد أف يهػدـ كيػدمر ,لقػد اتاػم

إل ػػى ت ػػدمير العقائ ػػد كاألفك ػػار كه ػػدـ الق ػػيـ ,كتحط ػػيـ اآلداب كالتقالي ػػد ع ػػف ط ػػرؽ كثيػ ػرة منه ػػا ,نش ػػر
المقػاالت كالمػػذاهب الضػالة كالمنحرفػػة فػي العقائػػد ,كال ػػمكؾ ,كفػي ال يا ػػة كاالاتمػاع ,ككػػؿ منػػاحي

الحياة .

(ُ)

كبعػػد د ار ػػة مػػكازة ألحػكاؿ العػػالـ اإل ػػبلمي قمػػت بعػػرض مػػكاز ألهػـ األ ػػباب التػػي أدت إلػػى
ظهكر الميبرالية في العالـ اإل بلمي:

أولً :النحراف العقدي:
لقػػد عانػػت األمػػة اإل ػػبلمية مػػف االنح ػراؼ العقػػدم فقػػد ػػاهـ ذلػػؾ ف ػي ضػػعؼ األمػػة اإل ػػبلمية,

إضافة لعدـ الفهـ الصريس لتعاليـ الديف ,كالذم نتج عنم اناماس في الممذات كالشهكات.

إذان كاف ال بب الرئيس كالمباشر في ضعؼ األمػة اإل ػبلمية كتخمفهػا كانحطاطهػا كترااعهػا

في القركف المتأخرة ,الضعؼ كالهػكاف كالقابميػة لممبػادئ المنحرفػة التػي حصػمت فػي األمػة اإل ػبلمية
في اانب العقائد كالتصكرات .

(ِ)

ُ  -بتصرؼ  :الحمكؿ الم تكردة .َِ ,ُٗ,

ِ  -انظػ ػػر :حقيقػ ػػة الميبراليػ ػػة كمكقػ ػػؼ اإل ػ ػػبلـ منهػ ػػا ُِّ,ككاقعنػ ػػا المعاصػ ػػر :محمػ ػػد قطػ ػػب ,طُ ,دار الشػ ػػركؽ
ُُْٖهػُٕٗٗ -ـ. ُُ ,
ٕٗ

كبعػػد أف كصػػؿ االنح ػراؼ العقػػدم إلػػى أقصػػى درااتػػم عمػػى يػػد الاػػزك الصػػميبي فقػػد كانػػت

النتياػػ ػػة أف أصػػ ػػاب التخمػ ػ ػػؼ العػػ ػػالـ اإل ػ ػ ػػبلمي ماػػ ػػاالت متع ػ ػػددة ,كالماػ ػ ػػاؿ العمم ػ ػػي ,كالماػ ػ ػػاؿ
االقتصادم ,كالمااؿ الفكرم.
بعػد د ار ػة االنحػراؼ العقػدم فػي األمػة اإل ػػبلمية فانػم يتبػيف لنػا أف أهػـ مظػاهر االنحػراؼ

في العقيدة اإل بلمية ما يمي:

ػأثر بالمػػذاهب
ُ -نشػػأة الفػػرؽ الباطنيػػة كمػػف أهمهػػا الصػػكفية ,التػػي كانػػت مػػف أهػػـ كأكثػػر الفػػرؽ تػ ان
الفم ػػػفية القديمػ ػػة كالبكذيػػػة كالهندك ػػػية كاليكنانيػػػة الكافػ ػػدة ,كالتػ ػػي انتشػ ػػرت فػػػي أنحػ ػػاء الخبلفػ ػػة

اإل ػػبلمية ,فق ػػد انحرفػ ػكا ف ػػي امي ػػم أبػ ػكاب العقي ػػدة اإل ػػبلمية فيم ػػا يتعم ػػؽ باإللهي ػػات ,كالنبػ ػكات

كالقضاء كالقدر ,كالتككؿ كالزهد كالاهاد ,فنشركا الشرؾ كالكثنية فػي العػالـ اإل ػبلمي مػف خػبلؿ
عبادة القبكر كالتبرؾ بها كدعاء أهمها .

ِ -قد اعد الفقهاء المتأخركف ككتب الفقم عمى مد هذا االنحػراؼ بتق ػيمهـ األحكػاـ الشػرعية إلػى
عبػػادات كمعػػامبلت ,كاضػػعيف فػػي الق ػػـ األكؿ األحكػػاـ التعبديػػة المحضػػة ,كفػػي الق ػػـ اآلخػػر

األحكػ ػػاـ المتعمقػ ػػة بالنشػ ػػاط االاتمػ ػػاعي كاالقتصػ ػػادم حيػ ػػث أصػ ػػبس هػ ػػذا التق ػ ػػيـ مػ ػػف دعػ ػػائـ

االنفصاـ ,إذ أصبس انح ار تدرياي في مفهكـ العبادة ,لقد كانػت العبػادة فػي الػديف اإل ػبلمي

ٛ
اللَِرُِ َُّٗ ٜ
طل ِنْ ٍَ َٗ ٜذَٞللب َ
أمػ انر شػامبلن لكػؿ اكانػػب الحيػاة مصػداقا لقكلػػم تعػالى  :قُل ْو نَُِّ َ
ط ليِ َِ ,)ُ( َِٞلكػػف
َٗ ٍَ ََللبرِّ ِ ٜهِ َر ِّة ا ْى َاللبىَ ََِ َِٞلَ َ
ش ل ِرَ ٝل ىَ لُٔ َٗثِ ل َِىِ َل ُ ٍِل ْلردُ َٗ ََّ لبْ َ َّٗ ُه ا ْى َُ ْ
االنحراؼ أدل إلى انحصار العبادة في الصبلة كاألذكار ,فالصبلة مػف أداهػا فقػد أدل كػؿ مػا
عميم مف العبادة كلـ يعد مطالبان بشئ مف التكاليؼ أماـ اهلل تعالى ,فضػبلن عمػا أصػاب الشػعائر

التعبدية مف عزلة كاممة عف كاقم الحياة .

(ِ)

كن تطيم القكؿ إف الصكفية كانت مف أكائؿ الفرؽ

التي زعزعت كياف األمة بدينها كعقيدتها ,حيث كاف لها تأثير كبير في مااالت كثيرة .

ّ -االنح ػ ػراؼ فػ ػػي مفهػ ػػكـ القضػ ػػاء كالقػ ػػدر :مػ ػػف خػ ػػبلؿ تاييػ ػػر المفهػ ػػكـ الحقيقػ ػػي لػ ػػبعض العقائػ ػػد

كالمصػػطمحات الشػػرعية ,مثػػؿ التككػػؿ كالزهػػد كالقػػدر ,حيػػث حكلكهػػا إلػػى ت ػػكؿ كتكاكػػؿ كابػػر,
كتحكلػػت عقيػػدة القضػػاء كالقػػدر مػػف عقيػػدة تػػدفم صػػاحبها إلػػى الشػػااعة فػػي مكااهػػة المكاقػػؼ

الصػػعبة ,إلػػى عقيػػدة مخذلػػة صػػارفة عػػف العمػػؿ ,تحػػت دعػػكل مهمػػا عممػػت فمػػف يصػػيبؾ إال مػػا
ُ  -كرة األنعاـ :آيمُِٔ ُّٔ .

ِ  -انظػػر :ظهػػر اإل ػػبلـ ,أحمػػد أمػػيف ,طٕ ,مكتبػػة النهضػػةُٗٗٗ ,ـ ُُٓ ,َُٓ ,ك مظػػاهر االنح ارفػػات العقديػػة
عن ػ ػ ػػد الص ػ ػ ػػكفية كأثره ػ ػ ػػا ال ػ ػ ػػيئ عم ػ ػ ػػى األم ػ ػ ػػة اإل ػ ػ ػػبلمية :إدري ػ ػ ػػس محم ػ ػ ػػكد إدري ػ ػ ػػس ,طِ ,مكتب ػ ػ ػػة الرش ػ ػ ػػد,

ُِْٔهػ ػ ػ ػََِٓ -ـ ,ٖ /ُ ,ك قضػ ػ ػػية التنػ ػ ػػكير فػ ػ ػػي العػ ػ ػػالـ اإل ػ ػ ػػبلمي :محمػ ػ ػػد قطػ ػ ػػب ,طِ ,دار الشػ ػ ػػركؽ,
ُِّْهػ ََِِ -ـ ُّ ُْ ,ك كاقعنا المعاصر. َُ:
ٕ٘

هللاُ ىََْلب ُٕل َ٘ ٍَ َْ٘لََّلب َٗ َعيَلّ ٚ
َلت ّ
هللاِ فَ ْيَٞزَ َ٘ َّمل ِو
صلٞجََْب نَِلَّ ٍَلب َمز َ
قدر اهلل تعالى لؾ ,قُو ىَّلِ ِ ُٝ
ا ْى َُ ْؤ ٍَُُِْ٘  )ُ(.لذا فقد ا ت مـ الم ممكف لما أصابهـ مػف الظمػـ كاالضػطهاد احتاااػا بالقػدر,
ظانيف أف هذا هك قدرهـ ,كقد ا تاؿ ذلؾ الم تشرقكف كأذنابهـ القكؿ بأف عقيدة القضاء كالقػدر

هػػي ػػبب التػػأخر كالامػػكد فػػي العػػالـ اإل ػػبلمي ,كتحكلػػت مػػف عقيػػدة تحمػػؿ اإلن ػػاف م ػؤكلية

ػث النػػاس عمػػى
العمػػؿ المنػػتج إلػػى التقصػػير كاإلهمػػاؿ بحاػػة أف كػػؿ شػػئ مقػػدر ,كمػػف عقيػػدة تحػ ي
العمؿ عمى تايير الكاقم ال ػيء إلػى كاقػم أفضػؿ ,إلػى عقيػدة تحػث النػاس عمػى الرضػا بػالكاقم

ال يئ ألنم قدر اهلل تعالى ,كأف محاكلة التايير تمرد عمى قدر اهلل تعالى .

(ِ)

لقػػد كتػػب أحػػد الم تش ػرقيف األلمػػاف كهػػك يػػؤرخ لحػػاؿ الم ػػمميف فػػي عصػػكرهـ األخي ػرة يقػػكؿ" :

طبيعػة الم ػمـ الت ػػميـ إلرادة اهلل كالرضػا بقضػػائم كقػدر ,كالخضػكع بكػػؿ مػا يممػػؾ لمكاحػد القهػػار,
ككاف لهذ الطاعة أثراف مختمفاف :ففي العصر اإل بلمي األكؿ لعبت دك انر كبي انر في الحركب إذ

حققػت نصػ انر متكاصػبلن ,ألنهػػا دفعػت فػػي الانػػدم ركح الفػػداء ,كفػي العصػػكر األخيػرة كانػػت ػػببان
في الامكد الذم خيـ عمى العػالـ اإل ػبلمي ,فقػذؼ بػم إلػى االنحػدار ,كعزلػم كطػكا عػف تيػارات

األحداث العالمية ".

(ّ)

ْ  -االنحراؼ فػي مفهػكـ التككػؿ :لقػد تحػكؿ التككػؿ عمػى اهلل مػف شػعكر إيااب ػي ,تصػحبم العزيم ػة
نكاع ػداد العػػدة ,إلػػى شػػعكر ػػمبي ,فقػػد أصػػبس الم ػػممكف فػػي تكاكػػؿ ,فػػبل يأخػػذ بالعزيمػػة كال يتخػػذ

األ ػػباب ,في ػػكـ أف تقاع ػػت األم ػػة ع ػػف األخ ػػذ بأ ػػباب التق ػػدـ العمم ػػي كانش ػػامت ع ػػف اإل ػػبلـ
الصػػحيس ببػػدع كخ ارفػػات كمعاصػػي كتكاكػػؿ ,كصػػؿ حػػاؿ العػػالـ اإل ػػبلمي إلػػى التخمػػؼ كالراػػكع

إلى الكراء كهزائـ ,هزيمة تمك األخرل ,فاذا أراد الم ممكف الخركج مف هػذا الكضػم فياػب عمػيهـ

إف يأخذكا بأ باب النهضة كالراكع إلى دينهـ الحؽ )ْ(.قاؿ تعػالىَٝ  :لب ََٖ ُّٝلب اىَّل ِِ َِٝن ٍَُْل٘ا
(ٓ)
ص ُرٗا َّ
ص ْر ُم ٌْ َُٗٝثَجِّذْ َ ْقدَا ٍَ ُن ٌْ .
هللاَ ُ َْٝ
نُِ رَْ ُ

ٓ -ظه ػػكر ظ ػػاهرة اإلرا ػػاء :إذ يعتب ػػر اإلرا ػػاء م ػػف أخط ػػر االنح ارف ػػات العقدي ػػة الم ػػؤثرة ف ػػي حي ػػاة
الم ػػمميف ,ألف م ػألة اإليمػػاف أهػػـ م ػألة عقديػػة فهػػي أصػػؿ الػػديف كأ ا ػػم كهػػي المعيػػار فػػي

معرفػة المػػؤمف ,كياػيء الفكػػر اإلراػائي فيكاكػػب االنحػراؼ العقػدم ,كاإلراػػاء يعنػي أنػػم اليضػػر

م ػػم اإليم ػػاف ش ػػيء ,كأف اإليم ػػاف ه ػػك التص ػػديؽ كاإلقػ ػرار فق ػػط ,كأف العم ػػؿ خ ػػارج م ػػف م ػػمى
ُ  -كرة التكبة  :آية ُٓ .
ِ  -بتصرؼ  :قضية التنكير. ُّ ,
ّ -العممانية  ,ُٓٗ :نقبلن عف اإل بلـ قكة الاد باكؿ شمتز. ٕٖ ,
ْ -بتصرؼ  :قضية التنكير.ُّ ,
ٓ -كرة محمد :آية ٕ .
ٕٙ

اإليمػػاف ,كال ػػزعـ أف أمػػة الم ػػمميف فػػي المعاص ػػي كال ػػذنكب بخيػػر ,كل ػػك لػػـ يعممػ ػكا بمقتض ػػيات

اإل بلـ ,كمهما فعمكا مف الذنكب فهـ لف يعذبكا ألنم اليضر مم اإليماف معصية.

(ُ)

لقد كاف انحراؼ األمة عف منهج اإل بلـ كاهمها بحقيقة هذا الػديف العظػيـ المنػزؿ مػف عنػد

اهلل تعالى ,منفذان إلى دخكؿ الميبرالية إلى العالـ اإل بلمي.

ثانياً :الستبداد السياسي:
إف األمة اإل بلمية اليكـ تعيش حياة اال تبداد ال يا ي ,كمػا نػ ار فػي العػالـ اال ػبلمى مػف
أنظمة حاكمة ا ػتبدادية ,أكبػر دليػؿ عمػى اال ػتبداد ,إذ تعػيش األمػة اليػكـ تخمفػان يا ػيان ,تخمفػان عػف

الحكـ بما أنزؿ اهلل ,انتشار العقائد الهدامة ,كمم ظاهرة تهكيف األمر بالمعركؼ كالنهي عػف المنكػر,
كذلؾ باعتراؼ بعض هذ األنظمة ,إذ اعتػرؼ العقيػد القػذافي فػي عػاـ ََِْـ بتفشػي الف ػاد ,كفػي

مص ػػر ح ػػدث كال ح ػػرج ع ػػف الف ػػاد الم تش ػػرم فيه ػػا ف ػػي امي ػػم من ػػاحي الحي ػػاة ,يا ػػيان كاقتص ػػاديان
كااتماعيان ,كفي األردف اتيهػـ كثيػر مػف الم ػؤكليف بالرشػكة كا ػتابلؿ الكظػائؼ ,كفػي الككيػت قضػايا
كثيرة ,منها قضايا التااكزات المالية ,كفي العراؽ تفػاقـ ممار ػات الف ػاد فػي ظػؿ االحػتبلؿ الػذم تػـ

في األصؿ تحت شعار تخمػيص العػراؽ مػف اال ػتبداد كالف ػاد ال يا ػي ,الػذم هػك شػعبة مػف شػعب

الف اد ,كؿ هذا كاف ببان في ظهكر ظاهرة اال ت بلـ لمظمـ ال يا ي مف قبؿ الحكاـ ,كالحالة التي

يعيشها الم ممكف ,أيضان كاف اال تعمار ببأن في اال تبداد ال يا ي ,حيث دعـ القكل اال ػتعمارية,

ألف مف مصمحتها بقاء األمة اإل بلمية تحت األنظمة اال تبدادية .

كمػػم ت اراػػم دكر األمػػة كالعممػػاء بالػػذات فػػي القػػركف المتػػأخرة عػػف محا ػػبة الحكػػاـ كأمػػرهـ

بالمعركؼ كنهيهـ عف المنكر زاد اال تبداد كالطاياف كتفاقـ الظمـ كاالعتداء عمى الحريات كالحقػكؽ

كارتكاب نكاقض اإليمػاف دكف أم خػكؼ أك تػردد ,هػذا الكضػم الكئيػب شػام عمػى الطايػاف مػف قبػؿ
الحكػػاـ دكف أدنػػي محا ػػبة فػػي كقػػت انتشػػار الحريػػات كمحا ػػبة الحكػػاـ كتػػداكؿ ال ػػمطة فػػي أكركبػػا,
كقد بهرت هذ الصكرة بعض المثقفيف فظف أف هذا اال تبداد هك نتػاج تطبيػؽ اإل ػبلـ كلهػذا هػاار

فكػ ػػر كظػ ػػف أف المنق ػ ػذ الكحيػ ػػد لهػ ػػذ األمػ ػػة يكػ ػػكف فػ ػػي تبنيهػ ػػا لمفكػ ػػر الميب ارلػ ػػي كتطبيقاتػ ػػم ال يا ػ ػػية
كاالقتصػػادية كلػػـ يفكػػر فػػي ػػمبيات المػػذاهب الكضػػعية الحديثػػة التػػي خراػػت عػػف عقػػؿ مضػػطرب

متناقض.

ُ  -انظر :كاقعنا المعاصر ُٓٗ ,ك حقيقة الميبرالية كمكقؼ اإل بلـ منها. ِّّ ,
ٕٚ

لقػد كػاف انتشػار الف ػاد فػػي أنمػاط مختمفػة مػف األنظمػػة العربيػة ,ممكيػة كامهكريػة ,رئا ػػية,

كبرلماني ػػة يكشػػػؼ بكضػػػكح عػػػف أف ه ػػذا الف ػ ػػاد ,كػ ػػاف نتيات ػػم الطبيعي ػػة ,تكل ػػد أفكػ ػػار هدام ػ ػة مثػ ػػؿ
الميبرالية.

(ُ)

ثالثاً :القوى الستعمارية:
لقػػد ػػيطر اال ػػتعمار الاربػػي عمػػى معظػػـ الػػببلد اإل ػػبلمية ,فكانػػت الحممػػة الفرن ػػية عمػػى

مصر (ُُِّهػ ُٖٕٗـ) بداية الازكة اال تعمارية الاربية الحديثة لمكطف العربي ,ككاف اال تعمار
ه ػك الػػذم يختػػار الحكػػاـ أك يػػكاههـ ,كيػػدير دفػػة األمػػكر عمػػى مػػا يريػػد  ,مباش ػرة أك مػػف كراء ػػتار,
حتػػى ػػار الحكػػـ فػػي هػػذ الػػببلد إلػػى االتاػػا الميب ارلػػي الػػديمقراطي الاربػػي ,كقػػد تميػػزت هػػذ الفت ػرة
با ػػتهدافها احػػتبلؿ العقػػؿ ,كا ػػتبداؿ الفكػػر ,كتاييػػر الهكيػػة ,مػػم احػػتبلؿ األرض ,ككانػػت الميبراليػػة

كاحدة مف الكافد الاربي مم اال تعمار الحديث.

(ِ)

فمنػػذ أف فػػرض اال ػػتعمار ػػمطانم عمػػى الماتمػػم اإل ػػبلمي ,اػػرت محاكالتػػم الكا ػػعة فػػي
إقصاء المنهج اإل بلمي ,في الشػريعة كاالقتصػاد كالتعمػيـ ,نكاحػبلؿ مػنهج غربػي بفكػر ليب ارلػي ,كبعػد

ػر لػػدخكؿ الميبراليػػة لمػػببلد اإل ػػبلمية ,بػػذؿ اهػػكدان فػػي ػػبيؿ ذلػػؾ عػػف
أف كػػاف اال ػػتعمار ػػببان مباشػ ان
طريؽ عدة ك ائؿ نذكر منها:

جيود الستعمار في فرض الميبرالية كفكر في العالم اإلسالمي:
ُ -إلاػػاء الحكػػـ بالش ػريعة اإل ػػبلمية ,كا ػػتبدالها بػػالقكانيف الكضػػعية ,كاتبػػاع نظػػـ الحكػػـ بالطريقػػة
الميبراليػػة المعتػػادة فػػي أكركبػػا ,كاعػػؿ الحكػػـ نيابي ػان ,بار ػػاء الد ػػتكر بمػػا يكافػػؽ العقػػؿ البشػػرم ,كفػػتس
مااؿ الحريات الشخصية دكف قيد ,كقصر عمؿ المحاكـ الشرعية في األحكاؿ الشخصية مف زكاج
كطػػبلؽ كمكاريػػث ,كأنشػػأ محػػاكـ خاصػػة لمش ػؤكف المدنيػػة كالانائيػػة ,ك ػػف الق ػكانيف الكضػػعية ,كألاػػى

الحكػػـ بالش ػريعة ,يقػػكؿ األ ػػتاذ المػػكدكدم :فحتػػى ػػنة ُُٕٗـ كانػػت الش ػريعة هػػي القػػانكف كلكػػف

االناميػػز تػػدراكا فػػي إلاائهػػا حتػػى تػػـ ذلػػؾ فػػي أكا ػػط القػػرف الماضػػي فػػي الا ازئػػر التػػي بػػدأ إلاػػاء
الشػريعة فيهػػا عقػػب االحػػتبلؿ الفرن ػػي ػػنة َُّٖـ ,ثػػـ مصػػر التػي أدخػػؿ فيهػػا الخػػديكم إ ػػماعيؿ

ُ -انظر :حاؿ األمة العربية ,أحمد إبراهيـ محمكد ,كآخركف ,طُ ,مركز د ار ات الكحدة العربيػة ,بيػركتََُِ ,ـ,
ُِِ  ُِٓ, ُِْ ,ُِّ,ك حقيقة الميبرالية كمكقؼ اإل بلـ منها. ّٔٔ ,

ِ  -انظ ػػر :الشػ ػريعة اإل ػػبلمية كالعمماني ػػة الاربي ػػة ,محم ػػد عم ػػارة ,طُ ,دار الش ػػركؽُِّْ ,هػ ػ ػ ََِّ -ـِّ ,
ك الحمكؿ الم تكردة.ْٗ ,
ٕٛ

القانكف الفرن ي كلـ تأت نة ُّٖٖـ ,حتى كاف نصيب الشريعة ال يتااكز األحكاؿ الشخصية إال

قميبلن .

(ُ)

يق ػػكؿ أن ػػكر الان ػػدم " :ػػيطر الق ػػانكف الفرن ػػي ف ػػي أكاخ ػػر عه ػػد إ ػػماعيؿ بنف ػػكذ ال ػػدكؿ

األانبيػػة ,ثػػـ كضػػم تقنين ػان آخػػر أشػػد إياػػاالن فػػي تركيػػز النفػػكذ األانبػػي عػػاـ ُّٖٖـ كهػػك القػػانكف

المػػدني .ثػػـ زادت ال ػػيطرة التػػي ا ػػتهدفت التمهيػػد إللاػػاء المحػػاكـ الشػػرعية  .ككانػػت الد ار ػػات فػػي
مدر ػ ػػة الحقػ ػػكؽ تقػ ػػدـ عمػ ػػى أ ػ ػػاس القػ ػػانكف الكضػ ػػعي ,مػ ػػم بعػ ػػض ش ػ ػرائس مػ ػػف د ار ػ ػػات الش ػ ػريعة

اإل بلمية "

)ِ( .

لقد كاف التركيز عمى النظـ الميبرالية الديمقراطية كأ اس لممنهج األ ا ي كتطبيقم .

(ّ)

ِ ت-كػػكيف أاي ػاؿ تحمػػؿ الفكػػر الميب ارلػػي مػػف أبنػػاء الم ػػمميف ,بتاييػػر هػػكيتهـ اإل ػػبلمية كتحطػػيـ

قػػيمهـ كمبػػادئهـ كعقائػػدهـ ,ليكػػكف كالؤهػػـ الفكػػرم لماػػرب ,كقػػد تػػـ ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ البعثػػات التعميميػػة,
كبناء الاامعات كالمؤ ات عمى الطراز الاربػي كامػب الم تشػرقيف ليككنػكا أ ػاتذة كمعممػيف لمايػؿ

الاديد.

(ْ)

يقكؿ يك ؼ القرضاكم  ":ككانت هذ الفئات التي تخرات عمى يدم الثقافة الاربية هػي

أعمدة الحكـ الميبرالي كا ٍ ناد كأنصار نظامم كدعاتم"

)ٓ( .

كهذا ما لم نا ممػف تتممػذكا عمػى يػد الاػرب ػكاء فػي اامعػاتهـ أـ ممػف أر ػمكا لمتعمػيـ فػي

الدكؿ األكركبية ,فنراهـ يعػكدكف إلػى أرض الػكطف يحممػكف الفكػر الاربػي الميب ارلػي ,يعطػكف كالءهػـ
لؤلانب ػػي ف ػػي فك ػػرهـ كثق ػػافتهـ ,متنا ػػيف دي ػػنهـ ,من ػػمخيف م ػػف أبن ػػاء ام ػػدتهـ كعقي ػػدتهـ كشػ ػريعتهـ,
كقضػػايا أمػػتهـ حيػػث يكػػكف إخبلصػػهـ كانتمػػاؤهـ لماػػرب كقضػػايا  ,بػػؿ كاألخطػػر مػػف ذلػػؾ كمػػم إنهػػـ

يراعػكف بشػهادات عمميػة رفيعػة كيتنصػػتكف المناصػب العاليػة ,كمػف ثػـ يتخػذهـ الايػؿ الاديػد القػػدكة

في اميم مااالت الحياة الفكرية ,كالتربكية كاالاتماعية .

ّ -في مااؿ التعميـ  :لقد ركز اال تعمار عمػى إر ػاؿ البعثػات التعميميػة نكانشػاء المػدارس األانبيػة
كف ػػتس الم ػػدارس كالكمي ػػات ,كالقض ػػاء عم ػػى المدر ػػة الكطني ػػة اإل ػػبلمية كالقض ػػاء عم ػػى التعم ػػيـ
اإل ػػبلمي كتاييػػر مناهاػػم ,كا ػػتبدالم بمػػنهج تاريبػػي فػػي بػػبلد الم ػػمميف ,باػػرض التػػأثير عمػػى

أبناء الم مميف ,لي هؿ بذلؾ تقبؿ األفكار الميبرالية كك ر الحكااز كالعكائؽ.

(ٔ)

ُ  -انظر :حقيقة الميبرالية كمكقؼ اإل بلـ منها  ُّٗ,كالعممانية ّٓٗ ,ك قضية التنكير. ُٖ ,
ِ  -قكط العممانية :أنكر الاندم ,بدكف رقـ طبعة ,دار الكتاب المبناني. ِٖ ,
ّ -المرام ال ابؽ.ِٔ:
ْ  -بتصرؼ :حقيقة الميبرالية كمكقؼ منها.ِّٗ ,
ٓ -الحمكؿ الم تكردة. َٓ, ْٗ :

ٔ  -انظر :حقيقة الميبرالية كمكقؼ اإل بلـ منها ُّٗ ,ك قكط العممانية .ُّ :
ٕٜ

ْ -القياـ بابراز الطكائؼ كالمذاهب غير اإل بلمية ,نكاعبلء شأف أبناء النصارل كاليهكد.
ٓ -تبني كدعـ القاديانية كالصكفية كأصحاب االتااهات المنحرفة مػف امعيػات كأحػزاب كمؤ ػات
مكاليم لمارب ,لضرب اإل ػبلـ مػف الػداخؿ ,نكاضػعاؼ الػركح الدينيػة فػي الماتمػم اإل ػبلمي ,إف
هػػذ الخطػػكة مػػف أخبػػث الخطػكات كأعمقهػػا مػػف نػػبش لمعقائػػد الميتػػة كذلػػؾ تمهيػػدان لهػػذ الطكائػػؼ

لتكلي المناصب المهمة في البمداف اإل بلمية .

(ُ)

يقػػكؿ األ ػػتاذ محم ػػد قط ػػب :احتض ػػاف األقمي ػػات الت ػػي ل ػػـ يك ػػف له ػػا كي ػػاف كتكبيره ػػا كال ػػنفخ فيه ػػا

كت كيدها عمى األكثرية العربية الم ممة ,زيادة في إذالؿ الم مميف.

(ِ)

فمنػػذ بدايػػة الاػػزكة األكركبيػػة الحديثػػة لمش ػرؽ أعمػػف بكنػػابرت (ُٕٗٔـُُِٖ-ـ) – كهػػك فػػي

طريقم إلى غزك مصر -أنػم ػياند عشػريف ألفػا مػف أبنػاء األقميػات ,ليككنػكا عكنػان لحممتهػا الفرن ػية
عمى الشرؽ ,كأداة لتاريب عالـ اإل بلـ .

(ّ)

رابعاً :الجمود والتقميد- :
في الفترة األخيرة مف حياة األمة اإل بلمية ,مضت فترة مف الرككد العممػي كلػـ تحػس األمػة

أنهػػا بحااػػة إلػػى فكػػر اديػػد ,فمػػا عنػػدها يكفيهػػا ,فأخمػػد الم ػػممكف إلػػى ت ػراثهـ ككقف ػكا عنػػد  ,كامػػدكا

عميم ,ك أركا أال ضركرة لبلاتهاد ,كنظركا إليم عمى أنم بدعة مرفكضة ,ككانت نتياة لافمة الم مميف

أف كلعكا بتقميد الارب كلم المامكب بتقميد الاالب ,لقد كاف هناؾ امكد فػي الفقػم اإل ػبلمي فػي فتػرة
الرككد ,كهذ حقيقة تنحي الشريعة عف الحكـ كا تبداؿ القكانيف بها ,مما امب عمى األمػة مػف الشػر

أضعاؼ أضعاؼ ما كانت تشكك منم في فترة الامكد ,كا تاؿ اال تعمار حالة الامكد الفكرم كقفؿ
باب االاتهاد ,حتى يحقؽ ما يصبك إليم .

(ْ)

يقكؿ األ تاذ محمد قطب " :لقد فقػد العممػاء أصػالة العمػـ ,كأصػبحكا ماػرد نقمػم مقمػديف ,بػؿ
أضيؼ إلى ذلؾ شر ثالث ,كهك التعصب المذهبي الذم عـ الدار يف ".

(ٓ)

ثـ بدأ التايير مم الحممػة الصػميبية كالتػي حممػت اديػدان فػي عػالـ الفكػر حيػث بػدأت تظهػر

فػػي األمػػة عبلمػػات االنبهػػار بػػالارب كمنا ازتػػم الحضػػارية ,كأمػػاـ هػػذا التحػػدم كقػػؼ عممػػاء الكػػبلـ
كالتصػػكؼ عػػاازيف عػػف إحػػداث حركػػة تاديديػػة كعمػؿ إصػػبلحي شػػامؿ ,فكػػاف مػػف الطبيعػػي حػػدكث
صداـ كانهزاـ لمامكد كاالنح ػار الػذم يعيشػم الم ػممكف ,فػرأل المنهزمػكف أف الػذم انهػزـ هػك الػديف

ُ  -انظر :حقيقة الميبرالية كمكقؼ اإل بلـ منها ِّٗ ,ك العممانية .َْٓ,
ِ  -انظر :قضية التنكير. ّٖ,
ّ  -الشريعة اإل بلمية كالعممانية الاربية. ْٕ,

ْ انظر :قضية التنكير ِٖ ,ٕٔ, ٔٔ,ك الحمكؿ الم تكردة.ّ :
ٓ  -كاقعنا المعاصر. ُْٔ,
ٖٓ

كأف الػذم انتصػر هػك الفكػػر الحػر ,كأف الػديف اػػدير بػأف ينهػزـ ,بينمػا الفكػػر الحػر اػدير باالنتصػػار

كالحؽ أف الديف لـ يكف هك بب الامكد بؿ كاف ال بب هك البعد عف حقيقة الديف ,نكاف ظؿ الناس
(ُ)
متم كيف بقشكر أك تقاليد يح بكنها هي حقيقة الديف .
خامساً :النبيار بالحضارة الغربية- :
لقػػد انبهػػر العػػالـ اإل ػػبلمي بمػػا كصػػؿ إليػػم العػػالـ الاربػػي مػػف حضػػارة ,كهػػذا االنبهػػار اػػاء

نتياػة الكاقػػم المػؤلـ الػػذم يعيشػػم الم ػممكف مػػف التخمػؼ التقنػػي كالعممػػي التاريبػي ,كهيمنػػة الحضػػارة
الاربية في اانبها المادم .

(ِ)

ثـ ااءت النهضة ردة فعؿ لصدمة االنهزاـ أماـ الارب كاالنبهار بالفػارؽ الضػخـ بػيف كاقػم
الاػػرب ككاقػػم الم ػػمميف فػػي اميػػم الميػػاديف ,نكاف الػػذم يف ػػر ذلػػؾ االنبهػػار هػػك الخ ػكاء الػػذم كانػػت
تعيشم األمػة اإل ػبلمية فػي اميػم الميػاديف ,كعمػى أر ػها الخػكاء العقػدم فحػيف تفقػد العقيػدة شػحنتها

الفاعمػػة كتفػػرغ مػػف مقتضػػاها الحقيقػػي ,يمكػػف أف يحػػدث االنبهػػار بأتفػػم األشػػياء ,كيمكػػف أف تتضػػخـ
األمكر في حس المبهػكريف مػر و
ات فػكؽ مػرات ,فمػا بالػؾ حػيف تكػكف الحقيقػة بهػذ الضػخامة المفزعػة
بيف كاقم الارب ككاقم الم مميف!! .

(ّ)

سادساً :اليزيمة النفسية- :
لق ػػد تع ػػرض الم ػػممكف لهزيم ػػة نف ػػية ,كض ػػعؼ كانك ػػار أم ػػاـ الهام ػػات المتتالي ػػة ,م ػػف قب ػػؿ
الم تشػرقيف كتبلميػػذهـ الػػذيف كتبػكا كألفػكا فػػي الطعػػف فػػي اإل ػػبلـ كتشػريعاتم ,كقػػدمكا صػػكرة مزيفػػة
عف اإل بلـ ,فالحضارة األكربية الفارهة التي التقػى بهػا الم ػممكف فػي تخمفهػـ الحضػارم الػذم كػانكا

عميػم أدت بهػـ إلػى الهزيمػة الركحيػة ,كاالنبهػار بمػا عنػد الاػرب مػف أفكػار كنظػـ كانفػبلت مػف الػديف
كاألخبلؽ كالتقاليد.

(ْ)

فمك نظرنا اليكـ إلى حاؿ األمة ناد أف الهزيمة النف ػية ا تشػرت فػي قمػكب الشػباب كعقػكلهـ,
حتػػى أننػػا إذا أردنػػا أف نتحػػدث اليػػكـ عػػف الاهػػاد ,أك عػػف ا ػػترداد األرض كالمقد ػػات الم ػػمكبة ,أك

عف هزيمة العدك ,أك عف إعادة أمااد األمة ,ناد انه ازمػان نف ػيان م تشػريان عنػد الشػعكب ,ك ػريعان مػا

يػػأتي الػػرد مػػف المنهػػزميف نف ػػيان كال ػػائريف فػػي ركػػاب الاػػرب بعػػدـ القػػدرة عمػػى هزيم ػة األعػػداء كأف

ُ  -بتصرؼ  :قضية التنكير. ٖٔ ,ٕٔ, ٔٔ,
ِ  -انظر :التطرؼ الم ككت عنم.ُٗ ,
ّ  -انظر :قضية التنكير.ُّ,

ْ  -انظر :كاقعنا المعاصر ُُ,ك التطرؼ الم ككت عنم. ُِ ,َِ :
ٖٔ

كاكدهـ أصبس أم انر كاقعان ,كلف ن تطيم محاربتهـ كهزيمتهـ ,كأف ما عندهـ مػف قػكة كعتػاد ع ػكرم,
كتقدـ عممي هائؿ في اميم المااالت ,يمنعنا مف هزيمتهـ.

سابعاً :الدعم الغربي ليذا التيار- :
إف الدعـ الاربي لميبرالييف أمر حقيقي قطعػي ,فكثيػر مػف الم اركػز البحثيػة التخصصػية فػي
الكاليات المتحدة ,تحث عمى دعـ هذا التيارالميبرالى .

(ُ)

كبياف ذلؾ أنم:

ُ ن-شػػر بعػػد أحػػداث ُُ /ػػبتمبر ََُِـ ,كتػػاب يػػدعك إلػػى م ػػاعدة الم ػػمميف المعتػػدليف
كالميبرالييف عمػى تكصػيؿ أصػكاتهـ إلػى بقيػة الماتمعػات الم ػممة ,مػف خػبلؿ إنشػاء شػبكات

ضػخمة تتحػدث بم ػانهـ كتعبػر عػف أفكػارهـ ,ممػػا اػاء فيػم :إف الحػرب مػف أاػؿ اإل ػػبلـ

ػػكؼ تتطمػػب اماعػػات ليبراليػػة بهػػدؼ إنقػػاذ اإل ػػبلـ مػػف خاطفيػػم نكاف إياػػاد شػػبكة دكليػػة
يعتبر خطكة في غايػة األهميػة ,ألنهػا ػتكفر منبػ انر أ ا ػيان إلياػاد ر ػالة المعتػدليف ك ػتكفر

لهػػـ ق ػػد انر م ػػف الحماي ػػة إال أف المعت ػػدليف ل ػػيس ل ػػديهـ المص ػػادر لتأ ػػيس نكانش ػػاء مث ػػؿ ه ػػذ
الشبكة الدكلية .

(ِ)

ِ ا-لدعـ الر مي مػف قبػؿ الكاليػات المتحػدة األمريكيػة كغيرهػا مػف الػدكؿ الاربيػة ,كقػد أكصػى

تقرير"اإل بلـ الديمقراطي" الصادر عف مؤ ػة ارنػد بػدعـ هػذ المامكعػات التاريبيػة ماديػان

كمعنكيان ,كهذ المؤ ة عمى صمة كثيقػة بػك ازرة الػدفاع األمريكيػة ,البنتػاغكف ,كهػذا مػا يؤكػد
العبلقات الكثيقة بيف االتاا التاريبي كالحككمات الاربية .

(ّ)

ومن وسا ل دعم الغرب لميبراليين في العالم اإلسالمي:
ُ  -منس الميبرالييف منابر إعبلمية بشكؿ كا م كمناصب شعبية لمتكاصػؿ مػم الامػاهير كدعمهػـ
عف طريؽ المؤ ات المدنية .
ِ  -نشر كتكزيم أعمالهـ كتشايعهـ عمى الكتابة لماماهير كالشباب .
ّ  -إبرازهـ ككام لمتيار المتنكر المنفتس عمى اآلخػر ,كالػذم ال يعػارض الهيمنػة الاربيػة كاألمريكيػة
عمى ببلد الم مميف .

ُ -انظر :التطرؼ الم ككت عنم. ِِ ,ُِ,
ِ -مقػػاؿ :اإل ػػبلـ "المعتػػدؿ" هػػك الحػػؿ ألمريكػػا ,مركز ارنػػد بكاشػػنطف ,نشػػر مػػف كتػػاب ترامػػة كتحريػػر ,شػػيريف حامػػد
فهمي ,نشر بتاريخ ّ :مايكََِٓـ ,مف مكقم.www.siironline.org. :

ّ  -انظر :مقاؿ ,تأثير االتاا التاريبي ,عبد الرحيـ بف صمايؿ ال ممي ,مف مكقم.www.almokhtsar.com:
ٕٖ

ْ  -إعطائهـ الان ية األمريكية أك الاربية عمكمان مم الحماية لهـ دبمكما يان .

(ُ)

المطمب الثاني :معالم الفكر الميبرالي-:
لق ػػد ك ػػاف كا ػػكد الا ػػرب النصػ ػراني كم ػػا تبع ػػم م ػػف ا تشػ ػراؽ كتبش ػػير ,كالكا ػػكد اال ػػتعمارم
الع كرم ,ػببان فػي تقطيػم أكصػاؿ دكلػة الخبلفػة اإل ػبلمية ,كلؤل ػؼ عنػدما رحػؿ انػكد اال ػتعمار

بقػ ػػي لػ ػػم انػ ػػكد آخػ ػػركف مػ ػػف أبنػ ػػاء الم ػ ػػمميف ,يتحػ ػػدثكف بم ػ ػػانهـ ,بهػ ػػـ أياػ ػػرم التاييػ ػػر ال يا ػ ػي

كاالاتمػػاعي ,ثػػـ يخطػػط بهػػـ لهػػدـ اإل ػػبلـ كتعاليمػػم ,كالخػػكض فػػي ثكابػػت األمػػة ,لقػػد أيقػػف الاػػرب
النصراني ,أنم لف ي تطيم النيؿ مف األمة حتى يناؿ أكالن مف عقيدتها كفكرها ,فعمؿ اال تعمار عمى
تقكيض العقيدة اإل بلمية ,نكاحبلؿ مفاهيـ تحت ا ـ الحضارة أك العالمية أك كحدة الثقافة .

إننػػا نكااػػم اليػػكـ تحػػديان غيػػر م ػػبكؽ عمػػى امتػػداد تػػاريخ اإلن ػػانية ,ف ػاف ه ػؤالء با ػػـ الحداثػػة

يهدفكف إلى القضػاء عمػى الثقافػة كالهكيػة اإل ػبلمية تمهيػدان لفػرض النمػكذج الاربػي ,كالثقافػة الاربيػة

عمى كؿ الشعكب ,كخصكصان الشعكب العربية اإل بلمية.

(ِ)

الشؾ أف هناؾ هامة شر ة عمى ثكابت األمة ,فمك نظرنا إلػى معػالـ الفكػر الميب ارلػي ,ناػد

أنهػػا تش ػتمؿ عمػػى عػػدة محػػاكر ,تػػدكر حػػكؿ محػػاكالت الميب ػرالييف لمنيػػؿ مػػف اإل ػػبلـ ,عقيػػدةن كش ػريعةن
كتراثان ,كهـ يعتمدكف عمى تأكيؿ النصكص الدينية كفؽ أهكائهـ كأهدافهـ الخبيثة ,فمف هذ المحاكر,
شػػبهات كمطػػاعف ا ػػتهدفت العقيػػدة كأصػػكؿ الػػديف ,كػػالطعف فػػي الق ػرآف ,كالطعػػف فػػي ال ػػنة النبكي ػة,

نكاخضػػاع التش ػريم لمنقػػد العميػػؽ كتشػػكيم مفهػػكـ ال ػكالء كالب ػراء ,كالػػكحي كمصػػادر  ,كمنػػاهج التمقػػي,
كالطعف في خيار األمة ,طعنكا في كثير مف الصحابة الذيف نقمكا لنػا هػذا الػديف ,كالػذيف كصػفهـ اهلل
تعػػالى بالعدالػػة ,لقػػد ا ػػتهدفكا ديػػف األمػػة مػػف خػػبلؿ طعػػنهـ فػػي ثكابػػت األمػػة ,لقػػد خػػاض هػؤالء فػػي

قضػايا كثيػرة ,فهػـ يتحػػدثكف عػػف تاديػد تػراث األمػػة ,كتطػكر الشػريعة ,كتاديػػد أصػكؿ الفقػػم ,كالػػدعكة
المتكػػررة إلػػى فصػػؿ الػػديف عػػف الدكلػػة ,كتزكيػػر التػػاريخ ,كمحػػاكالتهـ طمػػس معالمػػم كالطعػػف فيػػم ,لقػػد

ُ  -بتصػرؼ  :مقػاؿ ,المخطػط الاربػي اال ػتراتياي تاػا العػالـ اإل ػبلمي ,خبػاب بػف مػركاف الحمػد ,مػايكََُِـ
.http://www.saaid.net
ِ  -انظر :أ اليب الازك الفكرم لمعالـ اإل بلمي ,عمي محمد اريشة ,محمد شػريؼ الزيبػؽ ,طّ ,دار االعتصػاـ,
ُّٗٗه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػُٕٗٗ-ـ َِ ,ُٖ ,ُٓ ,كاإل ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلـ كالحداث ػ ػ ػ ػ ػ ػػة :مص ػ ػ ػ ػ ػ ػػطفى الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريؼ ,طُ ,دار الش ػ ػ ػ ػ ػ ػػركؽ,
ُُْٗهػُٗٗٗ -ـ. ُُ ,
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عابكا عمى األمػة امكدهػا كدعػكا إلػى نهضػتها مػف رقادهػا كقػالكا :إف عمكمهػا مػا عػادت تصػمس لهػذا
(ُ)

الزماف .

كال شؾ أف الهامة الميبرالية أثرت في بعض ضعاؼ االعتقاد فبل عاب أف تاد بعض

هؤالء يكالي أعداء اهلل كيحارب أكلياء كينكر الاهاد كيصؼ أهؿ المنهج الحؽ مف الم مميف

الصادقيف بالتطرؼ كاإلرهاب ,إف حمبلت التشكيم كالهامة الشر ة التي يتعرض لها اإل بلـ ,لتدؿ
عمى أف الهدؼ األكؿ لهؤالء هك القضاء عمى اإل بلـ نف م ,إذ إننا ناد أف أقكاؿ الميبرالييف غريبة
كأفكارهـ خبيثة .

ونستعرض ىنا أىم معالم الفكر الميبرالي:
المعمم األول :موقفيم من النص القرآني:
ذهب الميبراليكف العرب إلى تقديس العقؿ ,في مقابؿ التهكيف مػف شػأف الػنص القرآنػي فعمػدكا

إلى تأكيؿ النص القرآني ح ػب أهػكائهـ كآرائهػـ الفا ػدة ,متػأثريف بالمعتزلػة الػذيف بنػكا مػذهبهـ عمػى
التشكيؾ في عدالة النقؿ ,كتقديـ الدليؿ العقمي عمى النقمي ,حيث قػالكا :إف القػرآف الكػريـ لػـ يكػف لػم

معنى خالد ,نكاف مػا اػاء بػم القػرآف مػف أحكػاـ كتشػريعات ال تصػمس ,كأنػم كػاف صػالحان لتػاريخ نػزكؿ

هذ األحكاـ ,ثـ ن خ التطكر التػاريخي كالمتايػرات الكاقعيػة هػذ الصػبلحية ,حتػى إننػا كاػدنا أنف ػنا

أمػػاـ باطنيػػة اديػػدة ,تماػػي اميػػم معػػاني كأحكػػاـ الق ػرآف بػػدعكل إف لكػػؿ ظػػاهر باطن ػان ,كلكػػؿ تنزيػػؿ
تػػأكيبلن ,فه ػؤالء اعم ػكا العقػػؿ كالتاربػػة دكف الػػديف ,كقػػد بػػذلكا محػػاكالت م ػػتميتة لعقمن ػة النصػػكص

القرآنية .

(ِ )

كقد تكلى كبر هذ الدعكل الميبراليكف الذيف أرادكا تقميد ما زعمك في التنكير الاربي كمف أهػـ
آرائهـ:
ُ -تقديس العقؿ مقابؿ النص القرآني :مف أقكالهـ في ذلؾ ,يقكؿ الميبرالي نصر أبك زيد(ّ)" :العقؿ
ك يمتنا الكحيدة لفهـ الكاقم كالعالـ كأنف نا كالنصكص كهك ضد الحكـ النهائي كالقطعي كاليقيني

ُ  -بتص ػػرؼ :العصػ ػرانيكف ب ػػيف مػ ػزاعـ التادي ػػد كمي ػػاديف التاري ػػب ,محم ػػد حام ػػد الناص ػػر ,طِ ,الك ػػكثر -الري ػػاض,
ُِِْهػََُِ-ـ.ٕ, ٓ ,

ِ  -فهـ نكاخضاع النص لعقكلهـ كأهكائهـ .
ّ  -نص ػػر حام ػػد أب ػػك زي ػػد  ,م ػػف مكالي ػػد َُ يكلي ػػك ُّْٗـ ,أك ػػاديمي مص ػػرم كباح ػػث متخص ػػص ف ػػي الد ار ػػات
اإل ػػبلمية ,كمتخصػػص فػػي فقػػم الماػػة العربيػػة كالعمػػكـ اإلن ػػانية ,حصػػؿ عمػػي المي ػػانس مػػف ق ػػـ الماػػة العربيػػة

كآدابها بكمية اآلداب اامعة القاهرة ُِٕٗـ

ثـ ماا تير مف نفس الق ـ كالكمية في الد ار ات اإل بلمية عاـ

ُٕٔٗـ ثػػـ دكتػػك ار مػػف نفػػس الق ػػـ كالكميػػة فػػي الد ار ػػات اإل ػػبلمية عػػاـ ُٕٗٗـ ,عمػػؿ أ ػػتاذا لمد ار ػػات
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الحا ـ ,يتعامؿ مم النص بكصفم مشػركعان مفتكحػان متاػددان قػاببلن لبلكتشػاؼ كالفحػص كالتأكيػؿ"
كيتابم نصر أبك زيد قائبلن" :عمينا أف نك م مفهكـ" العقؿ " ال ليعني" القيد" كمػا هػك فػي التػراث

اإل بلمي لنؤكد مفهكـ "الحرية" ,كهك مفهكـ تأ س في النصكص الدينية.

(ُ)

ِ -الػػزعـ أف الخطػػاب الػػديني خطػػاب متخمػػؼ ,تقميػػدم اامػػد منامػػؽ ,يريػػد أف يرتػػد بػػالماتمم إلػػى
الخمؼ ,بدكف تحقيؽ أم تقدـ ,يقكؿ نصر أبك زيد ,م تنك انر تطبيػؽ القػرآف فػي كاقػم الحيػاة" :إف
تركيػػز الخطػػاب الػػديني عمػػى حاكميػػة النصػػكص فػػي ماػػاالت الكاقػػم كالفكػػر كافػػة ,مػػم مػػا يعمنػػم

مػػف قصػػر االاتهػػاد عم ػػى الفػػركع دكف األصػػكؿ ,كمػػم تحدي ػػد ماػػاؿ االاتهػػاد لؤلحادي ػػث دكف
القرآف ,أدركنا أف هذا الخطاب في الكاقم يريد أف يرتد بالماتمم إلى الخمؼ ال أف يحقؽ تقدمم,
كالماضي الذم يريد أف نرتد إليم ,ليس الماضي الذم كاف مزده ار بالحيكية الفكرية كالعقمية ,بػؿ

الماضي الذم ارتضى التقميد بديبلن عف االاتهاد ,كاكتفى بالتكرار بديبل عف اإلبداع".

(ِ)

كيتابم قائبلن " :كأخي ار ينتهي الخطاب الديني إلى االنابلؽ في دائػرة النصػكص بعػد أف امػدها

كقضى عمى حيكيتهػا " كي ػتمر فػي القػكؿ " فػالكاقم هػك األصػؿ كال ػبيؿ إلهػدار  ,مػف الكاقػم تكػكف
النص ,كمف لاتم كثقافتم صػيات مفاهيمػم ,كمػف خػبلؿ حركتػم بفاعميػة البشػر تتاػدد داللتػم ,فػالكاقم
أكال كالكاقػػم ثانيػػا ,كالكاقػػم أخي ػ ار ...نكاهػػدار الكاقػػم لح ػػاب ن ػص اامػػد ثابػػت المعنػػى كالداللػػة يحػػكؿ
كميهما إلى أ طكرة ,يتحكؿ النص إلى أ طكرة عف طريؽ إهػدار بعػد اإلن ػاني كالتركيػز عمػى بعػد

الايبي ".

(ّ)

ّ -اتهاـ القرآف الكريـ بأنم كتاب مكعظة تاريخية ,يقكؿ الميبرالي شاكر النابم ي

)ٓ( )ْ( :

" فالقرآف الكريـ هك أهـ مصدر تاريخي ,كعظي ,عاائبي ,أخبلقي لنا كلايرنا مػف المػؤرخيف كمػف
البػػاحثيف – حيػػث كػػاف الكػػبلـ التػػاريخي المكتػػكب الكحيػػد الػػداؿ فػػي صػػدر اإل ػػبلـ المبكػػر -مػػف
مطالبػػا
اإل ػػبلمية باامعػػة اليػػدف .لقػػد طالػػب أبكزيػػد بػػالتحرر مػػف مط ػػة النصػػكص كأكله ػػا الق ػرآف الك ػريـ كقػػاؿ
ن

بالتحرر مػف هيمنػة القػرآف ,أثارت تاراار باحر ال باو اجة إاالم ة فه ام صا هٌا ان بااما ٌ ر هاي باماجى باورإا  ,صاكد
أتيهػػـ ب ػػبب أبحاثػػم العمميػػة باالرتػػداد كاإللحػػاد ,لػػم عػػدة مؤلفػػات منه ػػا :مفهػػكـ الػػنص د ار ػػة فػػي عمػػكـ القػػرآف
,إش ػػكاليات القػ ػراءة كآلي ػػات التأكي ػػؿ  ,نق ػػد الخط ػػاب ال ػػديني ,ت ػػكفي بت ػػاريخ ٓ يكلي ػػك ََُِـ (انظ ػػر :مك ػػكعة
كيكيبيديا الحرة بدكف رقـ صفحة).

ُ  -انظر :نقد الخطاب الديني ,نصر حامد أبك زيد ,طِ ,ينا لمنشرُْٗٗ ,ـ.ُُّ ,ْْ ,
ِ  -المرام ال ابؽ.َُّ :
ّ  -المرام ال ابؽ :نفس الصفحة .
ْ  -انظر ترامتم كبعض أعمالم ص ُٕ .

ٓ  -الماؿ كالهبلؿ :شاكر النابم ي ,طُ ,دار ال اقيََِِ ,ـ.َُ, ٗ ,
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الصػػعب أف يكػػكف مصػػد انر تاريخي ػان عممي ػان ل ػػبب ب ػػيط اػػدان كهػػك أف األخبػػار التػػي كردت فيػػم عػػف

الماضي كعف حاضر القرآف غير مكثٌقة بتكاريخ محددة أك بمصادر تاريخية أخرل مكثكقة ت ندها
ي تطيم المؤرخ أك الباحث معها اعتمادها كبناء أحكامم كا تنتاااتم عمى أ ا ها.

فػػالقرآف اػػاء عمػػى دفعػػات متفرقػػة خػػبلؿ مػػدة طكيمػػة بماػػت ح ػكالي ثبلثػػة كعش ػريف عام ػان,

كتاريخ مايء معظـ آيات القرآف غير مكثؽ تاريخيان باليكـ كالشهر كال نة كالمكاف المحدد كال يما
أف في القرآف الكػريـ آراء متضػاربة حػكؿ كثيػر مػف المكاقػؼ نحػك األحػداث كاألديػاف األخػرل كعمػى

ؾ "كتاب تاريخ" بقدر ما كاف كتاب "مكعظة تاريخية".
أر ها اليهكدية كبالتالي فاف القرآف لـ ي ي
ْ -القكؿ بأف القرآف الكريـ بمارد ما يق أر النبي  يتحكؿ مف النص اإللهي إلى النص اإلن اني,
كيصبس نصان مؤكالن ,يقكؿ الميبرالي نصر أبك زيد  " :الػنص منػذ لحظػة نزكلػم األكلػى – أم مػم

قراءة النبي لم لحظة الػكحي – تحػكؿ مػف ككنػم ( نصػان إلهيػان) كصػار فهمػان (نصػان إن ػانيان) ألنػم
تحكؿ مف التنزيؿ إلى التأكيؿ".

(ُ)

ٓ -إنكار الن خ في القرآف الكريـ ,فمف أقكالهـ في هذا المااؿ ,لػيس ثمػة نا ػخ كمن ػكخ بػيف دفتػي
المصحؼ الشريؼ ,مم القكؿ إننا ال ناد خب انر ثابتان يؤيد الن خ .

(ِ)

ٔ -الزعـ باالاتهاد في الحكـ الشرعي مم كركد النصكص الشرعية الدالة عميم ,كاتهاـ القػرآف بنفػي
التعددية " ,إف الخطاب الديني حػيف يرفػم فػي كاػم العقػؿ كاالاتهػاد مبػدأ " :ال ااتهػاد فيمػا فيػم
نص " يقكـ في الحقيقة بعممية خداع إيديكلكاي ماكرة ,ي عى النص لتثبيت داللتم باعبلف نفى

االاته ػ ػػاد ,مف ػ ػ ػػحان الماػ ػ ػػاؿ لنفػ ػ ػػي التع ػ ػػدد كتثبيػػ ػػت الكاقػ ػ ػػم طبق ػ ػ ػان لم ػ ػػا يطرح ػ ػػم هػػ ػػك مػػ ػػف آراء
كااتهادات"

)ّ(.

الرد عمييم :
ُ -إذا تعارض العقؿ الصريس كالنقػؿ الصػحيس كاػب تقػديـ النقػؿ ألف الامػم بػيف المػدلكليف امػم
بيف النقيضيف كرفضهما رفض النقيضيف كتقديـ العقؿ الصريس ممتنم ,ألف العقؿ قد دؿ عمى

صحة ال مم ككاب قبكؿ ما أخبر بم الر كؿ . 
ِ -لك أبطمنا النقؿ لكنا قد أبطمنا داللػة العقػؿ الصػريس ,كلػك أبطمنػا داللػة العقػؿ لػـ يصػمس أف يكػكف
معارضان لمنقؿ ,ثـ إف تقديـ العقؿ عمى النقؿ قدح في العقؿ.

(ْ)

ُ  -انظر :نقد الخطاب الديني .ُِٔ,
ِ  -انظر :تافيؼ منابم اإلرهاب ,محمد شحركر ,طُ ,مؤ ة األهاليََِٖ ,ـ.ّٗ ,ّٖ ,
ّ -نقد الخطاب الديني. ُِٔ, ُِٓ :

ْ  -انظػػر :درء تعػػارض العقػػؿ كالنقػػؿ ,ابػػف تيميػػة ,تحقيػػؽ محمػػد رشػػاد ػػالـ ,بػػدكف رقػػـ طبعػػة ,دار الكنػػكز األدبيػػة,
ُ ُُٕ/ك شرح العقيدة الطحاكية ,ط َُْْٖ ,هػُْٖٗ -ـ. ُٗٗ ,
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ّ -ليس صحيحان أف العقؿ اإل بلمي عقؿ اامد متخمؼ كما يزعـ الميبراليكف ,بػؿ هػك عقمػي عممػي

متحرؾ تفك انر كتدب انر كااتهادان ,فالعقؿ عندما يتم ؾ بالقرآف كال نة ,فهك يتم ؾ بالثكابػت الدينيػة,
كمف الم ػتحيؿ أف يصػؿ العقػؿ البشػرم إلػى حقيقػة تعػارض اإل ػبلـ ,كمػف الخطػأ أف نقػكؿ :إف

هنػاؾ نقػبلن كعقػبلن ,كأف بينهمػا تعارضػان ,فاألصػكب أف نقػػكؿ :هنػاؾ حقيقػػة كرأم كنػص كااتهػػاد,
أك يقػػيف كظػػف ,فالعقػػؿ هػػك الػػذم أثبػػت أف النقػػؿ ( القػرآف كال ػػنة ) حقػػائؽ فكريػػة كثكابػػت دينيػػة,

فكيؼ يأتي بعد ذلؾ يرفض بعضها .

(ُ)

ْ -إف القرآف الكريـ يبقػى نصػان إلهيػان ,كتبقػى عقػكؿ البشػر قاصػرة ,فػنحف نفهػـ النصػكص عمػى قػدر
عقكلنا ,كالطاقة البشرية التي أعطانا إياها اهلل عزكاؿ.

( )

ٓ -ليس ثمة عقيدة تقكـ عمى احتراـ العقؿ اإلن اني ,كتعتػز بػم كتعتمػد عميػم فػي تر ػيخها كالعقيػدة
اإل بلمية.

(ّ)

ٔ -ياب إعبلء الكحي عمػى العقػؿ ,بمعنػى اعتبػار الػكحي هػك المصػدر المعصػكـ ,الػذم تؤخػذ منػم
ػكر فػكؽ نػكر العقػؿ ,فػبل
حقائؽ الديف كأحكامػم مػف عقائػد كشػرائم كأخػبلؽ ,كاعتبػار نػكر النبػكة ن ان

أماف لمعقؿ مف العثار إذا ار في هذا الطريؽ كحػد  ,كال أمػاف لمفم ػفات المختمفػة فػي الكصػكؿ

إلػػى تصػػكر صػػحيس عػػف األلكهيػػة كالكػػكف كاإلن ػػاف كالحيػػاة ,كحتػػى الفم ػػفات الحديثػػة أك عمػػـ

الكػػبلـ ,كقصػػكر العقػػؿ هنػػا شػػهد بػػم بعػػض كبػػار المتكممػػيف كػػالفخر ال ػرازم ,كاآلمػػدم كغيرهمػػا,
كبعػػض كبػػار الفبل ػػفة ,كأحػػدثهـ (كانػػت) ,ككػػذلؾ فم ػػفات اإلش ػراؽ لػػـ تصػػؿ باإلن ػػاف إلػػى بػػر

األماف .

ٕ -ال بػد مػف تكثيػؽ الصػمة بػالقرآف الكػريـ كاالعتقػاد القطعػي باعتمػاد كتػاب الخمػكد الػذم ال يعتريػم
الباطػؿ مػف بػيف يديػم كال مػف خمفػم كأنػم د ػتكر اإل ػبلـ كعمػدة الػديف كينبػكع العقيػدة كأ ػاس

الش ػريعة ,ف ػاهلل عػػز كاػػؿ تكفػػؿ بحفػػظ الق ػرآف الك ػريـ ,كاعمػػم د ػػتك انر كمنها ػان لمم ػػمميف إلػػى قيػػاـ

ال اعة ,قاؿ تعالى :نَِّّب َّ ْذُِ َّ َّس ْىَْب ِّ
اىِ ْم َر َٗنَِّّب ىَُٔ ىَ َذبفِظَُُ٘ . 

(ْ)

لذا ياب إتباع القكاعد المقػررة فػي تف ػير  ,كعػدـ اإللحػاد فػي آياتػم كتأكيمهػا كفػؽ األهػكاء كاآلراء

الشخصية .

(ٓ )

ُ  -بتصرؼ  :العممانية تحارب اإل بلـ ,عيد الدكيهيس ,طُ ,بدكف دار نشرََِٓ ,ـ. ُٗٗ ,
ِ  -بتصرؼ  :العصرانيكف بيف مزاعـ التاديد كمياديف التاريب.َِٖ ,
ّ  -المرام ال ابؽ ,نفس الصفحة .
ْ  -كرة الحار :آية ٗ .

ٓ  -بتصرؼ  :ماذا خ ر العالـ بانحطاط الم مميف؟ أبي الح ف الندكم ن قم ,عمى بف نايؼ الشحكد ,بػدكف رقػـ
طبعة.ُِ ,
ٖٚ

ٖ -الكااػػب اعػػؿ كػػبلـ اهلل كر ػػكلم هػػك اإلمػػاـ كالفرقػػاف ,ياػػب إتباعػػم فنثبػػت مػػا أثبتػػم اهلل كر ػػكلم,
كننفػػي مانفػػا اهلل كر ػػكلم ,كنػػأمر بمػػا أمػػر اهلل بػػم كر ػػكلم ,كننهػػى عمػػا نهػػى اهلل عنػػم كر ػػكلم,
كالعبػػارات الماممػػة المحدثػػة ال ياػػب قبكلهػػا حتػػى يف ػػر معناهػػا ,فنقبػػؿ مػػا يكافػػؽ الحػػؽ ,الكتػػاب

كال نة كنرد ما خالفم .

(ُ)

ٗ -حث القػرآف الكػريـ عمػى النظػر كالتفكػر كالتػدبر مخاطبػان أصػحاب العقػكؿ كاأللبػاب بقكلػم تعػالى:
ة َ ْقفَبَىُ َٖب َ .
َ فَِ َٝزَ َدثَ ُرَُٗ اَ ْىقُ ْرنَُ َ ًْ َعيَ َ ٚقُيُ ُ٘ ٍ

(ِ)

َُ -لك كاف القرآف الكػريـ يخػالؼ قضػايا العقػكؿ ,لمػا أمػر اهلل تعػالى بالتػدبر كالتفكػر الػذم يكشػؼ

عف مكاطف الضعؼ كالقصكر كالتعارض فيم ,فمما أمر بذلؾ ,لػزـ أف يكػكف القػرآف الكػريـ منزهػان

عف التعارض مم العقؿ الصحيس.

ُُ -لقد خمؽ اهلل عز كاؿ العقؿ ,كاعؿ مف كظائفم أف يفهـ كيعقػؿ دينػم كشػرعم ,فػبل ياػكز فػي
حقم أف يرد شيئا مف الكحي ,كالعقؿ يشهد بصحة الشريعة إاماالن كتفصيبلن ,أما إاماالن ,فشػهادة
العقؿ بصحة النبكة كصدؽ النبي  بكؿ ما أخبر عنم ,كأما تفصيبلن فم ائؿ الشريعة ليس فيها

مػػا يػػرد العقػػؿ ,كمػػا قصػػر العقػػؿ عػػف إد اركػػم فهػػذا لعظػػـ الشػريعة كتفكقهػػا كلمحدكديػػة العقػػؿ فػػي
اإلدراؾ .

(ّ)

ُِ  -إف كػػؿ مػػف يخػػالؼ الشػػرع الصػػحيس فانمػػا يتبػػم ظنػػم كهػكا   ,نُِ َٝزَّجِاُللَُ٘ نِ ََّل اىظَّللَِّ َٗ ٍَللب
(ْ)
ص َٗىَقَ ْد َجبءٌُٕ ٍِِّ َّرثِّ ِٖ ٌُ ا ْىُٖدَ. ٙ
رَ ْٖ َْ٘ ٙاألَّفُ ُ
ُّ -إنػػم ياػػب تقػػديـ مػػا حقػػم التقػػديـ ,كهػػك الشػػرع ,كتػػأخير مػػا حقػػم التػػأخير كهػػك العقػػؿ ,كال يصػػس
تقػػديـ النػػاقص عمػػى الكامػػؿ ,لػػذلؾ قيػػؿ ااعػػؿ الشػػرع فػػي يمينػػؾ كالعقػػؿ فػػي ي ػػارؾ ,تنبيهػػا عمػػى

تقدـ الشرع عمى العقؿ.

(ٓ)

ُْ -إف االعتراض عمى الشرع بمارد العقؿ كالػرأم ,هػك مػذهب المبتدعػة كأهػؿ الضػبللة فػي كػؿ
زمػػاف ,فقػػد قػػالكا كمػػا قالػػت الشػػيعة التػػي اتهمػػت القػرآف الك ػريـ بػػالتحريؼ كالتبػػديؿ كهػػك فػػرع عػػف

ػارض إال بشػػرع مثمػػم يكػػكف نا ػػخان لػػم ,إف كػػاف ممػػا يقبػػؿ
شػػبهة إبمػػيس األكلػػى ,فػػاف الشػػرع ال ييعػ ى

ُ -درء تعارض العقؿ كالنقؿ .ٕٕ ,ٕٔ :
ِ -كرة محمد  :آية ِْ .
ّ -انظر :منهج اال تدالؿ عمى م ائؿ االعتقاد عند أهؿ ال نة كالاماعة ,عثماف بف عمي ح ف ,بدكف رقـ طبعة,
مكتبة الرشدُُْٓ ,هػ.ّٕٖ ,ّٕٕ, ِّٓ/ُ ,

ْ  -كرة الناـ  :آية ِّ .

ٓ  -االعتصاـ  :لمشاطبي ,طُ ,دار الكتب العممية ,بيركت  -لبنافَُْٖ ,هػ ُٖٖٗـ. ِْٗ/ُ ,
ٖٛ

الن ػػخ ,فكيػػؼ يػػدعي بعػػد ذلػػؾ مػػف يػػدعي التعػػارض بػػيف العقػػؿ كالنقػػؿ ,المهػػـ إال إتباع ػان لمهػػكل,
كقصدان إلبطاؿ النصكص ,كقكالن عمى اهلل باير عمـ .

(ُ)

لقد حكـ الميبراليكف العقؿ كقػدمك عمػى حكػـ الشػرع ,كاعمػكا األدلػة العقميػة مقدمػة عمػى األدلػة
الشرعية ,متنا يف أف اهلل عز كاؿ كرـ العقؿ كأثنى عميم ,كلكف ضمف حػدكد الػنص ,كعػدـ تقديمػم

عمػػى النصػػكص ,فكثي ػ انر مػػا يخطػػئ العقػػؿ ,فمػػيس دائم ػان عقػػؿ اإلن ػػاف ي ػػتطيم التصػػرؼ بحكمػػة,
كلكف العقيدة ال ميمة كالديف الصحيس فيػم الحكمػة اإللهيػة ,التػي تتكافػؽ مػم المنطػؽ كالعقػؿ كالفطػرة,

كهذا ييبيف لنا مدل صمة الميبرالييف المريبة بالارب ,لقد ن ي هػؤالء أك تنا ػكا أف الشػريعة اإل ػبلمية
خاتمة الشرائم ال ماكية كأنها تخاطب العقؿ كالقمب .
إف كؿ مف يتخذ دينان أك منهااان كل شرع اهلل تعالى فقػد بػاء بالخ ػراف كالضػبلؿ ,نكاف حقيقػة
دعاكم الميبرالية هي العممانية التي تفصؿ بيف الديف كالحياة ,فهؤالء ان مخكا مف دينهـ كهكيتهـ كمف
ثكابت الم مميف .

فصدؽ اهلل القائؿ في كتابم الحكػيـ  :فََِ َٗ َرثِّ َل َلَ ْ ُٝؤ ٍَُُِْ٘ َدزَّ ََ ُٝ ٚذ ِّن َُ٘ َك فََِ ٞب ش ََج َر
طليًَِ ٞب  )ِ( كقػاؿ تعػالىَٝ :لب
طليِّ َُ٘ ْا رَ ْ
ع ْٞذَ ََٗ ُٝ
ط ِٖ ٌْ َد َر ًجب ٍِّ ََّب قَ َ
ثَ ْ ٌْ َُْٖٞثُ ٌَّ َلَ ِ َٝجدُٗ ْا فَِّ ٜفُ ِ
اىص لدُٗ ِر َُٕٗ لدًَ َٗ ٙر ْد ََ لخٌ
ش لفَبء ىِّ ََللب فِللُّ ٜ
َ َُّٖ ٝللب اىَّْل ُ
لبش قَ ل ْد َجللبء ْر ُنٌ ٍَّ ْ٘ ِعظَ لخٌ ٍِّللِ َّرثِّ ُن ل ٌْ َٗ ِ
(ّ)
ىِّ ْي َُ ْؤ ٍِِْ. َِٞ
ضلزَوَبعُ٘ ْا َٗ ٍَلِ
كقاؿ تعالىََٗ  :لَ َ َٝساىَُُ٘ ُٝقَبرِيَُّ٘ ُن ٌْ َدزَّل ََٝ ٚل ُردُّٗ ُم ٌْ عَلِ ِدٝلِْ ُن ٌْ نِ ُِ ا ْ
ْ َٝررَ ل ِد ْد ٍِللْ ُن ٌْ َعللِ ِد ِْٝل ِٔ فََُ َٞللذْ َُٕٗ ل َ٘ َمللبفِ ٌر فَأ ُ ْٗىَللَئِ َل َدجِوَللذْ َ ْع ََللبىُُٖ ٌْ فِلل ٜاى ل ُّد َّْٞب َٗا ِ ٟل َر ِح
َٗ ُ ْٗىََئِ َل َ ْ
بة اىَّْب ِر ُٕ ٌْ فَِٖ ٞب َ بىِدَُُٗ  )ْ(.كقاؿ تعالىَ  :فَ َر َ ْٝلذَ ٍَل ِِ ارَّ َذل َِ نِىَ َٖلُٔ َٕل َ٘آُ
ال َذ ُ
ظئَُّ َّ
ص ِر ِٓ ِغشَب َٗحً فَ ََِ ِ ْٖ َٝدٍِ ِٔ ٝلِ
ض َْ ِا ِٔ َٗقَ ْيجِ ِٔ َٗ َج َا َو َعيَ ٚثَ َ
هللاُ َعيَِ ٚع ْي ٌٍ َٗ َ زَ ٌَ َعيََ ٚ
َٗ َ َ
(ٓ)
ثَ ْا ِد َّ
هللاِ َفَ َِ رَ َِ َّم ُرَُٗ .
فكيػػؼ يقبػػؿ ذك عقػػؿ بعػػد كػػؿ هػػذا ,أف يعػػرض عػػف حكػػـ اهلل تعػػالى ,كيرضػػى بحكػػـ أهػػؿ

األهكاء كالزي كالضبلؿ ؟!.

ُ  -انظر :منهج اال تدالؿ عمى م ائؿ االعتقاد عند أهؿ ال نة كالاماعة َّٔ, ّٓٗ ,ك الشػيعة اإلثنػا عشػرية:
صالس الرقب ,طُ ,بيت المقدسُِْٗ ,هػ ََِٖ -ـ. ّٖ ,
ِ  -كرة الن اء :آية ٓٔ .
ّ  -كرة يكنس :آية ٕٓ .

ْ  -كرة البقرة :آية ُِٕ .
ٓ  -كرة الااثية :آية ِّ.
ٖٜ

المعمم الثاني :موقفيم من السنة النبوية:
لق ػػد تعرض ػػت ال ػػنة ق ػػديمان لهام ػػات مارض ػػة م ػػف بع ػػض الف ػػرؽ الت ػػي ظه ػػرت ف ػػي الت ػػاريخ

اإل بلمي ,كما تعرضت في العصر الحاضػر لهامػات الم تشػرقيف كالمنصػريف كاال ػتعمار ,ابتاػاء
الفتنػػة ,كابتاػػاء هػػدـ المصػػدر الثػػاني لمتشػريم اال ػػبلمى ,كتػػابعهـ عمػػى ذلػػؾ أذنػػاب الاػػرب مػػف أبنػػاء

أمتنػػا ,اغت ػ ار انر بمػػا يضػػفيم أكلئػػؾ الم تش ػرقكف عمػػى بحػػكثهـ مػػف زخػػارؼ عمميػػة ال تثبػػت أمػػاـ النقػػد

العممي النزيم.

(ُ)

كاليػػكـ نػػرل الميبراليػػة تشػػف هاكمػان ػػاحقان عمػػى ال ػػنة النبكيػػة ,فنصػػبكا لهػػا العػػداء ,كاتهمكهػػا

ب ػػالخكاء ,كمار ػ ػكا عميه ػػا اإلقص ػػاء ,فنا ػػد الي ػػكـ أف م ػػنهج الميبػ ػرالييف يظه ػػر م ػػف خ ػػبلؿ ادع ػػاءاتهـ

المتكررة ,كدأبهـ المتكاصؿ في هدـ العمكـ الدينية ,كالتف ير كأصػكلم ,كعمػـ أصػكؿ الفقػم ,كمصػطمس
الحديث ,كرفض األحاديػث الصػحيحة ,ازئيػان أك كميػان ,بحاػة المصػمحة كظػركؼ العصػر الحاضػر,
كأف ظركفان يا يةن تاريخية كااتماعية أدت إلى الكضم في الحديث ,كأف الحديث لـ يكتب في عهػد

الر ػػكؿ ,كأف ال ػػنة النبكيػػة تعرضػػت لمن ػػياف كالنقصػػاف ,كعػػدـ حصػػر الصػػحابة  ,لهػػا فػػي كتػػاب
معيف ,كعدـ تبمياها لمناس بالتكاتر ,مما يدعك إلى التبلعب كالف اد بدعاكل عديدة .

(ِ)

فمن أىم مطاعنيم في السنة- :
لقػد تحامػؿ الميبراليػكف عمػى ال ػػنة النبكيػة ,المصػدر الثػاني مػػف مصػادر الػديف كأثػاركا الشػػبم

كالش ػػككؾ إذ ك ػػذبكا الح ػػديث الشػ ػريؼ مص ػػمحة لعق ػػكلهـ ,كأكلػ ػكا نصكص ػػم بم ػػا يتكافػ ػؽ م ػػم أهػ ػكائهـ
كمبادئهـ كأفكارهـ الميبرالية ,كمف ذلؾ:
ُ  -رد نكانكػار ال ػنة صػراحة كرفػض األحاديػث الصػػحيحة ازئيػان ,أك كميػان بحاػػة المصػمحة ,كأنهػػا
ال تتكافػػؽ مػػم متطمبػػات العص ػر كم ػػتاداتم  .بػػالقكؿ:

(ّ)

" بمػػا أف التنزيػػؿ الحكػػيـ هػػك كػػبلـ

اهلل ,فكاػب أف يكػكف مكتفيػا ذاتيػان ,كهػك كػالكاكد ال يحتػػاج إلػى شػئ مػػف خاراػم لفهمػم ,كهػػذا
إليماننا كاعتقادنا باف خالؽ الككف بكمماتم ,هك نف ػم مػكحى التنزيػؿ الحكػيـ بكبلمػم ,كهػك اهلل
ػػبحانم كتعػػالى ,لػػذا ف ػاف مفػػاتيس التنزيػػؿ الحكػػيـ هػػي بالضػػركرة داخمػػم ,فمنبحػػث عنهػػا داخػػؿ

التنزيػػؿ ,بػػدكف صػػحاح كم ػػانيد ,كبػػدكف قػػكؿ صػػحابي أك تػػابعي ,كيمكػػف ػػماع كػػؿ األق ػكاؿ
ُ  -انظر :ال نة كمكانتها في التشريم اإل بلمي ,مصطفي ال باعي ,طُ ,دار الكراؽَََِ ,ـ.ُِ/ُ ,
ِ  -انظػر :العصػرانيكف بػيف مػزاعـ التاديػد كميػاديف التاريػب ُْٖ ,ك مقػاؿ :شػاكر النابم ػي كالانايػة عمػى ال ػنة,
فكزية الخميكم ,األحدََُِ / ٖ/ُٓ ,ـ ,مف مكقم.www.saaid.net :

ّ  -بتصرؼ :العصرانيكف بيف مزاعـ التاديد كمياديف التاريب. ِٔ ,
ٓٗ

كاال تئناس بها ,كعمينا أف نتعامؿ مم التنزيؿ الحكيـ مباشرة بدكف خكؼ منم كال خكؼ عميم,

فاهلل الينهزـ" .

(ُ)

كثير مف الكضم ,كأف تدكينها قد تأخر ,كلذلؾ
ِ  -اتهاـ ال نة بأنها محرفة ,حيث أشاعكا أف فيها ان
فبل صحة لكثير مف األحاديث .

ػر عمػى تػراث الحػديث
فتصكركا كـ مػف التحريػؼ كالتػأليؼ ط أ
يقكؿ الميبرالي شاكر النابم ي" :
ٌ
النب ػػكم كال ػػيما كأف ه ػػذا التػ ػراث ك ػػاف ت ارثػ ػان ش ػػفكيان كل ػػيس ت ارثػ ػان مكتكبػ ػان كمكثقػ ػان ل ػػدل كتٌ ػػاب

العدؿ".

(ِ)

ّ  -اته ػػاـ الص ػػحيحيف بأنه ػػا كت ػػب مكض ػػكعة ,كأف معظ ػػـ األحادي ػػث الت ػػي كردت ف ػػي ص ػػحيحي
البخػارم كم ػػمـ تخػالؼ كتتنػػاقض مػم القػرآف كالعمػػـ كالعقػؿ ,فهػػـ يحػاكلكف بهػػذا ,االنتقػػاص
مػػف ال ػػنة بقػػدر انتقاصػػهـ مػػف البخػػارم ,حيػػث شػػكككا فػػي كبػػار ركاة الحػػديث مػػف الصػػحابة

كأبي هريرة.

كاذبة " .

(ْ)

(ّ)

يقكؿ الميبرالي شاكر النابم ي " :خم ة آالؼ حديث أكردها البخػارم كم ػمـ

ْ  -تق ػػيـ ال ػػنة إلػػى ػػنة تش ػريعية ,ك ػػنة غيػػر تش ػريعية :كال ػػنة التش ػريعية ,منهػػا مػػا ال يمػػزـ
األخػػذ به ػا ,إذ يػػرل كثيػػر مػػف الميب ػرالييف أف ال ػػنة النبكيػػة لي ػػت عمػػى نمػػط كاحػػد ,كهػػك مػػا
يعبركف عنم بػ ال نة غير تشريعية .

(ٓ)

كال ػػنة التش ػريعية :تمثػػؿ الثكابػػت الدينيػػة الكااػػب االلت ػزاـ بهػػا ,فهػػي أمػػكر الػػديف التػػي تخػػتص

بالعقائد كالعبادات ,كال نة غير التشريعية :تمثؿ تصرفات الر ػكؿ  فػي الشػؤكف الدنيكيػة ككػؿ
ما كت عنم الكحي أم الحااة البشرية كاألكؿ كالشرب كالنكـ كالمشي ,كالعادة الشخصية ,أك
االاتماعية ,كما صدر عنم بمقتضى الخبرة اإلن انية في الشؤكف الدنيكية مف تاارة أك زارعة

ػادر
أيضػا ,ألنػم لػيس ص نا
يعا ن
أك تنظيـ ايش أك تدبير حربي أك كصؼ دكاء لمرض ,فمػيس تشػر ن
(ٔ)
عف ر التم نكانما هك صادر عف خبرتم الدنيكية.

ُ  -تافيؼ منابم اإلرهاب. ِٖ ,ِٕ:
ِ  -انظ ػ ػػر :مق ػ ػػاؿ ,دكر الفقه ػ ػػاء ف ػ ػػي ذـ الن ػ ػػاء ,ش ػ ػػاكر النابم ػ ػػي ,نش ػ ػػر بت ػ ػػاريخ 2007/1/17ـ  ,األح ػ ػػدٖ/ُٓ ,
ََُِ/ـ ,مف مكقمwww.ahewar. :

ّ  -بتصرؼ :العصرانيكف بيف مزاعـ التاديد كمياديف التاريب. ِٔ ,
ْ  -مق ػػاؿ ,دكر الفقه ػػاء ف ػػي ذـ الن ػػاء ,ش ػػاكر النابم ػػي ,نش ػػر بت ػػاريخ 2007/1/17ـ ,األح ػػدََُِ/ ٖ/ُٓ ,ـ ك
مقاؿ :شاكر النابم ي كالاناية عمى ال نة ,فكزية الخميكل .

ٓ  -انظر :التطرؼ الم ككت عنم.ْٖ ,ْٔ,

ٔ  -بتصرؼ :الحرية في اإل بلـ ,نشأت اعفر ,طُ ُِّْ,هػ  ََِِ-ـ. ٕٗ,
ٔٗ

كعمػػى ال ػرغـ مػػف هػػذ الحممػػة الم ػػعكرة ضػػد ال ػػنة النبكيػػة ,كالطعػػف المتعمػػد فػػي أصػػحاب

ر ػػكؿ اهلل  ,كفػػي ايػػؿ الػػذركة ,يػػزعـ أصػػحاب هػػذا الفكػػر ,بػػأنهـ أصػػحاب اال ػػتنارة كالتاديػػد ,كأف
العصكر الك طى هي عصكر ظبلـ كراعية كتخمؼ .

الرد عمييم:
ُ -إف الق ػرآف الك ػريـ قػػد حػػكل أصػػكؿ الػػديف كقكاعػػد األحكػػاـ العامػػة ,كنػػص عمػػى بعضػػها ص ػراحة
كأشار إلى بعضها صراحة ,كترؾ بيػاف بعضػها اآلخػر لر ػكلم  ,كمػا داـ اهلل قػد أر ػؿ ر ػكلم

 ليبيف لمناس أحكاـ دينهـ ,كأكاػب عمػيهـ اتباعػم ,فكػاف بيانػم لؤلحكػاـ بيانػان لمقػرآف ,كمػف هنػا

كانت أحكاـ الشريعة مف كتاب ك نة ,كما يمحؽ بهما كيتفرع عنهما مف إاماع كقياس ,أحكامان

كبيف أف القرآف ااء تبيانان
مف كتاب اهلل تعالى ,إما نصان نكاما داللة ,فبل منافا بيف حاية ال نة ,ى
(ُ)(ِ)
َٜء. 
لكؿ شيء .قاؿ تعالىَّ ََّٗ  :س ْىَْب َعيَ َْ ٞل ا ْى ِنز َ
َبة رِ ْجَٞبًّب ىِّ ُن ِّو ش ْ

َِ اى َٖ َ٘ * ٙنُِْ ُٕ َ٘
ِ -دؿ القرآف الكريـ عمى حاية ال نة النبكية  .قاؿ تعالىٍَ َٗ  :ب ِ ْْ َٝو ُ
قع ِ
٘د ,)ّ(ٚإذ اعؿ اهلل تعالى طاعة ر كلم  مف طاعتم ,قاؿ تعالىَٝ :ب ََٖ ُّٝب
نِ ََّل َٗ ْد ٌَ ُٝ ٜ
(ْ)
ض٘ َه.
هللا َٗ َ ِغُ ٞا٘ا اى َّر ُ
اىَّ ِِ َِٝن ٍَُْ٘ا َ ِغُ ٞا٘ا َّ َ
ّ -دلت ال نة النبكية عمى أف ال نة المطهرة مف الكحي ,قكؿ النبي  ( :أل إنـي أوتيـت الكتـاب
ومثمو معو ) .

(ٓ) (ٔ)

ْ -إف تق يـ ال نة إلى تشريعية كغير تشريعية ,يمزـ منم عدة أمكر:
 هذ دعكة لمعممانيػة ,فحػيف ىيخػريج مػف التشػريم مػا يتعمػؽ بالمأكػؿ كالمشػرب كالممػبس كبػاقياألمكر االاتماعية كحيف ىيخرج مف التشريم ما يتعمؽ بالنكاحي االقتصادية كالمهنية الطب
كالزراعة كالصناعة كالتاارة كحػيف ىيخػرج مػف التشػريم أمػكر ,كتػدبير حػاؿ الاػيش ك يا ػة
الدكلة كأمكر الحكـ ,حيف يخرج كؿ هذا :ماذا بقى في بااشجيع فمـ يبؽ إال األمكر التعبدية

المحضة.

ُ  -كرة النحؿ :آية ٖٗ .

ِ  -انظر :ال نة كمكانتها في التشريم اإل بلمي. ُٕٖ ,
ّ  -كرة الناـ :آيةّ .ْ,
ْ  -كرة الن اء :آية ٗٓ .
ٓ  -ركا أحمد :رقـ ُُْٕٕ :بػاب حػديث المقػداـ بػف معػدم كػرب الكنػدم م ػند الشػامييف . َُْ/ِٖ :ػنف أبػي
داككد :رقـ ْْٔ ,كتاب ال نة  :باب لزكـ ال نة. ََِ/ْ ,صححم األلباني.

ٔ  -انظر :منهج اال تدالؿ . َُّ, ٖٕ, ٖٔ ,
ٕٗ

 نكاذا أخػذنا بهػػذا الكػبلـ ,فهػذا يعنػػي أننػا لػف نقتػػدم بنبينػا  ,إال فػي الصػػبلة كالصػكـ كالحػػجكأما ت ير دنيانا فعمى هكانا .
كثير مػف المتكممػيف بهػذا الكػبلـ ,ال يػركف كفػر اليهػكد كالنصػارل ,أك ال يػركف
 كهذا يعني أف انأفضمية لمم مـ عمػى الكػافر ككنػم م ػممان كيتنكػركف ألحكػاـ الذمػة كأحكػاـ الػردة كالخبلفػة

اإل بلمية كالحااب ككثير مف تشريعات اإل بلـ فيما يتعمؽ بالمرأة.

 إف الكػػبلـ عػػف اتبػػاع النبػػي  فػػي كػػؿ شػػيء ,أك عػػدـ اتباعػػم إال فػػي األمػػكر التعبديػػة فقػػط,مرتبط تمامان بالحديث عف عصمة النبي ,ككذا حاية ال نة النبكية المطهرة.

 هذا يعني أف الصحابة رضكاف اهلل عميهـ كػانكا يقتػدكف بػالنبي  فػي كػؿ شػيء كلػك عممػكاأمكر تشريعية كأخرل غير تشريعية مف شاء فعمها كمف شاء تركها لما اقتدكا بم.
أف هناؾ ان

 يشبم الميبرالييف بأقكالهـ هذ العقبلنييف ,كالمعتزلة كالقرآنييف ,ك يعباد الصميب . -العممانية كالميبرالية ال فرؽ بينهما بؿ ي تكياف في حكـ الشرع عميهما بالكفر.

(ُ)

ٓ -دؿ النقؿ كالعقؿ عمى عصػمة النبػي  عػف الخطػأ فػي الر ػالة ,كهػذا ال ي ػتقيـ إال إذا كػاف مػا
يقكلم  مف ال نة كحيان مػف عنػد اهلل تعػالى ,ال مػف اهػة أخػرل ,ألف الػدليؿ عمػى العصػمة قػاـ

ضل٘ ُه ثَيِّل ْ ٍَلب ُّل ِس َه نِىَ ْٞل َل ٍِلِ َّرثِّل َل َٗنُِ ىَّل ٌْ
مف اهة أخرل .كما قاؿ تعالىَٝ  :ب ََٖ ُّٝب اى َّر ُ
ش نَُِّ ّ
ضللللبىَزَُٔ َٗ ّ
لللل٘ ًَ
رَ ْف َالللل ْو فَ ََللللب ثَيَّ َْللللذَ ِر َ
هللاُ ْ َٝا ِ
هللاَ َلَ ْٖ َٝلللل ِد ٛا ْىقَ ْ
صلللل َُ َل ٍِللللَِ اىَّْللللب ِ
(ِ) (ّ)
ا ْى َنبفِ ِر. َِٝ
ٔ -الحػديث النبػػكم يعتبػر هػػك المصػدر الثػػاني لئل ػبلـ ,فقػػد اهػتـ التػػابعكف ,كمػف بعػػدهـ أهػؿ العمػػـ,
فػػي حفػػظ ال ػػنة اهتمام ػان عظيم ػان ,كحرص ػكا عمػػى حفظهػػا كتكثيقهػػا كضػػبطها ,كتثبتػػكا فػػي قبػػكؿ
األخبػػار بكػػؿ ك ػػيمة تطمػػئف إليهػػا قمػػكبهـ ,كاحتػػاطكا فػػي ركايتهػػا غايػػة االهتمػػاـ ,كبػػذلكا مػػف أاػػؿ

الحديث كأ انيد كؿ ما فػي ك ػعهـ ,حتػى رحمػكا الم ػافات البعيػدة ,ككثػرت فػيهـ الػرحبلت طمبػان

لمحديث كالعمك في اإل ناد ,لقد حفظت األمة دينها ,فذبت الكذب كالخمؿ عف الحديث النبكم بما
كضػعتم مػػف القػكانيف لمركايػػة ,كالتػي هػػي أصػس كأدؽ طريػػؽ عممػي فػػي نقػؿ الركايػػات ,مػف حيػػث

البحػػث فػػي إ ػػناد الحػػديث ,كفحػػص أح ػكاؿ الػػركاة ,كالتثبػػت ,كأف ال يأخػػذكا مػػف الحػػديث إال مػػف

ُ  -انظ ػػر :مق ػػاؿ ,بط ػػبلف دع ػػكل أف ال ػػنة النبكي ػػة تشػ ػريعية كغي ػػر تشػ ػريعية ,محم ػػد القصػ ػاص2010/15/03ـ
.http://www.norelhaq.com

ِ  -كرة المائدة :آية ٕٔ .

ّ  -انظر :منهج اال تدالؿ عمى م ائؿ اإلعتقاد عند أهؿ ال نة كالاماعة.َٗ ,ٖٗ ,
ٖٗ

يكثػػؽ بػػم دينػان كحفظػان ,حتػػى شػػاعت لػػدل كافػػة النػػاس هػػذ القاعػػدة عػػف الصػػحابة طمبػان لمحػػديث,
كبحثان عف أ انيد الحديث الكاحد .

(ُ)

ػاء بػػالكقكؼ عمػػى ػػبلمة المتػػكف مػػف
ٕ ف-ػػي ماػػاؿ المػػتف كقػػؼ العممػػاء عمػػى حػػاؿ المػػركم ,اعتنػ ن
الشػػذكذ كفػػي ماػػاؿ ال ػػند ,فقػػد يعنػكا بمعرفػػة الػػركاة ,كضػػبط أ ػػمائهـ ككنػػاهـ كألقػػابهـ كأن ػػابهـ

كت ػكاريخهـ ,كمعرفػػة شػػيكخهـ كطبلبهػػـ ,كمػػا هػػـ عميػػم مػػف العدالػػة كالحفػػظ ,كصػػنفكا التصػػانيؼ,
ككتب الارح كالتعديؿ ,فالتزـ أهؿ العمـ اإل ناد ,كعنكا بم عناية فائقة .

ٖ

إ-ف اإلماـ البخارم 

(ِ)

مف أكبر ركاة الحديث العدكؿ ,كركاياتػم أهػـ الركايػات التػي تمقتهػا األمػة

بالقبكؿ في الحديث ,أما عف ال نة فانم لـ يمؽ عمـ مف العمػكـ مػا لقػي عمػـ الحػديث مػف العنايػة
كاالهتماـ ,منذ عهد الصحابة رضي اهلل عنهـ ,إلى يكمنا هذا.

(ّ)

ٗ -عند التحقؽ في الشبهات كالمطاعف التي أثارها هػؤالء الميبراليػكف ,ناػد أنهػـ لػـ يبتػدعكا منهػا إال
القميؿ ,كأغمبها إنما هك ما قالم خصكـ ال نة ,مف أصحاب الفرؽ كالبدع كاألهػكاء قػديمان ,حيػث
أنكػػرت الشػػيعة ال ػػنة ,امم ػةن كتفصػػيبلن ,فػػبل يعتبركنهػػا كال يي ًقركنهػػا ,فهػػـ رفض ػكا أيض ػان صػػحيحي
م مـ كالبخارم ,بؿ كاعتبركهما مف الكتب المميئة بالخرافات كاأل اطير .

إف عدـ أمر النبي  بكتابة ال نة كنهيم عف ذلؾ ,ال يدؿ عمى عدـ حايتهػا ,فػؤلف المصػمحة
حينئذ كانت تقتػضي ذلػؾ ,إذ مف المعمكـ أف كتٌاب الكحي كانكا قمة في حياة الر كؿ  ,بحيث
يعدكف عمى األصابم ,فكاف األكلى أف يتخصػص هػؤالء الكتبػة لكتابػة القػرآف ,كألف العػرب كػانكا
يعتمػػدكف عمػػى ذاك ػرتهـ لمحفػػظ ,عػػدا خػػكؼ االخػػتبلط كبهػػذا نفهػػـ ػػر النهػػى عػػف كتابتهػػا قػػكؿ

النبي ( :ل تكتبوا عني ومن كتب عنـي غيـر القـرآن فميمحـو)

(ْ)

كهػذا ال يمنػم أف يكػكف قػد

كتػب فػػي عصػػر الر ػػكؿ شػػيء مػػف ال ػػنة ,ال عمػػى ػػبيؿ التػػدكيف الر ػػمي كمػػا يػػدكف القػرآف,
كهناؾ آثار صحيحة تدؿ عمى أنم قد وقع كتابة شي من السنة فـي العصـر النبـوي ,إذ جـا

ُ  -انظر :الرحمة في طمب الحديث ,لمخطيب البادادم ,تحقيؽ نكر الػديف عتػر :طُ ,دار الكتػب العمميػة ,بيػركت
– لبنافُّٗٓ ,هػُٕٗٓ-ـ.ُٕ ,ُٔ ,ُٓ ,

ِ -انظر :منهج اال تدالؿ عمى م ائؿ اإلعتقاد عند أهؿ ال نة كالاماعة . َُُ ,ََُ,
ّ  -بتصرؼ :العصرانيكف بيف مزاعـ التاديد كمياديف التاريب. ِٔ ,
ْ  -ركا م ػػمـ :رقػػـََّْ ,كتػػاب الزهػػد كالرقػػائؽ ,بػػاب التثبػػت فػػي الحػػديث كحكػػـ كتابػػة العمػػـْ . ِِٖٗ/ػػنف
الػدارمي :رقػـ ْْٔ كتػاب العمػـ ,بػػاب مػف لػـ يػر كتابػة الحػػديث  ,ا ػناد صػحيسُ . ُِْ/ركا أحمػد  :م ػػند
أبي عيد الخدرم ,باقي م ند المكثريف رقـ ُُّٔٓ  , ْٗ/ُٖ ,رقـُُُٖٓ . َِٓ/ُٕ,
ٗٗ

رجل من أىل اليمن لرسول اهلل  فقال :اكتب لي يا رسول اهلل ,فقال عميو الصالة والسـالم:

( اكتبوا ألبي شاه ) .

(ُ)(ِ)

َُ -إف إنكػار حايػة ال ػنة كاالدعػاء بػأف اإل ػبلـ هػك القػرآف كحػد  ,ال يقػػكؿ بػم م ػمـ يعػرؼ ديػػف
اهلل كأحكػػاـ ش ػريعتم تمػػاـ المعرفػػة ,كهػػك يصػػادـ الكاقػػم ,ف ػاف أحكػػاـ الش ػريعة إنمػػا ثبػػت أكثرهػػا

بال نة ,كما في القرآف مف أحكاـ كثير منها ماممة ,كقكاعد كمية في الاالب ,نكاال فأيف ناػد فػي
القػرآف أف عػػدد الصػػمكات خمػػس ,كأيػػف ناػػد ركعػػات الصػػبلة ,كمقػػادير الزكػػاة ,كتفاصػػيؿ شػػعائر
الحج ك ائر أحكاـ المعامبلت كالعبادات ككيفية قطم يد ال ارؽ .

(ّ)

ُُ -إف الحايػة لي ػت مقصػكرة عمػى الكتابػػة ,بػؿ الحايػة تثبػت بأشػػياء كثيػرة منهػا ,المتػكاتر بنقػػؿ
العدكؿ الثقات ,كالقرآف الكريـ لػـ يعتمػد حفظػم عمػى مػا هػك مكتػكب فقػط ,بػؿ تػكاتر مػا أخػذ مػف
صدكر الصحابة  ,ناهيؾ عمى أف العرب قد تميزت بقكة الحافظة .

(ْ)

ُِ -كاضػػس مػػف آراء ه ػؤالء الميب ػرالييف أنهػػـ يػػرددكف آراء المعتزلػػة ,الػػذيف يطعنػػكف فػػي كثيػػر مػػف
ركايات ال نة الصحيحة محافظة منهـ عمى آرائهـ كعقائدهـ الفا دة .

ُّ -مف زعـ أف الكقت قد تى ىاير ,كأف حكـ الكتاب كال نة كاف في زمػاف قػد مضػى ,كأف الحػاؿ فػي
الكقت الحاضر يقتضي أف يؤتي بحكـ ينا ب الكقت الحاضػر كمػا يقكلػكف ,فهػذ ردة عػف ديػف
اإل بلـ الذم يػرل أف حكػـ الشػريعة صػالحة لكػؿ زمػاف كمكػاف إلػى أف تقػكـ ال ػاعة كياػب أف

يعتقد هذا فاف كاف لـ يتبيف لم صبلحيتها ,فهذا مف نقصم هك كمف نقص إدراكم ,ال مف نقػص

الشريعة .

ُْ -يا ػػب عم ػػى الم ػػمميف حكامػ ػان كمحك ػػكميف ,أف يحتكمػ ػكا كأف يتح ػػاكمكا إل ػػى ش ػػرع اهلل ػػبحانم

كتعػػالى ,كال ي ػػتبدلك بايػػر  ,كال يقػػكؿ الحكػػاـ نحػػف نخشػػى مػػف الػػدكؿ الكبػػرل ,فهػػذا ال ياػػكز,

فم ألة الحكـ بما أنزؿ اهلل م ألة عظيمة .

(ٓ)

ُ  -ركا البخارل :رقـَٖٖٔ :كتاب الػديانات ,بػاب مػف قتػؿ لػم قتيػؿ فهػك بخيػر النظػريف. ٓ/ٗ,ركا م ػمـ :رقػـ
ُّٓٓ :ُّٗٔ ,كت ػ ػػاب الح ػ ػػج ,ب ػ ػػاب تحػ ػ ػريـ مك ػ ػػة كص ػ ػػيدها كخبلله ػ ػػا كش ػ ػػارها كلقطته ػ ػػا اال لمنشػػ ػػد عمػػ ػػى
الدكاـِ .ٖٗٗ/نف أبي داككد :رقـ ّْٗٔ :كتاب العمـ باب كتاب العمـ. ُّٗ/ّ,

ِ  -انظر :ال نة كمكانتها مف التشريم اإل بلمي ُُٖ, ٕٕ, ٕٔ ,ك الشيعة اإلثنا عشرية . ْٓ,
ّ  -انظر :ال نة كمكانتها في التشريم اإل بلمي. ُٖٗ, ُٖٖ ,
ْ  -انظػػر :مػػدارج ال ػػالكيف ,ابػػف القػػيـ الاكزيػػة,ضػػبط كتحقيػػؽ رض ػكاف اػػامم رض ػكاف ,طُ ,مؤ ػػة المختػػار –
القاهرةُِِْ ,هػََُِ-ـ. ُُّ/ُ ,

ٓ  -بتصرؼ :دركش في شرح نكاقض اإل بلـ ,محمد عبػد الكهػاب ,ألقاهػا صػالس بػف فػكزاف الفػكزاف طّ ,دارالرشػد,
ََُ.َُُ ,
٘ٗ

المعمم الثالث :موقفيم من الفقو اإلسالمي:
أمػػا مكقػػؼ الميب ػرالييف تاػػا الفقػػم اإل ػػبلمي فهػػك يتضػػس مػػف خػػبلؿ أق ػكالهـ الم ػػتقاة مػػف كتػػبهـ

كمقاالتهـ فهذا عرض مكاز لبعضها:

ُ ت-رل الميبرالية أف النصكص التي ااءت في الفقػم اإل ػبلمي هػي نصػكص " تاريخيػة " فػي زمػف
محدد قد كلى كال بد مف العمؿ عمى إحياء التاديد الفقهي كاالبتعاد عف الامكد.

(ُ)

ِ -المطالبة بتايير معالـ الفقم ,فناد أف الميبرالي محمد شحركر ,يدعي تايير أحد الكميات الخمس
التي شرعت األحكاـ لحمايتها كصيانتها كهك مقصد (الحفاظ عمى الديف) إذ يقكؿ:
" فػػنحف نقتػػرح ا ػػتبداؿ هػػذا البنػػد ببنػػد آخػػر بػػديؿ هػػك :الحفػػاظ عمػػى حريػػة االختيػػار عنػػد اإلن ػػاف

كحمايتها ,ثـ نرفعػم بحيػث يصػبس هػك البنػد األكؿ فػي مقاصػد الشػريعة ,كيقػكؿ " كمػرة أخػرل تػدعكنا
مقاصد الشريعة المزعكمة إلى الحفاظ عمى العقؿ ,كأما قكلهـ إف قتؿ المرتد هك لمحفاظ عمػى الػديف,
فهي حالة إقصائية تماما لآلخر كال يكاػد ممػة فػي األرض ػماكية أك غيػر ػماكية تحكػـ بػالمكت

عمى الخارج منها ,إال في الفقم اإل بلمي المكركث".

(ِ)

ك قكلم هذا يمزـ منم عدة أمكر:
 اإلفتاء في ديف اهلل عز كاؿ بدكف أم ضكابط أك معايير .
 بقكلم عف حرية االختيار يريد فتس بػاب الػردة عػف اإل ػبلـ عمػى مصػراعيم ,كبالتػالي إف ػاح
المااؿ لمم مميف بالدخكؿ في اليهكدية ,أك النصرانية .

 تعطيؿ حدكد اهلل تعالى إذ يماى بذلؾ أحد الحدكد كهك حد الردة .
 هػك إمػا أنػػم ياهػؿ أك يكػػذب ,عنػدما يقػػكؿ ال يكاػد ممػة ػػماكية تحكػـ بػػالمكت عمػى الخػػارج
منها ,ألف هذا مخالؼ لما عميم اليهكد كالماكس كالنصارل .

 يريدكف طمس معالـ اإل بلـ كتايير ديف األمة بتبديؿ األحكاـ الشرعية باألحكػاـ الكضػعية,
مف خبلؿ ال خرية كاال تهتار باألحكاـ الشرعية.

 عن ػػدما ي ػػتكمـ ع ػػف مقاص ػػد الشػ ػريعة به ػػذا األ ػػمكب (المزعكم ػػة) ه ػػذا في ػػم إ ػػاءة لمشػ ػريعة
اإل بلمية .

ُ  -بتص ػ ػ ػػرؼ :مق ػ ػ ػػاؿ ,المػ ػ ػ ػرأة ف ػ ػ ػػي القػ ػ ػ ػراءة الميبرالي ػ ػ ػػة ,دكت ػ ػ ػػكر ا ػ ػ ػػتفهاـ ,األح ػ ػ ػػد ََُُِٖ/ٕ/ـ ,م ػ ػ ػػف مكق ػ ػ ػػم:
.www.saaid.net

ِ  -انظر :تافيؼ منابم اإلرهاب. َِٕ, ِٕٔ,
ٗٙ

 المطالبة بحماية حرية االختيار ,يعني ال ماح لمناس بارتكاب المحرمات كالنػكاهي كالكبػائر,
مثؿ شرب الخمر ,الزنا إف كاف برضا الطرفيف كما يزعمكف ,الحااب....الخ .

ّ -كأمػػا عػػف مػػكقفهـ مػػف الفقهػػاء فهػػك مكقػػؼ المتنكػػر لمفقهػػاء كاتهػػامهـ بػػالتحريض يقػػكؿ الميب ارلػػي

اماؿ البنا " :أما الفقهاء فميس لنا معهـ كبلـ ,نكانما ينظر اإلن اف فيما قالػم الفقهػاء لػك لػـ تكػف
هناؾ آيات صريحة صادعة ,متعددة عػف حريػة الفكػر ,كلػك لػـ يكػف هنػاؾ ػنم فعميػة ثابتػة عػف

ذلؾ ,كلك لـ يكف هناؾ ممار ة مف الصحابة تثبت ذلػؾ أيضػان  .أمػا كقػد فصػؿ القػرآف كالر ػكؿ
كالصحابة في األمر ,فا ػتقراء كػبلـ الفقهػاء ,أك االحتكػاـ إلػيهـ إنمػا يكػكف نكعػان مػف شػراء الػذم
هك أدنى بالذم هك خير" .

(ُ)

ْ -ال ػػخرية كاال ػػتهزاء بالفقهػػاء كأهػػؿ العمػػكـ الشػػرعية كرثػػة األنبيػػاء كمػػف األمثمػػة عمػػى ذلػػؾ ,ناػػد
أحدهـ ينشر مقاالن لػم ي ػتهزئ بػم مػف الفقهػاء عمػى صػفحات الا ارئػد ,حيػث كرد فػي مقػاؿ لعبػد
المؼءتيكف" أك مف يصػدركف الفتػاكل هػـ
اهلل بف بااد العتيبي ,في كصؼ المفتي يقكؿ فيم " :ي
يتككن ػػكف داخ ػػؿ ذات المعطي ػػات كيمتمك ػػكف نف ػػس الخبػ ػرات
بالت ػػالي ا ػػزء ال يتاػ ػ أز م ػػف الن ػػاس
ٌ

يتميػػزكف بػػأنهـ يتخصصػػكف فػػي شػػيء مػػف العمػػكـ الشػػرعية ,حتػػى يصػػمكا إلػػى مرحمػػة
كلكػػنهـ ٌ
إص ػػدار الفت ػػاكل ف ػػي الما ػػاالت الت ػػي أتقنػ ػكا تخصص ػػها كامتمئػ ػكا به ػػا معرف ػػة كدر ػ ػان أك هك ػػذا
يفتػرض فػيهـ كيقػكؿ :فػي عصػر ال ػػرعة أصػبس لػدينا اليػكـ "فتػاكل عمػى الهػكاء" ك"فتػاكل تيػػؾ

أكم" ك"فتاكل ما يطمبم الم تفتكف" عمى كزف "ما يطمبم الم تمعكف" كنشرات تكزع ذات اليميف

كذات الشػػماؿ كمكاقػػم عمػػى الشػػبكة العنكبكتيػػة كب ػرامج تػػزدحـ فػػي الفضػػائيات فض ػبلن عػػف

تتـ عبر ال ؤاؿ المباشر.
ا تمرار الم ارب التقميدية لمفتكل التي ٌ

(ِ)

ُ  -حرية الفكر كاالعتقاد في اإل بلـ :اماؿ البنا ,بدكف رقـ طبعة ,دار الفكر اإل بلمي.ٓ ,ْ,

ِ  -انظر :مقاؿ ,فتاكم تيؾ أكم,عبػد اهلل بف بااد العتيبي ,اريدة الرياض ُٕ ,امادم اآلخرة ُِْٖهػ ,
يكليكََِٕ ـ ,العدد ,ُِِْٓ :مف مكقم.www.alriyadh.com:
ٗٚ

ِ

الرد عمييم- :

ُ -يتااهؿ الكتاب الميبراليكف هنا التراث الفقهي الذم لـ يترؾ صايرة كال كبيػرة إال تعػرض لهػا فػي
فقػػم المعػػامبلت كال يا ػػة الشػػرعية ,حتػػى الفنػػكف المحرمػػة ,تعرض ػكا لهػػا بالفت ػاكل المبنيػػة عمػػى

النصكص الشرعية .

(ُ)

ِ -هػ ػؤالء الميبراليػ ػكف يري ػػدكف ع ػػزؿ اإلن ػػاف الم ػػمـ ع ػػف هكيت ػػم اإل ػػبلمية ,كانفبلت ػػم م ػػف حاكمي ػػة
ش ػريعتم اإللهيػػة ,كتحكيػػؿ قبمػػة األمػػة عػػف تراثهػػا التش ػريعي كالفقهػػي ,إلػػى حيػػث تصػػبس قبمتهػػا
القكانيف الكضعية الاربية.
ّ -لقد ن ي هؤالء أف الشريعة اإل بلمية هي أفضؿ الشرائم كأكممها كأعػدلها بػبل منػازع ,إذ أعطػى
اإل ػػبلـ لمع ػػالـ شػ ػريعة ,ه ػػي أر ػ ػخ الشػ ػرائم ثباتػ ػان ,كه ػػي تف ػػكؽ الشػ ػرائم األكربي ػػة ,كبه ػػا يتحق ػػؽ
ا تقبللنا في الفقم كالقضاء كالتشريم ,لقد اعترؼ الاريػب بفضػمها ,فممػاذا يكػر هػؤالء الميبراليػكف

أف نطبػػؽ ش ػريعتنا ,كمػػا بػػالهـ يريػػدكننا أف نتػػرؾ كنػػكز هػػذ الش ػريعة مامػػكرة فػػي بطػػكف الكتػػب
الصفراء ,كنتطفؿ عمى مكائد الاير ,نت قط فضبلت الطعاـ .

(ِ)

ْ -إف الفق ػػم اإل ػػبلمي ,م ػػنهج متكام ػػؿ ,ف ػػي العقي ػػدة ,كالعب ػػادة ,كاالاتم ػػاع ,كاالقتص ػػاد ,كالتشػ ػريم,
كال يا ة ,فهك ينظـ المعامبلت ,كالعبلقات اإلن انية لمم مميف ,تنظيمان دقيقان ,فهك يتناكؿ الحياة
بأدؽ تفاصيمها.

ٓ -لقد كانت شريعة اإل بلـ ,هي القاعدة التي أقيـ عميها بناء األمة ,كالمنطمػؽ التػي ارتكػزت عميػم
في حضارتها .
ٔ -إف الفقم هك الذم يمثؿ الحياة العممية ,كال مكؾ االاتماعي في حياة الم مميف ,فانػم اػدير بػأف
يكػػكف خػػط الػػدفاع األكؿ ضػػد الهامػػات المتكاصػػمة ,مػػف المدنيػػة الاربيػػة كمػػف ػػار عمػػى نهاهػػا

أمثاؿ الميبرالية كغيرها مف أصحاب األهكاء.

(ّ)

ٕ -إف الميبرالييف مبهكركف بػالقكانيف الكضػعية الاربيػة ,هػؤالء بػاعكا ديػنهـ كعقيػدتهـ لماػرب الكػافر,
مقابػؿ المػاؿ كالشػهرة الكاذبػة ,فطعنػكا فػي الػديف ,كطعنػكا فػي فقهػاء األمػة كأصػؿ الشػرائم مقابػػؿ
ثمف بخس .

ُ  -بتصرؼ :العصرانيكف بيف مزاعـ التاديد كمياديف التاريب. َّْ ,
ِ  -بتصرؼ :الشريعة اإل بلمية كالعممانية الاربية. ْٕ ,ٖ ,

ّ  -انظر :تاريخ التشريم اإل بلمي ,مناع القطاف ,بدكف رقـ طبعة المعارؼ لمنشر كالتكزيم -الرياض. َُ , ٗ ,
ٗٛ

المعمم الرابع :موقفيم من عقيدة الول والب ار :
يتضػػس مكقػػؼ الميب ػرالييف مػػف عقيػػدة ال ػكالء كالب ػراء ,مػػف خػػبلؿ أق ػكالهـ ككتابػػاتهـ كمػػف خػػبلؿ

تصرفاتهـ كانتقاداتهـ لمم مميف كلهذ العقيدة ,كنبيف هذا المكقؼ في النقاط التالية:
ُ -محبة الكافريف كتعظيمهـ كنصرتهـ عمى حرب أكلياء اهلل تعالى.

ِ -تنحية شريعة اهلل تعالى عف الحكـ في األرض ,كرميها بالقصكر كالامكد ,كعدـ م ايرة العصر
كمكاكبة التقدـ الحضارم .

ّ -الكالء لمارب بتقميد في اميم مااالت الحياة ,كا تيراد القػكانيف الكػافرة شػرقية كانػت أـ غربيػة,
نكاحبللهػ ػػا محػ ػػؿ ش ػ ػريعة اهلل الا ػ ػراء ,كغمػ ػػز كػ ػػؿ مػ ػػف يطال ػ ػب بشػ ػػرع اهلل بالتعصػ ػػب ,كالراعيػ ػػة

كالتخمؼ .

(ُ)

ْ -مطػػالبتهـ بالتعػػايش مػػم الاػػرب الكػػافر ,كمكاالتػػم ,يقػػكؿ الميب ارلػػي يك ػػؼ أبػػا الخيػػؿ " :مفهػػكـ

ال ػكالء كالب ػراء يشػػير إلػػى م ػكاالة الم ػكالي الم ػػالـ الاػػانس لم ػػمـ كالب ػراءة مػػف المعتػػدم أي ػان كانػػت
نحمتػػم كمذهبػػم كديانتػػم كمػػف غيػػر المعقػػكؿ لكػػؿ مػػف ا ػػتق أر نصػػكص الش ػريعة كمقاصػػدها أف

يتصكر مفهكمػان ينػادم بػالكالء لممعتػدم ألنػم فقػط يتمظهػر أك ينطػؽ باإل ػبلـ كفػي نفػس الكقػت

البػراءة كمػػا ػػيترتب عميهػػا مػػف ا ػػتحقاقات أخػػرل مػػف غيػػر الم ػػمـ كلػػك كػػاف م ػػالمان بػػا انر مؤديػان

لشػػركط العبلقػػة ال ػػممية مػػم الم ػػمميف هػػذا مفهػػكـ مامػػكط كمشػػيف تينػػز عنػػم الش ػرائم ال ػػماكية
فضػبلن عػػف اإل ػػبلـ كهػػك خػػاتـ الػػديانات ألنػػم تعػ وػد صػريس عمػػى عػػدؿ اهلل تعػػالى بػػيف خمقػػم كال
يمكف أف ت تقيـ عبلقة ػممية تعاكنيػة مؤديػة لخيػر اإلن ػانية مػا دمنػا نتصػكر أف عبلقػة الػكالء

كالبػراء مبنيػػة عمػػى الػكالء لمم ػػمـ كلػػك كػػاف مػػف اػػنس " الحاػػاج بػػف يك ػػؼ أك صػػداـ ح ػػيف "

كالبػ ػراءة م ػػف غي ػػر الم ػػمـ كل ػػك ك ػػاف عم ػػى ش ػػاكمة داع ػػي ال ػػبلـ كاإلن ػػانية " المهاتم ػػا غان ػػدم
كنم كف مانديبل".

(ِ)

ٓ -اال تهزاء بعقيدة الكالء كالبراء ,يقكؿ أحد كتٌابهـ كهك ممدكح المهيني م تهزئان بهذ العقيػدة  :لكػي
تحم ػػي طفم ػػؾ م ػػف أف يك ػػكف ف ػػأ انر ػػيئان مثم ػػؾ إذا ىكيبػ ػ ىر ياػ ػب أف يػ ػتعمـ كي ػػؼ يب ػػدأ بتحمي ػػؿ أركاح
الصاير عبء كراهية العالـ مف حكلنا .كمف المثير أف هذ الكراهية ال تنبػم عمػى م ػتكل دنيػكم

فقػط بػؿ هػي آتيػػة  -كمػا يػتـ إقناعػػؾ  -مػف ال ػماء .كهػػذا غيػر صػحيس بػػالطبم .تخيػؿ أف طفػبلن
ُ  -بتصػػرؼ :الػكالء كالبػراء فػػي اإل ػػبلـ ,محمػػد بػػف ػػعيد القحطػػاني ,تقػػديـ عبػػد الػرازؽ عفيفػػي ,ط ٔ ,دار طيبػػة ,
مكة المكرمة – الرياضُُّْ ,هػ. َُ,

ِ  -انظػر :مقػػاؿ ,فم ػفة الػكالء كالبػراء فػي اإل ػػبلـ ,يك ػؼ أبػػا الخيػػؿ ,اريػدة الريػػاض ,الثبلثػاء َِ امػػادل اآلخػرة
ُِْٔهػِٔ -يكليكََِٓـ ,العدد . ُّْٓٔ:
ٜٗ

صاي انر يبدأ برؤيػة العػالـ عمػى أنػم م ػرح كبيػر لمفاػار كالكفػار .انػؾ تاػرس فػي ركحػم أكؿ بػذرات

ال ػػكء التػػي ػػتثقؿ عمػػى ركحػػم الصػػايرة التػػي ال تحتمػػؿ كػػؿ هػػذ

الكراهيػػة الرهيبػػة ,لقػػد كانػػت

باوذتسم منذ البداية كحتى النهاية ببان في صنم مثؿ هػذ الػركح ال يئة .

(ُ)

الرد عمييم:
ُ ال-كالء كالبراء مف قضػايا العقيػدة األ ا ػية ,إذ إف مػكاالة الكفػار تعنػي التقػرب إلػيهـ نكاظهػار الػكد

لهـ ,باألقكاؿ كاألفعاؿ كالنكايا ,كهذا مخالؼ لمعقيدة الصحيحة .قاؿ تعالىّ  :
ل ٜاىَّل َِِِٝ
هللاُ َٗىِ ُّ
ن ٍَُْللل٘ ْا ْ ُٝذللل ِر ُجٌُٖ ٍِّلللَِ اى ُّ
د نِىَللل ٚاىُّْللل ُ٘ ِر َٗاىَّللل َِِ َِٝمفَللل ُرٗ ْا َ ْٗىَِٞلللل ُطُٕ ٌُ اىوَّلللب ُغ٘دُ
ظيُ ََلللب ِ
ْ ُٝذ ِر ُجٌَُّٖ٘ ٍَِِّ اىُّْل٘ ِر نِىَل ٚاى ُّ
د )ِ( قػكؿ النبػي  ) مـن عـادى لـي وليـاً فقـد آذنتـو
ظيُ ََلب ِ
بالحرب).

(ّ)

ِ قػ-ػد أكاػػب اهلل تعػػالى المػكاالة بػػيف المػػؤمنيف كبػػيف أف ذلػػؾ مػػف ل ػكازـ اإليمػػاف ,كنهػػى عػػف م ػكاالة

(ْ)

كبػيف أف ذلػػؾ منتػػؼ فػػي حػػؽ المػػؤمنيف ,كبػػيف حػػاؿ المنػػافقيف فػػي مػكاالة الكػػافريف .
الكفػػار ,ى
قػػاؿ تعػػالىَٝ  :للب َ َُّٖ ٝللب اىَّل ِِ َِٝن ٍَُْلل٘ا ََل رَزَّ ِذ ل ُِٗا َع ل ُد َِّٗ َٗ ٛع ل ُد َّٗ ُم ٌْ َ ْٗىَِٞللبء رُ ْيقُللَُ٘ نِىَ ل ٌِْٖ ٞ

ضل٘ َه َٗنَِّٝلب ُم ٌْ َُ ر ُْؤ ٍُِْل٘ا ثِ َّ
ثِب ْى ََ َ٘ َّد ِح َٗقَ ْد َمفَ ُرٗا ثِ ََب َجبء ُمٌ ٍَِِّ ا ْى َذ ِّ
ق ْ ُٝذ ِر ُجلَُ٘ اى َّر ُ
لبهِ
ط ُّلرَُٗ نِىَل ْ ٌِٖ ٞثِلب ْى ََ َ٘ َّد ِح
ضلجِٞيَِٗ ٜا ْثزِ ََلبء ٍَ ْر َ
َرثِّ ُن ٌْ نُِ ُمْلزُ ٌْ َ ل َر ْجزُ ٌْ ِج َٖلبداً فِلَ ٜ
ظلبرِ ٜرُ ِ
(ٓ )
طجِِ ٞو.
ض َ٘اء اى َّ
ظ َّو َ
َٗ ََّب َ ْعيَ ٌُ ثِ ََب َ ْ فَ ْٞزُ ٌْ َٗ ٍَب َ ْعيَْزُ ٌْ َٗ ٍَِ ْ َٝف َا ْئُ ٍِْ ُن ٌْ فَقَ ْد َ

ّ تي-ع ػد عقيػػدة ال ػكالء كالب ػراء شػػرطان مػػف شػػركط اإليمػػاف كمػػف أكثػػؽ عػػرل اإليمػػاف ,ق ػاؿ ر ػػكؿ اهلل
(:أوثــق عــرى اإليمــان الحــب فــي اهلل والــبغض فــي اهلل) )ٔ(.م ػكاالة الكفػػار تامػػب لصػػاحبها

ػخط اهلل تعػالى كتعرضػم لمعػذاب الشػديد ,قػاؿ تعػالى  :رَل َرَ ٙمثِٞلراً ٍِّل ْْ ُٖ ٌْ َٝزَ َ٘ىَّ ْلَُ٘ اىَّل َِِِٝ

ُ -انظ ػػر :مق ػػاؿ ,ك ػػف فػ ػأر تا ػػارب ,مم ػػدكح المهين ػػي ,اري ػػدة الري ػػاض ,الخم ػػيس ُِام ػػادم األكل ػػىَُّْه ػ ػٕ -
مايكََِٗـ ,العدد.ُِْٕٗ :

ِ  -كرة البقرة :آيةِٕٓ.
ّ -صحيس البخارم :رقـ َِٓٔ ,كتاب الرقاؽ ,باب التكاضمٖ. َُٓ/
ْ -انظر :مامكع فتاكم ابف تيمية ,امم كترتيب ,عبد الرحمف بف محمد بف قا ـ. َُٗ/ِٖ ,
ٓ -كرة الممتحنة  :آيةُ.

ٔ  -ركا الطيال ي :رقـ ّٖٕ ,كتاب أحاديث أبي مك ى األشعرم  ,باب البراء بف عػازب ِ .َُُ/ركا ابػف أبػي
شيبة في مصنفم :رقـ ُِّ ,باب ما ركا عبد اهلل بف م عكد عف النبي في م ند ابف أبي شيبة ُ ,ُِٕ/كرقـ
ّّّْٖ .,كتاب الزهد ,باب ما ذكر عف نبينا في الزهدٕ . َٖ/ركا أحمػد فػي م ػند  :رقػـ ُِْٖٓ ,بػاب
حػػديث الب ػراء بػػف عػػازب فػػي م ػػند الكػػكفييفَّ , ْٖٖ/قػػاؿ األرنػػاؤكط ح ػػف بش ػكاهد كح ػػنم األلبػػاني ,قػػاؿ

ح ف لاير .
ٓ٘

ضللل ِذػَ ّ
ة ُٕللل ٌْ
ْص ٍَلللب قَللل َّد ٍَذْ ىَُٖللل ٌْ َّفُ ُ
طلللُٖ ٌْ َُ َ
َمفَللل ُرٗ ْا ىَجِلللئ َ
هللاُ َعيَللل َْٗ ٌْ ِٖ ٞفِللل ٜا ْى َاللل َِا ِ
(ُ) (ِ)
َ بىِدَُُٗ . 
ْ -إف عقيػػدة ال ػكالء كالب ػراء ,مػػف مقتضػػيات كل ػكازـ كممػػة التكحيػػد (ال الػػم إال اهلل) ,كالت ػي تعنػػي أف
الكالء لشرع اهلل تعالى كالبراء مف حكـ الااهمية ,كالبراء مف كؿ ديف غير ديف اإل بلـ .
يقكؿ ابف تيمية" :كليس لمقمكب ركر كال لػذة تامػة إال فػي محبػة اهلل كالتقػرب إليػم بمػا يحبػم
كال تتمكف محبتم إال بػاإلعراض عػف كػؿ محبػكب ػكا كهػذ حقيقػة ال الػم إال اهلل ,كهػي ممػة إبػراهيـ

الخميؿ  ك ائر األنبياء كالمر ميف صبلة اهلل ك بلمم عميهـ أامعيف ".

(ّ)

كأدلػة ذلػػؾ كثيػرة مػػف القػرآف الكػريـ قكلػم تعػػالىَ :لَّ َٝزَّ ِذل ِِ ا ْى َُ ْؤ ٍُِْللَُ٘ ا ْى َنللبفِ ِرْٗ َ َِٝىَِٞللبء
ص ٍِللَِ ّ
لٍ ٜء نَِلَّ َُ رَزَّقُلل٘ ْا ٍِ ل ُْْٖ ٌْ رُقَللبحً
هللاِ فِللَ ٜ
ٍِللِ د ُْٗ ُِ ا ْى َُل ْلؤ ٍٍَِِْ َٗ َِٞللِ ْ َٝف َا ل ْو ََىِ ل َل فَيَ ل َْ ٞ
شل ْ
صللُ ٞر   )ْ( نَِّّ ََللب َٗىِلُ ُّٞن ٌُ َّ
ط لُٔ َٗنِىَللّ ٚ
ََٗ ُٝذل ِّلِ ُر ُم ٌُ ّ
ضلل٘ىُُٔ َٗاىَّل ِِ َِٝن ٍَُْلل٘ا
هللاُ َٗ َر ُ
هللاُ َّ ْف َ
هللاِ ا ْى ََ ِ
(ٓ)
ٕ ٌْ َرا ِم ُاَُ٘ . 
صِحَ َْٗ ُٝؤرَُُ٘ اى َّس َمبحَ َٗ ُ
اىَّ ُِِٝ َِٝقِ ََُُ٘ ٞاى َّ
ٓ -ثـ نقكؿ لهـ ,كيؼ ينباي أف تككف صػكرة الػكالء لمم ػمميف الػذيف يضػطهدكف اليػكـ فػي مشػارؽ
األرض كمااربها ,كأينما كادكا حيث تكالبػت عمػيهـ قػكل الشػر كالكفػر إال بنصػرتهـ كمعػاكنتهـ

كالتبرؤ مف أعدائهـ  )ٔ(.قاؿ تعالىَٝ :ب َ َُّٖ ٝب اىَّ ِِ َِٝن ٍَُْ٘ا ََل رَزَّ ِذ ُِٗا ثِ َ
وبَّخً ٍِلِْ دُِّٗ ُنل ٌْ ََل
َٝأْىَُّ٘ ُن ٌْ َ جَ ً
اللدُٗ ُرُٕ ٌْ
علب ُء ٍِلِْ َ ْفل َ٘ا ِٕ ِٖ ٌْ َٗ ٍَلب ر ُْذفِلُ ٜ
د ا ْىجَ َْ َ
لبَل َٗدُّٗا ٍَلب َعِْلزُّ ٌْ قَل ْد ثَل َد ِ
)ٕ(.
د نُِْ ُم ْْزُ ٌْ رَ ْاقِيُُ٘ 
َ ْمجَ ُر قَ ْد ثَََّّْٞب ىَ ُن ٌُ ْاَٟٝب ِ

ٔ ل-قػػد ح ػػـ اإل ػػبلـ قضػػية التعػػاكف كالت ػػامس مػػم غيػػر الم ػػمميف ,منػػذ ظهػػكر الػػدعكة اإل ػػبلمية,
بفضػػؿ الكضػػكح كالدقػػة كالمركنػػة ,التػػي تت ػػـ بهػػا تعػػاليـ اإل ػػبلـ ,فقػػد حػػدد الشػػرع اإل ػػبلمي,

كعرؼ الكااب كالحراـ كالمكرك كالمباح كالمندكب ,إذ إنم ال تعني البراءة مف الكفار كالمشركيف
أف ن ػػيء إلػػى أهػػؿ الذمػػة الػػذيف يعيشػػكف فػػي كنػػؼ الدكلػػة اإل ػػبلمية كتحػػت حمايتهػػا بػػؿ لهػػـ

يح ف المعاممة كالت امس معهـ كعدـ إكراههـ عمى الدخكؿ في اإل بلـ ,كفي إطػار هػذ القكاعػد
الكاضػػحة ا ػػتطاع الفػػرد الم ػػمـ كالماتمػػم الم ػػمـ ,أف يكاػػم ػػمككم ,كأف يتفاعػػؿ مػػم غيػػر مػػف
ُ-

كرة المائدة :آية َٖ.

ِ  -بتصرؼ :العصرانيكف بيف مزاعـ التاديد كمياديف التاريب. ّّٖ ,
ّ  -انظر :مامكع فتاكل ابف تيميةِّ /ِٖ ,
ْ  -كرة آؿ عمراف  :آية ِٖ .
ٓ  -كرة المائدة  :آيةٓٓ.

ٔ  -بتصرؼ :الكالء كالبراء في اإل بلـ. ُُ,
ٕ-

كرة آؿ عمراف :آية ُُٖ .
ٔ٘

الماتمعػػات كيبادلهػػا المنػػافم بايػػر حػػرج فػػي تمػػؾ األحكػػاـ  .قػػاؿ تعػػالىَ :لَٖ ْْ َٝللب ُم ٌُ َّ
هللاُ َع ل ِِ
طلوُ٘ا نِىَل ٌْْ ِٖ ٞ
اىَّ ِِ َِٝىَ ٌْ ُٝقَبرِيُ٘ ُم ٌْ فِ ٜاى ِّدَٗ ِِ ٝىَ ٌْ ْ ُٝذ ِر ُجل٘ ُم ٌْ ٍِلِْ ِدَٝلب ِر ُم ٌْ َُْ رَجَ ُّلرُٕٗ ٌْ َٗرُ ْق ِ
(ُ) (ِ)
نَُِّ َّ
ط ِو. َِٞ
هللاَ ِ ُٝذ ُّت ا ْى َُ ْق ِ
ٕ -إف هػؤالء يريػػدكف منػػا أف نتعػػايش مػػم الاػػرب الكػػافر ,مػػم الػػذيف ي ػ ىػخركف مػػف الر ػػكؿ 
كيصكركنم عمى صكرة كمب كرأس إن اف بؿ كيدافعكف عف حؽ نشر ذلؾ دكليان يريدكف منا أف
نعطي الكالء لمف ي خركف مف قيمنا كتاريخنا كعقيدتنا ,كيحتمكف أرضنا كيهينكف شعكبنا.

ٖ -إف الم مـ في معظـ دكؿ أكركبا الاربية ,كفي أمريكا ,يعامؿ عمػى أنػم ماػرـ نكارهػابي ,حتػى لػك
ثبتػت براءتػم ,بػدعكل أف قمػة شػاذة مػف الم ػمميف قػد قامػت بأعمػاؿ عنػؼ فهػؿ نحػف فػي العػالـ
اإل بلمي نعامؿ كؿ غربي عمى أنم و
معتد أك مارـ ن بة إلى أفعاؿ إاراميػة تيكصػؼ بهػا اإلدارة
األمريكية كأعكانها؟ فمف الذم بحااة إلى دركس في التعايش كاحتراـ اآلخر؟.

(ّ(

ٗ إ-نػػم ال ياػػكز شػػرعان أف نتخػػذ اليهػػكد كالنصػػارل الصػػميبيف أكليػػاء ,نتػػابعهـ كنشػػايعهـ كنناصػػرهـ

كنػػكدهـ ,إذ حػػذر الق ػرآف الك ػريـ مػػف اتخػػاذهـ مػػف دكف المػػؤمنيف ,كتفضػػيمهـ عمػػيهـ ,قػػاؿ تعػػالى

ط َٗ ٍَلِ
صب َرْٗ َ ٙىَِٞبء ثَ ْا ُ
َٝل ََٖ ُّٝب اىَّ ِِ َِٝن ٍَُْ٘ ْا َلَ رَزَّ ِذ ُِٗ ْا ا ْىَ َُٖ٘ٞد َٗاىَّْ َ
عُٖ ٌْ َ ْٗىَِٞبء ثَ ْا ٍ
(ْ)
َٝزَ َ٘ىٌَُّٖ ٍِّْ ُن ٌْ فَإَُِّّٔ ٍِ ُْْٖ ٌْ نَُِّ ّ
هللاَ َلَ ِ ْٖ َٝد ٛا ْىقَ ْ٘ ًَ اىظَّبىِ َِ. َِٞ
َُ -نحػػف مطػػالبكف باإليمػػاف بعقيػػدة ال ػكالء كالب ػراء ,كبكػػؿ مػػا كرد فيهػػا مػػف كتػػاب اهلل تعػػالى ك ػػنة
ر كلم  ,فهما عقيدتنا كشريعتنا كنظاـ حياتنا .

هذ هي عقيدة الكالء كالبراء ,كلقد عمػـ أعػداء اإل ػبلـ مػا فػي العقيػدة مػف قػكة ,فكػاف أخػكؼ

مػػا يخافكنػػم أف يػػنهض اإل ػػبلـ مػػف اديػػد بقػػكة العقيػػدة ,لػػذلؾ عمم ػكا عمػػى إف ػػادها كحرص ػكا عمػػى
محكها مػف أذهػاف الشػباب ,بػؿ ناحػكا فػي إقصػائها عػف منػاهج الثقافػة كالتعمػيـ فػي كثيػر مػف بمػداف

الم مميف.

(ٓ)

ُ  -كرة الممتحنة :آية ٖ .
ِ  -انظر :اإل بلـ كالاػرب ,محمػد الخيػر عبػد القػادر ,طُ ,دار الايػؿ -بيػركت ,دار ال ػكدانية لمكتػب -الخرطػكـ,

ُُُْهػ – ُُٗٗـ ٖٗ, ٕٗ ,ك أثار العكلمة عمػى عقيػدة الشػباب ,عبػد القػادر بػف محمػد عطػا صػكفي ,بػدكف

رقـ طبعةُِْٕ,هػََِٔ -ـ. ْْ,
ّ  -انظػػر :خطبػػة بعنػكاف ,تطػػكر الهامػػة الاربيػػة عمػػى اإل ػػبلـ ,ناصػػر بػػف محمػػد األحمػػد ُِْٗ/ِ/ُٓ,ه ػ  ,مػػف
مكقم.www.alahmad.com :

ْ  -المائدة آية.ُٓ :

ٓ  -انظر:آثار العكلمة عمى عقيدة الشباب.ْٓ,
ٕ٘

المعمم الخامس :موقف الميبراليين من التراث والتاريخ اإلسالمي:
ناػػد أف الميب ػرالييف اليػػكـ لػػـ يتركػكا شػػيئان مػػف ثكابػػت األمػػة ,إال كقػػد تعرضػكا لػػم بالنقػػد الم ػػئ

كال خرية ,فمف أهـ مكاقفهـ الناقدة لمتراث اإل بلمي:

ُ -رفض التف يرات التي قدمها عمماء التف ير في تعاممهـ مم النص الديني ,بحاة أف الكاقم الذم
عاشكا فيم لـ يعد صالحان ,ال لمزماف الراهف ,كال لممكاف بصكرتم الراهنة.
ِ -تقػػديـ ق ػراءات اديػػدة متكافقػػة أله ػكاء كرغبػػات الميب ػرالييف ,كقػػادرة عمػػى دعػػـ كتأكيػػد أطركحػػاتهـ
(ُ)

كالمن امة مم المبادئ كاألفكار كاأل س التي يقكـ عميها الفكر الميبرالي .

يقػػكؿ عبػػد اهلل بػػف باػػاد العتيبػػي" :فمػػئف كػػاف الثبػػات عمػػى الحػػؽ امػػيبلن فػػاف البحػػث عػػف الحػػؽ

أامؿ ,كتاديد التفكير كالنظر في الذات كمناهاها كأفكارها كممار ة نقدها كتطكيرها أامؿ مػف
ذلؾ كمم ككما رأينا في النماذج ال ابقة فاف التايير كالتطكير لـ يطاؿ رأيان ازئيػان هنػا أك م ػألة

صايرة هناؾ نكانما كانا تح ٌكالن مف منهاية متكاممة في التفكير إلى منهاية أخرل مختمفة عنها
كهك ما نتمنى أف ينتشر في أك اطنا ,عمٌنا نتمكف مف تطكير خطاباتنا الثقافية كبث ركح التادد
كالتطكير في أكصالها التي نخشى عميها الخدر كالمكت مف طكؿ األمد عميها كتمؾ الخطابػات

في النهاية لي ت كل منتاات بشرية خرات في ياقات معينة كتحت ضاكط ظػركؼ مثمهػا
كالكااب اليكـ هك ال عي باتاا األكمؿ كاألنفم" .

(ِ)

ّ -رفض التراث الفكرم كميان كضركرة إحداث قطيعة مم الفهـ التراثي لمتراث.

(ّ)

يقكؿ محمػد عابػد الاػابرم " :إف مػا نػدعك إليػم هػك :التخمػي عػف الفهػـ الت ارثػي ,أم التحػرر مػف

الركا ػػب التراثي ػػة ف ػػي عممي ػػة فهمن ػػا لمتػ ػراث ,كعم ػػى رأس ه ػػذ الركا ػػب" القي ػػاس " النح ػػكم –

الفقهي -الكبلمي " .

(ْ)

ْ -كصػػـ الت ػراث بالراعيػػة ,كالتخمػػؼ كالتحاػػر كالامػػكد عمػػى الماضػػي ,كعػػدـ ا تش ػراؼ الم ػػتقبؿ,
كبالتالي عدـ ادكا  ,في ظؿ الم تادات الحديثة ,كقد ترتب عمى هذا المكقؼ ال مبي مف تػراث

األمة الدعكة الخطيرة لمتحرر مف التراث كاالنعتاؽ منم ,كضركرة نقد  ,بدعكل التاديد كاالاتهاد

.

ُ  -انظر :الميبرالية في ال عكدية كالخميج.ُُٖ,
ِ  -مقػػاؿ  :منصػػكر النقيػػداف بػػيف تيػػاريف ,عبػػداهلل بػػف باػػاد العتيبػػي ,اريػػدة الريػػاض ,االثنػػيف ُٗ شػكاؿُِْٔه ػ -
ُِ نكفمبرََِٓـ ,العدد.ُّْٔٔ :

ّ بتصرؼ :نحف كالتراث ,محمد عابد الاابرم ,ط ٔ ,مركز الثقافي العربيُّٗٗ ,ـ.ُٗ,
ْ  -نحف كالتراث. ُِ:
ٖ٘

ٓ -ينطمػؽ الميبراليػػكف فػي حركػػة التصػحيس كالنقػػد ,مػػف مػنهج تاريبػػي خػارج عػػف تػراث األمػػة كقيمهػػا
األصيمة .

ٔ -كصػػـ الت ػراث بالتشػػدد ,كالعنػػؼ كاإلقصػػاء ,كالئلن ػػانية ,كأنػػم المنبػػم األ ا ػػي لمتكفيػػر ,كالتبػػديم,
كالتضميؿ الظالـ.

(ُ)

يقػػكؿ محمػػد أرك ػػكف " :راػػاؿ الػػديف المعاص ػػركف ( أم العممػػاء) الػػذيف ال يتكرع ػػكف عػػف اته ػػاـ
الناس بالكفر ,إما مف أاؿ الحفاظ عمى امتيازاتهـ كاحتكار نطاؽ المقدس كت ػيير شػؤكنم ,نكامػا
ألنهػػـ غيػػر قػػادريف مػػف الناحيػػة العقميػػة كالثقافيػػة عمػػى إدراؾ التاريخيػػة العميقػػة لكػػؿ ذلػػؾ العمػػؿ

الذم أناز الفقهاء كاألصكليكف مػف أاػؿ تر ػيخ تمػؾ الصػكرة المثاليػة كالتقدي ػية بكاػكد تطػابؽ
كمي بيف مضاميف األحكاـ التي بمكركها كبيف نص الكحي " .

(ِ)

كمف أقكالهـ في أف التراث يؤدم إلى التكفير قكؿ ح ف بف فرحاف المالكي:
" كل ػػك أف الحككم ػػة كاألغني ػػاء اقتص ػػركا عم ػػى نش ػػر الكت ػػب المحاي ػػدة لك ػػاف أكل ػػى ,كالمص ػػحؼ

الش ػريؼ ثػػـ الصػػحيحيف ككتػػاب األـ لمشػػافعي ككتػػاب اال ػػتذكار البػػف عبػػد البػػر كنحكهػػا لكػػاف
أكلػػى ,بػػؿ حتػػى المذهبيػػة كػػالماني فػػي فقػػم الحنابمػػة كال ػػنف الكبػػرل لمبيهقػػي فػػي فقػػم الش ػافعية
كالعنايػػة فػػي الفقػػم الحنفػػي كالمدكنػػة فػػي فقػػم المالكيػػة لكػػاف أكلػػى مػػف نشػػر الكتػػب المكغمػػة فػػي

المذهبية التي لها أثرها البال في زيادة الامك كتفكيؾ كحدة الم مميف كزيادة تنازعهـ ,ككتب ابف
تيمية ككتب الشػيخ محمػد بػف عبػد الكهػاب رحمهمػا اهلل ,فهػذ الكتػب تػزرع مػف الشػقاؽ أكثػر مػا

تزرعػػم مػػف الخيػػر ,كال تكػػاد تػػدخؿ بيت ػان إال كانتشػػر في ػم الخػػبلؼ كالتهػػاار كالتبػػاغض ...ألنهػػا
تركز عمى أمكر خبلفية ثـ تنصر الرأم المتشدد في هذ األمكر ,ثـ ترتب عمى عدـ اتبػاع هػذا

المكقؼ التكفير أكالتبديم مم كاكب الهار كالباض لمف ال يكافقهـ عمى هذا الرأم ألنم في –
رأيهـ -هك اإل بلـ ذاتم ! كهك النص! كهك الحؽ المطمؽ!" .

(ّ)

ٕ -إخضاع التراث كالتشريم كالقيـ األخبلقية لمنقد العميؽ المؤ س عمى ما يزعمكنم بالعقبلنية.

(ْ)

ُ  -انظ ػػر :التط ػػرؼ الم ػػككت عن ػػم ,أص ػػكؿ الفك ػػر العصػ ػراني (ال ػػعكدية أنمكذاػ ػان) ,ناص ػػر ب ػػف يحي ػػى الحنين ػػي,
االصدار األكؿُِْٕ-ُِْٔ ,هػ . ّٖ, ِٖ, ُٖ,

ِ  -مف اإلاتهاد إلى نقد العقؿ اإل بلمي :محمد أرككف ,ترامة هاشـ صالس ,طُ ,دار ال اقي ُُٗٗ,ـ.َٕ,
ّ  -داعية كليس نبيان :ح ف بف فرحاف المالكي ,بدكف رقـ طبعة ,دار الرازم. ُٕٕ,

ْ  -انظر :مقاؿ ,مف هـ الميبراليكف العرب الادد كمػا هػك خطػابهـ ,شػاكر النابم ػيََِْ/ٔ/ِّ ,ـ ,العػدد,ّٖٕ :
مف مكقم. www.ahewar.org :
ٗ٘

يقكؿ إبراهيـ البميهػي أحػد يكتػاب الميبػرالييف :أاػؿ إف النقػد لؤلفكػار كالػرؤل كاألكضػاع كاألعػراؼ
كالتقاليد كالمكاضعات كالم مٌمات هك محرؾ الحضارة كهػك صػانم التقػدـ فػي كػؿ ماػاالت الفكػر
كالفعػػؿ كهػػك الش ػ اررة التػػي فاػػرت طاقػػات اإلن ػػاف كصػػنعت لػػم أماػػاد الفكػػر كالعمػػـ ككفػػرت لػػم

أ باب االزدهار ,فاألمـ التي اعتمدت هذ اآللية الرائعػة حققػت طمكحاتهػا كأناػزت إثبػات ذاتهػا
ككقفػػت شػػامخة بػيف الشػػعكب فػػي ػػباقات الفكػػر كالفعػػؿ ,أمػػا األمػػـ التػػي أخمػػدت هػػذا المحػػرؾ

األكبر أك تاهمم أك ال تح ف ا تخدامم فقد بقيت عػاازة عػف مبارحػة خنػادؽ التخمػؼ بػؿ بقيػت
رافضة بأف تتااكز هذ الخنادؽ ألف حرمانها مف النقد كالمرااعة حرمهػا مػف اكتشػاؼ نقائصػها

كمػا حرمهػا مػف التعػرؼ إلػى مػا فػي الػدنيا مػف آفػاؽ كبػدائؿ فبقيػت تتػكهـ أنهػا األفضػؿ كاألرقػى
كظمت رهينة هذا الكهـ. ..

(ُ)

ٖ -اتهػاـ الثكابػػت بأنهػا العػػائؽ عػف تحقيػػؽ التق ٌػدـ كاإلرادة اإلن ػػانية يقػكؿ محمػػد بػف عمػػى المحمػػكد
كهػػك ليب ارلػػي ,فػػي مقػػاؿ نشػػر لػػم فػػي اريػػدة الريػػاض :ال أريػػد أف أتحيػػز إلػػى تهمػػيش الحتمي ػات,
بقدر ما أريد التأكيد عمى قدرة اإلرادة اإلن انية عمى تااكزها كالتحرر منهػا ,مػم اإلقػرار بن ػبية

هػػذا التحػػرر .بػػؿ إف حضػػكرها الطػػاغي أحيانػػا هػػك مػػا يبعػػث ركح التحػػدم إزاءهػػا كياعػػؿ مػػف

التحرر منها تحقيقان لتحرر اإلرادة اإلن انية مما كل اإلن اني .

(ِ)

ٗ -الزعـ بأف الفكر الديني هك الفكر الذم ااء بم عممػاء الػديف كفقهػاؤ كراالػم ,كلػيس الػديف الػذم
ااء بم الر كؿ  نف م يقؼ حار عثرة أماـ الفكر الحر كتطكر كمػا يقػؼ حاػر عثػرة أمػاـ

ميبلد الفكر العممي.

اع ك ػمٌطكا
يقػكؿ الميب ارلػػي عبػػد اهلل العتيبػػي " :أدخػؿ المتصػػارعكف فػػي التػراث الػديف كػػأداة صػر و

عميم آليات تأكيمية كتف يرية تخدـ هدؼ كؿ اهة مف المتصارعيف ككؿ اماعة مف المتناحريف

إف التحريفػ ػػات كالتػ ػػأكيبلت
كبػ ػػاختبلؼ األهػ ػػداؼ كالاايػ ػػات اختمفػ ػػت التػ ػػأكيبلت كالتف ػ ػػيراتٌ ,
أف"حػب الخيػر لمنػاس" مػف أعظػـ العبػادات
كالتف يرات الصر ٌ
اعية ال تؤمف أف "الديف المعاممػة" ك ٌ
أف اإل ػػبلـ ٌإنمػػا اػػاء "رحمػػة لمعػػالميف" كتتانػػى عمػػى كثيػ وػر مػػف المفػػاهيـ
كتماػػي مػػف قامك ػػها ٌ

المايبػة ق ػ انر عػف التػداكؿ كالتػػأثير لتف ػس الماػاؿ رحبػان أمػاـ تحكيػؿ الػديف بكػػؿ
المفتػرل عميهػا ك ٌ

ُ  -انظػػر :مقػػاؿ ,ظهػػكر الفكػػر النقػػدم شػ اررة اإلنطػػبلؽ الحضػػارم ,إبػراهيـ البميهػػي ,اريػػدة الريػػاض ,األحػػد ِٓذم
الحاة ُِْٕهػ  ُْ -ينايرََِٕـ ,العدد.َُّْٖ :

ِ  -انظر :مقاؿ ,اإلرادة اإلن انية م تقبؿ يصنعم اإلن اف ,محمد بف عمػي المحمػكد ,اريػدة الريػاض ,الخمػيس ُٓ
ذم الحاة ُِْٕهػ ْ -ينايرََِٕـ ,العدد .َُّْٕ:
٘٘

قدا ػ ػػتم إل ػ ػػى ما ػ ػػرد تر ػ ػػانة أ ػ ػػمحة ف ػ ػػي ح ػ ػػرب ذات مع ػ ػػارؾ متع ػ ػػددة كمنتشػ ػ ػرة ف ػ ػػي الزم ػ ػػاف
كالمكاف ".

(ُ)

َُ  -االدعاء بأف تاديد التراث هك الحؿ في مشكبلت األمة ,يقكؿ محمد عابد الاابرم:
" القارئ العربي مؤطر بتراثم ,بمعنى أف التراث يحتكيػم احتػكاء يفقػد ا ػتقبللم كحريتػم.لقػد تمقػى

القػػارئ العربػػي ,كيتمقػػى ,ت ارثػػم منػػذ مػػيبلد ككممػػات كمفػػاهيـ ,كماػػة كتفكيػػر ,كحكايػػات كخ ارفػػات
كخياؿ ,كطريقة في التعامؿ مم األشياء ,كأ مكب في التفكير,كمعػارؼ كحقػائؽ .كػؿ ذلػؾ بػدكف

نقػػد كبعيػػدان عػػف الػػركح النقديػػة :فهػػك عنػػدما يفكػػر ,يفكػػر بكا ػػطتم كمػػف خبللػػم ,في ػػتمد منػػم رؤا

كا تشرافاتم مما ياعؿ التفكير هنا عبارة عف تذكر  .كلذلؾ فعندما يق أر القارئ العربي نصػان مػف

نص ػػكص ت ارث ػػم يقػ ػ أر مت ػػذك انر ال مكتش ػػفان كال م ػػتفهمان ".كيض ػػيؼ " ك ػػؿ الش ػػعكب تفك ػػر بتراثه ػػا.

كلكف ,فرؽ كا م ادان بيف مف يفكر بتراث ممتد إلى الحاضر كيشكؿ الحاضر ازءان منػم ,تػراث

متاػػدد يخضػػم با ػػتمرار لممرااعػػة كالنقػػد ,كبػػيف مػػف يفكػػر بت ػراث تكقػػؼ عػػف النمػػك منػػذ قػػركف,
تراث تفصمم عف الحاضر"م افة عممية " طكيمة.

(ِ)

الرد عمييم:
الم ػمٌمات
ُ قػ-ػد ػػاكل إب ػراهيـ البميهػػي ,بػػيف األفكػػار كالػػرؤل كاألكضػػاع كاألع ػراؼ كالتقاليػػد ,كبػػيف ي
لمنقػد ح ػب
التي هي الثكابت الدينية كلـ ي تثف مف ذلػؾ شػيئان ,فكمٌهػا ياػب أف تكػكف خاضػعة ٌ
أريػػم كهػػك ي تشػػهد عمػػى ذلػػؾ بالحضػػارة اليكنانيػػة ,ككريثتهػػا الحضػػارة الاربيػػة ح ػػب تعبيػػر

المحرفة الباطمة كثكابتنا كديننا الصحيس الذم ال يقبؿ النقد لككنم
في اكم بيف دينهـ كعقائدهـ ي
ثابت ػان بػػالفطرة ,بػػؿ ييعػػد هػػذا التٌفريػػؽ بػػيف الػػدينيف كثكابتهمػػا ض ػربان لمػػا أ ػػما بػػامتبلؾ الحقيقػػة
ػؽ كمػا ً ػكا باطػؿ
بأف ديف اإل ػبلـ هػك كحػد الح ٌ
المطمقة بمعنى ٌأنؾ حيف تعتقد أيها الم مـ ٌ
(ّ)
ً
تدعي امتبلؾ الحقيقة.
فا ٌنؾ
حينئذ ٌ
أف الحتميػػات ( الثكابػػت ) عػػائؽ عػػف
ِ م-ػػف المؤ ػػؼ مػػا يػ ا
ػر محمػػد بػػف عمػػي المحمػػكد ,فػػي مقالػػم ٌ
التقدـ كاإلرادة اإلن انية ,في الكقت الذم يثني فيػم عمػى اإلن ػاف الاربػي الػذم يمثػؿ فػي
تحقيؽ ٌ

ُ  -مقػػاؿ :إ ػػبلـ الػػنص نكا ػػبلـ الص ػراع ,عب ػػد اهلل بػػف باػػاد العتيبػػي ,اري ػػدة الريػػاض ,االثنػػيف  ِٗ-ذم الحاػػة
ُِْٖهػ  ٕ-يناير ََِٖ ـ ,العدد. ُُْْْ :
ِ  -نحف كالتراث.ِِ :

ّ  -انظر :مقاؿ ,الميبراليكف كالدعكة إلى نقد الثكابت ,محمد بف عبدالعزيز الم ند 27 ,محرـ ُِْٖهػ-
فبرايرََِٕـ ,مف مكقم. www.majles.alukah.net :
٘ٙ

ٓ

ألنػم اإلن ػاف األقػؿ خضػكعان
نظػر مقدمػة الػكعي اإلن ػاني كمثػاؿ اإلرادة الحػرة الكاعيػة بػذاتهاٌ ,
لمحتميات كاألشد تحر انر مف أ رها.
قمػة االنهزاميػة كالتبعيػة كاالنحػراؼ
ّ -إف التأ ػي باإلن ػاف الاربػي العممػاني أك الصػميبي الم ػيحي ٌ
ً
الفكرم أم أف ننظر لئلن اف الاربي عمػى أنػم هػك الػذم يمثػؿ التقػدـ بينمػا ننظػر لئل ػبلـ عمػى
أنم مصدر لمتخمؼ كالراعية.

(ُ)

ْ -إف الميب ػرالييف اليممكػػكف أدكات االاتهػػاد الشػػرعية ,كال مكاصػػفات العػػالـ الماػػدد لمػػديف ,إذ إنهػػـ
أاه ػػؿ الن ػػاس به ػػا ,كب ػػالرغـ م ػػف ذل ػػؾ تػ ػراهـ عب ػػر الما ػػبلت كالفض ػػائيات ينعق ػػكف كيص ػػيحكف

بضػػركرة التاديػػد ,إنهػػـ يريػػدكف تمييػػم الػػديف ,نكاف ارغػػم مػػف معانيػػم األصػػمية كحقائقػػم الشػػرعية,
كتطكيعم بحيث يككف مبلئمان أل يادهـ مف الاربييف الكافريف.

(ِ)

ٓ إ-ف الديف لـ يكػف فػي يػكـ مػف األيػاـ حاػر عثػرة أمػاـ التقػدـ ,بػدليؿ أف الم ػمميف قػد قػادكا العػالـ
بح ػػف أخبلقهػػـ كبتقػػدمهـ العممػػي فػػي كػػؿ الماػػاالت ,بػػؿ إف الم ػػمميف لػػـ يتػػأخركا إال بعػػد أف

انقادكا كراء هذ الدعكات االنهزامية ,بابعاد الديف كفصمم عف اميم مااالت الحيػاة ,كهػي التػي
كانت ببان في تأخر الم مميف اليكـ .
ٔ -يقػػم الميبراليػػكف فػػي تنػػاقض كاضػػس ,عنػػدما يقكلػػكف إننػػا ال نطالػػب بتاييػػر الػػديف الػػذم اػػاء بػػم
محمد ,في الكقت الذم يطالبكف فيم بتايير كؿ معالـ اإل بلـ .

ٕ -إنهـ يرددكف مزاعـ الم تشرقيف كالمبشريف النصارل عندما يقكلكف :إف الديف تحكؿ إلى تر انة
ع ػػكرية كحػػركب ,لقػػد ن ػػي ه ػؤالء أف الم ػػمميف خاض ػكا الحػػركب حمايػػة ل ػدينهـ كأكط ػانهـ مػػف

الازاة الكافريف ,فهؿ يريدكف منهـ أف يقفكا مكتكفي األيدم أماـ الهامات كالحركب كالذبس الذم
يمار م أعداء الديف الذم يتعرض لم الم ممكف في شتى أنحاء العالـ.

ٖ -إذا كػاف الميبراليػكف ممتػزميف بػديف محمػد  فقػد قاتػؿ النبػي  األعػداء ,أـ أنهػـ يريػدكف ن ػخ
الاهاد كما يطالب الكثير منهـ اليكـ.
ٗ -إف الذم يقؼ حار عثرة أماـ التقدـ العممي في الدكؿ اإل بلمية األنظمة الاربية كأتبػاعهـ فػي
العػػالـ اإل ػػبلمي مػػف ال يا ػػييف كالمفك ػريف العممػػانييف ,كه ػؤالء هػػـ الػػذيف يشػػيد بهػػـ الميبراليػػكف
كيػػدافعكف عػػنهـ ,فأمريكػػا ػػيدة الميبػرالييف كقبمػػتهـ الحضػػارية قامػػت باػػزك العػراؽ كأكؿ مػػا فعمتػػم

فيم تػدمير المكتبػات ,كمبلحقػة العممػاء ,كالقضػاء عمػى المناػزات العمميػة فػي هػذا البمػد ,نكاغػراؽ

أهمم في الصراعات كالنزاعات الطائفية .

ُ  -بتصرؼ :مقاؿ ,الميبراليكف كالدعكة إلى نقد الثكابت.
ِ  -انظر :التطرؼ الم ككت عنم. ّٖ ِٖ ,
٘ٚ

إف هػػدؼ الميبػ ػرالييف م ػػف النقػػد كالتمح ػػيص ,التش ػػكيؾ ف ػػي ثكابتنػػا الديني ػػة كم ػ ػمٌماتنا الش ػػرعية,

بقيػػاس ماتمعنػػا الم ػػمـ عمػػى الماتمعػػات العممانيػػة الكػػافرة ,التػػي ال ثكابػػت لهػػا إال مػػا صػػنعم البشػػر
كفؽ أهكائهـ كشهكاتهـ كنزعاتهـ الشخصية ضاربيف بالثكابت الدينية عرض الحائط .

المطمب الثالث  :تناقض الميبرالية:
إف الفكػػر الميب ارل ػػي الػػذم ي ػػزعـ دائم ػان أن ػػم متحػػرر م ػػف كػػؿ قي ػػد ,إذا م ػا ح ػػدث تنػػاقض ب ػػيف

معتقداتهـ كمعتقدات الاير ,فاف الامبة البد أف تككف لؤلفكػار الما ػدة لثػكابتهـ ,كهنػا تظهػر حماقػة

الميبرالييف ,عندما يطالبكف الم مميف بالتنازؿ عف ثػكابتهـ ,فػي حػيف أننػا ناػد الميبػرالييف يتصػايحكف
كيتصػػارخكف عمػػى ػػبؽ الق ػكانيف الكضػػعية ,دكليػػة كانػػت ,أـ إقميميػػة ,أـ محميػػة ,كأحقيتهػػا فػػي إلاػػاء

الثكابػػت الفكريػػة ,كالحضػػارية لمم ػػمميف ,كالمنطمقػػة مػػف أرضػػية إ ػػبلمية ,أمػػا إذا أريػػد أف تكػػكف ه ػذ
القكانيف نف ها إ بلمية ,فهنا يتهـ الم مـ بالتخمؼ كالراعية .

(ُ)

"كم ػػف أعا ػػب ػػمات التن ػػاقض ف ػػي دع ػػاكم الميبرالي ػػة أنه ػػـ يتخ ػػذكف م ػػف ش ػػعارات " العم ػػـ

كالمعاصػ ػرة " " كالعقبلني ػػة" "كالتقني ػػة الحديث ػػة" ,ػػتا انر كتبريػ ػ انر لبع ػػث أفك ػػار بالي ػػة كمعتق ػػدات عتيق ػػة,

فالميبراليكف ييقد كف الفم فة المادية التي انبثقت مف كثنية أر طك كزعمت أنهػا كريثػة عصػر التنػكير
(ِ)
كالعقؿ المتحرر كثكرة العمـ ,لـ تاد ما تقدمم لئلن اف كل إنكار الديف كتأليم المادة .
بعض المواقف التي ثتبت باألدلة القاطعة تناقض الميبراليين الواضح بين الشعارات التي يرفعونيـا

والممارسات العممية:

ُ -يبرز تناقض الميبػرالييف كاضػحان مػف خػبلؿ معػاممتهـ مػم المخػالفيف لهػـ يا ػيان ,حيػث ناػد أف
الكاليػات المتحػدة األمريكيػة تفػرض عقكبػات عمػى الػػدكؿ المخالفػة لهػا ,كفػي الكقػت نف ػم ناػػدها
تػػدعك إلػػى اختيػػار الحم ػكؿ ال ػػممية مػػم اليهػػكد ,كالقػػكؿ بعػػدـ اػػدكل مقاكمػػة المحتػػؿ ,بػػؿ كتتخػػد

الحؿ ال ممي هدفان ا تراتيايان ,بالقكؿ إف الحمكؿ هي ال مـ فقط .

ِ -ممػػا يػػدؿ عمػػى تنػػاقض الميبراليػػة ,أحػػد المكاقػػؼ كالػػذم أذيػػم عمػػى فضػػائية الماػػد فػػي برنػػامج "

الا ػكاب الكػػافي" يػػكـ األحػػد المكافػػؽ  009-9- 2ـ ,إذ تمقػػى الشػػيخ ػػعد بػػف ناصػػر الشػػثرم,
ؤاالن مف مشاهد قطرم ي أؿ عف حكـ االختبلط في اامعة الممؾ عبد اهلل فرد الشيخ الشثرم

با تفاضة مؤكدان أهمية العمـ كمحذ انر مف عكاقػب االخػتبلط ,كفػي اليػكـ التػالي :قػاـ الميبراليػكف
ُ  -بتصرؼ :معركة الثكابت بيف اإل بلـ كالميبرالية. ٖٕ ,
ِ  -بتصرؼ :اإل بلـ كالارب. ْٗ ,
٘ٛ

ال ػػعكديكف بحػػرب إعبلميػػة عمػػى الشػػيخ الشػػثرم بأ ػػمكب آر المحممػػكف مرتب ػان كغيػػر عفػػكم

كتصػػدل كبػػار العممػػاء كالػػدعاة فػػي ال ػػعكدية لهػػذ الهامػػة اإلعبلميػػة العنيفػػة التػػي حرفػػت كػػبلـ

الشػػيخ الشػػثرم ,كأبرزتػػم كمػػا لػػك كػػاف يحػػارب العمػػـ كتناقمػت الصػػحؼ كقتهػػا دفػػاع العممػػاء ,كقػػد
تبيف بعد ذلؾ أف الصػحفييف الػذيف هػاامكا الشػيخ كػانكا ينتظػركف أم فرصػة لمهاامػة العممػاء

إذ إف كبلـ الشيخ الشثرم كاف كبلمان طبيعيػان اػدان ,كال يتكقػم منػم إال هػذا الكػبلـ كعضػك هيئػة

تعبيرتػم ,لقػد تنكػر الميبراليػكف لحريػة
ا
كبار العمماء لقػد كػاف الشػيخ حكيمػان فػي كبلمػم ,دقيقػان فػي

الػ ػرأم ,عن ػػدما ه ػػاامكا الش ػػيخ ػػعد الش ػػترم ,كلق ػػد ك ػػاف نتيا ػػة ذل ػػؾ أف أص ػػدر خ ػػادـ الح ػػرميف
الشريفيف الممؾ عبد اهلل بف عبػد العزيػز ,أمػ انر ممكيػان باعفػاء الشػيخ ػعد ابػف ناصػر الشػثرم مػف

منصبم في هيئة كبار العمماء كمف المانة الدائمة لمبحكث كالفتكل المتفرعة مف الهيئة.

(ُ)

كهػذا يػدؿ عمػػى التنػاقض الػػذم يعيشػم هػؤالء ,كيػدؿ عمػى أهػػدافهـ الخبيثػة ,كهػػي نشػر االنحػػبلؿ
األخبلقػػي فػػي الماتمػػم اإل ػػبلمي ,كمحػػاربتهـ لئل ػػبلـ كتعاليمػػم ,كألف الفتػػكل لػػـ تػػأت ح ػػب
أهكائهـ كعقائدهـ الفا دة ,كمصالحهـ الشخصية .

ّ -كمػ ػػف أقػ ػػبس تناقضػ ػػات الميبراليػ ػػة إذا تعارضػ ػػت الديمقراطيػ ػػة مػ ػػم المصػ ػػالس األمريكيػ ػػة ضػ ػػرب
بالديمقراطيػػة عػػرض الح ػػائط فهػػي ت ػػاعد الحك ػػاـ الطاػػاة ف ػػي كػػؿ مكػػاف م ػػادامكا أخمص ػكا له ػػا

كلمصالحها ,كتحارب كؿ ديمقراطية تهدد ا تابللها كظممها كعدكانها ,حيػث إنػم لػك صػار حك يػـ
األغمبيػػة هػػك لصػػالس الػػديف فػػي الميبراليػػة ال يا ػػية مػػثبلن كاختػػار عامػػة الشػػعب بحريػػة الحكػػـ
باإل بلـ نكاتباع منهج اهلل تعالى فاف الميبرالية كؼ تنزعج انزعااػان شػديدان كتشػف عمػى هػذا
االختيػػار الشػػعبي حرب ػان شػػعكاء كتنػػد يد بالشػػعب كتػػزدرم اختيػػار إذا اختػػار اإل ػػبلـ كتطالػػب

كراعيػػة ,تمامػػا كمػػا حػػدث مػم
كظبلميػػة,
بػػنقض هػػذا االختيػػار كت ػػميم إرهابػان ,كتطرفػان ,كتخمفػان,
ٌ
ٌ
حركة المقاكمة اإل بلمية حماس في فم طيف ,عندما فازت في االنتخابات ,انقمب الاميم عمػى
الديمقراطية التي طالما تنادكا كغنكا لها ,ككاف الػرد عمػى االختيػار الػديمقراطي هػك الحػرب عمػى

غزة ,كتشديد الحصار الاائر عمى فئة قميمة مؤمنة مف النػاس ,كذلػؾ ل ػبب ب ػيط أنهػا لػـ تػأت
بما تشتهي فنهـ ,مف ف اد كانحبلؿ أخبلقي ,كت ميـ لؤلعداء ,فاذا يذكر منهج اهلل تعالى كأراد

النػػاس ش ػريعتم ,كلفػػظ النػػاس األفكػػار الاربيػػة البعيػػدة عػػف شػػرع اهلل تعػػالى ,اشػػمأزت قمػػكب
ػنهج آخ ػػر أك شػ ػريعة أخ ػػرل أك ق ػػانكف آخ ػػر م ػػثبلن م ػػنهج الكالي ػػات
الميبػ ػرالييف نكاذا يذ ًك ػػر أم م ػ و

األمريكية المتحدة فاذا هـ ي تبشركف بم خي انر كيرحبكف بم أيما ترحيػب كاليتػرددكف فػي تأييػد ,

ُ  -انظر :مقاؿ ,الشيخ عد الشترم كتنكر الميبرالييف لحرية الرأم 22 ,ذكالقعدة َُّْهػ ٗ -نكفمبرََِٗ ـ ,مف
مكقم.www.lahaonline.com :

ٜ٘

قيل٘ة اىلِِٝ
فهػـ أنػاس نشػئكا عمػى باطػؿ  .قػاؿ تعػالىٗ :نَا َُ ِملر هللا ُ َٗدل َدُٓ اشل ََأ َ َّزد
ُ
(ُ) (ِ)
شر ُُٗ. 
َلُٝؤ ٍَُُِْ٘ ثِبِ ٟر ِح َٗنَِا َُ ِم َر اىِ ٍَِِ َِٝدِّٗ ِٔ نَا ٌُٕ َٝطزَج ِ
حتػ ػػى أننػ ػػا ناػ ػػد ذلػ ػػؾ بػ ػػاعترافهـ أنف ػ ػػهـ ,يقػ ػػكؿ الميب ارلػ ػػي كمػ ػػاؿ غبػ ػػل :معمقػ ػػا عمػ ػػى نتػ ػػائج

االنتخابات التي حدثت في فم طيف " ككما حدث أخي انر في فم طيف ليضطر العالـ الحر أماـ بؤس

النت ػػائج المتحقق ػػة إل ػػى أف يتن ػػاقض م ػػم ذات ػػم كيع ػػكد ليق ػػاطم كيحاص ػػر الحككم ػػة الفم ػػطينية الت ػػي
تمخضت عنها االنتخابات التي كاف الارب ذاتم هك المحرض عميها" .

(ّ)

فيصػػبس الحػػاكـ الػػذم اػػاءت بػػم أمريكػػا ,كارتضػػتم ,كالػػذم يخػػدـ كيحػػرص كيرعػػى مصػػالس
المحت ػػؿ ,ه ػػك ال ػػذم يمث ػػؿ الش ػػرعية ,أم ػػا الح ػػاكـ الممت ػػزـ بثكاب ػػت ش ػػعبم كحقكق ػػم كال ػػذم ا ػػاءت ب ػػم
الديمقراطية كصناديؽ االقتراع ,فهك ال مرغكب كال معترؼ بم.

ْ -تنػػاقض الميبػرالييف تاػػد كاضػػحان ,فناػػد مػػثبلن :ليبراليػان يا ػػيان كمحافظػان ااتماعيػان ,كآخػػر ليبراليػان
ااتماعي ػان كمحافظ ػان يا ػػيان ,كثالث ػان ليبرالي ػان يا ػػيان كليبرالي ػان ااتماعي ػان ,بػػؿ ناػػد ليب ػرالييف تحػػت

مظمػػة الشػػيكعيم ,أك االشػػتراكية ,أك ال أر ػػمالية ,أك الف ػػاد األخبلقػػي ,أك التعصػػب القػػكمي ,أك
الكطني أك غير ذلؾ ,لهذا اضطر بعض الميبرالييف أف يقكلكا إف ليبراليتػي تعنػي كػذا ككػذا ,كال
ن تارب عنػدما ناػد ليبراليػان يػدافم عػف األغنيػاء ,ك ليبراليػان آخػر يكػر األغنيػاء ,كتاػد مػنهـ مػف
يؤيد أمريكا ,كمنهـ مػف يقػؼ ضػد أمريكػا ,فالتنػاقض الميب ارلػي يثبػت أف الميبراليػة أشػبم مػا تكػكف
ببيت العنكبكت .

(ْ)

ٓ -نا ػ ػػد أن ػ ػػم با ػ ػػـ الميبرالي ػ ػػة الديني ػ ػػة ,أقام ػ ػػت أمريك ػ ػػا ال ػ ػػدنيا كأقع ػ ػػدتها لنصػ ػ ػرة المرت ػ ػػد األفا ػ ػػاني
(عبد الرحمف عبد المناف) ,الذم تنصر في مدينة بشاكر في باك تاف عػاـ َُٗٗـ عمػى أيػدم
الامعيات التنصيرية ,حيث تصدت أمريكا لحمايتم مف غضبة الشعب األفااني .

ٔ -فبا ػػـ الميبراليػػة الدينيػػة كالفكريػػة باركػػت الكاليػػات المتحػػدة أحيان ػان ,كصػػمتت أحيان ػان أخػػرل عػػف
تطاكؿ ال فهاء األعداء في الدانمارؾ كغيرها ,عمى شخص الر كؿ محمػد  مػم أف متحػدثيها

الر ػػمييف ال يتػػأخركف عػػف إطػػبلؽ نيػرانهـ الكبلميػػة فػػكر أم تخػػط ل ػ "الدبمكما ػػية " فيمػػا يتعمػػؽ
بقضػػايا اليهػػكد ,إذ إنهػػـ يعتبػػركف أف التطػػاكؿ عمػػى شػػخص الر ػػكؿ  مػػف بػػاب حريػػة ال ػرأم,

ُ  -كرة الزمر :آية ْٓ.
ِ  -انظر :دليؿ العقكؿ الحائرة َِ ,ك اإل بلـ كالعكلمة.ٕٗ,
ّ  -مق ػ ػ ػ ػ ػػاؿ ,الميبرالي ػ ػ ػ ػ ػػة الادي ػ ػ ػ ػ ػػدة تمت ػ ػ ػ ػ ػػد ش ػ ػ ػ ػ ػػماالن ,كم ػ ػ ػ ػ ػػاؿ غب ػ ػ ػ ػ ػػلََِٕ/ ٓ /ُٖ :ـ ,الع ػ ػ ػ ػ ػػددُُٗٗ :ـ ,م ػ ػ ػ ػ ػػف
مكقم.www.ahewar.org :

ْ  -انظر :الميبرالية الضائعة ,عيد الدكيهيس ,طُ ,بدكف دار نشرُِْٕ,هػََِٔ-ـ ٕٗ . َٖ,
ٓٙ

كفػػي الكقػػت ذاتػم يعتبػػركف أم انتقػػادات ل يا ػػاتهـ الهمايػػة ضػػد الم ػػمميف تحػريض ,كقػػد قػػامكا

فػػي اآلكنػػة األخي ػرة بال ػػعي إلغػػبلؽ الكثيػػر مػػف الفضػػائيات بتهمػػة التح ػريض ,نكاشػػعاؿ الفػػتف,
ككصػػفها بفضػػائيات فتنػػة ,فػػي حػػيف إطػػبلؽ العنػػاف لمفضػػائيات المثيػرة لمشػػهكات ,كالمثيػرة لمفػػتف,
كاألمر ذاتم ينطبؽ عمى مكاقم االنترنت .

(ُ)

ٕ -مف عايب أمر الميب ارلييف كتناقضهـ الفاضس أنهـ يمصقكف باإل بلـ انحراؼ المنحرفيف ,عمى
حػػيف ال ين ػػبكف عػػدؿ العػػادليف إلػػى اإل ػػبلـ فت ػراهـ حػػيف يكااهػػكف قيػػادات ا ػػبلمية فػػذة فػػي

عػػدالتها كا ػػتقامتها يراعػػكف فضػػائمها ال إلػػى اال ػػبلـ كلهػػذا يعيػػدكف – عمػػى ػػبيؿ المثػػاؿ –

فضائؿ أبك بكر الصديؽ كعمر بف الخطاب الى عبقريتهـ .
فػػبل يقػػاؿ عنػػد الحػػديث عػػف النمػػاذج المشػرقة ,بػػؿ يمحػػى فضػػؿ اإل ػػبلـ ,نكانمػػا يقكلػػكف هػػذا هػػك
(ِ)
اإل بلـ ,حيث كقم الظمـ ,أك الكهف ,أك االنحراؼ ,أك الف ؽ.
ٖ -تناقض مفهكـ الحرية الميبرالية مم المفهكـ اإل ػبلمي فكانػت منػاداتهـ بالحريػة الشخصػية عبػارة

عػػف كػػذب كدعػػكة إلػػى االنحػػبلؿ ,إذ إنهػػـ يعيبػػكف عمػػى الم ػػممات الحاػػاب ,كينتقدكنػػم بشػػدة,
كيتهمكنػم بػالتخمؼ كالراعيػة ,يقكلػكف عػف ال ػفكر كالتبػرج بأنػم حريػة شخصػية ال ياػكز التػدخؿ

فيها ,في الكقت الذم ناد فيم منػم المحابػات فػي دكؿ ,كفرن ػا كتػكنس مػف حقهػف فػي التعمػيـ,
كعدـ تكلي بعض الكظائؼ ب ب لب هف لمحااب.

ف ػػأيف "احتػ ػراـ حري ػػة الػ ػرأم ال ػػذم تن ػػادم ب ػػم الميبرالي ػػة ,أـ أف ك ػػؿ المب ػػادئ كالمث ػػؿ تته ػػاكل أم ػػاـ
أهكائهـ ,فالخطاب الميبرالي ,خطاب متفمت ,غامض ,ال ينضبط بضكابط معينة ,كال ين ػاـ مػم

ؽ
صػ ىد ى
مبادئ كاحدة ,فتارة ت كقم العصا كالازرة ,كتارة تحكمػم البراغماتيػة الفاضػحة كقػؿ مػف ى
(ّ)
في نقد بصدؽ كصراحة كشااعة.
 -9تن ػػاقض كاض ػػس ب ػػيف الش ػػعارات الت ػػي يرفعكنه ػػا كالممار ػػات العممي ػػة عم ػػى أرض الكاق ػػم ,ين ػػادكف
بػػاحت ارـ حريػػة ال ػرأم كناػػدهـ عمػػى م ػكاقعهـ ,يتطػػاكلكف عمػػى األديػػاف كعمػػى الش ػرائم ال ػػماكية
كعمى كؿ مخالؼ لهـ بالرأم .

فه ػؤالء الميبرالي ػكف يتعػػاممكف بمنطقػػيف مختمفػػيف :منطػػؽ مػػم اإل ػػبلمييف ,كمنطػػؽ مػػم أنف ػػهـ,
كمم الارب المنتميف إليم ,ييحمميكف اإل بلـ كؿ األخطاء كاالنحرافات في التػاريخ ,كفػي التطبيػؽ

ُ  -بتصرؼ  :معركة الثكابت بيف اإل بلـ كالميبرالية الضائعة. َُْ ,
ِ  -بتصرؼ  :اإل بلـ كالعممانية كاها لكام. ُُٕ,

ّ  -انظر :مقاؿ ,حرية الفكر كال حاؽ الميبرالي ,عمي الممحـ  ََُِ/ُ/َّ,ـ ,مف مكقمwww.jazan4u.com

ٔٙ

.

المعاصػػر ,فاإل ػػبلـ عنػػدهـ مامػػكع االنح ارفػػات القديمػػة كالاديػػدة مع ػان ,كال يقكلػػكف إف اإل ػػبلـ
شئ ,كالتطبيؽ شئ آخر ,عمى حيف نراهـ مم المذاهب األخرل يفرقكف بيف صبلحية المبدأ فػي

ذات ػػم ,كب ػػيف ػػكء التطبي ػػؽ ,فنػ ػراهـ ي ػػدعكف إل ػػى الديمقراطي ػػة ,اليحممكنه ػػا م ػ ػؤكلية االنح ارف ػػات

كالتحريفات ,حتى نكاف ارتكبػت با ػمها أبشػم الاػرائـ ,نكاهػدار ك ارمػة اإلن ػاف ,كانتهػاؾ الحريػات,
كقتؿ لمديمقراطية ,كتصفية لطبقة لتحؿ محمها طبقة اديدة .

(ُ)

اء بالحرية الفردية ,كيطالب بفتس الباب لحرية الرأم,
َُ -فبينما ينادم التيار الميبرالي صباحان كم ن
كيؤكد عمى أنها األ اس الذم يقكـ عميم التطكر ,كاالرتقاء ,كالكصكؿ إلى النضج المعرفي ,فبل
يكػػاد ينتهػػي مػػف هػػذا كمػػم ,إال كتتهػػاكل هػػذ الػػدعكة ,كتاػػد يتخمػػى بكػػؿ ػػهكلة عمػػا ينػػادم بػػم,

كيمارس اإلقصاء ,كمحاربة الرأم المخالؼ لػم بكػؿ صػرامة ,فكػـ اشػتكى المثقفػكف مػف اإلقصػاء

الميبرالي ,ككـ منعت أصكات اراء الحرب التي أقامها التيار الميبرالي عمى الحرية الفكرية.

ُُ -إف التيار الميبرالي اعؿ مف أبادياتم اليكمية الدعكة إلى محاربػة مػا ي ػمى " التطػرؼ كالتشػدد
كاإلرهػػاب اال ػػبلمي " ,كيكػػرر عمػػى أ ػػماع النػػاس ,بػػأف هػػذ المحاربػػة هػػي التػػي تػػؤدم إلػػى
االعتػػداؿ كاال ػػتقرار ,كلكننػػا ناػػد يتنػػاقض فػػي مكاقفػػم مػػف التطػػرؼ ,فقػػد غػػض الطػػرؼ عػػف

تطػرؼ آخػر بمػ مػف الشػطط كالشػػذكذ مبماػان كبيػ انر ,كالاريػػب أف هػذا التطػرؼ ظهػػر لمنػاس كهػػك
يحمؿ ا ـ الميبرالية.

ُِ -يتهـ التيار الميبرالي اآلخريف بأنهـ يزعمكف ألنف هـ امتبلؾ الحقيقػة ,كيصػؼ مػف يفعػؿ ذلػؾ

ب ػػالتحار ,كض ػػيؼ األف ػػؽ ,كالخ ػػركج ع ػػف الكاق ػػم ,كلك ػػف الم ارق ػػب الػ ػكاعي ,إذا تا ػػكؿ ف ػػي الفك ػػر
الميبرالي ياد أنػم مػف أشػد التيػارات التػي ت ػمؾ م ػمؾ مػف يػرل أف الحقيقػة ال تخػرج عمػا يقػكؿ,
كمػػف يػػرل أنػػم ال أحػػد يمتمػػؾ الحقيقػػة غيػػر  ,كيتامػػى ذلػػؾ فػػي عبػػارات القطػػم كالاػػزـ كالتاهيػػؿ

كالتخطئة الاازمةّ ,باوؤتذة أللْبل هي يخران تْجِرتَ .

إف التيػػار الميب ارلػػي مػػا زاؿ مصػ انر عمػػى المضػػي قػػدمان فػػي مزاكلػػة تمػػؾ التناقضػػات ,مػػم كثػرة

األص ػكات الثقافيػػة المناديػػة باإلنكػػار كالتشػػنيم عمػػى صػػنيعهـ ,كالمحػػذرة مػػف اآلثػػار الفكريػػة كالثقافيػػة
التي تحدثها تمؾ الم ازكالت في ال احة ,كلكنم ألقى بكؿ األصكات كراء ظهر  ,ككأنم يقكلما حكػا اهلل
تعالى عمى ل اف فرعكف :ما أريكم إل ما أرى وما أىديكم إل سبيل الرشاد.

(ِ)

ُ  -بتصرؼ :اإل بلـ كالعممانية كاها لكام.ُٔٗ ,
ِ -انظر :الميبرالية ال عكدية كالتأ يس المأزكـ ,مطاف بف عبد الرحمف العميرم 2010/ 12/ 15 ,ـ.
.www.saaid.net
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تناقض مفيوم الحرية عند الميبرالية مع المفيوم اإلسالمي:
بالمقارنة بيف اإل بلـ كالميبرالية ناد أف اإل ػبلـ التػزـ بمػا اػاء بػم ,أمػا الميبراليػة فػبل تمتػزـ

ب ػػأهـ مبادئه ػػا ,الحري ػػة م ػػثبلن ,فنا ػػد الميبرالي ػػة ت ػػدعك نظريػ ػان إل ػػى الحري ػػة الفكري ػػة ,أم ػػا عم ػػى ص ػػعيد

الممار ػػة فيمار ػػكف أبشػػم أن ػكاع اإلقصػػاء كاإلرهػػاب الفكػػرم إزاء مػػف يتهمػػكنهـ بالتهمػػة ذاتهػػا فػػي
أرض الكاقم ,إنهـ يقمعكف الفكر المخالؼ لفكرهـ ,أيضا ناد الميبرالييف يدعكف لحرية كا عة النطاؽ
ال تشػػمؿ إال أتبػػاعهـ ,فػػاذا طبػػؽ الم ػػمـ تعػػاليـ دينػػم ناػػد يي ػتهـ بالظبلمي ػة كالراعيػػة كالتخمػػؼ ,فػػي
الكقت الذم تدعي الميبرالية أنها ال تشام عمى الف اد األخبلقي ,لكف عمميػان ال ناػد فػي مبادئهػا إال

التناقض ,حيػث تمػارس الف ػاد ,عنػدما تفػتس األبػكاب إلقنػاع البشػر بعقائػد منحرفػة ,كأخػبلؽ فا ػدة,
كبا ـ الحرية تشف حربان شعكاء عمى عقيدة الم مـ ,تزعـ أنها ال نحارب الديف ,فمف شاء أف يتم ؾ
بم فميتم ؾ .

(ُ)

لقد اعؿ اإل بلـ الحرية حقان مف الحقػكؽ الطبيعيػة لئلن ػاف فػبل قيمػة لحيػاة اإلن ػاف بػدكف

الحرية ,حتػى اعمهػا أحػد شػركط التكميػؼ ,كألنػم يػؤمف بفطرتػم التػي فطػر اهلل عميهػا ,كيػؤمف بكرامتػم

كمؤهبلتم التي ا تحؽ بها رتبػة الخبلفػة فػي األرض لقػد كػرـ اإلن ػاف بالحريػة َٗ ىَقَل ْد َم َّر ٍَْْلب ثَِْلٜ
ع ْيَْبُٕ ٌْ َعيَلَ ٚمثِٞل ٍر ٍِ ََّلِْ َ يَ ْقَْلب
د َٗفَ َّ
ن َد ًَ َٗ َد ََ ْيَْبُٕ ٌْ فِ ٜا ْىجَ ِّر َٗا ْىجَ ْذ ِر َٗ َر َز ْقَْبُٕ ٌْ ٍَِِ اىوَِّّٞجَب ِ
(ِ) (ّ)
ع ً
.  ِٞ
رَ ْف ِ
حرية العقيدة والعتقاد في اإلسالم :
لقد أكلى القرآف الحرية عنايػة فائقػة ,إذ كفػؿ اإل ػبلـ لمشػخص حريػة االعتقػاد ,كعػدـ اإلكػ ار

ف ػػي ال ػػديف ,نكاف اعت ػ ػراؼ نكايم ػػاف الم ػػمـ باألديػ ػػاف ال ػػماكية ال ػػابقة ,كعبلقػ ػػات الم ػػمميف بػػػاليهكد
كالنصارل ,كشػكاهد التػاريخ اإل ػبلمي ال تحتػاج إلػى مزيػد مػف القػكؿ عػف الحريػة التامػة التػي يكفمهػا

,)ْ( ٜ
اىر ْ
اإل ػػبلـ فػػي العقيػػدة ,كفػػي االعتقػػادََ  ,ل نِ ْم ل َرآَ فِلل ٜاى لدِّ ِِ ٝقَ ل ْد رَجَ لُّ ََِّٞ
ش ل ُد ٍِللِْ اى ََ ل ِّ
ق ٍِِْ َرثِّ ُن ٌْ فَ ََِْ شَب َء فَ ْيْ ُٞؤ ٍِِْ َٗ ٍَِْ شَب َء فَ ْيْ َٞنفُ ْر ,)ٓ( فقرر اإل بلـ معاممػة األمػـ
ٗ قو ا ْى َذ ُّ

التػػي يضػػمها تحػػت حمايتػػم حقكق ػان تضػػمف لهػػـ الحريػػة فػػي ديػػانتهـ ,نكاقامػػة شػػعائرهـ ,حتػػى أنػػم أحػػؿ

لمم ػػمـ أف يتػػزكج الم ػرأة مػػف أهػػؿ الكتػػاب مػػم ا ػػتم اررها عمػػى دينهػػا كالتم ػػؾ بعقائػػدها ,كال ي ػػمس
بانتقاص حؽ مف حقكقها .
ُ  -بتصرؼ :العممانية تحارب اإل بلـ ,عيد الدكيهيس طُ ,ربيم األكؿ ُِْٓهػ -إبريؿ ََِٓـ.ِّ ,ِِ,
ِ  -كرة اإل راء :آية َٕ .
ّ  -بتصرؼ :الحرية في اإل بلـ. ُٖ, ُٕ, ُٔ,
ْ  -كرة البقرة  :آية ِٔٓ .
ٓ -كرة الكهؼ  :آية ِٗ .
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أيضػان أعطػػى اإل ػػبلـ أهػػؿ الذمػػة عهػػكدان كمكاثيػػؽ ,فػػبل ياػػكز لمم ػػمـ نقػػض العهػػكد كالمكاثيػػؽ

المبرمة مم أهؿ الذمة قاؿ ر كؿ اهلل ( ذمة المسممين واحدة يسع بيا أدناىم).

(ُ) (ِ)

حرية إبدا الرأي في اإلسالم:
إف حري ػػة الفك ػػر كحري ػػة الماادل ػػة ,كحري ػػة المناقش ػػة ,كحري ػػة إب ػػداء الػ ػرأم ,كحري ػػة االاته ػػاد ,ككاا ػػب
الش ػػكرل ,أم قب ػػكؿ اآلخ ػػر المختم ػػؼ ,كقب ػػكؿ التن ػػاقض ال ػػذم ال ما ػػاؿ لتا ػػاكز  ,ه ػػذ أم ػػكر أاازه ػػا
اإل بلـ ك مس بها ,كهي حرية مكفكلة في اال بلـ.

(ّ)

حرية الفكر في اإلسالم:
إف اإل بلـ يت م لمحرية الفكرية العاقمة فهك ال يقػؼ كراء عقائػد األصػمية ,كأصػكؿ تشػريعم
عم ػػى ل ػػكف كاح ػػد م ػػف التفكي ػػر ,فه ػػك بتم ػػؾ الحري ػػة دي ػػف ي ػػاير امي ػػم أنػ ػكاع الثقاف ػػات الص ػػحيحة,
كالحضػػارات النافعػػة التػػي يتفػػؽ عميهػػا العقػػؿ البشػػرم فػػي صػػبلح البشػرية كتقػػدمها مهمػػا ارتقػػى العقػػؿ

كنمت الحياة.

(ْ)

كهذا ال يعني إقرار اإل بلـ لمحرية أنم أطمقها مف كؿ قيد كضابط ألف الحريػة بهػذا الشػكؿ

أقػرب مػا تكػكف إلػى الفكضػػى التػي يثيرهػا الهػكل كالشػهكة إف الهػػكل يػدمر اإلن ػاف أكثػر ممػا يبنيػػم
كلذلؾ منم مف اتباعم .

الحرية في اإل بلـ منظمة كمقيدة ,بحيث ال تمس مصالس الفرد أك المامكعة فحرية الػرأم
مثبلن :حرية أصيمة في اإل بلـ كلكنها محدكدة ,كالحريػة فػي اإل ػبلـ متكازنػة فحيػث يمػنس اإل ػبلـ
الفرد الحرية ال يتركها فكضى بؿ يضم مبدأ التكازف بػيف متطمبػات الفػرد كمتطمبػات الماتمػم ,حتػى

ُ  -ركا البخػ ػػارم  :رقػ ػػـ ُّٕٗ  ,كتػ ػػاب الازيػ ػػة  ,بػ ػػاب مػ ػػف عاهػ ػػد ثػ ػػـ غػ ػػدرْ , َُِ/ك رقػ ػػـ ٕٓٓٔ ,كتػ ػػاب
الف ػرائض  :بػػاب إثػػـ مػػف تب ػ أر مػػف مكاليػػم ,كفػػي كتػػاب االعتصػػاـ بالكتػػاب كال ػػنةٖ , ُْٓ/رقػػـ ََّٕ  ,بػػاب
مايكر في التعمؽ كالتنازع في العمـ كالامك في الديف كالبدع ٗ . ٕٗ/صحيس م مـ :رقـ ُُّٕ ,كتاب الحػج ,
بػػاب دعػػاء المدينػػة كدعػػاء النبػػي فيهػػا بالبركػػة كبيػػاف تحريمهػػا كتح ػريـ كبيػػاف حػػدكد حرمهػػا ,صػػيدها كشػػارها
ِ , ٗٗٗ/كرقػػـ َُّٕ ,كتػػاب الطػػبلؽ  ,بػػاب تحػريـ تػػكلي العتيػػؽ غيػػر مكاليػػم ِ . ُُْٕ/ػػنف أبػػى داككد :

رقـ َِّْ ,كتاب المنا ؾ  ,باب في تحريـ المدينةِ . ُِٔ/نف الترمذم :رقـ ُِِٕ  ,كتاب أبكاب الػكالء
كالبراء ,باب ما ااء فيمف تػكلى غيػر مكاليػم أك ادعػى غيػر أبيػم ْ . ّْٖ/ركا أحمػد :رقػـ ُٓٔ  ,م ػند عمػى
بف أبي طالب ِ , ُٓ/رقـ ُّٕٗ  ,م ند المكثريف مف الصحابة في م ند أبي هريرة . ُٗ/ُٓ 
ِ  -الحرية في اإل بلـ :محمد الخضر ح يف ,اذّى طح م ,دار االعتصاـ.ْٔ ,ّٔ ,َْ ,
ّ  -بتصرؼ :الحرية في اإل بلـ.ُُٕ ,ٖٗ ,

ْ  -انظر :اإل بلـ عقيدة كشريعة ,محمكد شمتكت ,ط ُٖ ,دار الشركؽُُِْ,هػََُِ-ـ.ٗ ,
ٗٙ

ال يطاػػى أحػػدهما عمػػى اآلخػػر فػػالماتمم ال يمحػػك إرادة الفػػرد كيماػػى اعتبػػار كلكنػػم ياعػػؿ إرادتػػم

لمخير الاماعي.

ي تاؿ منظرك كدعاة الميبرالية ذلؾ بالقكؿ إف مف يناهض الميبرالية هك بالضركرة مم دعاة

اال تبداد ,ككبت الحرية ,كقهر الفرد ,كيتنا كف هؤالء أك يافمكف عف حقيقة أكيدة بػالنظر إلػى ػياؽ

تػػاريخ الفكػػر اإلن ػػاني ,كهػػي أف الحريػػة لي ػػت مقكلػػة يا ػػية مرتبطػػة بنمػػكذج فم ػػفي أك ماتمعػػي
معػػيف ,نكانمػػا هػػي أفػػؽ ينتمػػي إلػػى حقػػؿ المثػػؿ لػػيس بمػػدلكلها األفبلطػػكني ,بػػؿ بمػػدلكلها ككصػػفها أفقػػا
م تقبميا ,فمف الخطأ اختزاؿ المثؿ في الكاقم ,أك فكرم أك يا ي فػاف الدعايػة التػي يقػكـ بهػا الفكػر
الميبرالي التي ت اكم بيف الحرية كالميبرالية ,دعاية ااهمة ال تدرؾ قيمة المفاهيـ المثالية .

ُ  -انظر :نقد الميبرالية. ُٕٗ, ِٖ ,ِٕ,

٘ٙ

(ُ)

المبحث الثالث
التيارات الميبرالية في العالم اإلسالمي
المطمب األول :أبرز مفكري التيار الميبرالي:
بػػرزت فػػي العػػالـ العربػػي اليػػكـ نخبػػة فكريػػة ك يا ػػية ,يت ػػمى أصػػحابها با ػػـ " الميبراليػػكف
الاػػدد" ,كم ػػف األ ػػماء الميبرالي ػػة التػػي قف ػػزت إل ػػى ال ػػطس ,أحمػػد البا ػػدادم ,ش ػػاكر النابم ػػي ,ػػيار

الاميػػؿ ,كمػػاؿ غبػػل ,تركػػي الحمػػد ,كالعفيػػؼ األخضػػر كغيػػرهـ ,بػػدأ بػػركزهـ فػػي الماػػاؿ الثقػػافي
كاإلعبلمي ,لـ ينتاكا أم معرفة محترمة يفصحكف فيها عف فكرهـ ,بؿ اقتصر إنتااهـ عمى ت طير

مقػػاالت صػػحفية ػػطحية فػػي الماػػاؿ الثقػػافي ,مقػػاالت صػػيتها يثيػػر مقػػدا انر غيػػر قميػػؿ مػػف الضػػايج,

فهي مف حيث مضمكنها شديدة الخكاء ,مم ارأة تصؿ حد الصفاقة كالفاااة عندما ينػادكف بادخػاؿ
الميبرالية ,كفرضها كلك كانت عمى ظهر دبابة أمريكية .

(ُ)

م ػػف خ ػػبلؿ تتب ػػم مق ػػاالتهـ ,تب ػػيف أف أفك ػػارهـ تتن ػػكع :فم ػػنهـ م ػػف يكاف ػػؽ الفبل ػػفة كالحمكلي ػػة

كالباطنيػػة كالمبلحػػدة فػػي نفػػي حقيقػػة األلكهيػػة ,كالنبػػكة ,كالػػكحي ,كالايبيػػات ,كرفػػض تحكػػيـ الش ػريعة,
كمنهـ مف يتبنى العممانية فينادم بالفصؿ بيف الديف كالدكلة ,كيرل ضركرة العمؿ بالقانكف الكضػعي

المػػدني ,كضػػركرة األخػػذ بالربػػا لبلقتصػػاد المعاصػػر ,كعػػدـ لػػبس المػرأة لمحاػػاب كيركنػػم احتقػػا انر لهػػا,
كيػػرل بعض ػهـ عػػدـ اال ػػتدالؿ بال ػػنة كاإلامػػاع كاالكتفػػاء بػػالقرآف الك ػريـ ,كيطالػػب بتاديػػد أصػػكؿ

الفقم ,كغيرها مف العمكـ الشرعية ,كلهـ آراء تػرفض الػكالء كالبػراء ,كتكفيػر المشػركيف ,كتينكػر الاهػاد,
كتػػؤمف بالديمقراطيػػة الاربيػػة كالتعدديػػة كالحريػػات ,بمػػا فػػي ذلػػؾ التص ػريس بنشػػر اإللحػػاد كغيرهػػا مػػف

األفكار الشاذة .
كتختمػػؼ ارتباطػػات الميب ػرالييف :فمػػنهـ عمػػبلء لمصػػميبية العالميػػة يتمقػػكف الػػدعـ المػػادم مػػف
الاػرب الكػػافر ,كيتعػػاكنكف معػػم ,كيشػػاطركنم األفكػػار كأ ػػمكب العمػػؿ كيػػدافعكف عػػف يا ػػتم ,كمػػنهـ
م تمب حضاريان  ,منهزـ فكريان ,غير قادر عمى الػرفض مػم ظهػكر عبلمػات العػدكاف كدالئمػم ,كلكنػم

ال يتقاضػػى شػػيئان مادي ػان ,كمػػنهـ مػػف يقػػؼ ضػػد المشػػركع األمريكػػي كيناهضػػم ,كلكػػنهـ يحممػػكف حقػػدان

دفينا عمى تراثنا كقيمنا ,كنادهـ بمنا بة كبدكف منا بة يطعنكف في الهكية اإل بلمية مدعيف التقدـ,
كلػػك ا ػػتطاعكا محػػك اإل ػػبلـ مػػف تاريخنػػا لفعمػكا ,فهػػـ ينكػػركف أف يكػػكف أم أثػػر لئل ػػبلـ فػػي ثقافتنػػا

.

(ِ)

ُ -بتصرؼ :نقد الميبرالية.ُٔٔ ,ُٔٓ,
ِ  -بتصرؼ :الازك الفكرم محمد ابلؿ كشؾ ,طِ ,الدار القكمية لمطباعة كالنشر. ّٓ ,
ٙٙ

كبعد د ار ة متكاضعة ألبرز الشخصيات الميبرالية المح ػكبة عمػى مػا ي ػمى " تيػار الميبػرالييف

الادد " نتناكؿ بعض أهـ هذ الشخصيات د ار ة مكضكعية:

أولً -تركي الحمد:
هك تركي الحمد البريدم الكهيبي التميمي كالمكلكد في 10مارس 1952ـ فػي مػزار الكػرؾ
بػاألردف ,كلػػد أل ػرة ػعكدية قصػػيمية تنتمػػي إلػى العقػيبلت ,كاتػػب كركائػػي ػعكدم كأحػػد رمػػكز مػػا

يصطمس عمى ت ميتم بالتيار الميبرالي ص المممكة العربية ال عكدية .
نـشـأتـو:

انتقمػػت أ ػرتم ك ػػكنت بالمنطقػػة الشػرقية كعمػػى كاػػم التحديػػد بالػػدماـ ,كػػاف أبػػك يعمػػؿ فػػي
شػػركة الزيػػت العربيػػة األمريكيػػة أرامكػػك ,عػػاش تركػػي الحمػػد مرحمػػة شػػبابم كمراهقتػػم فػػي ال ػػتينات

كال ػبعينات الميبلديػػة بالػػدماـ كهػػي المرحمػػة التػػي شػهد فيهػػا العػػالـ العربػػي تحػكالت فكريػػة ك يا ػػية

متضاربة حيث ظهرت أحزاب قكمية متناقضة مف القكمية كالناصرية كالبعثية ,كاألحزاب االشتراكية
كالشيكعية كغيرها مف األحزاب ,كاف لمحمػد اهتمامػات كقػراءات فػي هػذ األفكػار أدت بػم فػي النهايػة

إلى االنضماـ لحزب البعث العربي االشتراكي كهك في الثانكية العامة.

 ألقي القبض عميم كهك في ال نة األكلى الاامعية فػي اامعػة الممػؾ ػعكد ( الريػاض ػابقان)كذلؾ بعد كشؼ التنظيـ ,كبقي في ال اف ما يقرب مػف ػنتيف ,كبعػد اإلفػراج عنػم ػافر إلػى

أمريكا لمد ار ة .
 مكػػث فػػي ال ػػعكدية مػػا يقػػارب العشػػر ػػنكات ثػػـ عػػاد إلػػى اامعػػة الممػػؾ ػػعكد أ ػػتاذان فػػيالعمكـ ال يا ية.

 حصؿ عمى الماا تير مف اامعة كمكرادك الحككمية عاـ 1979ـ. حصؿ عمى دراة الدكتك ار في النظرية ال يا ية مف اامعة انكب كاليفكرنيا عاـ 1985ـ. عم ػػؿ أ ػػتاذا لمعم ػػكـ ال يا ػػية ف ػػي كمي ػػة العم ػػكـ اإلداري ػػة باامع ػػة المم ػػؾ ػػعكد ب ػػيف ع ػػاميُٖٓٗـ– ُٓٗٗـ كقد تفرغ حاليان لمكتابة بعد طمبم لمتقاعد المبكر.

(ُ)

ُ -انظر :مقاؿ ,تركي الحمد كأطياؼ األزقة المهاكرة ,أبك عبد العزيز الظفيرم ,هي هْلع .www.saaid.net:ك
مك كعة ككيبيديا :اذّى تلن صفحم .
ٙٚ

مسيرتو مع الكتابة:
كانػت بداياتػػم كاتبػان فػي اريػػدة الريػػاض ,ثػـ انتقػػؿ إلػػى كاتػب فػػي اريػػدة الشػرؽ األك ػػط منػػذ

عػػاـ َُٗٗـ ,تعتبػػر ثبلثيػػة تركػػي الحمػػد المك ػػكمة " أطيػػاؼ األزقػػة المهاػػكرة " كالتػػي تتكػػكف مػػف
ثبلث ركايات صدرت أكلها عاـ ُٓٗٗـ كهي مف أشهر ما كتبم الحمد ,كقػد أثػارت هػذ الثبلثيػة

كثي انر مػف الاػدؿ نتياػة لتعرضػها إلػى مكضػكعات ح ا ػة فػي الماتمػم ال ػعكدم ,كالػديف كالاػنس
كال يا ػة ,كقػد بمػ مػف الاػدؿ المثػار حػكؿ هػذا المؤلػؼ أف أصػدر عػدد مػف مفتػي ال ػعكدية ثػبلث

فتاكل بتكفير الكاتب نكاهدار دمم .
بعض أعمال تركي الحمد:
ُ -د ار ات أيديكلكاية في الحالة العربية ُِٗٗـ .
ِ -الثقافة العربية أماـ تحديات التايير ُّٗٗـ .
ّ -عف اإلن اف أتحدث ُٓٗٗـ.
ْ -أطياؼ األزقة المهاكرة (ثبلثية ركائية) العدامة ُٗٗٓ -ـ ,الشمي ي الكراديب .
ٓ -مف هنا يبدأ التايير ََِْـ .
ٔ -ريس الانة (ركاية) ََِٓـ .
ٕ -ال يا ة بيف الحبلؿ كالحراـ .

(ُ)

بعض آ ار و العتقادية من خالل كتاباتو:
عز َّ
الستي از والسخرية باهلل َّ
وجل:
ٔ -
كمػف ذلػؾ قكلػم " :أكػؿ هػذا اػزء مػف قػدر إلهػي أـ هػك عبػث شػيطاني أـ هػي حكمػة ال

ػدر و
عابث أك عبػػث قػ و
نػػدريها مختبئػػة فػػي عبػػاءة قػ و
ػادر؟ ال أحػػد يػػدرم فػػاهلل كالشػػيطاف كاحػػد هنػػا
ككبلهما كاهاف لعممة كاحدة "

.

كيقكؿ " :م كيف أنت يا اهلل ,دائما نحمم ىؾ ما نقكـ بم مف أخطػاء" كيتػابم " :االنتحػار نص هػر
ت الفرصػة عمػى اهلل أف يختػار لػؾ مصػيرؾ  .فأنػت تػدخؿ النػار بارادتػؾ
عمى اهلل .ففي االنتحار تيفك ي

حيف تنتحر كتعمـ أف مصيرؾ هك النار .ليس اهلل هك ىمف أدخمؾ النار بؿ أنت مف فعؿ "

ُ  -انظر :مك كعة ككيبديا ,بدكف رقـ صفحة.
ِ  -الكراديب :تركي الحمد ,دار ال اقي.ُّٕ ,ُّٔ, ٕٗ ,ٕٖ , ِٔ,
ٙٛ

)ِ( .

ٕ -السخرية بالنبي  وقبيمة قريش:
يقكؿ تركي الحمػد م ػتهزئان بػالنبي



كقبيمػة قػريش بأبشػم األلفػاظ " :كنخػر عػارؼ بضػيؽ

كهك يقكؿ :طز في قريش يا صاحبي  ..كلماذا ياعؿ نزار قريشػا مػثبل أعمػى ؟..أألنهػا قبيمػة النبػي؟
 ..كالنعـ بأبي القا ـ كلكف قريشا ال… لقػد اعمػكا تاريخنػا تاريخػا لقػريش ..ألػـ يكػف هنػا غيػر قػريش

فػػي ال ػػاحة؟ كابت ػػـ هشػػاـ كهػػك يقػػكؿ :ال تػػنس أف التػػاريخ يكتبػػم المنتصػػركف  ...ثػػـ كأراػػك عػػدـ
اإلحػراج .ألػػيس الشػػيعة هػػـ مػػف رفػػم شػػأف قػريش؟ كانػػتفض عػػارؼ كهػػك يقػػكؿ :كػػبل  ...كػػبل ...كػػاف

الشػػيعة مػػم الحػػؽ .كػػانكا مػػم عمػػي بػػف أبػػي طالػػب ,فػػي مكااهػػة عمػػر كأب ػى بكػػر كعبيػػدة أصػػحاب
المؤامرة لنزع الحؽ مف أهمم  .عميؾ بمناقشات ال قيفة كأنت تعمـ أيف الحؽ " .

(ُ)

ٖ -الستي از والسخرية بالفقيا والمحدثين واإلسناد:
يقػػكؿ تركػػي الحمػػد فػػي كتابػػة الكراديػػب م ػػتهزئان بالفقهػػاء " :يقػػاؿ إف فقيه ػان ركػػب مركب ػان فػػي

البحر ,ككاف معم نصراني كلم غػبلـ يهػكدم  .فممػا انتصػفكا بػالبحر دعػا النصػراني بػزؽ مػف الخمػر
كأخذ يشػرب.فعػرض بعضػان مػف الخمػر عمػى الفقيػم ,فػأبى ػائبلن إيػا  :كمػاأدراؾ أنهػا خمػر؟ ,"..فقػاؿ

النصػراني" :بياعهػػا لػػي غبلمػػي اليهػػكدم هػػذ ا ,حالفػان أنهػػا خمػػر معتقػػة" ,فأخػػذ الفقيػػم الكػػأس كشػربها
دفعة كاحدة كهك يقكؿ :نحف اماعة المحدثيف نكذب خب انر عف فياف بف عيينػم عػف ػفياف الثػكرم
كتريدنا أف نصدؽ خب انر عف نصراني عف يهكدم !؟..كاهلل ما شريتها إال لضعؼ اإل ناد ".

(ِ)

ٗ -موقفو من الثوابت اإلسالمية:
يقكؿ تركي الحمد متنك انر كم تهينان بالثكابت الدينية " :مف الذم ٌثبت الثكابػت أك اعمهػا مػف
الثكابػػت كهػػي فػػي حقيقتهػػا غيػػر ذلػػؾ؟ ل ػػت مػػف المػػؤمنيف بالثكابػػت فػػي هػػذ الػػدنيا فالحيػػاة كػػالنهر
الاػػارم كنحػػف ال ن ػػتطيم أف ن ػػتحـ فػػي النهػػر ذات ػم م ػرتيف نكاف اعتقػػدنا أننػػا قػػد فعمنػػا ذلػػؾ ألف
المػػاء لػػيس ه ػػك ذات المػػاء رغػػـ أف النه ػػر كاحػػد .قػػد ي ػػأتي مػػف يقػػكؿ إف إنك ػػار الثكابػػت كبخاص ػػة
الثكابت الدينيػة أك مػا اصػطمس عمػى أنهػا ثكابػت دينيػة هػك نػكع مػف الهرطقػة كالتاػديؼ إف لػـ يكػف

الكفر ذاتم كهنا أقكؿ إف لكؿ شيء

كاألشياء ".

(ّ)

كاء أكاف فك انر أـ غيػر مصػد انر كمراعػان يحػدد م ػار األفكػار

ُ  -الكراديب. ُِٓ :
ِ  -المرام ال ابؽ. ُِِ :

ّ  -انظػ ػػر :مقػ ػػاؿ ,تركػ ػػي الحمػ ػػد ,ال تعػ ػػارض بػ ػػيف اإل ػ ػػبلـ كالميبراليػ ػػة ,عبيػ ػػر ػ ػػعدم ,تػ ػػاريخ النشػ ػػر ,األربعػ ػػاء,
ٓينايرَُُِـ ,مف مكقم.www.humanf.org :
ٜٙ

٘ -الستي از باإليمان بالقضا والقدر ,والقول بمذىب الجبرية:
نهرب مف قضاء اإللم لنقم في قضاء المخمكؽ ,ككمها أقضية في أقضية,
كمف ذلؾ قكلم" :
ي
(ُ)
عبث أكثر مف ذلؾ " .
هؿ هناؾ ه
بممَ ِك الموت عز ار يل "عميو السالم"
 -ٙالستي از َ
قػػاؿ فػػي إحػػدل كتاباتػػم " :يػػا لهػػذا المػػكت الابػػاف الاػػادر… إنػػم يأخػػذ أامػػؿ مػػا فػػي الحيػػاة

كي يحؿ ضيفان ثقيبلن حيف ال نريد … ليت مك ى لىـ يفقػأ عػيف عزرائيػؿ
كيضحؾ ,كيهارنا حيف نريد ى
حػيف أتػػى لقػبض ركحػػم كلكنػػم قصػـ ظهػػر أك دؽ عنقػم ..كلكػػف حتػػى لػك مػػات عزرائيػؿ هػػؿ يمػػكت
المكت " .

(ِ)

ثانياً -:شاكر النابمسي:
زمنػػا لػػيس
كاتػػب كباحػػث كناقػػد أردنػػي ,مػػف مكاليػػد َُْٗـ ,درس اآلداب فػػي مصػػر ,مكػػث ن
بالقص ػػير ف ػػي المممك ػػة العربي ػػة ال ػػعكدية ,ي ػػدعـ الح ػػداثييف ال ػػعكدييف الناش ػػئيف ,مخػ ػتص بقض ػػايا
اإلصبلح في الكطف العربي ,كالقضايا اإل بلمية ,كيصنؼ بيف مف يكصفكف "بالميبرالييف الادد" فػي

المنطقة العربية .

انتقؿ إلى أمريكا في ال نكات األخيرة ليخرج لنا تحت م مى " الميبرالييف الادد " ,تكاهاتػم
القديمػػة مارك ػػية ,كحػػاؿ معظػػـ الحػػداثييف ,إال أنػػم ػػرعاف مػػا أدار كاه ػم تاػػا الاػػرب بعػػد ػػقكط
االتحاد ال كفيتي ,كحاؿ بعض المارك ييف ,الذيف يدكركف مم المكاات العالمية ,غير آبهيف بػدينهـ
كأمػتهـ ,يعػػرؼ بمقاالتػػم التػي تتنػػاكؿ فػػي ماممهػا اإلصػػبلح ,إضػػافة لممنظمػات كاألفكػػار "الراديكاليػػة"

ك"المتطرفة" في الكطف العربي ,يكتب اآلف فػي عػدد مػف الصػحؼ المطبكعػة ,كاإللكتركنيػة ,كػايبلؼ
كاريدة الكطف ال عكدية ,كالعربية نت  ,كالمكقم العربي لصكت ألمانيا.

بعض أعمال شاكر النابمسي:
لديػػم مػػا يزيػػد عػػف َٓ كتابػان ,باإلضػػافة إلػػى عػػدد كبيػػر مػػف المقػػاالت التػػي تناكلػػت الثقافػػة

الحداثة العممانية اإلرهاب الديمقراطية الحرية اإل بلـ كالحككمات العربية ,فمما كتب:
ُ -قامات النخيؿ :د ار ة في شعر عدم يك ؼ ُِٗٗـ.
ِ -بف الدف كالعقؿ العربي :كيؼ فكر العرب بعد أحداث ُُ بتمبرََِٕـ.

ُ  -الكراديب .ْٕ :
ِ  -المرام ال ابؽ.ِِْ :
ٓٚ

ّ -محامي الشيطاف :د ار ة في فكر العفيؼ األخضر ََِٓـ.
ْ -الميبراليكف الادد :ادؿ فكرمََِٓ ـ.
ٓ -الزلزاؿ :أكراؽ في أحكاؿ العراؽ ََِٓـ.
ٔ -الماؿ كالهبلؿ (الدكافم كالمكانم االقتصادية لظهكر اإل بلـ)ََِِـ.

(ُ)

بعض آ ار و العتقادية من خالل كتاباتو:
ُ -التقميؿ مف شأف اإل بلـ كالطعف كالتشكيؾ فػي القػرآف الكػريـ كالػدفاع عػف أ ػبلفم الاػاهمييف
الذيف ظممهـ اإل بلـ كطمػس حضػارتهـ  -كمػا يػدعي – فيقػكؿ شػاكر النابم ػي " :فقػد كػاف
لمعرب ؽ س أدب منثكر ,ككاف هػذا األدب مظهػ انر مػف مظػاهر الثقافػة العربيػة ؽ .س .ككػاف
يمكف أف نتعرؼ عمى هذا األدب المنثكر بشػكؿ أكبػر بكثيػر لػك بقػي العػرب كثنيػيف كنكتشػؼ

حقائؽ كثيرة عف حياة العرب الفكرية كاالقتصادية كاإلاتماعية كالدينيػة ؽ .س .نحػف ناهمهػا

اآلف كال ك ػػيمة لن ػػا لمعرفته ػػا إال م ػػف خ ػػبلؿ الحفري ػػات .كلك ػػف ظه ػػكر اإل ػػبلـ ح ػػاؿ دكف أف
يصمنا مف هذا النثػر الكػـ الكثيػر ,ربمػا ألنػم كػاف يعػارض اال ػبلـ كيقػكؿ بمػا ال يرضػى عنػم

اال بلـ ,كلذلؾ تـ حابم كطم م كمحك " .

(ِ)

ِ -مػ ػػف أقكالػ ػػة عػ ػػف الكثنيػ ػػة " إف الكثنيػ ػػة كعقيػ ػػدة دينيػ ػػة لػ ػػـ تكػ ػػف بتمػ ػػؾ القػ ػػكة التػ ػػي صػ ػػكرها لنػ ػػا
القرآف " .

(ّ)

ّ -اتهػػاـ اإل ػػبلـ بأنػػم طمػػس الشػػعر العربػػي قبػػؿ اإل ػػبلـ أك محػػا معظمػػة ,فهػػك يػػزعـ أف الق ػرآف
طمس نثر الااهمية ,خكفان مف أف يككف لهذا النثر مف حر البياف ما كاف ينافس حر بياف

الق ػرآف  .فيقػػكؿ النابم ػػي ":مصػػادر الشػػعر كانػػت فػػي أغمبهػػا مصػػادر ا ػػبلمية ,ال بػػد كأنهػػا
فػػرزت هػػذا الشػػعر كأ ػػقطت منػػم كطم ػػت منػػم الكثيػػر الػػذم ال ترضػػى عنػػم كال يكافػػؽ هكاهػػا

كهكيتها العقائدية كمبادئها الدينية فما ااءنا مف المصادر اإل بلمية".

(ْ)

ْ -لقػػد ذه ػب شػػاكر النابم ػػي فػػي تخيبلتػػم أبعػػد الحػػدكد عنػػدما يقػػكؿ عػػف الشػػعر فػػي الااهميػػة" :
هذا الشعر القكم لـ يظهر لنا كلـ يصمنا كتـ عمى ما يبدك طم م كمنعم مف التداكؿ مف قبؿ
ُ  -انظر :مك كعة ككيبيديا بدكف رقـ صفحة ك مقػاؿ ,شػاكر النابم ػي كحقػائؽ عنػم ,ػميماف بػف صػالس الخ ارشػي,
مف مكقم. www.saaid.net :
ِ  -لكلـ يظهر اإل بلـ ما حاؿ العرب اآلف  :شاكر النابم ي ,طُ ,دار اآلفاؽ الاديدة ,بيركت– لبنافََِّ ,ـ,
ُُٖ .

ّ  -المرام ال ابؽ.ّٗ:
ْ  -المرام ال ابؽ. ٗٔ :
ٔٚ

ال مطة اإل بلمية الاديدة حتػى يكػكف القػرآف هػك البيػاف ال ػاحر الكحيػد فػي أيػدم العػرب فػي

ذلؾ العهد" .

ٓ -اتهػػاـ اإل ػػبلـ بأنػػم نشػػر بحػػد ال ػػيؼ كأف الم ػػمميف ارتكبػكا ماػػازر كثيػػرة إذ يقػػكؿ النابم ػػي:
" مف المعركؼ أف اإل بلـ كضركرة نشػر بػالقكة الم ػمحة دفػم الم ػمميف إلػى ارتكػاب ماػازر
يا ية عنيفة ".

(ُ)

ٔ  -الطعػػف فػػي حاػػاب الم ػرأة الم ػػممة فق ػاؿ :ال عبلقػػة لئل ػػبلـ بالحاػػاب كالنقػػاب ,عػػكدة الم ػرأة

المنقبػة
العربية إلى الحااب كالنقاب عكدة إلى تقاليد القرف التا م عشر كما قبؿ ذلؾ ,كالمرأة ي
فػػي ش ػكارع أكركبػػا لػػـ تاػػد ك ػػيمة فػػي الػػذيف أهممكهػػا  -نتياػػة ربمػػا لقبحهػػا أك اهمهػػا أك

تخمفهػا أك كثػرة أطفالهػا أك فقرهػا -أناػم مػف النقػاب تيمفػت بػم نظػر اآلخػريف فمنظػر المػرأة
المنقبػػة فػػي شػكارع أكركبػػا منظػػر شػػاذ كيخػػالؼ العقػػد االاتمػػاعي األكركبػػي كمنظػػر المػرأة
ي
العارية.
كالحاػاب كالنقػػاب همػا إعبلنػاف غيػر مباشػريف مػف المػرأة العربيػة إلػى رفضػها لمحقػكؽ التػػي
تطالػب بهػا كيطالػب بهػا لهػا مامكعػة مػف الميبػرالييف لكػي تت ػاكل مػم الراػؿ فػي الحقػكؽ

كالكاابات كالم ؤكليات نكاذا كاف اإل بلـ قد فػرض الحاػاب قبػؿ( ) 1قرنػان عمػى المػرأة كمػا
كاف صكابان قبػؿ ( ) 1قرنػان لػـ يعػد كػذلؾ .نكاال دعكنػا نعتػرؼ بأننػا نعػيش فػي ماتمػم مػا قبػؿ

( ) 1قرنان .

(ِ)

ٕ -االدعاء باف الدكافم الرئي ية لمفتكحات اإل بلمية كانت نهب األمكاؿ ,يقكؿ النابم ػي " :لػك لػـ
يؾ الدافم لهذ الفتكحات ال ريعة كالمتبلحقة ,الماؿ لما حمؿ العرب ال يكؼ كقاتمكا" .

(ّ)

ثالثاً :العفيف األخضر:
مفكر تكن ي كلد عاـ ُّْٗـ ,في عائمة فبلحيف فق ارء في شماؿ شرؽ تكنس ,تمقى تعميمم

باامعػ ػ ػة الزيتكن ػ ػػة ف ػ ػػي الخم ػ ػػينات ث ػ ػػـ بمدر ػ ػػة الحق ػ ػػكؽ ليعم ػ ػػؿ بع ػ ػػد ذل ػ ػػؾ محاميػ ػ ػان فيم ػ ػػا ب ػ ػػيف
ُُُٕٓٗٗٔ-ـ ,شخصػػية مثيػػرة لماػػدؿ ,انقمػػب مػػف أقصػػى الي ػػار إلػػى الميبراليػػة ,غػػادر الػػببلد بعػػد

ذلؾ نحك باريس ثـ نحك المشرؽ العربي ليقيـ فػي بيػركت كاخػتمط هنػاؾ بالعديػد مػف الكاػك المثقفػة
ُ  -المرام ال ابؽ.ُِِ ,َُِ ,ُُٗ:
ِ  -انظ ػػر :مق ػػاؿ ,المػ ػرأة المنقب ػػة كػ ػػالمرأة العاري ػػة ,ش ػػاكر النابم ػ ػػي ,االثن ػػيف َُ مػ ػػايك ََُِ ـ ,م ػػف مكق ػػم
. www.elaph.com

:

ّ  -الماؿ كالهبلؿ المكانم كالدكافم االقتصادية لظهكر اال بلـ :شاكر النابم ي ,طُ ,دار ال ػاقيََِِ,ـ ,ُِٔ ,
ُّٔ .
ٕٚ

كالم ي ة العربية كالفم طينية خاصة ,ثـ عاد إلى فرن ا حيث يعيش منذ ػنة ُٕٗٗـ كحتػى اآلف,

كاف أكؿ دعاة " تافيؼ منابم" الفكر األصكلي اإلرهابي بعد أحداث ُُ بتمبر -أيمكؿ ََُِـ.

عمى رأس قائمة المفكريف الميبرالييف الداعيف إلى نزع بلح "المنظمات اإلرهابية االنتحارية"

فػي العػػالـ العربػػي( المنظمػػات الاهاديػة ) كالعػػكدة إلػػى مكائػػد المفاكضػات بػػيف الاػرب كالعػػرب كبػػيف
الحكاـ كالشعب كبيف العرب كأعدائهـ.

كتتمحػ ػػكر كتبػ ػػم ككتاباتػ ػػم حػ ػػكؿ" نقػ ػػد الفكػ ػػر األصػ ػػكلي اإلرهػ ػػابي" كال ػ ػػيما بعػ ػػد هامػ ػػات

همػ ػػيف :الحداث ػػة كالعممانيػػػة ,كه ػػك م ػػف القػػػائميف بػ ػػأف
ُُ ػػبتمبر/أيمػػػكؿ ََُِـ ,يحمػ ػػؿ العفي ػػؼ ٌ

ػطرة إلػى التاييػر بػالفرض
الماتمعات التي تعاػز عػف التاييػر مػف الػداخؿ يمكػف أف تاػد نف ػها مض ٌ
مف الخارج.
ال يخش ػػى "العفي ػػؼ األخض ػػر" م ػػف إط ػػبلؽ ص ػػفة "الخ ػػاراي" عمي ػػم فه ػػك ك ػػاف دائمػ ػان م ػػف

"خػكارج" المثقٌفػيف العػػرب ككػاف دائمػان يضػم أقدامػػم فػي "صػحف" الثقافػػة العربيػة ال ػػائدة التػي تتاػ ٌذل
مف "معمٌبات" األفكار الاربية.
 يحاضػر أحيانػان فػي القػاهرة كفػي تػكنس ,كيشػػارؾ فػي نقاشػات تمفزيكنيػة فػي محطػات فضػػائيةعربية.

 انضـ في الخم ينات إلى الحزب الحر الد تكرم الاديد. قػاـ بتعريػب بيػاف الحػزب الشػيكعي كهػك مػا اعمػم يحظػى بمكانػة خاصػة فػي أك ػاط الي ػػارالطبلبػػي التكن ػػي فػػي ال ػػبعينات كالثمانينػػات ,غيػػر أنػػم تحػػكؿ إلػػى أحػػد دعػػاة الميبراليػػة منػػذ
قكط الكتمة الشرقية في مطمم الت عينات.

(ُ)

بعض أعمال العفيف األخضر:
ُ-التنظيـ الحديث .

ِ -المكقؼ مف الديف .

(ِ)

ُ  -انظ ػ ػ ػػر:مك ػ ػ ػػكعة ككيبي ػ ػ ػػديا الحػ ػ ػ ػرة ب ػ ػ ػػدكف رق ػ ػ ػػـ ص ػ ػ ػػفحة ك العفي ػ ػ ػػؼ األخض ػ ػ ػػر ػ ػ ػػيرة ذاتي ػ ػ ػػة :م ػ ػ ػػف مكق ػ ػ ػػم:
 www.metransparent.comك مقػػاؿ  :لمػػاذا لػػـ يش ػربكا دـ العفيػػؼ األخضػػر حتػػى اآلف ,شػػاكر النابم ػػي,
ُٕ ََِٓ/ٓ/ـ ,العدد ,ََُِ :مف مكقم www.ahewar. :

ِ  -انظر :العفيؼ األخضر يرة ذاتية ,مف مكقم.www.metransparent.com :
ٖٚ

بعض آ ار و العتقادية من خالل كتاباتو:
ُ -الدعكة إلى إلااء الشريعة اإل بلمية مف حياة الناس ,بزعـ أف ال بب األكؿ النحطاط الم مميف

ػارة كأف الحػدكد البدنيػة مازلنػا
هك ٌ
تشبثهـ بهذ الشريعة الدمكية التي تعامػؿ اإلن ػاف كحشػرة ض ٌ
(ُ )
نطبقها ب ادية .

ِ -إنكػػار أحكػػاـ الحاػػاب ,بػػزعـ أف اآليػػة القرآنيػػة التػػي كردت عػػف حاػػاب الن ػػاء تتعمػػؽ بزكاػػات

النبي

كحدهف ,كتعني كضم اتر بينهف كبيف المؤمنيف ,الحااب  -بالمفهكـ الدارج اآلف -

شعار يا ي ,كليس فرضان دينيان كرد عمي بيؿ الازـ كالقطم كاليقيف كالدكاـ ال في القرآف كال

في ال نة بؿ فرضتم اماعات اإل بلـ ال يا ي .

(ِ)

ّ -يػػزعـ أف الاهػػاد يشػػكؿ خط ػ انر اػػديان عمػػى ا ػػتقرار العػػالـ كحضػػارتم كاإلرهػػاب كالاهػػاد – كهمػػا

ا ماف لم مي كاحد – يشكبلف اليكـ التهديد نف م الذم شكمتم الفاشية االيطالية في الثبلثينات,
كالذم قػاد البشػرية إلػى الحػرب العالميػة ,ككػي يتصػالس الم ػممكف مػم العػالـ عمػيهـ تػرؾ الاهػاد

إلى ال يا ة ,كترؾ الشريعة إلى القانكف الكضعي ترؾ الخبلفة إلى دكلة

القانكف .

(ّ)

رابعاً -محمد أركون:
محم ػػد أرك ػػكف يمفىك ػػر ا ازئ ػػرم كل ػػد ف ػػي قري ػػة ف ػػي تػ ػاكريرت ميم ػػكف بمنطق ػػة القبائ ػػؿ الكب ػػرل
بالازائر نة ُِٖٗـ.
نـشـأتـو:
ض ػػى فتػ ػرة التعم ػػيـ الث ػػانكم ب ػػكهراف ,ث ػػـ الع ػػالي ب ػػالازائر العاص ػػمة ث ػػـ أىتىػػـ تعميم ػػم الع ػػالي
قى ى
ػي عمػػؿ
ببػػاريس ,حيػػث ىح ى
صػػؿ ػػنة ُٓٓٗـ عمػػى شػػهادة التبريػػز فػػي الماػػة العربيػػة كاألدب العربػ ٌ

يم ىدر ن ػا بثانكيػات ت ار ػبكرغ ,كمػػا كػاف يعطػػي درك ػان ب يكم ىيػة اآلداب بالمدينػػة ذاتهػا مػػا بػػيف ُٔٓٗ -
ُٗٓٗـ ,ثـ عمؿ أ تا نذا م ً
اعدان في اامعة ال كربكف ما بيف َُُٔٗٗٔٗ -ـ ,حيث كاف يي ىحضر
ي

في الكقت نف م دكتك ار الدكلة حكؿ مكضكع األن ية العربية في القرف الرابم الهارم كتىىركزت عمى
ً
ً
م لممؤرخ كالفيم كؼ م ككيم ,كقد حصؿ أرككف عمى دكتك ار الدكلة هذ في اآلداب مف
النتىاج الف ٍك ًر ٌ
ػر ً
الاامعػػة المػػذككرة نف ػػها ػػنة ُٗٔٗـ أصػػبس بعػػدها أ ػتا نذا م ً
ً
باام ىعػػة لًييػػكف الثانيػػة مػػا بػػيف
حاضػ نا
ى
ي
ُ  -نداء إللااء الشريعة :العفيؼ األخضر,األربعاء ُٗكانكف الثاني ( يناير) َُُِـ ,مف مكقم:www.ahewar
ِ  -انظر :مقاؿ ,ردان عمى الشيخ عبد القادر محمد العمارم إف الحؽ كالراكع إليم خير مف الباطؿ كالتمػادم عميػم,
العفيؼ األخضرََِّ/ٕ/ِِ ,ـ ,العدد ,ْْٓ:مف مكقم www.ahewar. :

ّ  -انظر :كيؼ نصالس اإل بلـ مم العالـ ,العفيؼ األخضرِّ,مارس ََِٔـ ,شفاؼ الشرؽ األك ط ,مف مكقم:
.www.metransparen
ٗٚ

ُُِٕٗٔٗٗ -ـ كأ تا نذا لماة العربية كالحضارة اإل بلمية باامعة باريس الثامنة ما بيف ُِٕٗ-
ُٕٕٗـ كأ ػػتا نذا بالاامعػػة ال ىكاثيكليكيػػة بمكفػػاف النػػكؼ مػػا بػػيف ُُٖٕٕٗٗٗ -ـ ,ألقػػى ًعػػدة دركس

كمحاض ػػرات بعدي ػػد م ػػف الم ػػدف كالاامع ػػات الاربي ػػة كالعربي ػػة ,كالرب ػػاط كفى ػػاس كالا ازئ ػػر كت ػػكنس
ً
كد ىمشػػؽ كبيػػركت كطه ػراف كب ػرليف كأم ػػترداـ كهارفػػاد كبران ػػتكف كككلكمبيػػا كلػػكس أنامػػز
كدفنػ ػػر شػ ػػاؿ يكر ػ ػػي تػ ػػاريخ ً
ػدير لمعهػ ػػد
الف ٍكػ ػػر اإل ػ ػػبلمي باامعػ ػػة ال ػ ػػكربكف الاديػ ػػدة بفرن ػ ػػا ,كمػ ػ ان
ٍ
الد ار ػػات العربيػػة كاإل ػػبلمية بهػػا ,شػػاؿ عضػك المانػػة الكطنيػػة لعمػػكـ الحيػػاة كالصػػحة بفرن ػػا كعػػدة

لاػػاف أخػػرل ,ياػػؿ مؤلفاتػػم بالماػػة الفرن ػػية كاالناميزيػػة كقػػد تيػراـ الػػبعض منهػػا مػػؤخ انر إلػػى العربيػػة
و
أف انتشػػارها ظػ ػ ٌؿ
أف ترامػػات صػػدرت لمؤلٌفاتػػم فػػي الماػػة العربيػػة إالٌ ٌ
كأغمػػب لاػػات العػػالـ ,كرغػػـ ٌ
و
محػػدكدان كمقتصػ انر عمػػى نخػ و
أف المنػػاهج التػػي ا ػػتخدمها أركػػكف فػػي قػراءة الفكػػر
ػب ٌ
معينػػة ,يشػػار إلػػى ٌ
اإل بلمي هي مناهج اديدة عمى الفكر العربي ,تتٌ ـ بصعكبة في إدراؾ كنهها كمضمكف معانيها.
قامت بعض المابلت العربية بنشر نصكص محاضراتم ,اتٌهـ بالكفر كالزندقة كالمركؽ عػف
الػديف كتشػػكيم ػمعة الػػديف اإل ػبلمي ,كغيرهػػا مػف الػػتهـ ,فػارؽ الحيػػاة فػي ليمػة الثبلثػاء – األربعػػاء
ُْ ػػبتمبر ََُِـ ع ػػف عم ػػر ن ػػاهز ِٖ عامػ ػان بع ػػد معان ػػاة م ػػم الم ػػرض العض ػػاؿ ف ػػي العاص ػػمة

الفرن ية باريس.

(ُ)

بعض أعمال محمد أركون:
ُ -مبلمس الفكر اإل بلمي الكبل يكي.
ِ -مف أاؿ نقد لمعقؿ اإل بلمي.
ّ -الفكر اإل بلمي قراءة عممية.
ْ -مف االاتهاد إلى نقد العقؿ اإل بلمي.
ٓ -نزعة األن نة في الفكر العربي .
ٔ -قضايا في نقد العقؿ الديني.
ٕ -الفكر األصكلي كا تحالة التأصيؿ.

ُ  -انظػػر :مقػػاؿ ,كػػاف ا ػ انر رائع ػان بػػيف عػػالميف ,هشػػاـ صػػالس ,األربعػػاء ُٓأيمػػكؿ( ػػبتمبر) ََُِـ ,مػػف مكقػػم:

 .www.alawanك مك كعة ككيبيديا :بدكف رقػـ صػفحة ك مقػاؿ:العقػؿ العربػي تكقػؼ عػف التفكيػر ,مصػطفى

تػػاج ِّ ,أغ ػػطس ََِٗ ـ ,مػػف مكقػػم .www. mtaj.maktoobblog.com :مقػػاؿ :نقػػد العقػػؿ العربػػي,
خالد غزاؿ ,األربعاء ُٖ شباط (فبراير) ََِٗـ ,مف مكقمwww.alawan. :
٘ٚ

ٖ -القرآف مف التف ير المكركث إلى تحميؿ الخطاب الديني .

(ُ)

بعض أعمالو وآ ار و العتقادية من خالل كتاباتو:
ُ إ-عػػادة الق ػراءة لمت ػراث برؤيػػة عص ػرية كتاريػػد مػػف القدا ػػة الدينيػػة ,بمػػا فيػػم الػ ىػك ٍحي كال ػػنة ,مػػف
م ًعٍم ىمػػانً مي ,لقطػػم الطريػػؽ عمػػى كػػؿ راػػكع ػػميـ لمشػػعكب العربيػػة اإل ػػبلمية إلػػى
منظػػكر مػػاد م
أصكؿ دينها كشريعة ربها ,فهػك يعمػؿ منػذ عقػكد عمػى قػراءة مختمفػة كماػايرة عػف ال ػائد لمػنص

الديني كالتراث اإل بلمي بحيث أعطػى عنكانػان لمشػركعم الفكػرم " نقػد العقػؿ اإل ػبلمي" ,عمػى

غرار أمثالم مف دار ي النص الديني كالتراث ,إذ رٌكز أرككف في د ار اتم عمػى ا ػتخداـ المػنهج
التػػاريخي فػػي الق ػراءة كالنقػػد كدعػػا إلػػى تطبيقػػم عمػػى الت ػراث اإل ػػبلمي ,تبنػػي المنهايػػة العمميػػة
الاربيػػة فػػي تطبيقهػػا عمػػى الت ػراث اإل ػػبلمي يقػػكؿ أركػػكف :عمػػى الػػرغـ مػػف أنػػي أحػػد البػػاحثيف

الم مميف المعتنقيف لممنهج العممي كالنقد الراديكالي لمظاهرة الدينية إال أنهـ – أم الفرن ييف -

إلي ككأني م مـ تقميدم! فالم مـ في نظرهـ –أم م مـ -شخص مرفكض
ي تمركف في النظر ٌ
كمرمػػي فػػي دائ ػرة عقائػػد الاريبػػة كدينػػم الخػػالص كاهػػاد المقػػدس كقمعػػم لمم ػرأة كاهمػػم بحقػػكؽ

اإلن اف ,كقيـ الديمكقراطية ,كمعارضػتم األزليػة كالاكهريػة لمعممنػة ...هػذا هػك الم ػمـ كال يمكنػم
أف يككف إال هكذا!!
(ِ)

ِ -طرح مشكمة الكحي بشكؿ تاريخي مقارني يشمؿ ائر الر االت ال ماكية . .

ٌ

ٌ

ّ -تشرب الثقافة الفرن ية منذ نشأتم ,يبيف في اعترافم بح رة أف الارب لـ يرض عنم رغـ ما قدـ
لهػػـ كتػ ػ مر معهػػـ عم ػػى دين ػم كبن ػػي قكمػػم ,يقػ ػكؿ اػػكرج طرابيش ػػي – مؤكػػدا ه ػػذا  :-إف محم ػػد
أرككف بعد نحك ربم قرف مف النشاط الكتابي قد فشؿ في المهمة األ ا ية التي نذر نف م لها

" كك يط بيف الفكر اإل بلمي كالفكر األكركبي" ,فأرككف لـ يعاز فقط عػف تاييػر نظػرة الاػرب
"الثابتػػة" "البلمتاي ػرة" إلػػى اإل ػػبلـ كهػػي نظ ػرة "مػػف فػػكؽ" ك"ذات طػػابم احتقػػارم" بػػؿ هػػك قػػد
عاز حتى عف تايير نظرة الاربييف إليم ,هك نف م كمثقؼ م ػمـ ,مضػى إلػى أبعػد مػدل يمكػف

المضي إليم بالن بة إلى مف هك في كضعم مف المثقفيف الم مميف .

(ّ)

ْ -يحت ٌؿ محمد أرككف مكقعان مركزيان في ال ااؿ الفكرم كالعقدم .

ُ  -بتصرؼ :مقاؿ ,العقؿ العربي تكقؼ عف التفكير.
ِ  -انظػػر :مقػػاؿ ,كػػاف ا ػ انر رائع ػان بػػيف عػػالميف ك مقػػاؿ :نقػػد العقػػؿ اإل ػػبلمي ,خالػػد غ ػزاؿ ,األربعػػاء ُٖ فب اريػػر
ََِٗ ـ ,مف مكقم.www.alawan.orglk :

ّ  -انظر :مقاؿ ,اعترافات محمد أرككف ,ميماف بف صالس الخراشي مف مكقم . www.saaid:
ٚٙ

ٓ -نظرتم عممانية خاصة إلػى الر ػاالت ال ػماكية كهػي نظػرة تػرفض النظريػات التػي ال تعتػرؼ
بمكقم الديف االاتماعي كالركحي ,فتصؿ إلى نفي الديف كاقتراح عممانية "صمبة" ,ال مكقػم فيهػا

لمبع ػػد الركح ػػي ال ػػذم يحتاا ػػم اإلن ػػاف ,يق ػػكؿ ف ػػي ه ػػذا الص ػػدد ف ػػي كتاب ػػم " العممن ػػة كال ػػديف" :
فالػػديف أك األديػػاف فػػي ماتمػػم مػػا ,هػػي عبػػارة عػػف اػػذكر ,كال ينباػػي عمينػػا هنػػا أف نفػ ٌػرؽ بػػيف
أدياف الكثنية كأدياف الكحي.

ٔ -يشػػدد عمػػى أهميػػة الفم ػػفة كدكرهػػا فػػي اإلبقػػاء عمػػى العقػػؿ فػػي حالػػة حيكيػػة تدفعػػم إلػػى اإلبػػداع
ذلؾ أف المكقؼ الفم في هك مكقؼ الت اؤؿ عف صحة ما يقدمم العقؿ .

ٕ  -يؤمف بضركرة عدـ الفصؿ بيف الحضارات شرقية كغربية كاحتكار اإل قاطات عمى إحداهما

دكف األخرل بؿ إمكانية فهـ الحضارات دكف النظر إليها عمى أنها شػكؿ غريػب عػف األخػرل,

لػػذلؾ كػػاف دائمػػا ينػػادم بكحػػدة اإلن ػػاف ك"بأن ػػنة" المعرفػػة بعيػػدا عػػف كافػػة التعصػػبات المذهبيػػة

كالعرقية كاأليديكلكاية كهك مف أكائؿ المفكريف الذيف نادكا بمشركع البحر المتك ط (ُ) ,كنظٌركا

لم.

(ِ)

ُ  -عػػرؼ فػػي بدايػػة إطبلقػػم بمشػػركع االتحػػاد المتك ػػطي

يا ػػي فرن ػػي ي ػتهدؼ التطبيػػم العربػػي – اإل ػرائيمي

مي بػ "االتحاد مف أاؿ المتك ط  ,كهك هيئة تضػـ الػدكؿ األعضػاء فػي االتحػاد األكركبػي ,إضػافة إلػي الػدكؿ

المطمة عمي البحر المتك ػط ,باإلضػافة إلػى األردف كمكريتانيػا كقػد أعمػف الػرئيس الفرن ػي نيكػكال ػارككزم فػي
ُّ يكلي ػػك ََِٖ ـ ,ع ػػف انط ػػبلؽ ه ػػذا االتح ػػاد ,كيه ػػدؼ االتح ػػاد إل ػػى إقام ػػة مش ػػركعات تنمكي ػػة بش ػػأف البح ػػر
المتك ػط كالػدكؿ المطمػة عمػػى شػكاطئم كيػرل الكثيػػركف أف المشػركع ػيعيد تفعيػؿ مبػػادرة برشػمكنة التػي انطمقػػت
فػػي ُٓٗٗـ ,كضػػمت الماػػرب كالا ازئػػر كتػػكنس كمصػػر نكا ػرائيؿ كال ػػمطة الفم ػػطينية كاألردف كلبنػػاف ك ػػكريا
كتركيا كاالتحاد األكركبي ,مف األهداؼ الر مية المعمنة لممشركع الفرن ي ,القضاء عمى البطالة كالفقر كالعناية
بالشباب كالعدالة في تكزيم الثركات( ,مكافحة اإلرهػاب) ك(إنقػاذ البحػر المتك ػط مػف التمػكث) ,كمكافحػة الهاػرة
غير الشرعية مف الانكب ,أما مف أهدافم غير المعمنة بح ب مػراقبيف فمنهػا :صػهر الػدكؿ العربيػة نكا ػرائيؿ
فػػي كعػػاء مصػػالس يا ػػية كاقتصػػادية مشػػتركة ,إال أف هػػذا المشػػركع قػػد فشػػؿ كمػػف أ ػػباب فشػػمم القصػػؼ
الصػػهيكني الكحشػػي الػػذم ا ػػتهدؼ قطػػاع غ ػزة ,مػػف ِٕ دي ػػمبر ََِٖـ  ُٖ -ينػػايرََِٗـ ككقػػكؼ كزيػػر
خاراية فرن ا كرئي ها إلى اانب الكياف الصهيكني تفاقـ األزمة االقتصادية كالمالية التي لـ تكف متكقعة عند
إعداد المشركع الصراعات األكركبية بيف شرقها الذم التحؽ حديثا باالتحاد كغربها .
( انظر :مك كعة ككيبيديا ,بدكف رقـ صفحة كمقاؿ :كفاة اإلتحاد مف أاؿ المتك ط ,الطاهر المعز ,نشرة كنعاف
االلكتركنية ,العددُٕٖٔ ,مف مكقم). http://kanaanonline.org ,

ِ  -انظر :مقاؿ ,نقد العقؿ اإل بلمي.
ٚٚ

المطمب الثاني :أبرز األحزاب الميبرالية المعاصرة:
تيارات الميبراليين الجدد:
إف تي ػػار الميبرالي ػػة ح ػػديث النش ػػأة ,إذ تأ ػ ػس بع ػػد أح ػػداث ا ػػاـ إقميمي ػػة كعالمي ػػة أحاط ػػت
بالعػػالـ فقػػد نشػػأ بعػػد ػػقكط الشػػيكعية كتفكػػؾ االتحػػاد ال ػػكفيتي ,كاألنظمػػة الشػػيكعية التابعػػة لػػم فػػي

أكربػ ػػا الش ػ ػرقية عػ ػػاـ  99 - 999م كغػ ػػزك الككي ػ ػت فػ ػػي عػ ػػاـ  99م نكالاػ ػػاء يا ػ ػػة التمييػ ػػز
العنصرم في انكب إفريقيا كانتهػاء الحػرب البػاردة فػي عػاـ  99م ,كزاد حضػكر فػي بدايػة القػرف
ي
الحػػادم كالعش ػريف ,كبالػػذات بعػػد أحػػداث

أيمػػكؿ  00م ,كيعتمػػد هػػذا التيػػار عمػػى ت ػراث الفكػػر

الميبرالي الاربي ,منذ نهاية القرف التا م عشر كبداية القرف العشريف .

(ُ)

أبرز األحزاب الميبرالية في العالم اإلسالمي:
أولً  :حزب الوفد:
التعريف بالحزب:
حػزب الكفػد هػك حػزب يا ػي شػعبي ليب ارلػي ,لػيس لػم تكاػم دينػي معػيف ,تشػكؿ فػي مصػر

نة ُُٖٗـ أثنػاء االحػتبلؿ البريطػاني لمصػر ,ككػاف حػزب األغمبيػة قبػؿ ثػكرة ِّ يكليػك المصػرية
التي أنهت عهد الممكية ,كحكلت الببلد إلى النظاـ الامهكرم ,كلـ يعػد الحػزب إلػى نشػاطم ال يا ػي
إال في عهد الرئيس أنكر ال ػادات بعػد ػماحم لمتعدديػة الحزبيػة ػنة ُٖٕٗـ ,كيعػد اآلف مػف أكبػر

أحزاب المعارضة في مصر ,كاتخذ الحزب لنف م في هذ األياـ ا ـ حزب الكفد الاديد .
يي ٌع ػد حػػزب الكفػػد امتػػدادان ألكؿ حػػزب ليب ارل ػػي تكػػكف فػػي مصػػر أثنػػاء االحػػتبلؿ البريط ػػاني,
كيػػدعك الحػػزب إلػػى الكطنيػػة الضػػيقة عمػػى أ ػػاس ال دينػػي ,كلهػػذا طالػػب باحيػػاء الفرعكنيػػة ,كتعظػػيـ
التراث الفرعكني عمى أ اس كطني ,كما دعا إلى المهاة العامية ,كأف تعمـ الماة العربية ال مبرر لم

,يعد حزب الكفػد الاديػد امتػدادان لحػزب الكفػد المصػرم القػديـ كلػـ يعػد الحػزب إلػى نشػاطم ال يا ػي

إال ػػنة ُٖٕٗـ فػػي عهػػد الػرئيس المصػػرم محمػػد أنػػكر ال ػػادات بعػػد ػػماحم لمتعدديػػة الحزبيػػة ك

أكؿ زعيـ لم فؤاد راج الديف كقد اتخذ الحزب لنف م ا ـ "حزب الكفد الاديد .

(ِ)

ُ  -انظ ػ ػػر :حقيق ػ ػػة الميبرالي ػ ػػة كمكق ػ ػػؼ اإل ػ ػػبلـ منه ػ ػػا َْٗ,ك الميبرالي ػ ػػكف الع ػ ػػرب الا ػ ػػدد:أحم ػ ػػد إبػ ػ ػراهيـ خض ػ ػػر,
ََُُِ/ٖ/ـ ,مف مكقم. www.alukah.net :

ِ  -انظػر :المك ػكعة المي ػرة فػي األديػاف كالمػذاهب كاألحػزاب المعاصػرة,مػانم بػف حمػاد الاهنػي ,ط ْ ,دار النػػدكة
العالميػػة . َْٓ ,َُِْ/ُ ,ك مك ػػكعة ككيبيػػديا الحػػرة :بػػدكف رقػػـ طبعػػة ,كحقيقػػة الميبراليػػة كمكقػػؼ اإل ػػبلـ
ٚٛ

التأسيس وأبرز الشخصيات:
تأ س حزب الكفد المصرم عمى يد عد زغمػكؿ

(ُ)

لمػدفاع عػف قضػية مصػر ػنة ُُٖٗـ ,حيػث

دعا أصحابم لمتحدث فيما كػاف ينباػي عممػم لمبحػث فػي الم ػألة المصػرية بعػد الهدنػة ( بعػد الحػرب
العالمية األكلى).
كعند تشكؿ حزب الكفد ضـ كبلن مف عد زغمػكؿ كعبػد العزيػز فهمػي كعمػي شػعراكم كأحمػد

لطفي ال يد كآخريف.

اعتقمم البريطانيكف ثـ قامكا بنفيم إلى مالطة هك كمامكعة مف رفاقم في ٖ مارس ُُٗٗـ,

ممػػا أدل إلػػى انفاػػار ثػػكرة ُُٗٗـ فػػي مصػػر ,كالتػػي كانػػت مػػف أقػػكل عكامػػؿ زعامػػة ػػعد زغم ػكؿ
كالتمكػػيف لحػػزب الكفػػد ,كبقػػي حػػزب الكفػػد حػػزب األغمبيػػة ,أك كمػػا أطمػػؽ عميػػم الحػػزب الامػػاهيرم

الكبير ,كقد تكلى الك ازرة معظـ الكقت في مصر منذ عاـ ُِْٗـ ,كحتى عاـ ُِٓٗـ .

(ِ)

أىم شخصيات الحزب:
ت ػرأس حػػزب الكفػػد ,ف ػؤاد ػراج الػػديف باشػػا ,مػػف أهػػـ شخصػػيات حػػزب الكفػػد ,عبػػد الخػػالؽ
ثركت ,مصطفى النحاس باشا ,الذم تكلى مرات عديدة رئا ة الك ازرة في مصر قبؿ ثكرة ُِٓٗـ.
فػؤاد ػراج الػػديف :مؤ ػػس حػػزب الكفػػد الاديػػد ,مػػف مكاليػػد ِ نػػكفمبر عػػاـ َُُٗـ كػػاف عضػكان فػػي
حػزب الكفػد ػػنة ُْٔٗـ ثػـ ػػكرتي انر عا لمػا لمحػػزب ػنة ُْٖٗـ ثػػـ اختيػر كزيػ انر بػك ازرات الز ارعػػة
كالداخميػة كالشػؤكف االاتماعيػة ثػـ كزيػ انر لمداخميػة كالماليػة معػان ػنة َُٓٗـ ,ثػـ رئي ػان لحػزب الكفػػد
منه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا . ِِْ ,َِْ:كمق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ :مؤ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارنياي لم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلـ ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدكلي ,م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف مكق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم:
.www.egyptelections.carnegieendowment.org
ُ  -عد زغمكؿ :زعيـ يا ي مصرم مف مكاليد َُٖٔـ كلد فػي إبيانػم ,تعمػـ فػي كتػاب القريػة كالاػامم األزهػر,
نػػاؿ لي ػػانس الحقػػكؽ ,حػػيف كػػاف م تشػػا انر باال ػػتئناؼ ,عػػيف محػػر انر لمكقػػائم المص ػرية عػػاـ َُٖٖـ ,ثػػـ معاكنػػا
بػك ازرة الداخميػة ,ثػـ فػػي قمػـ قضػايا الايػزة ,اشػػترؾ فػي ثػكرة ع اربػي (ُِٖٖـ) ػػاف بضػعة أشػهر عقػب احػػتبلؿ

بريطاني ػػا لمص ػػر ,م ػػارس المحام ػػاة ,ع ػػيف م تش ػػا انر بمحكم ػػة اإل ػػتئناؼ العمي ػػا (ُّٖٗـ) اش ػػترؾ ف ػػي تأ ػػيس
الاامعة المصرية ,عيف كزير المعارؼ العمكميػة ,كالحقانيػة ,اتهػـ الخػديكم عبػاس باالرتشػاء كالتػدخؿ فػي شػئكف

القضػػاء ,اضػػطر إلػػى تقػػديـ ا ػػتقالتم اختيػػر نائبػػا فػػي انتخابػػات الامعيػػة التشػريعية ,أ ػػس حػػزب الكفػػد المصػػرم

أعتقػػؿ كنفػػي إلػػى مالطػػة ,انتخػػب ػػعد زغمػػكؿ رئي ػػا لمامػػس الن ػكاب الاديػػد ,ثػػـ انتخػػب رئي ػػا لمامػػس الن ػكاب
االئتبلفػػػي ,أصػ ػػبس فػػػي آخػ ػػر حياتػ ػػم يعػ ػػد ركح القكميػ ػػة المص ػ ػرية ,كرمػػػز الاهػ ػػاد فػ ػػي ػػبيؿ اال ػ ػػتقبلؿ ,تػ ػػكفي
( ِّ -أغ ػ ػ ػػطس ُِٕٗـ ) ( .انظ ػ ػ ػػر :المك ػ ػ ػػكعة العربي ػ ػ ػػة المي ػ ػ ػ ػرة ,ب ػ ػ ػػدكف رق ػ ػ ػػـ طبع ػ ػ ػػة ,دار النهض ػ ػ ػػة ,
بيركت – لبناف). ُٖٗ ,

ِ  -انظػػر :المك ػػكعة المي ػرة فػػي األديػػاف كالمػػذاهب كاألح ػزاب المعاص ػرة َْٓ,ك مك ػػكعة ككيبيػػديا الح ػرة :بػػدكف
رقـ صفحة.
ٜٚ

الاديػػد ػػنة ُٖٕٗـ ,كأصػػبس رئي ن ػػا لػػم حتػػى ٗ أغ ػػطس َََِـ ,حيػػث تكفػػا اهلل تعػػالى ,ت ػرأس
الػػدكتكر ال ػػيد البػػدكم رئا ػػة الحػػزب منػػذ مػػايك ََُِـ ,بعػػد االنتخابػػات التػػي أاريػػت عمػػى رئا ػػة
الحػزب بينػم كبػيف الػرئيس ال ػابؽ لمحػزب محمػػكد أباظػة كيعػرؼ ال ػيد البػدكم بأنػم يا ػي كراػػؿ

أعماؿ مصرم ,تخرج مف كمية الصيدلة باامعة اإل كندرية نة ُّٕٗـ ,يػرأس مامػس إدارة شػبكة

أيضا منصب رئيس مامس اإلدارة كالعضك المنتدب لشركة ػياما
تمفزيكف الحياة المصرية كيتكلى ن
لمصػناعات الدكائيػػة كرئػػيس شػػعبة صػػناعة الػػدكاء باتحػػاد الاػػرؼ الصػػناعية المصػرية ,انضػػـ لحػػزب

تير عامػ ػان لمح ػػزب ع ػػاـ َََِـ ,كا ػػتمر بالمنص ػػب حت ػػى ع ػػاـ
الكف ػػد بع ػػاـ ُّٖٗـ كانتخ ػػب ػػكر ان
ََِٓـ ,كمنذ عاـ ََِٔـ ,كهك عضك في الهيئػة العميػا لمحػزب ,كفػي ِٖ مػايك ََُِـ انتخػب

رئي ان لحزب الكفد ,كلحزب الكفد عشػرة مقاعػد فػي مامػس الشػعب المصػرم الػذم تػـ حمػم بعػد الثػكرة
المصرية في ِٓ -ينايرَُُِ-ـ .

(ُ)

ومن أىم أعمالو عندما كان في الحكومة المصرية:
ُ -عمؿ ككيبلن لمنادم األهمي في األربعينيات ,كرئي ان شرفيان لم مدل الحياة ,كرئي ان التحاد الكرة.
ِ أ-صػػدر ق ػكانيف العمػػاؿ عػػاـ ُّْٗ ـ ,كقػػانكف النقابػػات العماليػػة كقػػانكف عقػػد العمػػؿ الفػػردل ػ
كقانكف الضماف االاتماعي ك قانكف إنصاؼ المكظفيف.

ّ -صاحب عيد الشرطة ب بب رفض اإلنذار البريطاني يكـ ِٓ يناير نة ُِٓٗـ .
ْ -أمـ البنؾ األهمي االناميزم كحكلم إلي بنؾ مركزل .
ٓ -أصدر قانكف الك ب غير المشركع .
ٔ -نقؿ أرصدة مف الذهب مف الكاليات المتحدة إلي مصر.
ٕ -تمكيػػؿ حركػػة الفػػدائييف فػػي منطقػػة القنػػاة بالمػػاؿ كال ػػبلح فػػي الفتػرة مػػف ُُٓٗـ إلػػى ِٓ ينػػاير
نة ُِٓٗـ.

ٖ -هك صاحب فكرة ماانية التعميـ .
ٗ ك-ػػاف كراء قيػػاـ الكفػػد بالاػػاء معاهػػدة ػػنة ُّٔٗـ ,كبػػدء حركػػة الكفػػاح الم ػػمس فػػي منطقػػة القنػػاة
ضد قكات االحتبلؿ البريطاني.

 انظر :مك كعة ككيبيديا الحرة بدكف رقـ صفحة كمؤ ة كارنياي لم بلـ الدكلي ,مف مكقم:.www.egyptelections.carnegieendowment.org
ٓٛ

ػر لمماليػة ػنة
َُ -فرض الضرائب التصاعدية عمى كبار مبلؾ األراضي الزراعية عندما كػاف كزي نا
َُٓٗـ .

(ُ)

األفكار والمعتقدات:
يهدؼ حزب الكفد إلى تحقيؽ العديد مف المبادئ كاألهداؼ:
ُ -تحقيؽ ا تقبلؿ الببلد كحريتها ,كتحقيؽ الكحدة بيف مصر كال كداف.
ِ -التم ؾ بميثاؽ األمـ المتحدة كاامعة الدكؿ العربية.
ّ -التم ؾ بعركبة فم طيف.
ْ -العمؿ عمى رفاهية الشعب كترقيتم عف طريؽ النظاـ الميبرالية .
ٓ -دعـ النظاـ الد تكرم الديمقراطي .
ٔ -ليس لمديف أم مكانة في مبادئ الحزب .
ٕ -مبادئ الحزب التي يعمنها تبقى في أكثر األحياف حبػ انر عمػى كرؽ ,إذ تبقػى المصػالس الحزبيػة
كالشخصية هي المحرؾ األ ا ي لمحزب .

ٖ -عد زغمكؿ المؤ س األكؿ لحزب الكفد علماني النزعة مف أشػد أنصػار تحريػر المػرأة ,كالحػزب ال
يعادم التكام اإل بلمي ,كما أنم ال يمتزـ بم فيما يصدر عف قيادتم مف ق اررات .

( )

ٗ-االهتماـ بدعـ الحقكؽ كالحريات العامة ,عمى أر ها الحرية الشخصية ,كحرية التعبيرعف الرأم.
َُ -العم ػػؿ عم ػػى تك ػػكيف لا ػػاف قض ػػائية عم ػػى م ػػتكل ع ػػاؿ لمعرف ػػة الم ػ ػؤكليف ع ػػف الاػ ػرائـ,
كاألخطاء الفادحة في إدارة شؤكف الحكـ قبؿ حركة التصحيس.

(ّ)

ُُ -تقكـ مبادئ الحزب عمػى دعػـ الد ػتكر ,كالعمػؿ عمػى رفاهيػة الشػعب المصػرم كترقيتػم عػف
طريؽ النظاـ الميبرالي .
ُِ -إاراء إصبلحات يا ية كاقتصادية كااتماعية داخؿ مصر .
ُّ  -ادعاء تعزيز الديمقراطية كحماية حقكؽ اإلن اف.
ُْ -دعـ دكر الشباب كالحفاظ عمى الكحدة الكطنية بيف المصرييف .
ُ -بتصرؼ :مك كعة ككيبيديا الحرة بدكف رقـ صفحة.
ِ  -انظر :المك كعة المي رة في األدياف كالمذاهب كاألحزاب المعاصرة. ُْٓ,

ّ  -انظػػر:األح ػزاب كالحركػػات ال يا ػػية فػػي الػػكطف العربػػي ,مهػػدم أنػػيس ا ػرادات ,بػػدكف رقػػـ طبعػػة ,أ ػػامة لمنشػػر
كالتكزيم ,عماف. ِٔٓ,
ٔٛ

ُٓ -تكايم النظاـ ال يا ي نحك البلمركزية مف خبلؿ تعزيز مطات مؤ ات الحكـ المحمية.
ُٔ -فرض عدد محدد لمكاليات الرئا ية كمناصب القيادة األخرل.
ُٕ -إلااء القيكد المفركضة عمى إنشاء األحزاب ال يا ية.
الحد مف إعبلف حالة الطكارئ لتقتصر عمى الحركب كالككارث الكطنية األخرل.
ُٖ ٌ -
ُٗ  -إدخاؿ إصبلحات قانكنية لضماف ا تقبلؿ ال مطة القضائية.
َِ -تعزي ػػز التنمي ػػة االقتص ػػادية ,م ػػف خ ػػبلؿ إر ػػاء المب ػػادئ الميبرالي ػػة الادي ػػدة الخاص ػػة بتحري ػػر
األ كاؽ .

ُِ -الحفػػاظ عمػػى دكر الدكلػػة التنظيمػػي فػػي بعػػض ماػػاالت النشػػاط االقتصػػادم ,بهػػدؼ الػػتحكـ
بالتضخـ .

ِِ -تعزيز إدماج القطاعات المصرية بشكؿ فاعؿ في األ كاؽ اإلقميمية كالدكلية .
ِّ -دع ػػـ الحق ػػكؽ الثقافي ػػة كالديني ػػة لك ػػؿ المػ ػكاطنيف المصػ ػرييف با ػػض النظ ػػر ع ػػف عػ ػرقهـ أك
مذهبهـ.

ِْ -تعزيز انخراط المرأة بشكؿ كامؿ في الحياة العامة كالتنمية الكطنية .
ِٓ -إصبلح النظاـ التعميمي .
ِٔ -التعاكف مم الاهات اإلقميمية لتحقيؽ بلـ عادؿ في الشرؽ األك ط .

( )

ثانياً  :حزب الغد الحر:
التعريف بالحزب:
ح ػػزب أك حرك ػػة مص ػػرية ديمقراطي ػػة ,ليبرالي ػػة ااتماعي ػػة ,تام ػػم طميع ػػة م ػػف اي ػػؿ الش ػػباب
المص ػػرم ال ػػاعي لمش ػػاركة ا ػػادة لئلص ػػبلح ال يا ػػي ,كاالاتم ػػاعي ف ػػي مص ػػر ,م ػػؤمف بض ػػركرة
عصرنة الدكلة كتطكر آليات التداكؿ ال ممي في اتخاذ القرار ,كتك يم هامش المشاركة ال يا ية .

ُ  -انظر:مؤ ة كارنياي لم بلـ الدكلي ,مف مكقم.www. egyptelections.carnegieendowment.org:
ٕٛ

التأسيس وأبرز الشخصيات:
التأ يس :تأ س حزب الاد عف طريػؽ المحػامي أيمػف نػكر ,الػذم كػافس لممكافقػة مػف خػبلؿ

لانػػة ش ػؤكف األح ػزاب ,حيػػث كافقػػت لانػػة ش ػػؤكف األح ػزاب ال يا ػػية عمػػى تأ ػػيس الحػػزب بت ػػاريخ
ََِِْٕ/َُ/ـ ,باإلضػافة إلػػى عػػدد مػػف المؤ ػػيف تاػػاكز خم ػػة آالؼ شػػخص كمامكعػػة مػػف
المصرييف المعارضيف لنظاـ الحكـ في مصر.

أبرز الشخصيات:
أيمف عبد العزيز نكر ,كلد في ٓ دي مبر ُْٔٗـ ,معارض ليبرالي مصػرم ,كمرشػس ػابؽ
النتخابػػات الرئا ػػة فػػي مصػػر ,تػػكلى رئا ػة حػػزب الاػػد ,كػػاف عضػػكان ػػابقان فػػي حػػزب الكفػػد ,أحػػد

أعضػػاء مامػػس الن ػكاب المصػػرم ,تػػـ القػػبض عميػػم فػػي قضػػية التػػككيبلت المػػزكرة الت ػي اتهمتػػم بهػػا
الحككمة المصرية نظ انر لككنم مؤ س الحزب المنافس األقكل في باؽ الرئا ة المصػرية ,تػـ ػانم
لم ػػدة ػػنة بتهم ػػة تزكي ػػر تكقيع ػػات ف ػػي األكراؽ الر ػػمية الت ػػي مكنت ػػم م ػػف الحص ػػكؿ عم ػػى ت ػػرخيص

لتأ ػػيس حزبػػم ,لكػػف تػػـ اإلف ػراج عنػػم فػػي أبريػػؿ ََِٓ ـ ,ككػػاف نائػػب رئػػيس تحريػػر اريػػدة الكفػػد
ل ػػنكات طكيمػػة ,كقػػد اتهػػـ با ػػتقكائم باألمريكػػاف لتحقيػػؽ طمكحاتػػم ال يا ػػية إال أنػػم نفػػي بشػػدة هػػذا
األمر كقد أدت الضاكط الخاراية كبخاصػة األمريكيػة إلػى اإلفػراج عػف أيمػف نػكر الػذم ادعػى انػم

ليس لديم عمـ عف تدخمها إلطبلؽ راحم ,كذلؾ بعد نااح الحككمة المصرية في تمطيخ معتم في

كثير مف األمكر.

(ُ)

أىداف الحزب:
ُ -تحقيؽ م تكل الحياة البلئؽ لممصرييف بحمكؿ عاـ ََِِـ .
ِ -العمؿ عمى بناء اتحاد مصرم مااربي يضـ مصر كال كداف كليبيا ,كتكنس كالازائر كالمارب.
ّ-التقدـ العممي كتشايم االبتكار كاالختراع.
ْ -إقامة عبلقات صداقة قكية مم القكل العربية كالعالمية ,تضمف األمف القكمي المصرم.
األفكار والمعتقدات:
ُ -دعـ الديمقراطية الميبرالية .
ِ-إاراء إصبلح د تكرم شامؿ.

ُ  -انظػػر :األح ػزاب كالحركػػات ال يا ػػية فػػي الػػكطف العربػػي ِّٕ ,ِِٕ:ك مك ػػكعة ككيبيػػديا الح ػرة :بػػدكف رقػػـ
صفحة.
ٖٛ

ّ -إلااء حالة الطكارئ كالقكانيف الظالمة نكالااء المعتقبلت كال اكف غير النظامية.
ْ -االلتػ ػزاـ بتنفي ػػذ تكص ػػيات كقػ ػ اررات االتفاقيػ ػػات كالم ػػؤتمرات كالمكاثي ػػؽ كالمعاه ػػدات ,اإلقميميػػػة
كالدكلية كااللتزاـ بها .
ٓ -حماية الممكية بأنكاعها العامة التعاكنية الخاصة.
ٔ -تأكيد مطة مامس الشعب ,ككفالة كؿ الضمانات ليقكـ بدكر الحقيقي .

(ُ)

ثالثاً :الحزب المصري الميبرالي:
التعريف بالحزب:
الحػػزب الميب ارل ػػي (مص ػػر األـ ػػابقان) ,ه ػػك ح ػػزب يا ػػي عمم ػػاني ,ذك ا ػػذكر تاريخي ػػة ف ػػي
مصػػر ,ينطمػػؽ الحػػزب مػػف محػػاكالت ػػابقة فػػي بػػدايات القػػرف العش ػريف مػػف قػػًىبؿ ناشػػطيف مص ػرييف
مناهضيف لبل تعمار.
التأسيس وأبرز الشخصيات:
يت أرس الحزب عماد عد اهلل ,كمؤ س الحزب محمد البدرم الذم ألقػى المػكـ عمػى الحككمػة

ػؤخر ,كانتق ػػد لان ػػة ش ػػؤكف األحػ ػزاب ال يا ػػية لكض ػػعها
المصػ ػرية لب ػػركز " األص ػػكلية اإل ػػبلمية " م ػ نا
العراقيؿ إلعاقة تشكيؿ األحزاب العممانيػة ,إذ رفضػت المانػة طمػب الحػزب بالحصػكؿ عمػى تػرخيص

ف ػػي ََِْـ ,كمػػػف ثػػػـ ف ػػي العػ ػػاـ ََِٔـ ,لػػػـ يحصػػػؿ الح ػػزب عمػ ػػى إذف بنش ػػر أم صػػػحيفة ,أك
المشػاركة فػي العمميػة ال يا ػية ,ينػادم الحػػزب بػاثني عشػرمبدئان هػي :الماتمػم المػدني ,الديمقراطيػػة,

الم ػػاكاة ,االقتصػػاد الحػػر ,الحريػػة ,حقػػكؽ اإلن ػػاف ,العدالػػة ,ال ػػبلـ ,الممكيػػة الخاصػػة ,حكػػـ القػػانكف,
النظاـ التمقائي ,الت امس ,المبادئ كالقيـ األ ا ية لماتمم حر كديمقراطي مفتكح.

أفكار وأىداف الحزب:
ُ -تطبيؽ الديمقراطية الميبرالية في مصر.
ِ -تطبيػػؽ العممانيػػة ال يا ػػية التػػي تنػػادل بعػػدـ التفريػػؽ بػػيف المصػرييف ح ػػب ديػػنهـ ,أك اتاػػاههـ
ال يا ي.

ّ -التم ؾ بالهكية المصرية.

ُ  -انظر :األحزاب كالحركات ال يا ية في الكطف العربي.ِّٕ ,
ٗٛ

ْ -االعتػراؼ الر ػػمي ب ػ الماػػة الكطنيػػة المحميػػة (المهاػػة المصػرية أك العربيػػة) فػػي مصػػر إذ ي ػػعى
الحزب إلى التشػديد عمػى هكيػة البمػد " المصػرية " التػي تميػز مػم الح ٌػد مػف إرثػم العربػي ,حتػى
أف قادة الحزب قد اقترحكا تايير الماة الر مية مف العربية إلى المهاة “المصرية” المحمية.

ٓ -عدـ دخكؿ الديف قي الق اررات ال يا ية.
ٔ -عدـ دخكؿ مصر في أم مشاكؿ قد تضر المصرييف لصالس أم اهة تحت أم ا ـ.
ٕ -يدعـ الحزب الم اكاة في الحقكؽ باض النظر عف العرؽ أك الديف.
ٖ -إر اء الكحدة الكطنية مف خبلؿ تعزيز ثقافة الت امس لتحقيؽ هذا الارض .
ٗ -يطالػػب الحػػزب بشػػطب اإلشػػارات الدينيػػة عػػف بطاقػػات الهكيػػة نكالاػػاء كػػؿ اإلشػػارات إلػػى هكيػػة
مصر اإل بلمية مف الد تكر.
َُ  -ينادم الحزب بالفصؿ الكامؿ بيف الديف كال يا ة .
برنامج الحزب:
ُ  -نبذ العركبة .
ِ  -تحقيؽ الفصؿ التاـ بيف المااليف الديني كال يا ي.
ّ  -تشايم التعددية ال يا ية .
ْ  -ضماف حقكؽ المكاطنة المت اكية لاميم المصرييف باض النظر عف العرؽ أك الديف .
ٓ  -إحياء القكمية المصرية .

(ُ)

رابعاً :الحزب الميبرالي الج از ري:
أولً -التعريف بالحزب:
ي ػربط بعػػض ال يكت ػاب مػػيبلد هػػذا الحػػزب بانتخابػػات عػػاـ ُُٗٗـ ,حيػػث كػػاف أعضػػاء هػػذ

الكتمة في أغمب األحيػاف مختػاريف مػف اإلدارة الفرن ػية الحاكمػة ,كػانكا يشػاعكف التعػاكف مػم فرن ػا,
ككانكا معتدليف في مطالبهـ ال يا ية ,ككانكا مؤيديف متحم يف لبلندماج بالثقافة الفرن ية.

ُ -انظر :مك كعة ككيبيديا الحرة ,بدكف رقـ صفحة كالحزب الميبرالي المصرم :مؤ ة كارنياي لم بلـ الدكلي.
٘ٛ

التأسيس:
تأ س هذا الحزب فػي ُُ ػبتمبر عػاـُِٕٗـ فػي الا ازئػر ,ككػاف يػدعى هػذا الحػزب با ػـ

(فيدرالية الم مميف الازائرييف المنتخبيف )
األفكار والمعتقدات:

ُ -دمج الازائر في فرن ا عف طريؽ التانيس الاماعي ,بقطم النظر عف القضية الدينية .
ِ -األخذ بالتعميـ الفرن ي نكاتباع طريقة الحياة الفرن ية ,كالم اكاة التامة مم الفرن ييف .
برنامج الحزب:
ُ -احتراـ الحضارة اإل بلمية .
ِ -التخمي عف نظرية االمتياز العنصرم.
ّ -الم اكاة في الحقكؽ ال يا ية.
ْ -تحكيػػؿ الماتمػػم الا ازئ ػػرم إلػػى ماتم ػػم حػػديث عػػف طري ػػؽ اماعػػة النخب ػػة ال عػػف طريػ ػؽ
الفرن ييف .

ٓ -إف الازائرييف كاليابانييف يطمحكف إلى كضػم أنف ػهـ فػي المػدارس األكربيػة دكف أف يفقػدكا
حضارتهـ الخاصة .

(ُ)

خامساً :حزب الوطنيين األحرار( :لبنان)
التعريف بالحزب:
حػزب يمينػػي لبنػػاني ,أ

ػػم الػرئيس األ ػػبؽ كميػػؿ شػػمعكف ػنة ُٖٓٗـ بعػد انتهػػاء كاليتػػم,

نادل با تقبلؿ لبناف ,كاقتصاد ال كؽ ,ال يرل مف عركبة لبناف كل أنم عربي الم اف حيث تعترؼ

المػػادة الخام ػػة مػػف القػػانكف األ ا ػػي لمحػػزب الػػكطنييف األح ػرار المعػػدؿ بتػػاريخ ُٗشػػباط – فب اريػػر
ُٕٔٗ بأف لبناف دكلة عربية ,فهي تػنص عمػى أف ال أ ػاس لػكالء المبنػانييف لػكطنهـ إال إيمػانهـ بػم

دكلة عربية ذات يادة تامة ,إال أف عركبة حزب الكطنييف األحرار هي عركبة األنظمػة العربيػة فػي
األربعينيات كبداية الخم ينيات ,العركبة التي ال تتعدل نطاؽ الاامعة العربية .

ُ  -انظر :الحػركة الكطنيػة الازائرية ,أبك القا ـ عد اهلل ,طْ ,دار الاػرب اإل ػبلمي ,بيػركت – لبنػافُِٗٗ ,ـ,
ِ. ّٓٓ ,ّْٓ, ِّٓ, ُّٓ/
ٛٙ

ينتمي أغمب أعضائم إلى الطائفة الماركنية في منطقة الشكؼ ,شكؿ نة ُٖٔٗـ الحمؼ

الثبلث ػػي م ػػم ح ػػزب الكتائػػػب كالكتم ػػة الكطني ػػة ,كفػػػاز ب ػ ػُُ مقع ػػدان ف ػػي المامػ ػػس الني ػػابي ف ػػي بدايػػػة

ال بعينات ,كاف الحزب يممؾ أكبر كتمة في المامس ,شارؾ الحزب فػي حككمػة رشػيد الصػمس كهػي
آخر حككمة قبؿ الحرب بكزيريف :محمكد عمار كنديـ نعيـ ,إضافة إلى ميشاؿ ا يف ,التحؽ أثناء

الحػػرب األهميػػة مػػم أح ػزاب يمينيػػة أخػػرل بالابهػػة المبنانيػػة ,خاضػػت ميميشػػيا نمػػكر األح ػرار اناحػػم
الع ػػكرم معػػارؾ ضػػارية ضػػد الحركػػة الكطنيػػة كمنظمػػة التحريػػر الفم ػػطينية ,تمقػػى الحػػزب ض ػربة

مكاعة إثر خ ارة ميميشيا النمكر مكاقعها عمى أثر هاكـ شنتم القكات المبنانيػة بقيػادة بشػير الاميػؿ
ػػنة َُٖٗـ ,تػػكلى ػػنة ُٖٓٗـ دانػػي شػػمعكف رئا ػػتم خمف ػان لكالػػد كا ػػتمر فػػي منصػػبم إلػػى أف

اغتيؿ في أكتكبرَُٗٗـ ,قاطم الحزب انتخابات ُِٗٗـ ُٔٗٗـ َََِ -ـ ,كلـ يتحصػؿ ػنة
ََِٓـ عمػػى أم مقعػػد ,ت اراػػم تػػأثير عمػػى ال ػػاحة ال يا ػػية بعػػد كفػػاة مؤ ػػم كميػػؿ شػػمعكف ػػنة
ُٕٖٗـ كصعكد القكات المبنانية كالتيار الكطني الحر كأحزاب يا ية .

(ُ)

التأسيس وأبرز الشخصيات:
أ ػػس الح ػػزب كمي ػػؿ نم ػػر ش ػػمعكف ػػنة ُٖٓٗـ  ,ث ػػاني رئ ػػيس لمامهكري ػػة المبناني ػػة بع ػػد
اال ػػتقبلؿ ,انتخػػب ػػنة ُِٓٗـ بعػػد ا ػػتقالة بشػػارة الخػػكرم ,شػػهد نهايػػة عهػػد اضػػطرابات عرفػػت
بأحداث ُٖٓٗـ كال بب أنم أراد تاديد فتػرة كاليتػم الرئا ػية ,إال أنػم اكبػم بػرفض مػف بعػض القػكل

المبنانية التي كانت ترفض يا تم ككاف عمى رأس هذ القكل كماؿ انػببلط ,تػرأس الابهػة المبنانيػة
نة ُٕٔٗـ ,يعد أحد أبرز طرفي الصراع أثنػاء الحػرب األهميػة المبنانيػة ,تػكلى فػي ػنكات الحػرب

عدة مناصب حككمية ,آخرها منصب كزير المالية إلى تػاريخ كفاتػم فػي ٕ أغ ػطس ُٕٖٗـ ,خمفػم
عمى رأس حزب الكطنييف األحرار نابل داني ثـ دكرم.
يتػ ػرأس الح ػػزب حاليػ ػان ميش ػػاؿ دكرم كمي ػػؿ ش ػػمعكف ,كل ػػد ف ػػي دي ػػر القم ػػر

مػػاركني كلػػد فػػي ٖ نػػكفمبر ُُّٗـ ,ت ػرأس الحػػزب منػػذ َُٗٗـ ,الػػذم أ

يا ػػي لبن ػػاني

ػػم كالػػد ال ػرئيس كميػػؿ

شػػمعكف ػػنة ُٖٓٗ ـ ,كذلػػؾ بعػػد اغتيػػاؿ أخيػػم دانػػي ,شػػاؿ منصػػب أمػػيف ال ػػر العػػاـ لمحػػزب بػػيف

ُٕٓٗـ كُْٖٗـ ,انتخػب رئي ػان لبمديػة ديػػر القمػر ػػنة ُٖٗٗ ـ ,كا ػتمر بػػم إلػى أف ا ػػتقاؿ منػم

فػي عػػاـ ََِٖـ ,يعتبػػر مػػف أشػد المناهضػػيف لمكاػػكد ال ػػكرم فػػي لبنػاف كمػػف أكبػػر منتقػػدم رئػػيس

التيار الكطني الحر ميشاؿ عكف بعد أف كاف طكاؿ فترة ما أطمؽ عميم الكصاية ال كرية مف مؤيدم

ُ  -انظػر :مك ػكعة ككيبيػػديا الحػرة ,بػػدكف رقػـ صػفحة ك مك ػػكعة ال يا ػة :طِ ,دار الشػػفؽُٖٗٗ ,ـ ,ِّٗ/ِ,
َّٓ.
ٛٚ

ميشػػاؿ عػػكف ,انتخػػب فػػي عػػاـ ََِٗـ نائب ػان فػػي البرلمػػاف المبنػػاني عػػف المقعػػد المػػاركني فػػي دائ ػرة

الشكؼ ,أميف الحزب العاـ الياس أبك عاصي .

(ُ)

أىم مبادئ وأفكار الحزب:
ُ -تعزيز النظاـ الديمقراطي كا تمرار .
ِ -مناهضة الدعكات الطائفية كالعنصرية كاإلقميمية كاإلقطاعية .
ّ -ينادم بالكحدة الكطنية .
ْ  --ينادم بالم اكاة بيف المكاطنيف.
ٓ -تشايم تكظيؼ رؤكس األمكاؿ العربية كاألانبية داخؿ الببلد .
ٔ -تطبيؽ قكاعد العدالة االاتماعية في ماالي االاتماع كاالقتصاد .

(ِ)

ٕ -ينادل با تقبللية ك يادة كياف لبناف كباقتصاد ال كؽ .
ٖ -ينادم بعضكية لبناف في اامعة الدكؿ العربية منظمة األمـ المتحدة.
ٗ -الكالء المطمؽ لمبناف كتقديس الحريات العامة كالخاصة .
َُ  -التضامف االاتماعي كديمكقراطية التعميـ .
ُُ -التطمم إلى تطبيؽ العممانية الشاممة .
ُِ  -تعزيز دكر الماتربيف نكاعادة الان ية إلى مف فقدها منهـ .
ُّ -تأييد التفاكض بديبل مف الحرب كالمكت كالدمار .

(ّ)

ُ -انظر :المك كعة ال يا ية ,َّٓ ,ِٓٗ,ك مك كعة ككيبيديا الحرة :بدكف رقـ صفحة.

ِ  -انظر :مقاؿ,الممفات الكاممة عف األحزاب في لبناف ,مف مكقم.www.yabeyrouth.com:
ّ  -انظر :نبذة عف تاريخ حزب الكطنييف األحرار ,االثنيف ُْ ,مارسَُُِـ ,مف مكقم:
. www.14march.org
ٛٛ

سادساً  :الحزب الجتماعي التحرري التونسي:
التعريف بالحزب:
هك حزب يا ي تًْما أعمػف عػف تبنيػم ال حجبا ام ,تأ ػس هػذا الحػزب فػي ساحاوحج  999ـ
تحػػت ا ػػـ الحػػزب االاتمػػاعي لمتق ػػدـ ثػػـ غيػػر ا ػػمم إل ػػى اال ػػـ الحػػالي فػػي أكت ػػكبر ُّٗٗـ ,إذ
تع ػػرض نهاي ػػة الت ػػعينات إل ػػى أزم ػػة مالي ػػة خانق ػػة باإلض ػػافة إل ػػى الخبلف ػػات ب ػػيف أعض ػػاء المكت ػػب

ال يا ي ,أ ند لم في البرلماف التكن ي مقعداف مف المقاعد المخصصة ألحزاب المعارضة لكف لػـ

يبػػؽ لػػم إال مقعػػد كاحػػد ,بعػػد أف ان ػػحب منػػم أحػػد النػػائبيف كهػػك المناػػي الخما ػػي ليؤ ػػس حزب ػان

اديػدان ,كفػي نفػس ال ػنة تقػدـ أمينػم العػاـ منيػر البػااي إلػى االنتخابػات الرئا ػية كحصػؿ عمػػى ٕٗ
بالمائػة مػف أصػكات النػاخبيف,كفػي االنتخابػات التػػي اػرت فػي ِٓ أكتػكبر ََِٗ ـ كهػك مػا خكلػػم

الحصكؿ عمى ٖ مف المقاعد المخصصة ألحزاب المعارضة.

يتػػكلى أمانتػػم العامػػة منػػذ تمػػكز ََِٔ ـ منػػذر ثابػػت ,حصػػؿ الحػػزب فػػي مػػايك ََِٖ ـ

عمى العضكية الكاممة في اتحاد العالمية الميبرالية ,لكنم االنتخابي هك البرتقالي .

طبقان ألمر مف الرئيس ال ابؽ لتكنس زيف العابديف بف عمي تـ تعييف األمػيف العػاـ لمحػزب

االاتماعي التحررم منذر ثابت في مامػس الم تشػاريف عػاـ ََِٖـ ,يصػدر الحػزب مامػة شػهرية
تحمؿ عنكاف األفؽ ,يقم مقر الحزب بتكنس ْٓ شارع الحبيب بكرقيبة.

(ُ)

من ػػذر ثاب ػػت م ػػف مكالي ػػد ُْ دي ػػمبر ُِٔٗـ حاص ػػؿ عم ػػى ش ػػهادة الباكالكري ػػا آداب ػػنة

ُِٖٗـ .

حاصؿ عمى شهادة األ تاذية في الفم فة مف الاامعة التكن ية كمية ٗ أبريؿ ,حاصؿ عمػى
شػػهادة الد ار ػػات المعمقػػة فػػي العمػػكـ ال يا ػػية مػػف كمي ػة الحقػػكؽ كالعمػػكـ ال يا ػػية بتػػكنس ,ناضػػؿ
بالحركة الطبلبية خبلؿ الثمانينات ضمف التيارات الي ارية.

دخ ػػؿ مرحم ػػة مرااع ػػة القناعػ ػات الي ػػارية ف ػػي نهاي ػػة الثمانينػ ػات ,التح ػػؽ بالمكت ػػب ال يا ػػي لمح ػػزب

االاتم ػ ػػاعي التح ػ ػػررم مكمفػ ػ ػان بالعبلق ػ ػػات الخاراي ػ ػػة ػ ػػنة ُٖٗٗ ـ ,ع ػ ػػيف ب ػ ػػالمامس االقتص ػ ػػادم

كاالاتمػػاعي ػػنة َُٗٗـ ,أبعػػد مػػف المكتػػب ال يا ػػي لمحػػزب االاتمػػاعي التحػػررم ػػنة ُُٗٗ ـ
بعد طرح برنامج إلصبلح الحزب أ س إثر ذلؾ حركة اإلصبلح التحػررم التػي تكاهػا مػؤتمر ُٓ

اكيمية ََِٔـ .

ُ  -انظر :مقاؿ ,القانكف األ ا ي المنقس لمحزب االاتماعي التحررم ,منذر ثابت ُٗ ,اكليم ََِٔـ ,مف مكقم:
 ّ .www. psl2010.over-blog.comمك كعة ّت ح ذير الحرة :بدكف رقـ صفحة.

ٜٛ

اهـ في العديد مف الفضاءات اإلعبلمية كالفكرية كمحمؿ كناقد ,أعد بحثػان اامعيػان حػكؿ "

نقد االن انكية في الفكر الاربػي" ,المػدير الم ػؤكؿ لصػحيفة األفػؽ ( ل ػاف حػاؿ الحػزب االاتمػاعي
التحررم – ناطقة بالماتيف العربية كالفرن ية).
اهـ في تأ يس شبكة الميبرالييف العرب خبلؿ مؤتمر الشبكة الميبرالية العالميػة فػي مػراكش

ََِٔـ انتخػػب كعضػػك بالمكتػػب التنفيػػذم لشػػبكة الميبػرالييف العػػرب خػػبلؿ مػػؤتمر القػػاهرة ََِٖـ
مكمػػؼ بمنطقػػة الماػػرب العربػػي ,هػػك عضػػك م ارقػػب فػػي األمميػػة الميبراليػػة منػػذ مػػؤتمر أك ػػفكرد ػػنة

اليػة فػي شػخص أمينػم العػاـ
ُٕٗٗـ كحصؿ عمى العضكية كاممة خبلؿ آخر ااتماع
لؤلمميػة الميبر ٌ
ٌ
الحالي العاـ الحالي ال ٌيد منذر ثابت ,عضك مؤ س في الشبكة الميبرالية اإلفريقية منذ مؤتمر اكها
نزبػػكرغ ػػنة ُْٗٗـ ,كمػػا أنشػػأ بمعيػػة بعػػض الشخصػػيات كاألحػزاب العربيػػة الميبراليػػة خػػبلؿ مػػؤتمر

م اركش ََِٔـ .

خمػػؼ منػػذر ثابػػت منيػػر البػػااي فػػي األمانػػة العامػػة لمحػػزب خػػبلؿ مػػؤتمر ا ػػتثنائي انعقػػد

بالعاصمة تكنس في ُٓ اكيمية ََِٔـ .

(ُ)

أىم مبادئ الحزب:
ُ -يتككف الحزب مف تكن ييي الان ية ال تقؿ أعمارهـ عف ُٖ نة.
ِ -يدير الحزب مكتب يا ي يتككف مف ثمانية أعضاء ينتخبهـ المؤتمر كبامػاكنهـ إعػادة الترشػس
لعضكية المكتب ال يا ي.

ّ-كؿ مف صرح المكتب ال يا ي اقترافم خطأن فادحان يفقد صػفتة الحزبيػة ,غيػر أف هػذا ال يقػرر إال
بعد أف ي تدعي المكتب ال يا ي المعني باألمر بعد الدفاع عف نف م كتقديـ ما لم مػف بيانػات

نكاذا تأخر عف اإلدالء بتمؾ البيانات فمممكتب ال يا ي الحؽ في اتخاذ قرار الطرد .
ْ -يمنػػم الحػػزب مػػف أف يكػػكف لػػم نشػػاط تاػػارم ,أكأف يتمقػػى ٌأيػػة هب ػات مػػف اهػػة أانبيػػة ,أك مػػف
أاانب مكاكديف بتكنس بصفة مباشرة أك غير مباشرة ,أك إعانػات ماديػة مهمػا كػاف عنكانهػا أك
شكمها .

ُ  -انظ ػ ػ ػ ػػر :مق ػ ػ ػ ػػاؿ  ,ػ ػ ػ ػ ػيرة ذاتي ػ ػ ػ ػػة ,مام ػ ػ ػ ػػة األف ػ ػ ػ ػػؽ الح ػ ػ ػ ػػزب االاتم ػ ػ ػ ػػاعي التح ػ ػ ػ ػػررم ,م ػ ػ ػ ػػف مكق ػ ػ ػ ػػم:

. www.femmeliberale.overblog.comكمقػػاؿ :القػػانكف األ ا ػػي المػػنقس لمحػػزب االاتمػػاعي التحػػررم,

الكاتب ال يا ٌية ,االثنيف ُٓ ,دي مبرََِٖـ ,مف مكقمwww.assyassyia-tn.com. :
ٜٓ

أىم أفكار الحزب:
ُ -ادعػػاء الػدفاع عػػف الهكيػػة العربيػػة اإل ػػبلمية كحقػػكؽ اإلن ػػاف ,كمكا ػػب األمػػة ,كخاصػػة النظػػاـ
الامهػػػكرم كأ

الشخصية.

ػ ػػم ,كمبػ ػػدأ ػ ػػيادة الشػ ػػعب كمػ ػػا نظٌمهػ ػػا الد ػ ػػتكر كالمبػ ػػادئ المتعمقػ ػػة بػ ػػاألحكاؿ

ِ -تعص ػػير ال ػػببلد ف ػػي م ػػتكل العقمي ػػات كالتشػ ػريم كالهياك ػػؿ كتعص ػػيرها عم ػػى امي ػػم الم ػػتكيات
االقتصادية كالثقافية كالعممية.

ّ -تحري ػػر االقتص ػػاد بان ػػحاب الدكل ػػة م ػػف القطاع ػػات االقتص ػػادية ,م ػػا ع ػػدا الت ػػي تمث ػػؿ مص ػػمحة
عمكمية أك لها دكر ا تراتياي.

ْ -إقرار البلمركزية ال يا ية كاالقتصادية كالثقافية.
ٓ -تشايم الحياة لممكاطف ,كتشايم الفرد عمى الخمؽ كاالبتكار دكف حكااز .
ٔ -إقػػرار التضػػامف بػػيف األفػراد ,خاصػػة بػػاقرار دخػػؿ أدنػػى ااتمػػاعي لكػػؿ عائمػػة كتاطيػػة ااتماعيػػة
شاممة لكؿ مكاطف .
ٕ-العمؿ عمى بعػث ػكؽ مااربيػة مشػتركة ,كتكحيػد التشػريعات بػيف بمػداف الماػرب العربػي كخطػكة
أكلى لتكحيد المارب العربي لااية تكحيد الكطف العربي.

(ُ)

أىم األفكار الميبرالية لمحزب:
ُ -تحريػػر الم ػرأة العربيػػة نكاخرااهػػا مػػف ظممػػات الاهػػؿ إلػػى فضػػاء المعرفػػة كالعمػػـ ,إذ تمثػػؿ الم ػرأة

المح ػ ػ ٌػرؾ الحي ػ ػػكم لمعرك ػ ػػة النهض ػ ػػة الثقافي ػ ػػة كاالاتماعي ػ ػػة ,فه ػ ػػي الرابط ػ ػػة األ ا ػ ػ ٌػية لمن ػ ػػيج
االاتماعي .

ِ ال-م ػػاكاة القانكنيػػة مػػف خ ػػبلؿ ,تطػػكير ق ػكانيف األحػ ػكاؿ الشخصػػية بمػػا يتف ػػؽ مػػم مبػػدأ الم ػػاكاة

كمتطمب ػػات الحداث ػػة كاالنفت ػػاح عم ػػى الع ػػالـ ,كالم ػػاكاة الكامم ػػة ب ػػيف الرا ػػؿ كالمػ ػرأة عم ػػى أ ػػاس

المكاطنة.

ّ -كضػػم حرٌيػػة المػرأة ضػػمف أكلكيتػػم األكلػى ,كهػػذا أمػػر كاضػػس ا ٌ ػػدتم إصػػبلحات مامػػة األحػكاؿ
يقرر م ؤكلية المرأة في ت يير شؤكف األ رة كاإلنفاؽ عميها .
ٌ
الشخصية عبر إقحامها لبند ٌ

ُ  -القانكف األ ا ي المنقس لمحزب االاتماعي التحررم.
ٜٔ

ْ -االلتبػػاس فػػي مفهػػكـ الحريػػة لػػدل ال ػبعض اعمػػم يؤخػػذ عمػػى غيػػر داللتػػم فيحم ػؿ عمػػى معػػاني
الفكضى كاالنحبلؿ كالبلٌأخبلؽ.

ٓ -تعميؽ كتفعيؿ دكر المرأة في األحزاب الميبرالية في العػالـ العربػي ك المشػاركة فػي الحيػاة العامػة
كال يا ية.

الردة .
ٔ -اتهاـ تيارات ال مفية ,بالظبلمييف كاتهامهـ بالتعصب كاإلنابلؽ كت ميتهـ بقكل ٌ
ٕ -اتهػػاـ الخطػػاب اإل ػػبلمي بأنػػم خطػػاب راعػػي متخمػػؼ ,حاتػػم مػػا آلػػت إليػػم الحيػػاة اإلاتماعيػػة
الراهنة مف مظاهر انحراؼ كاب تقكيمها.

ٖ -نشر التعميـ كالتثقيؼ اإلاتماعي .
ٗ -ياب عمينا فتس حدكدنا لمارب الاالػب كالحكمػة فػي أف ن ػتايب لهػذ الظػركؼ دكف أف تقكدنػا
هذ اإل تاابة إلى اإلنهيار الكامؿ .

(ُ)

المطمب الثالث  :مستقبل الميبرالية في العالم اإلسالمي:
بعػػد د ار ػػة مػػكازة لمفكػػر الميب ارلػػي أثبتػػت بكضػػكح ,ماهيػػة هػػذا الفكػػر ,أهدافػػم كأبعػػاد  ,كرأينػػا

نتػػائج هػػذا الفكػػر ,كمكاقفػػم تاػػا اإل ػػبلـ ,كتناقضػػم الكاضػػس مػػم اإل ػػبلـ كطبيعػػة الشػػعكب ,كقضػػايا

األمػػة اإل ػػبلمية ,ا تعرض ػت م ػػتقبؿ الميبراليػػة فػػي العػػالـ اإل ػػبلمي كمػػدل تكافقهػػا أك عدمػػم فػػي
الماتمعات اإل بلمية مف خبلؿ:

أولً :فشل الميبرالية في العالم اإلسالمي:
بعػػد أف رحمػػت قػػكل اال ػػتعمار كظػػؿ اإل ػػبلـ باقي ػان ,كلمػػا لػػـ تنف ػم الفػػتف فػػي القضػػاء عمػػى

اإل بلـ ,طرحػكا عمينػا أفكػا انر مثػؿ المارك ػية كالشػيكعية كالقكميػة ,دارت الػدكائر ك ػقطت المارك ػية,
كاختفت الشيكعية ,كافتضحت القكمية ,كتعرت الشعارات الزائفة ,فا تداركا ليكركا عمينا بكاك اديدة,

كشعارات أخرل ,هذ المرة هي الميبرالية .

(ِ)

لقػػد ثبػػت فشػػؿ الحػػؿ الميب ارلػػي الػػدخيؿ عمػػى ببلدنػػا فػػي اميػػم الماػػاالت كمنهػػا االقتصػػادم,

حيث فشؿ في إقامة حياة اقتصادية ػميمة متكاممػة ,تزدهػر فيهػا المػكارد االقتصػادية كتتقػدـ التنميػة,
ُ  -انظػػر :مقػػاؿ ,مػػف تااذب ػػات الماضػػي إلػػى أف ػػؽ الم ػػتقبؿ ,ركضػػة ال ػػايبي ,مام ػػة األف ػػؽ لمح ػػزب االاتم ػػاعي
التحررم,مف مكقم .www. femme-liberale.over-blog.com :كمقاؿ :دكر المرأة في األحزاب ال يا ية
في العالـ العربي ,شبكة الميبرالييف العرب ,مف مكقم.www.arab-liberals.net :

ِ  -بتصرؼ :اإل بلـ ال يا ي كالمعركة القادمة ,مصطفى محمكد ,بدكف رقـ طبعة ,أخبار اليكـ. ٖ,
ٕٜ

إذ أخفق ػػت النظري ػػات الم ػػتكردة ف ػػي إيا ػػاد ماتم ػػم الكفاي ػػة كالع ػػدؿ كت ػػأميف اال ػػتقرار كالرف ػػا له ػػذا

اإلن اف في أية بقعة مف بقاع العالـ ,بؿ إف هػذ المػذاهب كالػنظـ الكضػعية زادت مشػكبلت البشػرية
تعقيػػدان ,كفشػػمت فػػي ماػػاؿ الحريػػة ,كمنهػػا حريػػة الفػػرد فػػي أف يفكػػر كينتقػػد كيبػػدم أريػػم فيمػػا يػ ار بمػػا
يحقؽ المصمحة لمفػرد كالماتمػم كالنظػاـ ال يا ػي القػائـ ,كفشػمت فػي الماػاؿ الع ػكرم ,حيػث فشػمكا
فػػي تحقيػػؽ أم انتصػػار ع ػػكرم فػػي قضػػايا العػػرب كالم ػػمميف ,كفشػػمت فػػي الماػػاؿ األخبلقػػي ,إذ

فش ػػمكا ف ػػي الحف ػػاظ عم ػػى أخ ػػبلؽ األم ػػة كفض ػػائمها كقيمه ػػا األص ػػيمة ,إذ انتش ػػر الف ػػاد كش ػػاع العب ػػث
كالماكف كاال تهتار بالمصػالس العامػة ,كاال ػتهتار بحقػكؽ الايػر مباشػرة ,ككػذلؾ فشػمت فػي الماػاؿ

الركحي ,حيث ظمت األمة متم كة بايمانها الذم تعتز فيم كتعتبػر أ ػاس كاكدهػا كبقائهػا ,متم ػكة

باإل بلـ الذم يقيـ حضارة إن انية متكاممة ,ألنػم يتنػاكؿ اإلن ػاف متكػامبلن ,الػديف الػذم يػؤمف العػدؿ
ال يا ػػي ,كالعػػدؿ االاتمػػاعي ,كالعػػدؿ االقتصػػادم ,الػػديف الػػذم ينشػػئ حضػػارة تميػػؽ باإلن ػػاف الػػذم
صكر اهلل في أح ف صكرة ,لػـ ت ػتطم الميبراليػة أف تحقػؽ التقػدـ المنشػكد ,فمقػد فشػمت ب ػبب خمكهػا

مف العنصر الركحي بؿ إغفالها لم إغفاالن مقصكدان باعراضها عف اهلل تعالى .

(ُ)

ككمػػا أثبتػػت التاربػػة الميبراليػػة الاربيػػة الديمقراطيػػة فشػػمها فػػي الػػببلد العربيػػة ,أثبتػػت فشػػمها

كذلؾ في الببلد اإل ػبلمية األخػرل ,كأكضػس مثػؿ لهػذا الفشػؿ هػك تاربػة تركيػا الحديثػة ,التػي أخػذت

التاربػػة الميبراليػػة بحػػذافيرها كغاصػػت فيهػػا إلػػى أذقانهػػا ,كحاكلػػت أف تكاػػد مػػف الشػػعب الم ػػمـ شػػعبان
غربيان فػي كػؿ شػيء ,لقػد اصػطدمت هػذ المحاكلػة الاريئػة بطبيعػة الشػعب التركػي المػؤمف بعقيدتػم,
كمقد اتم ,كبمفاهيـ دينية ,بمشاعر  ,بأنظمتم ,كبتراثم ,بكؿ ما يعتز بم كيحرص عميم ,فماذا حققت
هذ التاربة الميبرالية؟!.

(ِ)

أسباب فشل الميبرالية في العالم اإلسالمي:
ُ -مػػف أ ػػباب فشػػؿ الميبراليػػة مصػػادمتها لمفط ػرة البش ػرية ,فػػاألخبلؽ التػػي اػػاءت بهػػا الميبراليػػة
منافية لما فيطر الناس عميم ,لقد فطر اهلل تعالى الناس عمى الديف الحؽ ,أم أنم تعالى خمقهـ
عمى محبتم ,كراائم كعبادتم ,فم ائؿ الديف مكافقة لفطر الناس ,ال تاد م ألة منها ,إال كفػي

الفطرة ما يشهد لها بالصحة كال بلمة  )ّ( .قاؿ تعالى :فَأَقِ ٌْ َٗ ْج َٖ َل ىِيلدَِّ ِِ ٝدِْٞفًلب فِ ْ
ول َرحَ

ُ  -انظ ػ ػ ػػر:الح ػ ػ ػػؿ اإل ػ ػ ػػبلمي فريض ػ ػ ػػة كض ػ ػ ػػركرة ,يك ػ ػ ػػؼ القرض ػ ػ ػػاكم ,ب ػ ػ ػػدكف رق ػ ػ ػػـ طبع ػ ػ ػػة ,مؤ ػ ػ ػػة الر ػ ػ ػػالة,
ُّْٗهػ ُْٕٗ -ـ ُٔ ُٓ ُْ ُّ ُِ ُُ ,ك مذاهب فكريػة معاصػرة  ْٖٔ:كالحمػكؿ الم ػتكردة ُُِ:ك
حركات كمذاهب في ميزاف اإل بلـ :فتحي يكف ,طُِ,الر الةُُْٖ ,هػُٕٗٗ -ـ. ْ,

ِ  -انظر :الحمكؿ الم تكردة . َُٗ,

ّ  -بتصرؼ  :منهج اال تدالؿ عمى م ائؿ االعتقاد.َُِ ,
ٖٜ

ق َّ
َّ
ش ََل
هللاِ اىَّزِ ٜفَوَ َر اىَّْ َ
هللاِ ََىِ َل اىدِّ ُِٝا ْىقََٗ ٌُ ِّٞىَ ِنَِّ َ ْمثَل َر اىَّْلب ِ
بش َعيَ َْٖ ٞب ََل رَ ْج ِدَ ٝو ىِ َذ ْي ِ
(ُ)
ْ َٝايَ ََُُ٘ . 
لقػػد ربطػػت اآليػػة الكريمػػة بػػيف فط ػرة الػػنفس البش ػرية ,كطبيعػػة هػػذا الػػديف ,ككبلهمػػا متنا ػػؽ مػػم

اآلخر في طبيعتم كاتااهم كالفطرة ثابتة ,كالديف ثابت ,نكاذا انحرفت النفكس البشرية عف الفطرة,
فػػبل يردهػػا إال هػػذا الػػديف المتنا ػػؽ معهػػا ,فط ػرة البشػػر كفط ػرة الكاػػكد ,كالػػديف أنزلػػم اهلل تعػػالى
لػػيحكـ اإلن ػػاف ,كيص ػرفم إلػػى الحػػؽ كيقكمػػم مػػف االنح ػراؼ ,فػػبل ػػعادة لمبش ػرية إال إذا عػػادت
فطرتها ال ميمة لتتنا ؽ مم الديف الحؽ.

( )

ِ -إف البش ػرية اليػػكـ بحااػػة إلػػى مػػف يانيهػػا عػػف اهالػػة الميبراليػػة ,نكالػػى مػػف يريحهػػا مػػف طايػػاف
ال أر ػػمالية ,فكبلهم ػػا نظ ػػاـ غي ػػر طبيع ػػي كمعان ػػد لمفطػ ػرة البشػ ػرية ,نكانم ػػا يتط ػػرؽ الف ػػاد إل ػػى
الماتمم عندما ت ير أمكر عمى غيػر نػكاميس الكػكف ك ػنف الفطػرة ,إف النظػاـ اإل ػبلمي هػك

البديؿ ,كالم تقبؿ لػم ,ألف تنظيماتػم االاتماعيػة هػي تنظيمػات القػكل الفطريػة ,كألف تشػريعاتم
تمبي دكافم الاريزة ,كاتااهات الميكؿ الفطرية .

(ّ)

ً
ػي مكقػؼ الميبراليػة مػف القػيـ كاألخػبلؽ عمػى أ ػاس مػادم ال يػرتبط بػالقيـ كاألخػبلؽ ,إذ
ّ -لقد يبن ى
(ْ)
نتج عنها األنانية ,كاتباع الهكل ,كاألثرة كالظمـ .
ْ -مناقضة األطركحات الفكرية الميبرالية لئل بلـ ,عقيػدة كشػريعة كمػنهج حيػاة ,إف فم ػفة الاػرب
كنظامم لمحياة كنظرتم إلى الػديف كالدكلػة ,نكالػى اهلل كاإلن ػاف ,نكالػى الكػكف كالحيػاة ,نكالػى القػيـ
كاألخػػبلؽ ,تمػػؾ النظ ػرة اإليديكلكايػػة ,فمي ػػت ممػػا يحتػػاج إليػػم ش ػرقنا الم ػػمـ ,إف الم ػػمـ لػػم
فم ػػفة حياتػػم الخاصػػة ,كأيديكلكايتػػم الربانيػػة الشػػاممة بأحكامػػم كآدابػػم مػػف ػػاعة مػػيبلد  ,إلػػى
لحظة الكفاة ,لذا كاف مف الخطأ محاكلة ا تيراد أيدلكاية دخيمة كالميبرالية.

(ٓ)

ٓ -عػػدـ كالئهػػـ هلل كر ػػكلم كالمػػؤمنيف ,بػػؿ كمحبػػتهـ ألعػػداء اهلل كنص ػرتهـ عمػػى حػػرب أكليػػاء اهلل
تعالى ,بؿ ككالئهـ دائمان لؤلانبي .
ٔ -فشؿ النظـ الم تكردة في حؿ مشكبلت الناس كقضاياهـ ,فمـ ينتج عف النظـ الم تكردة كل
تمػػزؽ الػػدكؿ اإل ػػبلمية ,كتفتيػػت العػػالـ اإل ػػبلمي ,كت ػراكـ الػػديكف الربكيػػة المتفاقمػػة ,كظهػػكر
ُ  -كرة الركـ :آية َّ .
ِ  -انظر :في ظبلؿ القرآف ,يد قطب ,بدكف رقـ طبعة ,دار الشركؽ َُُْ,هػُُٖٗ -ـ. ِٕٕٔ/ٓ ,
ّ  -بتصػ ػ ػػرؼ :كاقعن ػ ػ ػا المعاصػ ػ ػػر كالاػ ػ ػػزك الفكػ ػ ػػرم ,صػ ػ ػػالس الرقػ ػ ػػب ,طٕ ,بػ ػ ػػدكف دار نشػ ػ ػػرُِْْ,هػ ػ ػ ػََِْ-ـ,
ّّْ . ّْْ ,

ْ  -انظر:حقيقة الميبرالية كمكقؼ اإل بلـ منها. َٓٗ ,
ٓ -بتصرؼ:الحمكؿ الم تكردة ُُٖ ,ُُٕ,
ٜٗ

طبقة األغنياء ,كالمترفيف ,كالمف ديف فػي األرض ,كانهيػار األخػبلؽ ,كتػدهكر القػيـ ,كا ػتفحاؿ

الفكاحش كالمنكرات .

(ُ)

ٕ -المصػطمحات الفكريػة التاريبيػة نف ػها مثػاؿ أنػا ليب ارلػي  ,حػر ,ديمق ارطػي  ,التػي تشػكؿ حػاا انز
نف يان لدل الشعكب العربية ,كهذا ما لـ ييدركم الميبراليكف ,فالمصطمس بحد ذاتم مشكمة ,كعامؿ
نف ي مف الصعب تااكز .

ٖ -الميبرالي ػػة ترك ػػز فكره ػػا عم ػػى حري ػػة الف ػػرد دكف م ارع ػػاة لمص ػػمحة الاماع ػػة ,ف ػػي ح ػػيف طبيع ػػة
الماتمع ػػات العربي ػػة تق ػػكـ عم ػػى الفك ػػر الامع ػػي ,ػ ػكاء عب ػػر أدبياته ػػا اإل ػػبلمية أـ ثقافته ػػا
االاتماعية .
اع الميبرالية المقد ات لدل الشعكب اإل ػبلمية ,حيػث كػاف هاكمهػا عمػى اإل ػبلـ نف ػم,
ٗ -لـ تر ً
كعمػى الرمػكز التاريخيػة لمم ػمميف ,ممػا كلػد ردة فعػؿ لػدل الشػعكب اإل ػبلمية تمقػت الميبراليػة

كازدراء المركايف لها .
َُ -الشعكر العاـ لدل الشعكب اإل بلمية بأف أم شخص يحمؿ فك انر تاريبيان هك عميؿ لمارب,
منخػػرط فػػي مش ػاريعم لهػػدـ اإل ػػبلـ ,حتػػى كلػػك لػػـ يكػػف األمػػر كػػذلؾ ,فاالبيػػة الميب ػرالييف لهػػـ

مكق ػػؼ ػػمبي م ػػف المقاكم ػػة ض ػػد االح ػػتبلؿ األانب ػػي أل ارض ػػي الم ػػمميف ,كه ػػـ يتبن ػػكف ذاته ػػا

األاندة األمريكية كالاربية ,في العراؽ كأفاان تاف كفم طيف .

ُُ  -اهتمػاـ الميبػرالييف المبػال فيػم بحريػة المػرأة ,بػدالن مػف الحػديث عػف حقكقهػا كحقػكؽ الراػؿ

معػان كانبػان إلػػى انػػب ,ممػػا اعػػؿ هػػذ الػػدعكات الميبراليػػة محػػؿ شػػؾ كريبػػة ,خاصػةن كأف المػرأة
تيشكؿ في الثقافة العربية رمز الشرؼ كالعرض ,تتااكز فيم حتى التشريعات اإل بلمية.

ُِ  -مداهن ػػة ال ػػمطات العمماني ػػة كتش ػػايعها عم ػػى ض ػػرب الحرك ػػات اإل ػ ػبلمية ,كاعتب ػػار ك ػػؿ
إ ػػبلمي ع ػػدكان له ػػا م ػػف التحػ ػريض عمي ػػم إل ػػى الش ػػماتة بم ػػااينم ,إل ػػى ال ػػدعكة إل ػػى ق ػػتمهـ
كا تئصػػالهـ كتحػػكؿ الميب ارلػػي هنػػا إلػػى انػػدم فػػي بػػبلط ال ػػمطاف ,يحمػػؿ ال ػػبلح ضػػد كػػؿ

إ بلمي.

ُّ -الميبرالية دعكة انفصالية تقؼ ضد أم كحدة عربية أك إ ػبلمية ,حتػى نكاف كانػت شػكمية ,بػؿ
إف مف يػدقؽ فػي بعػض خفاياهػا يكتشػؼ أنهػا تػدعك إلػى تفتيػت الػكطف نف ػم ,عبػر تشػايم

األقميات بارض الصداـ مم األكثرية .

ُ  -انظر :كاقعنا المعاصر كالازك الفكرم.َّٓ,
ٜ٘

ُْ  -رفضها التاـ لتطبيؽ التشريم اإل ػبلمي ,كاعتبػار ماػرد طقػكس تعبديػم ,ال يي ػمس لػم بػأكثر
مف ذلؾ ,ممػا اعمهػا ال تختمػؼ عػف أم فكػر تاريبػي آخػر ,إف لػـ يكػف هػك الفكػر نف ػم كلكػف
بمصطمس اديد.
ُٓ -الميبرالية ليس لها أرضية شعبية ت تند عميهػا ,ككػؿ رمكزهػا مرتبطػكف إمػا باألنظمػة الحاكمػة
العممانية ,أك بالدكائر الاربية.

(ُ)

فهػػذ األ ػػباب ماتمعػػة اعمػت "الميبراليػػة" مصػػطمحان محتقػ انر لػػدل الشػػعكب الم ػػممة الصػػارخة

ب المها ألنها ترل كؿ يكـ بأـ أعينها خيانػة النخػب العممانيػة العربيػة لهمكمهػا كآمالهػا كال تاػد مػف
هػػذ النخػػب إال تحالف ػان كتبري ػ انر ألفعػػاؿ الاػػرب الكػػافر كهػػـ كػػؿ يػػكـ بػػؿ كػػؿ لحظػػة يدك ػػكف همػػكـ

الشعكب كي يتمكنكا مف تحقيؽ أغراضهـ الخاصة كنزكاتهـ الشخصية.

ثانياً :المستقبل لإلسالم:
إف المبادئ التي اعتمدتها هذ النظريات الحديثػة ,القكميػة كال أر ػمالية كاالشػتراكية كالميبراليػة
فػػي تقييمهػػا لمكاقػػم البشػػرم اإلن ػػاني ,لي ػػت بشػرية ,كلي ػػت إن ػػانية ,كأمثالهػػا قػػد يصػػمس لماتمعػػات
بهيمية ,لي ت في حااة أ ا ان لاير المتطمبات الماديػة الصػرفة ,أمػا أف تكػكف مرشػحة لتنظػيـ حيػاة

اإلن اف ذات المطالب كالحااات ,كالخصائص الفطريػة المتعػددة ,فهػذا لػف يكػكف ,فػاف ياػؿ األفكػار
التاريبيػة ,لػـ تاػد لهػا قبػكال ك ػط الشػعكب اإل ػبلمية ,عمػى الػرغـ مػف كػؿ الػدعـ الاربػي لهػا كالػػزخـ
اإلعبلمي المصاحب لها.

(ِ)

إف المرشػػس الكحيػد لقيػػادة العػػالـ هػػك اإل ػػبلـ ,فهػػك الػػديف الػػذم ارتضػػا اهلل تعػػالى لمبشػرية

ضلِ ًَ
ظلٞذُ ىَ ُنل ٌُ ا ِس ْ
قػاؿ اهلل تعال ػى  :ا ْىْ َٞل٘ ًَ َ ْم ََ ْيلذُ ىَ ُنل ٌْ ِدٝلَْ ُن ٌْ َٗ َ ْر ََ َْلذُ َعيَل ُْ ٞن ٌْ ِّ ْا ََزِلَ َٗ ٜر ِ
)ْ( )ّ( .
ِدًْٝب 
أمػػا الميبراليػػة فنقػػكؿ لهػػا :إف النصػرانية التػػي ان ػػمخت منهػػا الااهميػػة المعاصػرة ,ديػ هػف فا ػ هػد ن
ديف ال يصمس لمحياة ,نكاف اإل بلـ ليس الكهنكت الكن ػي الػذم ناصػب العقػؿ
ألنم مف صنم البشر ,ه
العداء ,فاف كنتـ تبحثكف بحؽ عف الحرية ,كعف حياة أفضؿ ,نكاف أردتـ النااة مف هذ الهاكية التػي
كضػعتـ أنف ػػكـ فيهػػا ,فمػيس لكػػـ ػػكل اإليمػاف بالعقيػػدة الصػػحيحة ,كالمػنهج الصػػالس ,الػػديف الػػذم ال

ُ  -انظر :مقاؿ ,أ باب فشؿ الميبرالية في الكطف العربي.
ِ  -بتصرؼ :حركات كمذاهب في ميزاف اإل بلـ. ٓ,
ّ-

كرة المائدة :آية ّ.

ْ  -بتص ػػرؼ :حاض ػػر الع ػػالـ اإل ػػبلمي ,امي ػػؿ عب ػػد اهلل محم ػػد المص ػػرم ,طُ ,المدين ػػة َُْٔ ,ه ػ ػ ُٖٗٔ -ـ,
ِ. ُٖٔ/
ٜٙ

يي ً
كاػػد فصػػامان بػػيف اإليمػػاف بالايػػب ,كاإليمػػاف بالمح ػػكس ,كبػػيف التقػػدـ المػػادم كالحضػػارم ,كااللت ػزاـ
بالقيـ اإلن انية ,إف الم مميف أصحاب حضارة عريقة ,كديف مت ػامس ,عػـ أراػاء الػدنيا ,كهػـ بػدينهـ
كبير ,بهذ الر الة ال ماكية التػي تصػؿ إلػى بقػاع األرض
أعطكا البشرية الكثير ,كأنم مازاؿ الدكر ان

امعػػاء ,فػػبل أمػػؿ لهػػذ األمػػة إال بػػالراكع إلػػى اإل ػػبلـ ,هػػك كحػػد الػػذم يمكػػف أف يبعػػث األمػػة بعثػان
اديػػدان ت ػػترد فيػػم عافيتهػػا ,كتنطمػػؽ مػػف اديػػد ,نكاف الهاػػكـ الم ػػتمر عمػػى اإل ػػبلـ ,قيمػػم كمبادئػػم
كتاريخػم كرااالتػػم نكاناا ازتػم ,قػػد أيقػػظ الم ػمميف إلػػى اكانػػب عظمػة اإل ػػبلـ ,بعػػد أف كانػت فػػي فتػرة

الركػ ػػكد ,أك انطفػ ػػأ بريقهػ ػػا ,كفقػ ػػدت إشػ ػػعاعها ,فػ ػػاف هاػ ػػكـ الم تش ػ ػرقيف كأشػ ػػياعهـ مػ ػػف التنػ ػػكيرييف
كالميبرالييف الذيف يترامكف أفكار الم تشرقيف كينشركنها بأ مائهـ ,لهي فاشمة تمامان.
إف أمتنػػا لػػـ تكػػف فػػي حاا ػة إلػػى حمػػكؿ م ػػتكردة م ػػتمدة مػػف أيػػدلكايات أانبيػػة نكاف هػػذ
(ُ)
الحمكؿ لـ تكف حتمية كال مبلئمة ,بؿ ضارة كمعكقة بديننا ,فضبل عف مناقضتها لديننا .
كألف الم ػػتقبؿ غي ػػب ,كلكنن ػػا ن ػػتقرئ ػػنف اهلل تع ػػالى ككع ػػد ككعي ػػد  ,فنا ػػد أف الم ػػتقبؿ

لئل ػػبلـ ,فػػاف مػػف ػػنف اهلل تعػػالى أف الػػدعكة التػػي يقػػدـ لهػػا الػػدـ ال تمػػكت ,كقػػد أ ػػرؼ األعػػداء فػػي
إ ارقػة دمػاء الم ػمميف فػػي كػؿ مكػاف مػػف بقػاع األرض ,ظنػان مػػنهـ أنػم يقضػي عمػػى الػدعكة فكػاف هػػذا

الدـ بيبلن إلى زيادة المد كنب ار ػان ,كأف مػف كعػد اهلل أف يمكػف لهػذ األمػة  )ِ(.قػاؿ تعػالىِ َُّٗ  :رٝل ُد
ض ََّٗ ْج َايَُٖ ٌْ َئِ ََّلخً ََّٗ ْج َايَُٖل ٌُ ا ْىل َ٘ا ِرثِِّ ََ َُّٗ * َِٞنلَِ
ُع ِافُ٘ا فِْ ٜ
ضز ْ
َُْ َّ ََُِّ َعيَ ٚاىَّ ِِ َِٝا ْ
األر ِ
)ٖ(.
 ٛفِ ْرع ََُْ٘ ََٕٗب ٍَبَُ َٗ ُجُْ٘ َدُٕ ََب ٍِ ُْْٖ ٌْ ٍَب َمبُّ٘ا ْ َٝذ َِ ُرَُٗ 
ىَُٖ ٌْ فِْ ٜ
ض َُّٗ ِر َ
األر ِ
إف الم ػػتقبؿ لئل ػػبلـ ,لمنص ػػكص الثابت ػػة المحكم ػػة الت ػػي كردت ف ػػي القػ ػرآف الكػ ػريـ كال ػػنة

النب ػ ػكية المطهػ ػرة ,كبم ػ ػا أف الم ػػتقبؿ لئل ػػبلـ ,فم ػػف ي ػػتطيم أح ػػد القض ػػاء عمي ػػم ,ق ػػاؿ اهلل تع ػػالى:

ِ ُٝ رٝللللدَُُٗ َُ ْ ُٝ
للل٘ َملللل ِرَٓ
وفِئُلللل٘ ْا ُّلللل٘ َر ٱ َّهِ ثِللللأ َ ْف ِ َ٘ ِٕ ِٖ ٌْ ََٗٝللللأْثَ ِ ٚٱ َّهُ نَِلَّ َُ ُٝللللزِ ٌَّ ُّلللل٘ َرُٓ َٗىَل ْ
ق ىِْ ُٞ
ةٱ ْى ُٖلد َِِ َٗ ٙدٝل ِِ ٱ ْى َذل ِّ
ظ ِٖل َرُٓ
ض َو َر ُ
ٱ ْى ِ َنفِ ُرَُٗ  )ٗ(. كقكلػم تعػالى َ٘ ُٕ  :ٱىَّ ِِْ َ ٛر َ
ضل٘ىَُٔ ِ
شللل ِر ُمَُ٘  ) ( فاه ػػكد الكف ػػار ض ػػائعة ف ػػي محارب ػػة اإل ػػبلـ,
لل٘ َمللل ِرَٓ ٱ ْى َُ ْ
َعيَللل ٚٱىلللدُِّ ِِ ٝميِّللل ِٔ َٗىَل ْ

ُ  -انظر :مذاهب فكرية معاصرة ْٖٔ ,كالازك الفكرم ,محمد ابلؿ كشؾ :ط ِ ,دار القكميةُُٕ,
الحمكؿ الم تكردة.ُّٔ,
ِ  -بتصرؼ :قضية التنكير. َُُ ,
ّ  -كرة القصص :آية ٓ. ٔ ,
ْ  -كرة التكبة  :آية ِّ .
ٓ  -كرة التكبة  :آية ّّ .
ٜٚ

ك

شلللب ُء ٍِلللِْ ِعجَلللب ِد ِٓ َٗا ْى َابقِجَلللخُ
ضلللزَ ِاُْ٘ٞا ثِل َّ
ض ِ َّهِ ِ ُ٘ٝرثُ َٖلللب ٍَلللِْ َ َٝ
للبهِ َٗ ْ
ا ْ
االلللجِ ُرٗا نَُِّ األَ ْر َ
(ٔ)
ىِ ْي َُزَّقِ. َِٞ
إف صاحب هذ الحضارة المنشكدة ,كهذ الر الة المكعكدة هك اإل بلـ ,اإل ػبلـ الػذم أينشػأ

مػػف ًقىبػػؿ خيػػر أمػػة أخراػػت لمنػػاس ,كصػػنم أمثػػؿ حضػػارة عرفهػػا التػػاريخ ,فقػػد آف لمشػػعكب العربيػػة
كاإل بلمية ,أف تتحرر مػف التبعيػة لماػرب كالشػرؽ ,كأف تػرفض كػؿ حػؿ م ػتكرد ,ككػؿ نهػج دخيػؿ,
كأف تتخذ مف اإل بلـ الصحيس حبلن لمشكبلتها ,كد تك انر لحياتها ,كآف لقادة هذ الشعكب كحكامم أف

لمر ػػمالية كال
يػػدرككا هػػذ الحقيقػػة ,كيعمنكهػػا مدكيػػة ,إننػػا ل ػػنا عبيػػدان لميمػػيف كال لمي ػػار ,كل ػػنا ذي ػكالن أ

لميبرالية ,إنمػا نحف م ممكف كال نرضى باير اإل بلـ عقيدة كال رابط .

(ِ)

يتبيف بما ال لبس فيم ضركرة الحكـ لئل ػبلـ ,فالػذيف يتحػدثكف عػف اإل ػبلـ ,كانتفػاء حااتػم

إلى الحكػـ ,أك عػف إمكػاف تحققػم فػي الحيػاة ,إنمػا يمقػكف حػديثان فيػم مػف التفاهػة كالق ازمػة مػا ال يرتفػم
إلػػى ش ػػرؼ المناقشػػة كاحتػ ػراـ الاػػدؿ ,إنه ػػـ ال ي ػػدلكف بهػػذا ع ػػف اهمهػػـ بطبيع ػػة هػػذا ال ػػديف كاإللم ػػاـ
بحقائقم الب يطة ,بؿ يدلكف عمى اهؿ بكؿ مقكمات الطبيعة البشرية .
فمػػيعمـ الم ػػممكف فػػي مشػػارؽ األرض كمااربهػػا ,أنػػم لػػف يخػػراهـ مػػف أزمػػتهـ ,كيرفػػم عػػنهـ
إصػػرهـ كاألغػػبلؿ التػػي صػػارت عمػػيهـ ,كيػػردهـ إلػػى ع ػزتهـ ,إال العػػكدة الصػػادقة إلػػى اإل ػػبلـ الػػذم
أنعـ اهلل بم عميهـ كحباهـ إيػا  ,كلػف يخمػص البشػرية مػف أزمتهػا ,إال المػنهج الربػاني ,الػذم أنزلػم اهلل

بة َٗا ْى َِٞل َساَُ ىَِٞقُل٘ ًَ
ضل ْيَْب ُر ُ
د َٗ َّ َس ْىَْلب ٍَ َاُٖل ٌُ ا ْى ِنزَل َ
ليقكـ النػاس بالق ػط  ىَقَل ْد َ ْر َ
ضليََْب ثِب ْىجََِّْٞلب ِ
( )
ط ِػ. 
بش ثِب ْىقِ ْ
اىَّْ ُ
إف اعت اززنا باإل بلـ يشتد يكما بعد يكـ ,نكايماننا بادارة هذا الػديف لقيػادة البشػرية فػي ازديػاد

م ػػتمر ,كفشػػؿ االتااهػػات العممانيػػة كالقيػػادات ال يا ػػية فػػي تػػكفير ال ػػعادة كاال ػػتقرار لئلن ػػانية,
ليؤكد عمى أننا ل نا بحااة لديف اديد كما فعمت النصرانية ,كنثبت لماميػم أف الم ػتقبؿ لهػذا الػديف

العظيـ .

(ْ)

ُ  -كرة األعراؼ  :آية ُِٖ.
ِ  -انظر:الحمكؿ الم تكردة . َُ, ٗ,
ّ  -كرة الحديد  :آية ِٓ.

ْ  -بتصرؼ :حركات كمذاهب في ميزاف اإل بلـ. ّ,
ٜٛ

انفصم انثاني
يىقف انهيربانيني ين اإلسالو وخطرهى
عهى األية اإلساليية
وفيو ثالثة مباحث- :
المبحث األول :موقف الميبراليين من اإلسالم .
المبحث الثاني :موقف الميبراليين من قضايا األمة .
المبحث الثالث :خطر الميبراليين عم األمة والمجتمع .

ٜٜ

المبحث األول :موقف الميبراليين من اإلسالم .
وفيو خمسة مطالب- :
المطمب األول :موقفيم من الجانب العقدي.
المطمب الثاني :موقفيم من الجانب التشريعي .
المطمب الثالث :موقفيم من الجانب األخالقي والجتماعي .
المطمب الرابع :موقفيم من الجانب السياسي .
المطمب الخامس :موقفيم من الجانب القتصادي .

ٓٓٔ

المبحث األول
موقف الميب ار ليين من اإلسالم
المطمب األول  :موقفيم من الجانب العقدي:
إف عقيػػدة اإل ػػبلـ هػػي ركح الحيػػاة ,كاػػكهر الكاػػكد ,كهػػي أ ػػاس التكػػكيف النف ػػي كالفكػػرم
ألفراد األمة ,كمحكر التربية ,كالثقافة ,كالفف ,كاإلعبلـ ,كالتشريم ,كالتقاليد ,إذ ناد أف اإل ػبلـ ياػرس

فػػي نفػػس الطفػػؿ منػػذ نعكمػػة أظػػافرة ,عقيػػدة التكحيػػد التػػي تحػػرر اإلن ػػاف مػػف كػػؿ عبكديػػة مػػا عػػدا

العبكدية هلل تعالى .

(ُ)

إف العقيدة أشرؼ اكانب الديف ,لذا فهػي تخاطػب أشػرؼ اػزء فػي اإلن ػاف ,قمبػم ,كبقيامهػا

فػػي قمػػكب النػػاس ,يقػػكـ أ ػػاس الشػريعة متينػان قكيػان ,كألف أهػػـ مػػا فػػي الػػديف العقيػػدة ,فهػػي تيعػػد الهػػدؼ
األكؿ كال ػ ػرئيس لمػ ػػف يصػ ػػارع اإل ػ ػػبلـ با ػ ػػـ الص ػ ػراع الحضػ ػػارم ,كالص ػ ػراع العقػ ػػدم ,لػ ػػذا ناػ ػػد أف
الميبػرالييف يحػػاكلكف هػدـ عقيػػدة الم ػمميف ,كأصػػكلهـ الدينيػة ,كالتشػػكيؾ فيهػا ,فػالفكر الميب ارلػي يػػدعك

لمثػكرة عمػػى العقيػػدة كعمػػى الشػريعة كحتػى عمػػى األخػبلؽ كتػػدعك إلػى التحػػرر مػػف كػػؿ قيػػد كأنػػم ال
قيػكد كال ثكابػت ,حيػث إف الميبراليػة الفكريػة االعتقاديػة ,مػذهب فم ػفي يػرل أف اإلامػاع الػديني لػيس

شرطنا ضركرنيا لتنظيـ ااتماعي ايد كيطالب بحرية الفكر كالعقيدة لكؿ الناس.

لقد حاكؿ الارب الم يحي ا تعمار الم مميف ع كريان كفشؿ ,ثـ حاكؿ بث مكمم الفكرية

عػػف طريػػؽ الم تشػرقيف ففشػػؿ أيضػان ,فكػػاف الحػػؿ الكحيػػد هػػك ظهػػكر مامكعػػة مػػف العمػػبلء يػػرددكف

أفكػػار الم تش ػرقيف ال ػػامة ,حتػػى يمكػػنهـ تضػػيم الهكيػػة اإل ػػبلمية ,كتحكيمهػػا لتكػػكف تبع ػان لمحضػػارة
الاربيػػة الزائفػػة ,كتطكيعهػػا لخدمػػة الاػػرب الكػػافر ,كتمهيػػدها لحكػػـ الشػػعب ,كهػػذا ال يكػػكف إال بنػػزع
اإل بلـ مف قمكب أبنائم ,أخبلقان كعقيدةن ,كشريعةن .

(ِ)

أما موقف الميبراليين من العقيدة اإلسالمية فيتمثل فيما يمي:
ُ  -الدعكة إلى إلااء أركاف اإل بلـ بػ اإللااء الفعمي لركف اإليماف باهلل ,حينما يردد الميبراليكف,
إف عقيدة اإللكهية كمها صحيحة في ائر األدياف ,كهك ما يعني أف اإللم" هك األحد " كما
يقكؿ أصحاب الكحدانية ,إنم اثناف كما يقكؿ الثانكية ,كهػك ثبلثػة كمػا يقػكؿ الثالكثيػة " كهػك

ُ -انظر:اإل بلـ كالعممانية كاها لكام.ٗٓ ,
ِ  -انظػػر :اإل ػػبلـ م ػػتقبؿ أكركبػػا ,يا ػػر ح ػػيف ,ط ُ ,دار األمػػيفُُْٖ ,هػ ػُٕٗٗ -ـ ُّٕ ,ك آثػػار العكلمػػة
عم ػػى عقي ػػدة الش ػػباب  ٕ,كأ ػػاليب الا ػػزك الفك ػػرم ُِٕ:ك مق ػػاؿ :الفك ػػر الميب ارل ػػي ي ػػدعكا لمث ػػكرة عم ػػى العقيػ ػدة,
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الكاػكد كمػم" كمػا يقػكؿ االتحاديػة ,كهػك بعػض مفػردات الخمػؽ أكظػكاهر الطبيعػة ,كمػا يقػكؿ
أصحاب الديانات الكثنية ,تعالى اهلل عما يقكؿ الظالمكف عمكان كبي انر.

ِ  -أما مكقؼ الميبرالية مف الركف الثاني مػف أركػاف اإليمػاف ,كهػك اإليمػاف بالمبلئكػة ,فػبل كاػكد

لػم عنػدهـ فهػـ يشػػترطكف فػي كػؿ مقبػػكؿ فػي األديػاف أف يكػػكف معقػكالن كمح ك ػان كمممك ػان,
ألف العقبلنية هي الركف الثاني لميبرالية بعد النفعية .

ّ  -أما الركناف الثالث كالرابم مف أركاف اإليمػاف بػاهلل ,فهمػا اإليمػاف بالر ػؿ كالكتػب ,فػبل حااػة
لهما عند الميبرالييف .

(ُ)

ْ  -الميبراليػػة ضػػد الايبيػػات حيػػث أكػػدت عمػػى مكضػػكعية الطبيعػػة كالمػػادة ,كهػػي ضػػد الػػكحي
كالميتافيزيػػاء (مػػا كراء المػػادة) ,حػػيف أكػػدت عمػػى العقبلنيػػة كالعمػػـ بمفهكمهػػا الخػػاص .

(ِ)

يقكؿ الميبرالي محمد شحركر " :الككف مادم كالعقؿ اإلن اني قادرعمى إدراكم ,كمعرفتم ,كال

يكاػػد حػػدكد يتكقػػؼ العقػػؿ عنػػدها ,ككػػؿ مػػا فػػي الكػػكف مػػادم ,كال يعتػػرؼ العمػػـ بكاػػكد عػػالـ
غير مادم يعاز العقؿ عف إدراكم " .

(ّ)

ٓ  -رد الميبرالي ػكف أحاديػػث كثي ػرة تتعمػػؽ بالايػػب كالاػػف ,كأخبػػار اآلخ ػرة ,كأحاديػػث البػػرزخ ,فهػػي
أحاديػػث آحػػاد ال تثبػػت ب ػرأيهـ ,كقػػد ػػبقهـ إلػػى ذلػػؾ المعتزلػػة ,فػػأنكركا كاػػكد الا ػف ,كرد

المعتزل ػػة كثيػ ػ انر م ػػف العقائ ػػد الثابت ػػة ع ػػف ر ػػكؿ اهلل  كع ػػذاب القب ػػر ,كاإليم ػػاف ب ػػالحكض
كالصراط كالميزاف كالشفاعة ,كرؤيػة اهلل تعػالى فػي اآلخػرة ,كردكا األحاديػث الػكاردة فيهػا كلػك

كانػػت فػػي الصػػحيحيف ,كزعمػكا أف النصػػكص القرآنيػػة الصػريحة حػػكؿ أحػكاؿ القيامػػة تمثيػػؿ
كتصكير ال حقائؽ ثابتة .
لقػػد أنكػػر الميبراليػػكف الايػػب با ػػـ التاديػػد ,كمطابقػػة عػػالـ الايػػب لعقػػكلهـ القاص ػرة ,نكانكػػار
نصكص الكعد كالكعيد ,كصرفها عف ظاهرها يتضمف طعنان كتكذيبان لما ااء األنبياء بم.

ٔ  -أبعػػدت الميبراليػػة الػػديف عػػف ماػػاالت الحيػػاة ,كركػػزت عمػػى الاانػػب المػػادم كحػػد  ,فػػبل هػدؼ

في الحياة كل اعؿ هذ الدنيا مرتعان خصبان لتحقيؽ مطامعهـ ,كم ربهـ ,كقضاء شهكاتهـ,

فالمادة هي الااية ,كهي الك يمة ,كال ابتااء لآلخرة عندهـ .

ٕ  -التشكيؾ في مصادر الديف مف خبلؿ التشكيؾ في الكتاب كال نة .
ُ  -انظر  :معركة الثكابت بيف اإل بلـ كالميبرالية . ُُّ ,ُُِ,
ِ  -التكتاليتاريػػة الميبراليػػة الاديػػدة كالحػػرب عمػػى اإلرهػػاب :تكفيػػؽ المػػديني ,بػػدكف رقػػـ طبعػػة ,اتحػػاد الكتػػاب العػػرب,
دمشؽََِّ -ـ.ٖ ,

ّ  -القرآف كالكتاب :محمد شحركر ,بدكف رقـ طبعة ,األهالي.ّْ ,
ٕٓٔ

ٖ  -تقديس العقؿ ,ككذلؾ التشكيؾ في عقيدة القضاء كالقدر.

(ُ)

ً
كاهات النظر صحيحةه شرعيةه مت ػاكية كأف كػؿ
ٗ  -قكلهـ بػ ن بية الحقيقة ,كهي تعني أف كؿ
ػاع األخبلقيػػة كاألنظمػ ًػة الدينيػػة
الحقػػائؽ ن ػػبيةن إلػػى الفػػرد ,كهػػذا يعنػػي أف كػػؿ األكضػ ً
(ِ)
ً
حقائؽ ن بية لمفرد .
الحركات ال يا ية,
كاألشكاؿ األدبية ك
ه
يقكؿ الميبراليي إبراهيـ البميهي :مػف البػديهي أنػم ال يكاػد إن ػاف يمتمػؾ كػؿ الحقػائؽ امتبلكػان

كامبلن ,نكانما يتم ؾ كؿ فرد بما يظنم ,كذلؾ فينتقي مف النصكص كالبراهيف كالمكاقػؼ كاألحػداث مػا
ييقنم بػم ذاتػم ,كي ػتمر عمػى انتقائيتػم حتػى تضػطر المكاقػؼ الماػايرة الضػاغطة فػي أف يعيػد فحػص

أفكػػار  ,فػػاذا كضػػم كػػؿ طػػرؼ أفكػػار تحػػت ماػػاهر التحميػػؿ ,اقتػػرب الاميػػم مػػف لػػب الحقيقػػة ,تحػػت
أضكاء المكاشفة االضط اررية المتبادلة.

(ّ)

الرد عمييم:
ً
ػاكمات كالمػػداهنات,
المطمػػؽ أف تخضػػم لمم ػ
ُ -ال ياػػكز لمعقيػػدة الصػػحيحة المبنيػػة عمػػى اليقػػيف ي
غيرها مف العقائد الفا دة قد يككف هػك الحػؽ أك هػك حػؽ
فمارد الشؾ بأنها هي الحؽ أك أف ى

خطر يزلزؿ اإليماف مف أصكلم كالقائؿ بذلؾ مرتد خارج مػف الػديفََ  )ْ(.ىِل َل ثِلأََُّ
مثمها ,لهك ه
(ٓ)
َّ
ق َٗ ََُّ ٍَب ْ َٝدعَُُ٘ ٍِِْ دُِّٗ ِٔ ُٕ َ٘ ا ْىجَب ِغ ُو.
هللاَ ُٕ َ٘ ا ْى َذ ُّ

ِ -إف إنكػػار البع ػػث كاح ػػكد  ,مخ ػػالؼ لمفطػ ػرة كيش ػػكؿ تن ػػاقض ,إذ يص ػػكر ه ػػذ الحي ػػاة عم ػػى أنه ػػا

م رحية هزلية أك لعبة أك لهك )ٔ(.قػاؿ تعػالىََ  :ىِل َل ثِلأََُّ َّ
هللاَ ُٕل َ٘ ا ْى َذل ُّ
ق َٗ ََُّ ٍَلب َٝل ْدعَُُ٘
ٍِِْ دُِّٗ ِٔ ا ْىجَب ِغ ُو َٗ ََُّ َّ
 ٜا ْى َنجُِ ٞر  )ٕ(كؿ مػا عبػد مف دكنم تعػالى فهػك باطػؿ:
هللاَ ُٕ َ٘ ا ْى َايِ ُّ
ط ْجزُ ٌْ ََّّ ََب َ يَ ْقَْب ُم ٌْ َعجَثًب َٗ ََّّ ُن ٌْ نِىَ َْْٞب َل ر ُْر َجاُلَُ٘ فَزَ َالبىََّ ٚ
هللاُ ا ْى ََيِل ُل ا ْى َذل ُّ
ق َل نِىَلَٔ
َ فَ َذ ِ

ُ  -انظ ػ ػػر  :العصػ ػ ػرانيكف ب ػ ػػيف مػ ػ ػزاعـ التادي ػ ػػد كمي ػ ػػاديف التاري ػ ػػب ّٕٗ, ّٗٓ ,ك آث ػ ػػار العكلم ػ ػػة عم ػ ػػى عقي ػ ػػدة
الشباب.ُٕ:
ػميـ ,م ػػف مكق ػػم :
ِ  -انظ ػػر :مق ػػاؿ ,ن ػػبية الحقيق ػػة ف ػػي الفك ػػر الميب ارل ػػي ,يا ػػر ب ػػف عب ػػداهلل ب ػػف عب ػػد العزيػ ػز ال ػ ٌ
.www.dorar.net
ّ  -انظر :مقاؿ ,إنكار االنتقائية أحد منابم الاهؿ :إبراهيـ البميهػي :اريػدة الريػاض األحػد ِٔ صػفر ُِِْه ػ -
َِ مايك ََُِـ العدد. 12018:
ْ  -بتصرؼ :مقاؿ ,ن بية الحقيقة في الفكر الميبرالي.
ٓ  -كرة الحج :آية ِٔ .

ٔ  -آثار العكلمة عمى عقيدة الشباب. ٕٓ ,
ٕ  -كرة لقماف :آيم َّ.
ٖٓٔ

(ُ)

كقػػد أق ػػـ اهلل تعػػالى فػػي مكاضػػم كثي ػرة عمػػى كقػػكع البعػػث

ٌٝ
ظ ا ْى َن ل ِر ِ
نَِلَّ ُٕ ل َ٘ َر ُّة ا ْى َال ْلر ِ
(ِ)
كقكلم تعالىّ  :
ت فِ. ِٔ ٞ
هللاُ َل نِىَََٔ نَِلَّ ُٕ َ٘ ىَْ َٞج ََ َاَّْ ُن ٌْ نِىَ ًِ ْ٘ َٝ ٚا ْىقَِٞب ٍَ ِخ َلَ َر َْ ٝ

إف إنكار البعث تكذيب ظاهر آليات القرآف الصريحة في إثبات البعث كما أف هذا اإلنكػار رد
لؤلخبار الصحيحة في كقكع البعث كتكذيب لما اتفقت عميم دعكة الر ؿ عميهـ ال بلـ ,كنزلػت

بم الكتب ال ماكية ,نكاف القائؿ بذلؾ مرتػد خػارج مػف الممػة ,فاممػة مػا عميػم أهػؿ ال ػنة :اإلقػرار
بػػاهلل كمبلئكتػػم ككتبػػم كر ػػمم كأف الانػػة حػػؽ كالنػػار حػػؽ كأف ال ػػاعة آتيػػة ال ريػػب فيهػػا كأف اهلل

يبعث مف في القبكر.

(ّ)

ّ -لقد بنى اإل بلـ منهام عمى أ اس الكحي كالعقؿ معان ,فكاف اإليماف باهلل كر التم ككتبم كاليكـ
اآلخػػر ,ككػػاف العقػػؿ هادي ػان كمرشػػدان ,إنػػم مػػنهج متكامػػؿ لػػـ يقػػؼ عنػػد حػػدكد المح ػػكس كالمػػادة

كحدها ,كلـ يؤلم المادة ,أك العقؿ أك اإلن اف أك التاريخ ,كلـ تطرب بم ال بؿ نحك المعرفة دكف

أف ىيهدل إلى الحؽ.
ْ -إف اػػكهر النصػػر م ػرتبط بالتما ػػهـ مفػػاهيـ اإل ػبلـ ,كتحريػػر أنف ػػهـ مػػف التبعيػػة لمفكػػر الكافػػد
عمى أم صكرة مف صكر  ,نكاحيػاء فريضػة الاهػاد ,كالتمػاس مصػادر الشػريعة اإل ػبلمية ,كبنػاء
(ْ)
التربية عمى النهج القرآني .
ٓ -إف الميب ػرالييف بأفكػػارهـ هػػذ يرتػػدكف بػػالماتمم إلػػى الخمػػؼ ,فاإلن ػػاف بػػبل عقيػػدة يرتػػد أ ػػكأ مػػف
الحيػكاف ,ألنػػم أصػػبس بػػبل ض ػكابط كال أهػػداؼ ,نكاذا كػػاف التطػػكر عمػػى ح ػػاب العقيػػدة كالش ػريعة
صل ُرَُٗ
فذلؾ خركج مف الديف .قاؿ تعػالى  :ىَُٖ ٌْ قُيُ ٌ
٘ة َل ْ َٝفقََُُٖ٘ ثِ َٖب َٗىَُٖ ٌْ َعْلَ ٌُِٞل ْ ُٝج ِ

ظلللل ُّو ُ ْٗىَئِلللل َل ُٕلللل ٌْ
ثِ َٖللللب َٗىَُٖلللل ٌْ ءن ََاٌُ َل ْ َٝ
لللبً ثَلللل ْو ُٕلللل ٌْ َ َ
طلللل ََاَُُ٘ ثِ َٖللللب ُ ْٗىَئِلللل َل َمبألَ ّْ َال ِ
)ٔ( )ٓ( .
ا ْى ََبفِيَُُ٘ 

ٔ -إف اإليماف بما هك مادم فقط يؤدم إلى خمط المفػاهيـ ,كتحريػؼ العقائػد ,نكالاػاء الشػرائم ,ممػا قػد
يؤثر عمى عقائد أبناء الم مميف ,كيزعزع قيمهـ ,كيزهدهـ في دينهـ كتشريعاتم كأحكامم .
ٕ -إف المػػؤمف الحػػؽ يعتػػرؼ بالايػػب ,كيػػؤمف بتحققػػم ,ألف الخبػػر عنػػم صػػادر مػػف صػػادؽ مقطػػكع
بصدقم مازكـ بصحة خبر  ,أما ضػعؼ اإليمػاف بهػذا الػركف كبايػر مػف أركػاف اإليمػاف ,كالظػف
ُ  -كرة المؤمنكف :آية ُُٓ. ُُٔ ,
ِ  -كرة الن اء :آية ٖٔ .
ّ – بتصرؼ :مامكعة الفتاكل ,ابف تيمية ,طُ ,مكتبة العكيبافُُْٖ ,هػُٕٗٗ-ـ. ّّٔ/ٕ ,
ْ -انظر :قكط العممانية. ُّ ,ُُ,
ٓ -كرة األعراؼ :اآلية ُٕٗ.

ٔ -بتصرؼ :العصرانيكف بيف مزاعـ التاديد كمياديف التاريب. ََِ ,
ٗٓٔ

بػػأف اإليمػػاف بػػم هػػك الػػذم أخػػر الم ػػمميف ,فػػذلؾ ػػيقكدهـ إلػػى إنكػػار اهلل كاحػػكد  ,كال ػػيما إذا
ا ػػتقر فػػي نفك ػػهـ بػػأف الكصػػكؿ إلػػى القػػكة الماديػػة ال يػػتـ إال باإللحػػاد كنبػػذ الػػديف ,أك إذا عػػزك
بب تخمؼ الم مميف إلى تم كهـ بالايبيات .

(ُ)

لت فِٞل ِٔ
كقد أثنى اهلل تعالى عمى المؤمنيف في كتابم بقكلم تعػالى  :اىٌ * ََىِ َل ا ْى ِنز ُ
َبة َلَ َر َْ ٝ
صللللِحَ َٗ ٍِ ََّللللب َر َز ْقَْللللبُٕ ٌْ
ت َُٗٝقَُِ ٞللللَُ٘ اى َّ
ُٕللللدً ٙىِّ ْي َُزَّقِلللل * َِٞاىَّلللل ِِْ ُٝ َِٝؤ ٍُِْللللَُ٘ ثِب ْى ََ ْٞلللل ِ
ُْٝفِقَُُ٘  )ِ(. يقػكؿ ابػف تيمية " :كمف اإليماف باليكـ اآلخر :اإليمػاف بكػؿ مػا أخبػر بػم النبػي
 مما يككف بعد المكت ,فيؤمنكف بفتنة القبر كبعذاب القبر كبنعيمم " .

(ّ)

ٖ -إنهػػا دعػػكة همايػػة غربيػػة ,كداعيػػة إلػػى متاهػػات فػػي الفكػػر كالتصػػكر ,إذ إف العمػػـ الشػػرعي
الصحيس ,كالعكدة إلى د ار ة العقيدة ال ميمة ,كالتربية القكمية التي تربط أبنػاء األمػة ب ػمفهـ
الصالس مف خير الك ائؿ ,حتى تنهض األمة الم ممة مف كبكتها ,عمى بصػيرة مػف الكتػاب
كال نة ,ال عمى ما يريد الميبراليكف ,كمعهـ أصحاب مزاعـ التاديد التاريبي هؤالء .

(ْ)

ٗ  -إف الت ميـ بمبػدأ (ن ػبية الحقيقػة) كأف الحقيقػةى المطمقػة ال يممكهػا أح هػد كأف الحقػائؽ التػي
يؤمف بها البشر ن بية محتممةه لمخطأ ,كاحتمالها لمصكاب عمػى ػكاء يترتػب عمػى هػذا أف
الثكابت كالحقػائؽ الدينيػة لي ػت حقػائؽ مطمقػة ,فهػي بالن ػبة لمفػرد حقػائؽ كبالن ػبة لايػر ال

تعد كذلؾ ,فالقكؿ بذلؾ ت ميـ يناقض أصػكؿ الػديف الحنيػؼ كقكاعػد الشػرع المطهػر كأدلػة
الػكحي الكػريـ ,ألنػم يفضػي إلػى الم ػاكاة بػيف قطعيػات الشػريعة كظنياتهػا كمػف ثىػـ تصػبس
أركاف اإليماف مما ي ػم فيػم الخػبلؼ فتخػرج بػذلؾ عػف دائػرة الثكابػت القطعيػة كمػا أف فػي
ػيف المطمػؽ
العمػؿ باطبلقهػا منافػاةن لمقتضػى اإليمػاف ,إذ مقتضػا عػدـ التص ي
ػاـ كاليق ي
ػديؽ الت ي
ػعكر
بأرك ػػاف اإليم ػػاف كأص ػػكؿ العقي ػػدة إف آي ػػات القػ ػرآف الكػ ػريـ تا ػػذم ف ػػي الم ػػمميف الش ػ ى
بامتبلكهـ لمحقيقة المطمقة كأنهـ عمى الحؽ المبيف إلػى دراػة اليقػيف كأف غيػرهـ مبطمػكف

يتبعكف باطبلن ألف حقائؽ الديف ثابتة بالكحي اإللهي الذم ال يأتيم الباطؿ مػف بػيف يديػم كال
مف خمفم كلي ت خاضعة لمعقكالت الناس كآرائهـ كأقي تهـ )ٓ( .

إف المفاهيـ كالمعتقدات الميبرالية ,تقؼ ضد الديف اإل بلمي بش ار ة كتعتبر كأهمػم كالػداعيف
إليػػم كالمػػدافعيف عنػػم عناصػػر ظمػػـ كظػػبلـ كتخمػػؼ كراعيػػة كتصػػكر هػػذا كػ و
ػاؼ فػػي معرفػػة حكػػـ
ُ  -انظر :آثار العكلمة عمى عقيدة الشباب.ْٕ ,ّٕ ,
ِ  -كرة البقرة :آية ُ. ّ ,ِ ,
ّ  -مامكع الفتاكل  :ابف تيمية  ,طُ ,مكتبة العبيكاف ُُْٖ ,هػُٕٗٗـ. ٕٗ /ّ ,
ْ  -بتصرؼ:العصرانيكف بيف مزاعـ التاديد كمياديف التاريب.َْٔ ,
ٓ  -بتصرؼ :مقاؿ ,ن بية الحقيقة في الفكر الميبرالي.
٘ٓٔ

اإل ػبلـ فػي الميبراليػة ألػـ ي ػتحؽ إبمػيس كصػؼ الكفػر كالخمػكد فػي النػار بػرد عمػى اهلل تعػالى أمػ انر
كاحدان ,فكيؼ بمف يرد اممة مف أحكاـ الديف كيرفض نصكص القرآف العظيـ ؟!.

يقكؿ ابف تيمية" األكؿ كالشرب في الانة ثابت بكتػاب اهلل ,ك ػنة ر ػكلم ,نكاامػاع الم ػمميف

 .كهك معمكـ باالضطرار مف ديف اإل بلـ ككذلؾ الطيكر كالقصكر في الانة بػبل ريػب ,كمػا كصػؼ

ذلؾ في األحاديث الصحيحة الثابتة عف النبػي كلػـ يخػالؼ فػي ذلػؾ إال أحػد رامػيف :إمػا كػافر ,نكامػا
(ُ)

منافؽ" .

المطمب الثاني :موقفيم من الجانب التشريعي:
تق ػػؼ الميبرالي ػػة ض ػػد تع ػػاليـ اإل ػػبلـ بصػ ػراحة كق ػػكة ,ف ػػالميبراليكف ال ي ػػمحكف لمتشػ ػريعات

اإل ػػبلمية بػػأم م ػػاحة فػػي التش ػريم ,كلػػك كػػاف فػػي األح ػكاؿ الشخصػػية ,ألف الش ػريعة العػػدك األكؿ
لميب ػرالييف ,فهػػي التػػي تنقػػؿ اإل ػػبلـ مػػف عػػالـ النظريػػات كالمثاليػػات ,إلػػى الكاقػػم ,كهػػي التػػي تهيػػئ
لمماتمػػم ػػيااان م ػػف الق ػكانيف يحمي ػػم مػػف ع ػػدكاف العػػاديف ,كه ػػي التػػي ت ػػردع مػػف ل ػػـ يرتػػدع بػ ػكازع

اإليماف.

(ِ)

كألف تطبيػػؽ الشػريعة اإل ػػبلمية شػػككة فػػي حمػػكؽ األعػػداء ,فقػػد دأب الم ػػتعمر كأعكانػػم مػػف

المنص ػريف عمػػى إقنػػاع الم ػػمميف لمحػػاؽ بركػػب الا ػربييف فػػي فصػػؿ الػػديف عػػف ش ػؤكف
الم تش ػرقيف ك ى

الحياة ,كناد اليكـ أف دعكات الصميبييف يعيدها هؤالء الميبراليكف الذم اشتػرل الاػرب الصميبي عددان
مػػنهـ ,فػػدفم بهػػـ إلػػى ػػدة الحكػػـ ,فكػػاف ه ػؤالء هػػـ الػػدعاة الػػذيف حذرن ػا مػػنهـ ر ػػكؿ اهلل ":الــدعاة
عمـ أبـواب جيــنم مــن أجــابيم قــذفوه فييــا ,وىــم مــن جمــدتنا ويتكممــون بألســنتنا"

(ّ)

قػػاؿ تعػػالى:

ل٘ة َل ْ َٝفقَ ُٖلَُ٘ ثِ َٖلب َٗىَ ُٖل ٌْ َعْلَ ٌُِٞل
ص ىَ ُٖل ٌْ قُيُ ٌ
َٗ ىَقَ ْد ََ َر َّْب ىِ َج ََّْٖ ٌَ َمثِٞراً ٍِلِْ ا ْى ِجلِِّ َٗا ِسّل ِ
ظللل ُّو ُ ْٗىَئِللل َل ُٕللل ٌْ
صللل ُرَُٗ ثِ َٖلللب َٗىَُٖللل ٌْ ن ََاٌُ َل ْ َٝ
للبً ثَللل ْو ُٕللل ٌْ َ َ
ْ ُٝج ِ
طللل ََاَُُ٘ ثِ َٖلللب ُ ْٗىَئِللل َل َمبألَ ّْ َال ِ
(ْ)
ا ْى ََبفِيَُُ٘ . 

ويمكن أن نمخص موقف الميبراليين من الشريعة اإلسالمية فيما يمي :
ُ -فتس باب االاتهاد با ـ التاديد ,بحيث يككف فيم لكؿ م مـ نصيب ,أم أف يككف الفقم لديهـ
فقهان شعبيان ,فدعكا إلى ااتهاد اماعي شعبي ,كليس مف شػركط الماتهػد عنػدهـ أف يكػكف لػم
ُ  -مامكعة الفتاكل. ُِٗ /ّ :
ِ  -بتصرؼ :اإل بلـ كالعممانية كاها لكام.َُٕ ,َُٔ,
ّ -البخارم :رقـَّٔٔ ,كتاب المناقب,باب عبلمات النبكة في اال بلـ ,كرقـ َْٖٕ,كتاب الفػتف ,بػاب كيػؼ األمػر
إذا لـ يكف اماعة .م مـ :رقـ ُْٕٖ ,كتاب اإلمارة ,باب األمر بمزكـ الاماعةعند ظهكر الفتف كتحذير الدعاة

الى الكفر.

ْ  -كرة األعراؼ :آية.ُٕٗ :
ٔٓٙ

عمػػـ بػػالقرآف كال ػػنة كالماػػة كاألصػػكؿ ,ألف ماػػاؿ االاتهػػاد فػػي األصػػكؿ هػػك مػػف أمػػكر الػػدنيا,
نكانما يشترط أف يككف المرء م تني انر ,عقبلنيان ,تقدميان .
ِ -يمتاز فكر ككتابات كأحاديث الميبرالييف ,بالعمكميات ,كالامكض ,كالتمكيم المتعمد كالتمبيس .
ّ -االنعتػػاؽ مػػف ق ػكانيف الش ػريعة كالعمػػؿ بػػالقكانيف الكضػػعية ,التػػي تحقػػؽ كمػػا يزعمػػكف الحريػػة
كالتقدـ كما يدعكف  )ُ( .يقكؿ الميبرالي محمد شحركر " :إف االن انية اآلف ال تحتاج الى أية
ر ػػالة أكنبػػكة بػػؿ هػػي قػػادرة عمػػى اكتشػػاؼ الكاػػكد بنف ػػها دكف نب ػكات كقػػادرة عمػػى التش ػريم
بنف ها بدكف ر االت كاالن ػانية اليػكـ أفضػؿ بكثيػر مػف عصػر الر ػاالت ألف البشػرية كانػت
بحااػة اليهػػا لمرقػػي أمػػا نحػف فػػبل فالبكػػاء عمػػى عصػػر الر ػاالت ال اػػدكل منػػم ألننػػا االف فػػي
م تكل أرقى معرفيان كتشريعيان كأخبلقيان كشعائريان المؤ ػات المدنيػة المحميػة كالعالميػة ضػماف
(ِ)
لحقكؽ االن اف " .
ْ -كصػػؼ الق ػكانيف الحديثػػة الم ػػتكردة مػػف فرن ػػا كغيرهػػا ,بأنهػػا عص ػرية نكان ػػانية كمتطػػكرة ,فػػي
الكقػػت الػػذم يامػػزكف الش ػريعة كأحكامهػػا ,كيصػػفكنها بأنهػػا اامػػدة أك راعيػػة ,أك غيػػر قابمػػة
لمتطبيؽ في العصر الحاضر ,كأف أحكامها فيها ق كة ككحشية .
ٓ أ-ق ػػرت الميبرالي ػػة القػ ػكانيف الكض ػػعية ف ػػي بع ػػض ال ػػببلد اإل ػػبلمية ,بحا ػػة أنه ػػا ال تمي ػػؽ بالعص ػػر
فأباحػػت الخمػػكر كش ػربها ,كصػػنعها كا ػػتيرادها ,كاالتاػػار فيهػػا ,كلػػـ تػػر فػػي ذلػػؾ اريمػػة ت ػػتحؽ

العقكبة ,كمػا أقػرت اريمػة الزنػا ,مػا داـ كقكعػم قػد تػـ بت ارضػي الطػرفيف ,كػذلؾ عطمػت العقكبػات
كتهامكا عمى الحدكد الشرعية المنصكص عميها في الكتاب كال نة اميعان.

(ّ)

ٔ -حػػارب الميبراليػػكف أحكػػاـ اإلرث فػػي الش ػريعة اإل ػػبلمية ,يقػػكؿ الميب ارلػػي محمػػد شػػحركر " ال
يكاد ماتمم في العالـ ألاى اإلرث كمفهكـ ,ك الخبلؼ عمى الن ب كالحصص خبلفان ضػمف

حدكد اهلل ,كليس لم عبلقة بالحبلؿ كالحراـ ,كال بالكفر كاإليماف " .

(ْ)

ٕ -إنكار الفرائض الدينية بحاة مخالفتها لمفطرة اإلن ػانية ,كالػزعـ بػأف أركػاف اإل ػبلـ مكضػكعة
كمحرفػػة ,يقػػكؿ الميب ارلػػي محمػػد أركػػكف :كمػػا ناػػد أنف ػػنا ,مػػم أركػػاف اإل ػػبلـ المزعكمػػة التػػي
تضػػـ الشػػعائر فقػػط ,أمػػاـ تحريػػؼ خطيػػر لمػػا كرد فػػي التنزيػػؿ الحكػػيـ ,ال بػػد أف تكػػكف أرك ػاف

اإل ػػبلـ ,فطريػػة مقبكلػػة ,تتماشػػى بشػػكؿ طبيعػػي مػػم ميػػكؿ الخمػػؽ ,فهػػؿ الشػػعائر مػػف إقامػػة

الصبلة – الصكـ – حػج البيػت – الزكػاة ,التػي افترضػكا أنهػا مػف أركػاف اإل ػبلـ فطريػة ,نكاف

الزكاة كالصكـ يتعارضاف مم الفطرة ,فمف أقػكالهـ :إف الزكػاة ضػد الفطػرة اإلن ػانية تمامػا !!
ُ  -بتصرؼ :العصرانيكف بيف مزاعـ التاديد كمياديف التاريب.ُْٗ ,ُْٖ ,
ِ  -تافيؼ منابم االرهاب 2 :

ّ  -بتصرؼ :الحمكؿ الم تكردة. ّٕ ,
ْ -اإل بلـ كاإليماف ,محمد شحركر ,طُ ,األهالي لمنشرُٗٗٔ :ـ.ّْٗ ,
ٔٓٚ

فالزكػػاة إخ ػراج لممػػاؿ نكانفػػاؽ لػػم ,بينمػػا ابػػؿ اهلل خمقػػم عمػػى كنػػز المػػاؿ كحبػػم ككػػذلؾ الصػػكـ
يتعارض مم الفطرة ,كمػم غريػزة حػب البقػاء ,فاألصػؿ فػي الفطػرة أف يأكػؿ المػرء حػيف ياػكع,
كيش ػػرب ح ػػيف يعط ػػش فالاه ػػاد ض ػػد الفطػ ػرة ,كالزك ػػاة ض ػػد الفطػ ػرة ,كالص ػػياـ ض ػػد الفطػ ػرة ..

كباختصػػار ,الشػػعائر كمهػػا ضػػد الفطػرة  ..كلػػك كانػػت مػػف الفطػرة لمػػا أنزلهػػا تعػػالى فػػي محكػػـ

كتابم ,ككمؼ المؤمنيف بها تكميفان ,كلترؾ الخمؽ يؤدكنها بفطرتهـ دكف أمر منم .

(ُ)

ٖ -الحممة عمى األحكاـ الشرعية ,بالدعكة المتكررة مف أاػؿ تاييػر الفقػم ,كادعػاءاتهـ المتكاصػمة
كالم تمرة ,أف الشريعة ثابتة كالحياة متطكرة ,كالثابت ال يفي بمتطمبات المتطكر ,كمف ثـ كاف
البػػد م ػػف إيا ػػاد مص ػػدرآخر لمتشػ ػريم ,يعتم ػػد عم ػػى العم ػػـ العص ػػرم ,كالتا ػػارب اإلن ػػانية ,م ػػم
االحتفاظ لمديف بدائرة التكايػم الركحػي لؤلفػراد ,فأحكػاـ الشػريعة كضػعت لزمانهػا كمكانهػا لػذا

فهي محصكرة بزمانها كمثالها األكبر حااب المرأة كميراث المرأة كشهادة المرأة .

(ِ)

يقكؿ الميبرالي محمد شحركر " :إف الم مميف في العصر الحاضر يعيشػكف أزمػة فقهيػة حػادة,

كثمػػة صػػيحات صػػادقة ,تقػػكؿ إننػػا بحااػػة إلػػى فقػػم اديػػد معاصػػر إذا أردنػػا أف نختػػرؽ الفقػػم
اإل بلمي المكركث كاب عمينا أف نعطي البديؿ" .

(ّ)

ٗ ل-ميبرالييف شذكذات عايبة خػالفكا فيهػا اإلامػاع ,فشػكككا فػي حكػـ اهلل تعػالى ,أكامػر كنكاهييػم,
كاعترضػكا عمػػى شػػرعم ,إذ زعمػكا أف الحػػدكد مػػف قطػػم يػػد ال ػػارؽ ,كقتػػؿ القاتػػؿ كراػػـ ال ازنػػي,
كمها مرفكضة كأف التعدد في النكاح اريمة ,كأف اعؿ القكامػة لمراػؿ كبػت لمحريػات ,كانتهػاؾ

لحقػػكؽ الم ػرأة كخرا ػكا عمػػى النصػػكص الشػػرعية القطعيػػة ,فقػػد أبػػاحكا التعامػػؿ بالربػػا ,فعطم ػكا
الحػػدكد إذ قػػالكا :ال راػػـ فػػي اإل ػػبلـ ,كال قطػػم لميػػد ,كال امػػد لمػػف ي ػػتحقم إال بعػػد مع ػػاكدة

الاريمة كتكرارها ,كقػد ظهػرت أقػكاؿ ليبراليػة تبػيس اإلفطػار فػي رمضػاف ألدنػى عػذر ,ككػذلؾ
ظهػػرت آراء تبػػيس الػػزكاج المخػػتمط بػػيف الم ػػمميف كالكتػػابييف ,راػػالهـ كن ػػائهـ ,كآراء تحظػػر
تعػػدد الزكاػػات ,كتحػػذر مػػف الطػػبلؽ ,كبػػذلؾ تحػػكؿ االاتهػػاد فػػي آخػػر األمػػر إلػػى تطػػكير

لمش ػريعة اإل ػػبلمية ,يهػػدؼ إلػػى مطابقػػة الحضػػارة الاربيػػة ,كلػػك احػػدكا نصكص ػان مػػف الكتػػاب
كال نة.

(ْ)

ُ  -انظر :اإل بلـ كاإليماف.ّٕ ,ّٔ ,

ِ  -انظر :آثار العكلمة عمى عقيدة الشباب ِٓ ,ك العممانيػة ّٔٗ:ك مقػاؿ :مػف هػـ الميبراليػكف العػرب الاػدد كمػا
هك خطابهـ ,شاكر النابم يََِْ/ٔ/ِّ ,ـ ,العدد ,ّٖٕ :مف مكقم.www.ahewar.org:
ّ  -الكتاب كالقرآف :محمد شحركر. ِّ ,

ْ  -انظر :العصرانيكف بيف مزاعـ التاديد كمياديف التاريب َْٓ,كآثار العكلمة عمى عقيدة الشباب.ِٓ :
ٔٓٛ

الرد عمييم:
ُ -إف إنكار الشرائم ,بحاة مخالفتها لمفطرة ,هك الذم يشػكؿ التنػاقض كيصػكر هػذ الحيػاة عمػى
أنها م رحية هزليم أك لعبػة أك لهػك ,إذ إف اإلن ػاف لػم ر ػالة ,كهػك محا ػب عميهػا ,يقػكؿ اهلل

ط ْجزُ ٌْ ََّّ ََب َ يَ ْقَْب ُم ٌْ َعجَثًب َٗ ََّّ ُن ٌْ نِىَ َْْٞب ََل ر ُْر َجاَُُ٘ 
تعالىَ  :فَ َذ ِ

) () (.

ِ -لقد نزلت الشريعة منذ أكثرمف أربعة عشر قرنان  ,كألف قكاعدها كغاياتها كمبادئها لـ تتاير كلـ
تتبدؿ فيما مضى ,كلف تتاير أك تتبدؿ في الم تقبؿ ,فهي شريعة تأبى التايير كالتبديؿ ,ألنها

مف عند اهلل تعالى ,قاؿ تعالى  :فَأَقِ ٌْ َٗ ْج َٖ َل ىِيدَِّ ِِ ٝدِْٞفب ً فِ ْ
و َرحَ َّ
بش
هللاِ اىَّزِ ٜفَوَ َر اىَّْ َ
ق َّ
ش ََل ْ َٝايَ َُلَُ٘  ,) ( فقكاعػد
هللاِ ََىِ َل اىدِّ ُِٝا ْىقََٗ ٌُ ِّٞىَ ِنَِّ َ ْمثَ َر اىَّْلب ِ
َعيَ َْٖ ٞب ََل رَ ْج ِدَ ٝو ىِ َذ ْي ِ
الشريعة فيها مف صفات المركنة كالعمكـ كال عة ,بحيػث تت ػم كتمبػي حااػات الاماعػة مهمػا

طالت األزماف كتطكرت الاماعات .

(ْ)

ّ -الفقم اإل بلمي كائف حي مف طبيعتم كشأنم النمك كالتطكر كالمركنة ,كذلؾ ر خمكد كبقائػم
كصػػبلحيتم لكػػؿ زمػػاف كمكػػاف ,إف األحكػػاـ الشػػرعية نكعػػاف :ثابػػت كمتايػػر ,فأمػػا الثابػػت فهػػي

األمكر االعتقادية ,ككػذا مػا دلػت عميػم قكاطػم األدلػة مػف الفػركع الفقهيػة ,أمػا المتايػر فهػك مػا
كقػػم ا ػػتنباطم مػػف النص ػػكص الظنيػػة ,أك األدل ػػة المختمػػؼ فيه ػػا ,كمػػا بن ػػي عمػػى الحاا ػػة أك

المصمحة أك العرؼ ,كالنكع األكؿ ال يقم فيم خبلؼ ,كال تاير كال تطكر .

(ٓ)

ْ -إف الق ػػكؿ بأن ػػم يا ػػب أف يك ػػكف الم ػػرء م ػػتني انر ,عقبلنيػ ػان ,تق ػػدميان ,م ػػف أغ ػػرب األقػ ػكاؿ ف ػػي
االاتهاد ألنم إذا كاف التطكر عمى ح اب تايير العقيدة كالشريعة ,فذلؾ خػركج مػف الػديف كال

شؾ ,كانتكاس إلى الحيكانية .

(ٔ)

ٓ -الشرائم التي أر ؿ بها األنبياء ال ابقكف ,خدمت عصرها كبيئتهػا ,كقضػيت بهػا أايػاؿ كناػت
بهػػا أايػػاؿ ,ثػػـ ن ػػختها ش ػرائم أخػػرل اختمفػػت عنهػػا الخػػتبلؼ الظػػركؼ كالبيئػػات ,كلكػػف تمػػؾ

الش ػرائم التػػي ن ػػخ بعضػػها بعض ػان عمػػى مػػر القػػركف ن ػػخت كمهػػا بالش ػريعة الخاتمػػة ,ش ػريعة

محمد  ,فبل اعتبار ألم شػريعة ػابقة عميهػا إال فػي الم ػائؿ التػي كافقػت شػريعة اإل ػبلـ,
ُ  -كرة المؤمنكف  :آية ُُٓ .
ِ  -بتصرؼ :آثار العكلمة عمى عقيدة الشباب.ٕٓ,
ّ  -كرة الركـ  :آية َّ.
ْ -انظر :التشريم الانائي اإل بلمي,عبد القادر عكدة ,اذّى تلن طح م ,دار الكتاب العربي – بيركت,
ْ . ُٗ ,ٓ,

ُ/

ٓ  -انظػػر :قضػػايا فقهيػػة معاص ػرة فػػي المػػاؿ كاالقتصػػاد ,نزيػػم حمػػاد ,ط ُ  ,دار القمػػـ دمشػػؽ – الػػدار الشػػامية -
بيركتُُِْ,هػ ََُِ-ـ.ُِ ُُ ,

ٔ -بتصرؼ :العصرانيكف بيف مزاعـ التاديد كمياديف التاريب. ُْٗ ,
ٜٔٓ

عمى الرغـ مف أنها في أصمها صحيحة ,فما الباؿ إذا كانػت عمػى كصػفها الحػالي محرفػة ,أك

ناقصة ,أك زائدة عما أنػزؿ اهلل؟! كمػا الحػاؿ إف كانػت شػريعة كضػعية أرضػية بشػرية ,خراػت
مف أذهاف قاصرة ,كعقكؿ غير مبصرة!!.
ٔ -الػػديف الخػػالص هػػك معيػػار الحكػػـ األخيػػر عمػػى األفكػػار كعمػػى األعمػػاؿ كعمػػى الراػػاؿ كعمػػى

األمـ فبل مااؿ في ديننا الحؽ لشؾ أك ريبة كال مدخؿ لدخيؿ مف الفكر أك كافػد مػف المعتقػد,

كال ػػبيؿ لكصػػاية ثقافيػػة ,با ػػـ الحداثػػة ,أك الميبراليػػة ,أك العص ػرانية ,أك الميبراليػػة ,أك التنػػكير

,أك غي ػػر ذلػػػؾ م ػػف المماحكػ ػػات الت ػػي تريػػػد مضػػػاهاة ال ػػكحي كمحاكات ػػم ف ػػي هداياتػػػم ك ػ ػػمك
غاياتم.

(ُ)

ٕ -الق ػػكؿ بالص ػػبلبة ف ػػي التشػ ػريم اإل ػػبلمي ف ػػي الح ػػدكد ,م ػػف قط ػػم لي ػػد ال ػػارؽ كرا ػػـ ال ازن ػػي,
كاالدعػػاء أف فيهػػا فظاظػػة كغمظػػة ,إف الا ػكاب عمػػى ذلػػؾ يراػػم إلػػى أم ػريف :األكؿ الق ػكانيف
المطبقة في المحاكـ قػكانيف مدنيػة كانائيػة ,فالمدنيػة هػي التػي يحكػـ بهػا فػي قطػم المنازعػات

في الحقكؽ المالية ,كهذ الناحية مف التشريم ال صػبلبة فيهػا كال غمظػة ,فػالحكـ فيهػا بقكاعػد
التش ػريم اإل ػػبلمي كػػالحكـ فيهػػا بقكاعػػد التش ػريم الكضػػعي ,فا ػػتبداؿ تش ػريم بتش ػريم يعادلػػم

المماػػى ,ألنػػم ال عمػػة كال مصػػمحة تقتضػػيم ,كهػػذا مػػا يعمػػؿ عميػػم
يحمػػؿ ك ارهػػة ذاتيػػة لمتش ػريم ي

أعداء اإل ػبلـ ,كالقػكانيف الانائيػة التػي يحكػـ فيهػا االعتػداء عمػى الػنفس ,أك عمػى اػزء منهػا,
فاف التشريم اإل بلمي نظرفي الانس كالانايات كحكػـ عميهػا حكمػان صػحيحان لمصػمحة البشػر,

فطبيعة البشر اإلف اد في األرض ,قاؿ تعالىَٗ  :نِ َْ قَب َه َرثّ َل ىِ ْي َََِئِ َنل ِخ نِّّلَ ٜجب ِعل ٌو فِلٜ
طلجّ ُخ
طل ُد فَِٖ ٞلب َْٗ َٝ
ْ
طلفِ ُل اىل ّد ٍَل َء ََّٗ ْذللُِ ُّ َ
ض َ يِٞفَلخً قَللبىُ٘ ْا َر َْج َال ُو فَِٖ ٞلب ٍَللِ ْ ُٝف ِ
األر ِ
(ِ)
عيَ ٌُ ٍَب َلَ رَ ْايَ َُلَُ٘  .كألف اإلن ػاف يخػاؼ عمػى نف ػم
ّش ىَ َل قَب َه نِّّ َْ َ ٜ
ثِ َذ َْ ِد َك َُّٗقَد ُ
فيعمػػؿ عمػػى تانػػب االعتػػداء عميػػم ,فػػاذا قيػػؿ القاتػػؿ يقتػػؿ ,يخش ػى عمػػى نف ػػم كفػػي هػػذا الحػػد

صلب ُ فِل ٜا ْىقَ ْزيَلٚ
لت َعيَل ُْ ٞن ٌُ ا ْىقِ َ
إحيػاء لمبشػر .قػاؿ تعػالىَٝ  :لب ََٖ ُّٝلب اىَّل ِِ َِٝن ٍَُْل٘ ْا ُمزِ َ
َلٌ ٜء فَبرِّجَلب ٌ
ا ْى ُذ ُّر ثِلب ْى ُذ ِّر َٗا ْى َا ْجل ُد ثِب ْى َا ْجل ِد َٗاألُّثَل ٚثِلبألُّثَ ٚفَ ََلِْ ُعفِل َ ٜىَلُٔ ٍِلِْ َ ِ ٞل ِٔ ش ْ
طب ٍُ ََىِ َل ر َْذفِٞفٌ ٍِِّ َّرثِّ ُن ٌْ َٗ َر ْد ََخٌ فَ ََ ِِ ا ْعزَدَ ٙثَ ْا َد ََىِل َل
ٗف َٗ َدَاء نِىَ ْ ِٔ ٞثِإ ِ ْد َ
ثِب ْى ََ ْا ُر ِ
(ّ) (ْ)
ة ىَ َاي َّ ُن ٌْ رَزَّقَُُ٘ .
فَئَُ َع َِ ٌ
اة َىِٗ،ٌٌ ٞىَ ُن ٌْ فِ ٜا ْىقِ َ
صب ِ َدَٞبحٌ َٝبْ ُٗىِ ْ ٜاألَ ْىجَب ِ
ُ  -انظر :معركة الثكابت بيف اإل بلـ كالميبرالية. َُُ ,
ِ  -كرة البقرة :آية َّ .
ّ  -كرة البقرة :آية ُٖٕ.ُٕٗ ,
ْ  -انظر :المقارنات التشريعية بيف القكانيف الكضعية المدنية كالتشريم اإل بلمي ,يد عبد اهلل عمػى ح ػيف ,د ار ػة
الدر ػػات الفقهي ػػة كاالقتص ػػادية ,محم ػػد أحم ػػد ػ ػراج كآخ ػػركف ,ب ػػدكف رق ػػـ طبع ػػة ,دار ال ػػبلـ,
كتحقي ػػؽ مرك ػػز ا
ُ. ْٖ , ْٕ /
ٓٔٔ

ٖ -إف التشػريم اإل ػػبلمي إن ػػاني النزعػػة كالعدالػػة ,حيػػث قػػرر لممػرأة حقكقهػػا مػػف غيػػر ثػػكرات كال
م ػػؤتمرات ,امااااذ ح ػػد م ػػف نط ػػاؽ اختبلطه ػػا بالرا ػػاؿ ,كغش ػػيانها الماتمع ػػات لمص ػػمحة األ ػ ػرة
كالماتمم ,كصيانة لكرامتها .
لقد نظـ اإل بلـ قضية الطػبلؽ مػف تع ػؼ الراػؿ كا ػتبداد  ,فاعػؿ لػم حػدان ال يتاػاكز  ,كهػك

الثبلث ,كحد مف تعدد الزكاات إلى أربم :بعػد أف كػاف عنػد العػرب كعنػد غيػرهـ عػددان ن غيػر
مقيد فاإل بلـ لـ يكف أكؿ مف شرع تعدد الزكاات ,لقد كاف مكاكدان عند األثينييف ,كالصينييف
كالهنكد كاآلشكرييف كالمصرييف.

(ُ)

المطمب الثالث :موقفيم من الجانب األخالقي والجتماعي:
إف الميبرالية بكصفها مذهبان يتبنى الفردانية ,تختمػؼ مػم القػيـ األخبلقيػة ,كمػف هنػا ياػكز لنػا

أف نق ػػكؿ ,إنه ػػا ػ ػكاء أكان ػػت فم ػػفة اقتص ػػادية ,أـ ن ػػقان ماتمعيػ ػان ,فه ػػي تق ػػؼ مه ػػزكزة أم ػػاـ ػ ػؤاؿ

األخػبلؽ ,ألنهػا لػيس لهػػا فػي مراعيتهػا النظريػػة ,كال فػي تطبيقهػا الماتمعػي مػػا يمكػف أف ي ػند القػػيـ
األخبلقية ,فالرؤية الميبرالية تتأ ػس عمػى منظػكر فردانػي يتقصػد الػربس المػادم ,كالمنفعػة الشخصػية,
كبذلؾ فهي عاازة عف تبرير ذاتها بكصفها فم فة تقصد بناء الحياة الماتمعية .

(ِ)

يقػػكؿ صػػاحب كتػػاب نقػػد الميبراليػػة الطيػػب بػػك عػزة " :يصػػس أف نقػػكؿ :إف الفم ػػفة األخبلقيػػة

الميبرالية هي في اكهرها غير أخبلقية ,بؿ لػف نبػال لػك قمنػا :إنػم لػـ ي ػبؽ لمػذهب فم ػفي أف ابتػذؿ

األخ ػػبلؽ كح ػػكؿ قيمه ػػا ,مثمم ػػا فعم ػػت الميبرالي ػػة بنزعته ػػا المكغم ػػة ف ػػي الرؤي ػػة النفعي ػػة فحت ػػى الم ػػذهب
األبيقػػكرم

(ّ)

لػػـ ي ػػقط فػػي هػػذا المزلػػؽ حيػػث إف النػػاظر يكتشػػؼ أف األخػػبلؽ الميبراليػػة أخػػس مػػف

األخبلؽ األبيقكرية ".

(ْ)

ُ  -انظر :المرأة بيف الفقم كالقانكف ,مصطفى ال باعي ,ط ٓ ,المكتب اإل بلمي.ُٕ , ّْ, ِٗ ,
ِ  -انظر :نقد الميبرالية.ُْٔ ,

ّ  -مػذهب أنشػأ الفيم ػكؼ اليكنػاني أبيقػػكر(ّّْ َِٕ-ؽ.ـ) كهػك يقػكؿ بػأف المتعػة هػػي الخيػر ,كالمػذة هػي اقصػػاء
األلـ ,مؤمف بمذهب المذة ,مؤيد لمفضيمة لكنم ال يرل لمفضيمة كالحقيقة قيمة في ذاتهما ,كالمراد بالمتعة في هذا المذهب
التحرر مػف ألػـ البػدف ,كقػد أ ٌكػد أبيقػكر عمػى أف هػذ المتعػة ال تػتـ لممػرء مػف طريػؽ االنامػاس فػي الممػذات الح ٌػية بػؿ
بممار ة الفضيمة( .انظر:المك كعة الفم فية المختصرة ,ترامها فؤاد كامؿ كآخركف ,رااعها كحققها زكي نايب محمكد
 ,بدكف رقـ طبعة ,دار القمـ بيركت – لبناف) ِِ, ُِ, َِ, ُٗ, ُٖ ,
ْ  -المرام ال ابؽ:

ُُٓ.

ٔٔٔ

ويمكن معرفة موقف الميبراليين من األخالق من خالل ما يأتي:
ُ -يركػػز الميبرالي ػكف عمػػى التػػركيج كالتبشػػير لميبراليػػة االاتماعيػػة فػػي بػػبلد الم ػػمميف ,كهػػذا يعكػػس
اهتمام ػان غربي ػان ,فػػالارب ركػػز عمػػى الميبراليػػة االاتماعيػػة تحػػت شػػعار" االنفتػػاح القيمػػي" ,كت ػرل
الميبراليػة أف المكضػػكعات المتعمقػػة باأل ػرة كالمػرأة كاألخػػبلؽ كالتقاليػػد كالػػركابط االاتماعيػػة البػػد

أف يرتقى بها إلى الم تكل المكاكد في الارب .

(ُ)

ِ -الميبراليػة ال تأبػم ل ػمكؾ الفػرد طالمػا أنػػم لػـ يخػرج عػف دائرتػم الخاصػة مػػف الحقػكؽ كالحريػػات
كلكنها صػارمة خػارج ذلػؾ اإلطػار ,فمػك زنػى الفػرد ,ك ػرؽ كفعػؿ الكبػائر ,فعنػدهـ الحػرج بشػرط

أف ال يتعػػدل عمػػى اآلخ ػريف ,كػػأف يكػػكف عػػف رضػػى ,كال حػػرج أيض ػان أف يكػػكف الفػػرد متف ػػخان
أخبلقيان فهذا شأنم ,كلكف أف يؤذم بتف خم األخبلقي اآلخريف فذاؾ ال يعد شأنم .

كألف المنطمؽ الرئي ي في الفم فة الميبرالية أف الفرد هك األ اس فاف الميبرالية االاتماعية:
أ -تركز الميبرالية عمى الحرية الفردية ,الذم يتحرر فيم مف كؿ قيكد األخبلؽ ,كالتحرر مػف أم
كازع دينػػي ,كالتقاليػػد كاألعػراؼ ال ػػائدة ,فاإلن ػػاف عنػػد الميبراليػػة ,حػػر يفعػػؿ مػػا يشػػاء ,كيفمػػا

شاء ,ككقتما يشاء .

ب -تك ػ ػػرس النزع ػ ػػة األناني ػ ػػة ل ػ ػػدل الف ػ ػػرد ,كتعم ػ ػػؽ مفه ػ ػػكـ الحري ػ ػػة الشخص ػ ػػية ف ػ ػػي العبلق ػ ػػات

االاتماعي ػػة كف ػػي عبلق ػػة الرا ػػؿ ب ػػالمرأة كال ػػذم ب ػػدكر ي ػػؤدم إل ػػى الت ػػاهؿ م ػػم المي ػػكؿ,
كالرغبات الان ية كتمرد اإلن اف عمى النظـ ,كاألحكاـ الشرعية التي تنظـ كتضبط عبلقة

الراػػؿ بػػالمرأة ,كهػػذا بػػدكر يػػؤدم إلػػى انتشػػار اإلباحيػػة ,كالرذائػػؿ كالتحمػػؿ الخمقػػي كخػػدش

الحياء كالكرامة كالفطرة اإلن انية.

ّ -تػػدعك الميبراليػػة االاتماعيػػة إلػػى احتػراـ الحريػػة الفرديػػة فػػي العمػػؿ كتهػػتـ بقػػدرة األشػػخاص عمػػى
المشاركة في العمؿ ,كتعتبر أف حؽ العمؿ ,كحؽ أاػر منا ػب عمػى العمػؿ ,ال يقػؿ أهميػة عػف

حؽ التممؾ .

(ِ)

ْ -تطالػػب الميبراليػػة بنظػػاـ أ ػػرم اديػػد يتطمػػب إحػػداث تاييػػر فػػي الماػػاؿ االاتمػػاعي ,عػػف طريػػؽ
تايير النظـ كالتشريعات ليككف حقيقة في حياة الماتمعات كفؽ فكرة الاندرة .

(ّ)

ُ  -انظر :معركة الثكابت بيف اإل بلـ كالميبرالية. ُُٓ,
ِ  -بتصرؼ :مك كعة كيكيبيديا ,بدكف رقـ صفحة.
ّ  -مفهكـ ظهر في المؤتمر العالمي لممرأة الذم عقد عاـ ُٓٗٗـ في بكيف ,كأضفت عميم المنظمة العالمية لؤلمـ
المتحدة شرعيتها ,كقد ا تخدـ مصطمس الاندرة خبلؿ الت عينات فػي الػدكؿ العربيػة ,يعنػي إلاػاء الفركقػات بػيف
الان ػػيف عم ػػى أ ػػس ثقافي ػػة كااتماعي ػػة كل ػػيس عم ػػى أ ػػاس بيكل ػػكاي ف ػػيكلكاي ,يكح ػػد ب ػػيف ن ػػكعيف اإلن ػػاف
ٕٔٔ

ٓ -إف كػكف الراػؿ ذكػ انر كالمػرأة أنثػػى ,ال عبلقػة لػػم بحريػة االختيػػار ألم نػكع مػػف النشػاط الان ػػي,
فالمرأة قد تتزكج بامرأة مف نفس ان ها كنكعها ,كالراؿ كذلؾ ,أم إلااء األنكثػة كالػذككرة معػان,
فقد محت طبيعة الحياة الاربية الميبرالية المتحممة مف القيكد بظهػكر هػذا الفكػر التافػم المتف ػخ

كانتشػػار  ,نكالاػػاء نظػػاـ الػػزكاج ,كتقنػػيف بدائمػػم مػػف الزنػػا كالشػػذكذ ,نكالاػػاء تكميػػؼ الم ػرأة بالحمػػؿ
كاإلنااب كالحضانة ,كاعؿ ذلؾ أم انر اختياريان يتنا ب مم مبدأ الحرية مف اهة ,كمبدأ الم ػاكاة

بالراؿ ,كقد كشؼ أف التيارات الن كية قد بمات قػد انر ال ي ػتهاف بػم مػف القػدرة عمػى التػأثير فػي
ماريات القضايا االاتماعية في العالـ ,حيث ت ترت تمؾ التيارات كراء مطالب ظاهرية تتعمؽ
بصػػحة اإلناػػاب كتنظػػيـ األ ػرة كتطػػكير الحيػػاة األ ػرية ,لتتاماػػؿ بأفكارهػػا إلػػى أعمػػاؽ البنػػي
االاتماعية في البمداف المختمفة .

(ُ)

ٔ -تنادم الميبرالية بالمكاطنة ,كهي تعني أف انتماء اإلن اف لمكطف الذم ينت ب إليم أعمى مف أم
انتماء ,كتقديـ ذلؾ االنتماء عمى أم معيار آخر مف معايير االحتراـ .
إف الميبرالي ػػة  -نكاف قبم ػػت عقي ػػدة اإل ػػبلـ نظريػ ػان أك كبلميػ ػان -تػػرفض م ػػا ت ػػتمزمم العقي ػػدة م ػػف
معتنقيها ,مف حيث رفض اتخاذ العقيدة أ ا ان لبلنتماء كالكالء ,فهي ال تقيـ لمرابطة الدينية كزنػا ,بػؿ
تقدـ عميها رابطة الدـ كالعنصر ,كرابطة التراب كالطيف كأم رابطة أخرل .

(ِ)

أثر الحرية الجتماعية عم الفرد في المجتمعات اإلسالمية:
ُ -إش ػػاعة الفاحش ػػة ,كانتش ػػار كب ػػاء الزن ػػا ػ ػ انر كعبلني ػػة ,حت ػػى أص ػػبس ف ػػي الماتمع ػػات اإل ػػبلمية
المراقص ,كالمبلهي كدكر ممار ة الباي كالانس ,لت هيؿ العبث ,كالفاكر ,كشرب الخمر.

عر األخبلؽ .
ِ -التهكيف مف فضيمة العفاؼ ,كالتحريض عمى التحمؿ مف ا
ّ -أق ػػرت الميبرالي ػػة كبارك ػػت القػ ػكانيف الكض ػػعية الت ػػي تق ػػر فع ػػؿ الا ػػنس ع ػػف طري ػػؽ الحػ ػراـ ,حت ػػى
أصبحت المحاكـ المدنية تحكـ بها .
( الذكر كاألنثى) ليككنا ببل أية فركؽ نف ية أك عقمية أك بيكلكاية ,إال في أقؿ القميؿ الذم يمكف معادلتم ببدائؿ
طرحكهػا ,فػػاألنثى يمكػف أف تقػػكـ بػػدكر الػذكر ,حتػػى فػي األمػػكر الان ػػية , ,فػالمرأة يمكػػف أف تعاشػر امػرأة مثمهػػا
كتتزكاهػػا ,كلمراػػؿ أف يتحػػرر مػػف ذككريتػػم كيقػػكـ باألعبػػاء الن ػػكية فػػي البيػػت ,فػػاذا قػػاـ الراػػؿ بمهػػاـ األنثػػى أك
قامػت األنثػػى بمهػاـ الػػذكر فانػػم لػف يبقػػى هنالػؾ مفهػكـ ذكػػر أك أنثػػى نكانمػا يصػػبس هنالػؾ انػػدر ,هػذ دعػػكة
ص ػريحة لمشػػذكذ الان ػػي( .انظػػر :معركػػة الثكابػػت بػػيف اإل ػػبلـ كالميبرالي ػة ُِّ, ُُّ ُِٖ ُِٗ ,ك المػػرأة
كالان ػػدر إلا ػػاء التميي ػػز الثق ػػافي كاالاتم ػػاعي ب ػػيف الان ػػيف,أميم ػػم أب ػػك بك ػػر ,ش ػػيريف ش ػػكرم ,طُ ,دار الفك ػػر
دمشؽ – كرية ,ربيم األكؿ ُِّْهػ ََِِ-ـ). َُّ ,

ُ  -بتصرؼ :معركة الثكابت بيف اإل بلـ كالميبرالية.ُِّ ,َُّ ,ُِٗ ُِٖ ,
ِ  -انظر :اإل بلـ كالعممانية كاها لكام ٖٗ ,ك معركة الثكابت بيف اال بلـ كالميبرالية.ُّْ :
ٖٔٔ

ْ -تحػػػت مفهػػػكـ الحريػػػة الشخصػػػية ,أصػ ػػبس مهمػػػة المؤ ػ ػػات التكايهي ػػة كاإلعبلميػػػة كالتثقيفيػ ػػة
كالترفيهيػػة إغ ػراء الراػػاؿ بػػالماكف ,نكاغ ػراء الم ػرأة بػػأف تتمػػرد عمػػى فطرتهػػا األنثكيػػة ,كأف تتشػػبم

بالانس اآلخر ,كأف تمبس ما ياذب إليها أنظار الرااؿ .

(ُ)

ٓ  -تنادم الميبرالية االاتماعية بالحريػة المطمقػة فػي العبلقػات االاتماعيػة عمػى م ػتكل الماتمػم,
كاأل رة ,كالفػرد ,كفػؽ مبػدأ الت ػامس الػذم يقدمػم الميبراليػكف تحػت شػعار " دعنػي أفعػؿ مػا أشػاء,
ك أدعؾ تفعؿ ماتريد "! أك " اتركني اليكـ ألتركؾ غدان" .
ٔ  -ألف الميب ػرالييف فػػي بػػبلد الم ػػمميف غيػػر اػػاديف فػػي اإلصػػبلح حيػػث يريػػدكف احتكػػار شػػعار ,
ف ػػانهـ ل ػػـ يأخ ػػذكا م ػػف مف ػػاهيـ الميبرالي ػػة االاتماعي ػػة إال م ػػا يمك ػػف أف يتخ ػػذ ػػبلحان لمح ػػرب ف ػػي

ماتمعاتهـ ,الحرب ضد الثكابت كالعقائػد كالقػيـ ال ار ػخة ,لػذا كػاف تركيػز الميبػرالييف فػي القضػايا
االاتماعية عمى الزكايا التي تمس مكانة المرأة .

(ِ)

ٕ  -أما عبلقة الميبرالية باألخبلؽ ,فهي تعني فقر المعنى األخبلقػي :إف األخػبلؽ الميبراليػة تنظػر
إلػػى الكػػائف اإلن ػػاني ا ػػدان ذات غ ارئػػز تطمػػب االلتػػذاذ كاإلشػػباع دكف أف تضػػم فػػي الح ػػباف
األبعاد المعنكية في كينكنة اإلن اف كهي األبعاد التي أبصرتها الحكمة الدينية كالفم فة .

ٖ  -أصبحت الميبرالية ن قا ثقافيان ممزمان ياب أف يعكلـ كي كد عمى كؿ الماتمعات بصرؼ النظر
عف خصكصياتها الثقافية.

(ّ)

ٗ  -لقد يبنًىيت الميبرالية عمى أ اس مادم ال يػرتبط بػالقيـ كاألخػبلؽ ,فػأثر الحريػة التػي تنػادم بهػا
الميبرالية األنانية كاتباع الهكل ,أمكر محمكدة عندهـ ألنها تحقيؽ لذاتية اإلن اف ,كفرديتم ,كهػذا
م ػػا أكص ػػؿ الماتم ػػم إل ػػى التعام ػػؿ بطريق ػػة غي ػػر أخبلقي ػػة ف ػػي يا ػػتم ,كاقتص ػػاد  ,فق ػػد أص ػػبس
الحديث عف األخبلؽ فػي ماػاؿ المػاؿ كاالقتصػاد مثػار ػخرية ,كتنػذر لػدل الميبػرالييف ,ألنػم ال

مااؿ لمحديث عف القيـ األخبلقية في األمكر االاتماعية ,فاألخبلؽ هي العمؿ أيان كاف تقكيمػم

مف حيث الاكدة أك الرداءة ,فاإلن اف األخبلقي هك اإلن اف المنتج ,كهػذا مػا اعػؿ األخػبلؽ ال

قيمة لها في الحقيقة ,فانتشرت ب ببها ,األثرة كالظمـ نكاتباع الهكل .

ُ  -بتصرؼ :الحمكؿ الم تكردة. ّٕ ,ُٕ,
ِ  -انظر :معركة الثكابت بيف اإل بلـ كالميبرالية.ُُٗ ,ُُٔ ,
ّ  -انظر :نقد الميبرالية.ُٔٓ ,ُِٓ,

ْ  -انظر :حقيقة الميبرالية كمكقؼ اال بلـ منها. ُٓٗ ,َٓٗ ,
ٗٔٔ

(ْ)

الرد عمييم .:
ُ -مف الردكد عميهـ في إعداد المكاطنة ,إنم ال إشكاؿ في طرح هذا المفهػكـ فػي البيئػات العممانيػة
كفػػؽ المنػػاهج غيػػر اإل ػػبلمية ,لكػػف اإلشػػكاؿ أف مفهػػكـ المكاطنػػة يطرحػػم العممػػانيكف الميبراليػػكف فػػي

ببلدنػا العربيػػة كاإل ػػبلمية رابطػػة بديمػػة لمرابطػػة اإل ػػبلمية التػػي ا ػػتقرت فػػي ثكابػػت األمػػة ,كياعمػػكف

الرابطة اإل بلمية شأنان مهد انر أماـ الرابطة الكطنية ,فالمكاطف أكلى بالرعاية كالتقديـ ,كلػك كػاف أكفػر

الناس كأفارهـ ,كغير المػكاطف يمنعػم فقػداف المكاطنػة مػف الكثيػر مػف الحقػكؽ ,كلػك كػاف أبػر النػاس
كأكثػػرهـ عدالػػة ,فهػػذا الفهػػـ يتنػػاقض مػػم أصػػكؿ ديننػػا القػػائـ عمػػى احت ػراـ قيمػػة اإليمػػاف ,كش ػػعيرة

اإل بلـ قبؿ كؿ شيء ,لقد ا تكرد العممانيكف مفهكـ المكاطنة مف بمداف ال تقيـ لمديف كزنا .

ِ -إف احتػراـ رابطػة اإل ػبلـ لػيس شػأنان اختياريػان عنػد الم ػمميف ,فهػك اػزء مػف عقيػدتهـ ,كهػكيتهـ
كحضػػارتهـ ,الميبرالي ػكف يتخطػػكف كػػؿ ذلػػؾ لي ػػتكردكا البػػدائؿ البلدينيػػة ليحمكهػػا محػػؿ الثكابػػت

اإل بلمية .

(ُ)

ّ  -يتااهؿ هؤالء أف الميبرالية ال تصمس في ببلدنػا ,إف ماتمعنػا يعتبػر الزنػا اريمػة كفضػيحة فػبل
ي مس أب البنتم ,كال أخ ألختم ,كال زكج لزكاتم ,كال قريب لقريبتػم أف ت ػقط فػي هػذا اإلثػـ ,فػبل
تكاػػػد هػػػذ النظ ػ ػرة لفاحشػ ػػة الزنػ ػػا كمقدماتػ ػػم عنػػػد الا ػ ػربييف ,فكي ػػؼ نحك ػػـ بق ػ ػكانينهـ فػػػي أمرنػ ػػا
كماتمعهـ غير ماتمعنا كتقاليدنا غير تقاليدهـ ,كديننا غير ديػنهـ ,فػدعاة الميبراليػة االاتماعيػة

يري ػػدكف التنف ػػيس بمب ػػادئهـ ال ػػاعية إل ػػى إط ػػبلؽ العن ػػاف لطػ ػبلؽ األدي ػػاف ,إذ يتعم ػػؿ المركا ػػكف
لميبرالية االاتماعية في ببلدنا ,بأف ماتمعاتنا تعاني مف التخمؼ االاتماعي أكثر مف التخمؼ

ال يا ي كاالقتصادم .

(ِ)

المطمب الرابع  :موقفيم من الجانب السياسي:
ال ناػػد عنػػد تيػػار" الميب ػرالييف العػػرب الاػػدد " فػػي خطػػابهـ أم ارتكػػاز عمػػى تحميػػؿ معرفػػي

كبح ػػث عمم ػػي لمنظري ػػات كالتطبيق ػػات الماتمعي ػػة الميبرالي ػػة ,ب ػػؿ ن ػػزعـ أف حال ػػة ال ػػكعي الت ػػي ادعاه ػػا
المفكر الميبرالي العربي في نهاية القرف التا م عشر كبداية القرف العشريف ,كانت أفضػؿ مػف الحالػة

م بن ػػا الي ػػكـ أف نتع ػػرؼ إل ػػى مكاق ػػؼ الميبػ ػرالييف
الت ػػي ظه ػػر به ػػا " الميبرالي ػػكف الا ػػدد " ,ل ػػذا فان ػػم ح ػػر ه
ال يا ػػية ,حتػػى نعمػػـ مػػف هػػك عػػدكنا ,مػػف معنػػا ,كمػػف عمينػػا ,مػػف الػػذم يقػػؼ فػػي صػػؼ األعػػداء ,مػػا
فبناء عمى مػكاقفهـ ,ن ػتطيم أف نحػدد انتمػاءهـ
الفكر الذم يحممكنم ,تاا القضايا المصيرية لؤلمة ,ن
ُ  -انظر :معركة الثكابت بيف اإل بلـ كالميبرالية. ُّْ ,
ِ  -انظر :معركة الثكابت بيف اإل بلـ كالميبرالية ُُٔ, ُُٓ ,ك الحمكؿ الم تكردة .ْٕ :
٘ٔٔ

كأيػػف يقفػػكف مػػف أمػػتهـ كشػػعكبهـ؟! إف الميبراليػػة دعػػكة خبيثػػة تبنتهػػا اماعػػات مشػػبكهة لهػػا أهػػداؼ

كصبلت بالم تعمر كمما يثبت ذلؾ مكاقفهـ تاا أمتهـ .

(ُ)

أما أىم أفكارىم السياسية فتتمثل في:
ُ  -تتمثػػؿ نظريػػة الميبراليػػة فػػي الحيػػاة ال يا ػػية فػػي إقامػػة حيػػاة نيابيػػة ,يػػتمكف فيهػػا الشػػعب مػػف
اختيار ممثميم ,كالذيف منهـ تتككف "ال مطة التشريعية" في البرلماف .

(ِ)

ِ  -مبدأ الفصؿ بيف ال مطات التشريعية كالقضائية كالتنفيذية لضماف الحريات العامة.
ّ  -مبػ ػػدأ حكػ ػػـ الشػ ػػعب بالشػ ػػعب ,الػ ػػذم ييعػ ػػد اػ ػػكهر الميبراليػ ػػة ال يا ػ ػػية ,كهػ ػػك مػ ػػا يطمػ ػػؽ عميػ ػػة
بالديمقراطية .
ْ  -التعددية الحزبية كالثقافية عف طريؽ االنتخابات الحرة.

(ّ)

ٓ  -منطقهـ الااية تبرر الك يمة ,يقكؿ الميبرالي تركي الحمد " :منطؽ الدكلة يقكـ عمى مبدأ كاحد
أال كهك مصمحة الدكلة ,كمصمحة الدكلة تقكـ عمػى ركػف كاحػد ,هػك بقػاء الدكلػة ,كبقػاء الدكلػة
يعتػرؼ بكػؿ ك ػيمة ,كيمار ػها إذا كػاف الهػػدؼ أك الاايػة يبػرراف هػذ الك ػيمة ,المشػكمة لي ػػت

هنا ,فمثؿ هذ األمكر أصبحت مف أباديات ال يا ة " .

(ْ)

ٔ  -اقتناع العممانييف كالميبرالييف العرب بالفكر العمماني الاربي ,الػذم أدل إلػى التصػادـ مػم فكػر

األمة اإل بلمية ,كالتصادـ مم كؿ فكر كاع ,كليس صحيحان أف اخػتبلفهـ كتصػادمهـ هػك مػم
بعض الاماعات اإل بلمية  -المتطرفػة أك الراعيػة  -كمػا يػدعكف ,فقػد تصػادمكا مػم عممػاء

األمػػة ,كثقافتهػػا كتاريخهػػا ,كاعتبػػرك أ ػػكد ,فالتشػػابم الفكػػرم بػػيف الاػػرب العممػػاني كالميب ػرالييف

العػػرب ,اع ػػؿ كالءه ػػـ لماػػرب كدكل ػػم اال ػػتعمارية ,كلهػػذا اخت ػػار كثي ػػر مػػنهـ ,الهاػػرة كالعم ػػؿ
كال ياحة كالتعميـ في ببلد الارب.
ٕ  -كا ػػد الا ػػرب ف ػػي بعػ ػض العمم ػػانييف كالميبػ ػرالييف الع ػػرب تأيي ػػدان كتش ػػايعان  -ل ػػيس لمتع ػػاكف ف ػػي
المصالس المشتركة  -بؿ في غزك دكؿ عربية مف قبؿ األمريكاف ,أك الثكرة عمى أنظمتها .

ٖ  -التخمي عف الاهاد كالدفاع عف األكطاف ,كالدعكة إلى اال ت بلـ لمارب بدكف حرب .

ُ  -انظر :نقد الميبرالية  ُٖٓ,كأ اليب الازك الفكرم. ْٔ :
ِ  -الحمكؿ الم تكردة. ٕٕ :

ّ  -معركة الثكابت بيف اإل بلـ كالميبرالية. َُٓ :
ْ  -ال يا ة بيف الحبلؿ كالحراـ :تركي الحمد ,طِ ,دار ال اقيََُِ ,ـ. َُُ ,
ٔٔٙ

ٗ  -تشكيم صكرة الاماعات اإل بلمية كاألنظمة اإل بلمية كعمماء اإل بلـ .

(ُ)

َُ -الدعكة إلى محاربة " اإلرهاب الديني" –عمػى زعمهػـ ,-كالقػكمي ,كال يا ػي ,كالػدمكم الم ػمس
بكافة أشكالم.
ُُ -تقكـ ال يا ة عندهـ عمى محاربة الحكـ اإل بلمي با ـ محاربة اإل بلـ ال يا ي .
ُِ -عػػدـ الحػػرج مػػف اال ػػتعانة بػػالقكل الاربيػػة الخارايػػة ,لػػدحر الديكتاتكريػػة العاتيػػة ,كا تئصػػاؿ
ارثكمػػة اال ػػتبداد كمػػا يزعمػػكف ,كتطبيػػؽ الديمقراطيػػة العربيػػة فػػي ظػػؿ عاػػز األحػزاب الهشػػة
عػػف دحػػر تمػػؾ الديكتاتكريػػة ,كتطبيػػؽ الديمقراطيػػة ,كهػػذ لي ػػت ػكابؽ تاريخيػػة ,فقػػد ا ػػتعانت
أكركبػػا بأمريك ػػا لػػدحر النازي ػػة كالفاشػػية الياباني ػػة فػػي الح ػػرب العالميػػة الثاني ػػة كقامػػت أمريك ػػا
بتحرير أكركبا كما قامت بتحرير الككيت كالعراؽ  -عمى حد زعمهـ . -

ُّ -ال حرج مف أف يأتي اإلصبلح مف الخػارج كلكػف بػالطرؽ الدبمكما ػية كالمهػـ أف يػأتي ػكاء
أتػػى عمػػى ظهػػر امػػؿ عربػػي أك عمػػى ظهػػر دبابػػة بريطانيػػة ,أك باراػػة أمريكيػػة ,أك غكاصػػة

فرن ية.

ُْ -اإليمػاف بػأف ال حػؿ لمصػراع العربػي مػم اآلخػريف ػكاء فػي فم ػطيف ,أك خاراهػا ,إال بػالحكار

كالمفاكضات ,كالحؿ ال ممي ,بزعـ عدـ تكافؤ مكازيف القكل الع كرية ,كالعممية ,كاالقتصادية,
كالعقمية بيف العرب كأعدائهـ .

ُٓ -اإليمػػاف بػػالتطبيم ال يا ػػي كالثقػػافي مػػم األعػػداء كاالعت ػراؼ بالكاقعيػػة ال يا ػػية ,كمػػا ياػػرل
عمى أرض الكاقم العربي ال يا ي.

ُٔ -الزعـ بأف التطبيم كالتبلقس بيف الشػعكب كالثقافػات هػك الطريػؽ إلػى ال ػبلـ الػدائـ فػي الشػرؽ
األك ط.

ُٕ -التككي ػػد عم ػػى أف اتفاقي ػػات ال ػػبلـ كاتفاقي ػػة كام ػػب ديفي ػػد ُٕٗٗـ ب ػػيف المصػ ػرييف كاليه ػػكد
كاتفاقيػػة أك ػػمك ُّٗٗـ مػػم ال ػػمطة الكطنيػػة الفم ػػطينية كاتفاقيػػة كادم عربػػة ُْٗٗـ مػػم

األردف ,ياب أف تصبس اتفاقيات شعبية بيف الشعكب بدالن مف أف تككف اتفاقيػات دكؿ فقػط

ػر لمحقػائؽ ال يا ػية القائمػة
ألف في ذلػؾ  -كمػا يزعمػكف  -ضػياعان لمكقػت كلممصػالس ,كتزكي ان
عمػػى أرض الكاقػػم ػكاء رفضػػنا ,أـ قبمنػػا ,نكاف نفػػكر االنتمان ػػيا

(ِ)

العربيػػة الممزقػػة مػػف اهػػة

ُ-انظر :الميبرالية الضائعة.ِٗ ,ِٖ ,ِٔ,

ِ -االنتمان يا :تعني النخبة المثقفة ,كهي ت مية أطمقت في القرف التا م عشر ,عمى المثقفيف الذيف انتقدكا النظاـ
القيصرم الرك ي كهي ,فئةه ااتماعية تتألؼ مف أناس يمار كف نشاطان فكريان ,بحكـ مهنهـ ,كمنهـ رااؿ العمـ,
ٔٔٚ

كالرثة مػف اهػة أخػرل مػف التطبيػم لػف يماػي احتمػاالت ال ػبلـ الحتميػة فػي المنطقػة كالػذم

هك ال بيؿ إلى التايير الشامؿ .

(ُ)

المطمب الخامس :موقفيم من الجانب القتصادي:
عرفنا ابقان الميبرالية االقتصادية بأنها :مذهب اقتصادم أر مالي تؤكد عمى الحرية الفردية

الكاممػػة ,كتقػػكـ عمػػى المناف ػػة الحػرة ,كأف أهػػـ شػػعار فػػي الميبراليػػة هػػك :دعػػم يعمػػؿ دعػػم يمػػر ,كتػػرل
الميبرالية أف الدكلة ال ينباي لهػا أف تتػكلى الكظػائؼ ,كال يحػؽ لهػا التػدخؿ فػي العبلقػات االقتصػادية

التػػي تقػػكـ بػػيف األف ػراد ,كاألمػػـ كالطبقػػات ,نكاف اإلن ػػاف لػػم الحػػؽ فػػي ممار ػػة النشػػاط االقتصػػادم
(ِ)
كالتبادؿ الحر عمى أ اس الممكية الخاصة ,كقكانيف ال كؽ (الحرية االقتصادية ) .

الميبرالية والقتصاد:
ػر ار فػػي
يػػرل ( فرن ػكا كينػػام ) أحػػد فبل ػػفة الفكػػر ال أر ػػمالي ,أنػػم ياػػب أف يكػػكف األفػراد أحػ ا

العمؿ كأف ي يركا كفؽ مصالحهـ الخاصة ,كأف ي مس لهػـ مزاكلػة المهػف التػي يختاركنهػا ,كأف تتػرؾ
لهـ حرية االنتقاؿ ,كحرية ااتناء الثركات ,كحرية التصرؼ في ممتمكاتهـ كما يرغبكف ,كال ياكز أبدان
لمدكلة أف تتدخؿ في نشاطاتهـ.

(ّ)

يقكؿ صاحب كتاب فخ العكلمة هانس بيترمػارتف ها ارلػد شػكماف " :يتػزامف التكامػؿ العػالمي
مم انتشار نظرية اقتصادية ينصس بها عدد كبير مف الخبراء كاال تشارييف االقتصػادييف كيقػدمكنها

دكنمػا كمػؿ أك ممػؿ لمم ػؤكليف عػف إدارة دفػة ال يا ػة االقتصػادية عمػى أنهػا الػنهج الصػحيس :إنهػا

الميبرالية الاديدة  ( Neolibera Lismus ).كالمقكلة األ ا ية لهذ النظرية الاديدة هػي بب ػاطة "

مػا يفػرز ال ػكؽ صػالس ,أمػا تػدخؿ الدكلػة فهػك طػالس " كانطبلقػا مػف أفكػار أهػـ ممثػؿ لهػذ المدر ػة
االقتصادية ,االقتصادم األمريكي اتخذت في الثمانينيات الاالبية العظمى مف الحككمات الاربية هذ

الميبراليػة النظريػة منػا انر تهتػدم بػم فػي يا ػاتها ,كهكػذا صػار عػدـ تػدخؿ الدكلػة إلػى اانػب تحريػر

التاارة كحرية تنقؿ رؤكس األمكاؿ كخصخصة المشركعات كالشركات الحككمية ,أ محة ا تراتياية
في تر انة الحككمات المؤمنة بأداء ال كؽ كفي تر انة المؤ ات كالمنظمػات الدكليػة الم ػيرة مػف
كالفػ ػ ػػف ,كالمهند ػ ػ ػػكف ,كالتقنيػ ػ ػػكف ,كاألطبػ ػ ػػاء ,كالمحػ ػ ػػامكف ,كالمعممػ ػ ػػكف ,كالاػ ػ ػػزء األكبػ ػ ػػر مػ ػ ػػف المػ ػ ػػكظفيف ( .
انظر:مك كعة ككيبيديا ,بدكف رقـ صفحة) .
ُ -انظر :مقاؿ ,مف هـ الميبراليكف العرب الادد كما هك خطابهـ.

ِ -انظر :المك كعة الحرة ككيبيديا ك مك كعة الند الفم فية ِٕٔ, ِٕٓ ,ك نهاية التاريخ كخاتـ البشر. ٓٓ ,
ّ -انظر :حركات كمذاهب في ميزاف اإل بلـ. ُْ :
ٔٔٛ

قبؿ هذ الحككمات ,كالمتمثمة فػي البنػؾ الػدكلي كصػندكؽ النقػد الػدكلي )  ( IMFكمنظمػة التاػارة (
)WTOفقػد غػدت هػذ المؤ ػات الك ػائؿ التػي تحػارب بهػا هػذ الحككمػات فػي معركتهػا الػدائرة

رحاها حتى اآلف مف أاؿ تحرير رأس الماؿ".

(ُ)

إننػػا ناػػد اليػػكـ أف الميبراليػػة االقتصػػادية تهػػيمف عمػػى كافػػة الطبقػػات الحاكمػػة كالمؤ ػػات

الدكلية كاألفكار الميبراليػة االقتصػادية كيطرحهػا الكثيػركف مػف إيػديكلكايي ال أر ػمالية كطريػؽ لتاػاكز
األزمة االقتصادية في الكثير مف الدكؿ ,كتتركز الدعاية ال أر مالية حكؿ األفكار الميبرالية في الدعكة
إلطبلؽ مز ويد مف الحرية نكاخضاع العمؿ االقتصادم آلليات ال كؽ.
ُ -لقػد تبنػت حككمػات غالبيػة الػدكؿ الناميػة ,كالػدكؿ اإل ػبلمية خػبلؿ العقػديف الماضػييف

ال يا ات االقتصادية المعركفة با ـ" الميبرالية الاديدة ,إذ دخمت الميبراليػة فػي اقتصػاد الػدكؿ
اإل ػبلمية مػف خػبلؿ ػيطرة الػدكؿ ال أر ػمالية الكبػرل عمػى االقتصػاد العػالمي ,بهػدؼ ربػط

اقتصػادياتها بػالمراكز ال أر ػمالية الكبػرل مػف خػبلؿ اػذب اال ػتثمارات األانبيػة كاإلنتػاج

التصديرم كتحرير ال كؽ مف خبلؿ الخصخصة كتحريػر أ ػكاؽ ال ػمم كالعقػارات كالخػدمات,
كتقمػيص دكر الدكلػة فػي االقتصػاد بشػكؿ عػاـ كدمػج بقيػة الػدكؿ فيػم ,كال ػعي لاعػؿ الػدكؿ

الصػػناعية مركػػز حركػػة المػػاؿ فػػي العػػالـ ,كاعػػؿ الػػدكؿ الناميػػة أط ارف ػان كحقػػكؿ تاػػارب لهػػذ

ال ػػدكؿ ,كه ػػذا مػ ػػا اع ػػؿ ال ػػدكؿ الناميػػػة ف ػػي حالػ ػػة خض ػػكع كام ػػؿ لتص ػ ػرفات ال ػػدكؿ العظمػػػى
االقتص ػػادية ,كق ػػد ا ػػتعممت ال ػػدكؿ ال أر ػػمالية الص ػػناعية منهاي ػػة قكي ػػة ,حقق ػػت له ػػا ا ػػتمرار
التبعية االقتصادية في الببلد النامية ,كمنها الببلد اإل بلمية ,كالهيمنة الاربية.

(ِ)

الفرد الحياةى كما
ِ -لقد أباحت الميبرالية الربا باميم أشكالم كأنكاعم فالميبرالية تنادم بأف يعيش ي
يريػػد فهػػك حػػر كيتك ػػب بػػالطرؽ كالك ػػائؿ التػػي ي ارهػػا هػػك منا ػػبة كالتػػي تػػدر عميػػم ال ػربس
الكبير فبل مانم مف االحتكار لرفم عر ال معة كال مانم مف الاش كالتدليس فالتاار لػيس
عنػ ػػد أم معػ ػػايير أخبلقيػ ػػة ,التحكمػ ػػم ػ ػػكل مصػ ػػمحتم الشخصػ ػػية ,كتحػ ػػت شػ ػػعار الحريػ ػػة

االقتصادية ,كلمتاار كامؿ الحؽ في اختيار ال مم التي يريدكف المتػاارة بهػا كالتػي تك ػبهـ
أكبر ربس ممكف باض النظر هػؿ هػي محرمػة أك فا ػدة أك تخػالؼ العػادات كالتقاليػد ,فالػدكؿ
التي تمارس اليكـ الميبرالية االقتصادية ال يهمها كل الضرائب .

ُ  -فخ العكلمة :هانس بيترمػارتف ها ارلػد شػكماف ,ترامػة عػدناف عبػاس عمػي ,تقػديـ رمػزم زكػي ,بػدكف رقػـ طبعػة,
المامس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلدابُٖٗٗ ,ـ.َّ ,

ِ  -انظػػر :حقيقػػة الميبراليػػة كمكقػػؼ اال ػػبلـ منهػػا ّْٖ,ك األزمػػة ال أر ػػمالية العالميػػة :ػػامس نايػػب ,طُ ,مركػػز
الد ار ات االشتراكيةََِٖ ,ـ. ٗ ,
ٜٔٔ

ك بحا ػػة الحري ػػة االقتص ػػادية تا ػػد العدي ػػد م ػػف ال ػػدكؿ تم ػػنس رخص ػػة ف ػػتس مح ػػبلت لم ػػدعارة

كمحبلت لمخمكر ,مقابؿ دفم الر كـ االقتصادية التي فرضتها الدكلػة لمثػؿ هػذا النشػاط االقتصػادم,
لقػػد كػػاف الربػػا قػػديمان ,كال ت ػزاؿ الفائػػدة فػػي العصػػر ال أر ػػمالي الحػػديث كارثػػة تعػػاني منهػػا البش ػرية,
كلكنها ازء ال يتازء مف النظاـ ال أر مالي القائـ عمى الربس .

أما أىم مساوئ ىذا النظام فتتمثل فيما يمي:
ُ -الميبراليػ ػػة بنظامهػ ػػا ال أر ػ ػػمالي االقتصػ ػػادم الػ ػػذم تبنتػ ػػم تاعػ ػػؿ المصػ ػػدر الرئي ػ ػػي لهػ ػػا هػ ػػك
الضػرائب ,كالػذم يمػتص مػف دمػاء الشػعكب الفقيػرة عمػى المػدل األطػكؿ ,فهنػاؾ عػدد مػف

العكامؿ التي يمكنها أف تاعؿ مف الركػكد العػالمي الحػالي ماػرد مقدمػة ألزمػات أكثػر حػدة
فػي النظػاـ ال أر ػمالي العػالمي ,أكؿ هػذ العكامػؿ أف البنػكؾ المركزيػة التػي تضػخ آالؼ

التريميكنػات اليػكـ ياػب أف تػأتي بهػذ التريميكنػات مػف مكػاف مػا كالمصػدر الرئي ػي لممػاؿ

الحكػكمي هػك الضػرائب كهػك مػا يعنػي أف األمػكاؿ التػي يػتـ ضػخها اليػكـ هػي حصػيمة
الضػرائب فػي الم ػتقبؿ كبػالطبم مػف
الضرائب ,كهـ العماؿ كالمكظفكف .

)ُ(

ػيدفم الػثمف هػـ الاالبيػة العظمػى مػف دافعػي

ِ ا-ل ػربس بػػأم ك ػػيمة ك ػػبب ,فالميبرالي ػة ال تتاػػذل فقػػط عمػػى دمػػاء الشػػعب كامتص ػاص دمػػاء
الفقػ ػراء فح ػػب ,ب ػػؿ يم ػػتهـ ال أر ػػماليكف بعض ػػهـ بعضػ ػان ,فق ػػدـ الا ػػرب الب ػػديؿ با ػػـ عكلم ػػة
االقتص ػػاد كمنظم ػػة التا ػػارة العالمي ػػة ,كتق ػػكـ الدعاي ػػة له ػػذيف العفػ ػريتيف عم ػػى أف ال ػػمم إذا
تييب ً
ػت فػػي كػػؿ دكؿ العػػالـ
كدلىػ ٍ
برخػػاء اقتصػػادم لػػـ تشػػهد طػػكؿ تاريخهػػا إلػػى آخػػر الكػػبلـ المع ػػكؿ نظري ػان ,إال أف الكاقػػم
يصػػؿ الػػرخيص الايػػد إلػػى كػػؿ البشػػر نكاف البش ػرية ػػتتمتم

العممي خبلؼ ذلؾ .

(ِ)

ّ -الدعـ المطمؽ لم أر مالية عمي ح اب الطبقات الفقيرة هذا ما أطمؽ عميم الميبرالية الاديدة

كالتػي كعػد منظكرهػا بأنهػا ػتحقؽ االزدهػار عبػر آليػات ال ػكؽ كالعػرض كالطمػب مػا لػـ
تتدخؿ الدكؿ إلعاقة رؤكس األمكاؿ كتقيدها بكاابات ااتماعية ,كلقد قاد هذ ال يا ات في

العػالـ المعاصػر صػندكؽ النقػد الػدكلي كالبنػؾ الػدكلي كمنظمػة التاػارة العالميػة كالتكػتبلت
كالتامعات االقتصادية ال أر مالية .

(ّ)

ُ  -بتصرؼ  :األزمة ال أر مالية العالمية.ُْ ,ُِ ,
ِ  -بتصرؼ :حركات كمذاهب في ميزاف اإل بلـ.ّْ,

ّ  -ال لمعكلمػػة ال أر ػػمالية :بقمػػـ كحػػدة الد ار ػػات ,تصػػميـ هبػػة حممػػي ,طُ ,مركػػز الد ار ػػات االشػػتراكية -مصػػر,
ََِْـ. ٕ ,
ٕٓٔ

ْ -قػػاد النظػػاـ االقتصػػادم الميب ارلػػي فػػي العػػالـ الثالػػث األ ػكاؽ نحػػك الك ػػاد التاػػارم ,كمػػف ثػػـ
االنهي ػػار االقتص ػػادم ,كم ػػا تبع ػػم م ػػف تفش ػػي لحال ػػة البطال ػػة كاالرتف ػػاع الممح ػػكظ ف ػػي ن ػػب

العػػاطميف عػػف العمػػؿ ,حتػػى أصػػبحت ظػػاهرة دفعػػت بالامػػاهير إلػػى الش ػكارع فػػي العكاصػػـ
كالمػدف الكبػػرل ,مطػػالبيف بالحػػد مػػف غػػبلء األ ػعار ,كتػػكفير فػػرص العمػػؿ ,كالتػػي تامػػت فػػي
الث ػػكرة الاماهيري ػػة التكن ػػية ,كم ػػا تبعه ػػا م ػػف أح ػػداث بع ػػد ذل ػػؾ أدل إل ػػى انهي ػػار حك ػػـ زي ػػف

العابديف في تكنس .
يقكؿ الداعية الم مـ فتحي يكف " :عمى الصعيد االقتصادم أخفقػت النظريػات الم ػتكردة -
أر مالية كاشتراكية  -في إيااد ماتمم فيم تأميف اال تقرار كالرفا لهذا اإلن اف فػي أيػة بقعػة

مػػف بقػػاع العػػالـ..بػػؿ إف هػػذ المػػذاهب كالػػنظـ الكضػػعية زادت مشػػكبلت البش ػرية تعقيػػدان ,كلػػـ
تقدـ بيف يدم تااربها الكثيرة المتبلحقة تاربة كاحدة يمكف اعتبارها نااحة !! " .

(ُ)

ٓ -لقد كانت إحػدل النتػائج األخػرل الرئي ػة لتمػؾ ال يا ػات الميبراليػة هػي إدمػاج اقتصػاد غالبيػة
الػدكؿ الناميػة فػي المنظكمػة الماليػة كاالقتصػادية العالميػة كبالتػالي تعريضػها بشػكؿ دائػـ
لتقمبات ,كأزمات كفكضى تمؾ المنظكمة .
ٔ ا-لػػدكؿ التػػي تمػػارس تطبيػػؽ النظػػاـ الحرهػػي األخػػرل غارقػػة فػػي طكفػػاف مشػػاكمها االاتماعيػػة
كاالقتصادية ,كمشكبلت االحتكار كالبطالة كالربا كالت مط الفردم .

ٕ -إف الخ ػ ػكاء الركحػ ػػي الػ ػػذم يعانيػ ػػم اإلن ػ ػػاف هػ ػػك نتياػ ػػة األزمػ ػػات االاتماعيػ ػػة كاالقتصػ ػػادية
كال يا ية الناامة عف اهتزاز المثؿ العميا ,كانعداـ القيـ الرفيعة ,هي أعظـ األزمات .

(ِ)

ػـ ت ػػتطم الميبراليػػة فػػي العػػالـ العربػػي كمعظػػـ الػػدكؿ الناميػػة أف تطػػكر اقتصػػاد الماتمػػم,ٖ لػ
بحيػػث يتحػػكؿ إلػػى ماتمػػم صػػناعي قػػكم ,م ٍكتىػ ً
ػؼ بذاتػػم ,قػػادر عمػػى حمايػػة نف ػػم ,م ػػتخدـ
ي
ألقصى إمكانات التكنكلكايا الحديثة .
ٗ -إتاحػػة الفػػرص المذهمػػة لؤل ػػر الكبي ػرة كأصػػحاب النفػػكذ كالاػػا فػػي الحصػػكؿ عمػػى األربػػاح,
فاال تيراد كالتصدير في أيديهـ ,كالمناقصات الكبيرة تر ك عميهـ ,كالمشركعات المربحة مف

حقهػػـ كحػػدهـ ,كابتكػػار شػػتى المشػػركعات كالطػػرؽ التػػي تػػؤدم إلػػى ذلػػؾ ػكاء أكانػػت طرق ػان

مشركعة أـ غير مشركعة .

َُ -إقرار النظاـ الربكم ال أر مالي ,كالتنكع في إنشاء البنكؾ الربكية في الببلد اإل بلمية.

ُ  -حركات كمذاهب في ميزاف اإل بلـ. ْ :
ِ  -بتصرؼ :المرام ال ابؽ. ٓ ,ْ ,
ٕٔٔ

ُُ -ا ػ ػػتنزاؼ ال ػ ػػدخؿ الق ػ ػػكمي ,باحتك ػ ػػار التا ػ ػػارة الخاراي ػ ػػة ,كال ػ ػػمم المص ػ ػػنعة لبل ػ ػػتهبلؾ
الضركرم.

(ُ)

ُِ -الميبراليػػة هػػي ػػبب األزمػػة الماليػػة الكبي ػرة التػػي يعػػاني منهػػا اليػػكـ العػػالـ ,يقػػكؿ صػػاحب
كتاب األزمة ال أر مالية العالمية امس نايب " :كلكف اذكر هذ األزمات المالية ال تقػم فػي

القطػاع المػالي بػؿ فػي قمػب نمػط اإلنتػاج ال أر ػمالي نف ػم  .فاإلنتػاج فػي ال أر ػمالية ال يػتـ مػف
أاؿ تمبية حااات البشر كلكف مف أاؿ الربس ,كهذ العمميػة تػتـ بشػكؿ تناف ػي بػيف الشػركات
ال أر مالية ".

(ِ)

فالػ ػػدكؿ التػ ػػي تمػ ػػارس تاػ ػػارب التطبي ػ ػؽ المارك ػ ػػي مثقمػ ػػة باألزمػ ػػات كالتناقضػ ػػات فهػ ػػي تكااػ ػػم
مشػػكبلت التمػػكيف ,كمشػػكبلت الاػػبلء ,كمشػػكبلت حػػرب الطبقػػات التػػي أصػػبحت مػػف الظ ػكاهر

البارزة في تمؾ الماتمعات كالدكؿ التي تمارس تطبيؽ النظاـ الحر هي األخػرل غارقػة فػي طكفػاف

مشاكمها االاتماعية كاالقتصادية كمشكبلت االحتكار كالبطالة كالربا كالت مط الفردم.

(ّ)

ُّ -تحكيػػؿ المؤ ػػات العامػػة إلػػى القطػػاع الخػػاص ,ممػػا أدل إلػػى خفػػض الكظػػائؼ كانفتػػاح
األ كاؽ المالية إلى الحد مف حػاالت العاػز ,ممػا دعاهػا إلػى تقمػيص اإلنفػاؽ عمػى الصػحة

نكاعانات األغذية التي ي تفيد منها الفقراء .

(ْ)

بعػػد أف اربػػت الميبراليػػة كحاكلػػت تطبيػػؽ أفكارهػػا فػػي كػػؿ اانػػب مػػف اكانػػب حياتنػػا الفكريػػة

كاالاتماعيػػة كال يا ػػية كاالقتصػػادية كفشػػمت ,فػػاف اإل ػػبلـ بمنظكمتػػم الر ػػالية ال ي ػػتطيم أف يبقػػى

مكتكؼ األيدم أماـ كؿ مف يحاكؿ حؽ الشعكب ,كيحطـ الكينكنة الركحية لئلن اف .

كبع ػػد ػػقكط األي ػػديكلكايات الاربي ػػة كمعه ػػا الميبرالي ػػة ,يظ ػػؿ اإل ػػبلـ الكحي ػػد الق ػػادر عم ػػى

ا ػتنهاض شػػعكب العػػالـ الفقيػرة كالم تضػػعفة ,نكانقػػاذ الطبقػات الفقيػرة كالم تضػػعفة فػػي بػػبلد الاػػرب
(ٓ)
في اميم اكانب الحياة ااتماعيان ك يا يان كاقتصاديان .

ُ  -انظر :الحمكؿ الم تكردة َٕ , ٔٗ ,ٕٔ ,ٔٔ ,ْٔ ,ك حركات كمذاهب في ميزاف اإل بلـ.ُْ:
ِ  -األزمة ال أر مالية العالمية. ٔ ,
ّ  -انظر :حركات كمذاهب في ميزاف اإل بلـ.ْ ,
ْ  -انظر :اإل بلـ كالعكلمة. ِْ,

ٓ  -بتصرؼ :اإل بلـ كالعكلمة.ُُُ ,
ٕٕٔ

المبحث الثاني
موقف الميبراليين من قضايا األمة
المطمب األول :موقفيم من قضية فمسطين:
لػػـ يقػػدـ الميبراليػػكف العػػرب خػػبلؿ تػػاريخهـ أم إناػػاز حقيقػػي لهػػذ األمػػة ,ػػكل رفػػض تعػػاليـ

اإل ػػبلـ ,كمناص ػرة الاػػزك األمريكػػي ,الػػذم أدخػػؿ العػػالـ العربػػي مػػف المحػػيط إلػػى الخمػػيج ,فػػي عهػػد
احػػتبلؿ ا ػػتعمارم غربػػي اديػػد ,كالتػػي كصػػفها الػرئيس بػػكش بأنهػػا حػػرب صػػميبية اديػػدة ,كهػػذا يػػدؿ

عمى أف الميبرالية بدعمها لمكاليات األمريكية ما هي إال أفكار أنتاها الفكر اال تعمارم طبقان لنظرية

المصالس المادية المطمقة ,كفرض يطرة القكل عمى الضعيؼ .

(ُ)

أما مكقؼ الميبرالييف مػف قضػية فم ػطيف ,فهػك المكقػؼ المتخػاذؿ لقضػايا أمػتهـ مػف خػبلؿ ممػاألتهـ
كمكاالتهـ لمارب ,أك بعض الاهات عمى ح اب قضايا أكطانهـ .

ُ ي-ػػتهـ الميبراليػػكف الفم ػػطينييف بػػأنهـ بػػاعكا أ ارضػػيهـ ,مػػف خػػبلؿ قػػكلهـ اختػػار الشػػعب الفم ػػطيني
منػذ البدايػة بيػم أ ارضػيهـ بمبػال كبيػرة عرضػت عمػيهـ كاختيػار الػزراع المػأاكريف الرحيػؿ بعػػد

أف باعػػت العػػائبلت المالكػػة لػػؤلرض فػػي حػػيف أف خيػػار البقػػاء كالتفػػاهـ مػػم المػػبلؾ الاػػدد كػػاف
كاردان اختػػار الفم ػػطينيكف حيػػاة عمادهػػا الت ػػكؿ كالص ػراخ كالعكيػػؿ كأنهػػـ يبػػالاكف فػػي كصػػؼ
ممار ات العصابات الصهيكنية باية تأليب الرأم العاـ عميها .

ِ  -يبػ ػػرئ الميبراليػ ػػكف ػ ػػاحة االحػ ػػتبلؿ الصػ ػػهيكني مػ ػػف ارتكػ ػػاب الما ػ ػازر التػ ػػي تقػ ػػم فػ ػػي حػ ػػؽ
الفم طينييف عف طريؽ التنكر منها بالقكؿ :إف ما مي مذبحة دير يا يف كالتي لـ تحدث إال

ف ػػي مخيم ػػة م ػػف ق ػػرركا خ ػػكض المكااه ػػة باص ػػطناع الصػ ػراخ كالعكي ػػؿ يش ػػكؿ مفاا ػػأة لمقػ ػكات
اإل رائيمية ذاتها برحيؿ اآلالؼ مػف الفم ػطينييف مػف قػراهـ هركبػان مػف المػذابس التػي خمقهػا فػي
أذهانهـ قادتهـ مف أشاكس الصراخ كاال تنااد.

(ِ)

ّ  -التنكر لممقاكمػة الفم ػطينية كال ػخرية منهػا كاتهامهػا بالصػبيانية كعػدـ الكاقعيػة ,يقػكؿ الميب ارلػي

شاكر النابم ي " :كما ذنب العػرب اآلخػريف فػي أف يتكرطػكا بأعمػاؿ حم ػاكية صػبيانية ييطمػؽ
عميهػػا المقاكمػػة كهػػي بعيػػدة كػػؿ البعػػد عػػف مفهػػكـ المقاكمػػة الػػذم يتطمػػب عػػدة عناصػػر غير
متكفرة عمى اإلطبلؽ اآلف لحماس ككتائػب الق ػاـ ,كالمقاكمػة الفم ػطينية الم ػمحة اآلف لي ػت
مف أحكاـ هذا الزماف كال المكاف ,فمكؿ زماف كمكاف أحكامم .كلك ااءت "حماس" قبػؿ 999

ُ  -انظر :مقاؿ ,الميبرالية األصكلية في الماتمم العربي  ,ميرة راب ,مف مكقم.www.al-moharer.net :
ِ  -انظػ ػػر :مقػ ػػاؿ ,الفم ػ ػػطينيكف كخيػ ػػاراتهـ الكارثيػ ػػة ,كمػ ػػاؿ غبػ ػػل ََِٔ/َُ/ُِ,م ,العػ ػػدد,َُُٕ :
.www.ahewar.org
ٖٕٔ

هااااي هْلااااع:

بهذ الهيئة كبهذا اال تعداد الع كرم اآلف لربما كانت قد أفمحت في مهمتها ,لقد مضى عهد

المقاكمػػة الفاعمػػة عنػػدما كانػػت إ ػرائيؿ ضػػعيفة ع ػػكريان ك يا ػػيان فػػاف المقاكمػػة الفم ػػطينية

البدائيػػة تكااػػم أقػػكل اػػيش فػػي المنطقػػة " كيتػػابم قػػائبلن " :قػػد ػػبؽ كح ػ ٌذرنا كحػػذر العػػرب
مابة صكاريخ الق ٌ اـ عمى إ رائيؿ" .
كالم ممكف كالعالـ مف ٌ

(ُ)

ْ -المهاامػػة الدائمػػة لحركػػات التحػػرر كالمقاكمػػة الفم ػػطينية إذ يتػػابم النابم ػػي قػػائبلن  " :حمػػاس"
خربػػت بيػػت العػػرب عمػػى هػػذا النحػػك اآلف مػػف خػػبلؿ المبػػال الضػػخمة التػػي ػػيدفعها العػػرب
ٌ
(ِ)
إلعمار غزة مقابؿ عدد مف صكاريخ الق ٌ اـ (ط ار طيم) .
ٓ -اته ػػاـ المقاكم ػػة الفم ػػطينية باإلره ػػاب كالتط ػػرؼ ,كالق ػػكؿ الم ػػتمر بأن ػػم ال يمك ػػف ح ػػؿ الصػ ػراع
العرب ػػي الص ػػهيكني إال بالمفاكض ػػات عم ػػى الطريق ػػة األمريكي ػػة ,كض ػػركرة التطبي ػػم الكام ػػؿ م ػػم

إ ػرائيؿ ,كالػػدخكؿ فػػي العكلمػػة كاقتصػػاد ال ػػكؽ الح ػرة مػػف أك ػػم أبكابهػػا ,كال تكػػاد تاػػد قضػػية
يا ية ,إال كتاد هذا التيار يتطابؽ في رؤيتم مم الكاليات المتحدة .

(ّ)

كهـ كخياؿ ,كمحػاؿ ,ياػب أف نقمػم
ٔ -القكؿ عمى الدكاـ :إف تحرير فم طيف مف بحرها إلى نهرها ه
عف ال ير كراء الخياالت ,ياب أف نككف كاقعييف .
ٕ  -اتهاـ الفم طينييف برفض ال بلـ كرفض االتفاقات الدكلية ,كاتهامهـ بقتؿ األبرياء في إ ػرائيؿ
–عمػػى حػػد زعمهػػـ  -يقػػكؿ الميب ارلػػي كمػػاؿ غبػػل " :كحػػيف ي ػرفض الفم ػػطينيكف المشػػاركة فػػي
كامب ديفيد األكلػي ثػـ يػرفض القائػد التػاريخي لممقاكمػة الفم ػطينية فػي كامػب ديفيػد الثانيػة مػا

كػاف معركضػان عميػػم دكلػة عمػػى  %99مػػف أ ارضػي الضػػفة الاربيػػة كيختػار الػػذهاب إلػػى قػػذؼ
األطفاؿ لمحاارة ثـ إر الهـ بأحزمة نا فة لقتػؿ األبريػاء فػي إ ػرائيؿ ثػـ ي ػمـ القائػد التػاريخي
كمنظمتػػم العممانيػػة ال ػػاحة الفم ػػطينية لمنظمػػات دينيػػة متطرفػػة تحػػكؿ القضػػية الفم ػػطينية مػػف

صراع مف أاؿ تحرير الكطف  -كهك ما يتعاطؼ معم كؿ أحرار العالـ – إلى صراع ديني مم
اليهػػكد أعػػداء اهلل كذلػػؾ فػػي عصػػر لػػـ يعػػد يقبػػؿ أك ي ػػمس بػػالحركب الدينيػػة لتكػػكف النتياػػة

خ ػػارتهـ لتأييػػد كاحت ػراـ العػػالـ أامػػم بػػؿ كتصػػنيفهـ فػػي مع ػػكر اإلرهػػاب فػػي عػػالـ مػػا بعػػد
بتمبر  00ـ ,أليس هذا أيضان نااحان في انتقاء أ كأ الخيارات؟!

)ْ( .

ً
ُ  -انظر :مقاؿ ,يا حماسً ,
كفكؾ نفخ ,شاكر النابم ي ,االثنػيف ُٔ ,أغ ػطسََُِـ ,تػاريخ النشػر,
يداؾ أككتا
2008/12/28ـ ,مف مكقم. www.ahewar.org :
ِ  -انظ ػ ػػر :مق ػ ػػاؿ ,الفئػ ػ ػراف العربي ػ ػػة كالق ػ ػػط الحم ػ ػػاكم ,ش ػ ػػاكر النابم ػ ػػي ,االثن ػ ػػيفََُِ/ٖ/ُٔ ,ـ ,ت ػ ػػاريخ
ََُِٗٗ/ُ/ـ ,مف مكقم.www.ahewar.org :

ّ  -انظر :حقيقة الميبرالية كمكقؼ اإل بلـ منها. ّْٗ,
ْ  -مقاؿ :الفم طينيكف كخياراتهـ الكارثية.
ٕٗٔ

نش ػ ػػر,

ٖ -االدعػػاء بػػأف الفم ػػطينييف اليكاػػد عنػػدهـ كعػػي يا ػػي ألنهػػـ اختػػاركا ممثمػػي حركػػة المقاكمػػة
اإل بلمية حماس في االنتخابات التشريعية األخيرة إذ يقكؿ كماؿ غبريا ؿ " :حيف تتاح لمشعب
الفم ػػطيني فرص ػػة ن ػػادرة لممار ػػة ديمقراطي ػػة نزيه ػػة بن ػػبة  % 00لممػ ػرة األكل ػػى ف ػػي الع ػػالـ

العربي ثـ يختار الشعب الفم طيني التكام األ كأ بال احة ليتـ بعد ذلؾ مقاطعتم كمحاصرتم

مػػف العػػالـ أامػػم كبػػدالن مػػف أف يكػػكف الشػػعب الفم ػػطيني نمكذا ػان لاػػدكل الديمقراطيػػة يصػػبس
برهانان عمى عدـ صبلحيتها لشعكبنا أليس هذا إص ار انر عمى االندفاع نحك كارثة ".

(ُ)

ٗ -يعم ػػف الميبرالي ػػكف الع ػػرب التع ػػاطؼ كالتأيي ػػد المطم ػػؽ إل ػ ػرائيؿ كي ػػاككف ب ػػيف الا ػػبلد المحت ػػؿ
اليهكدم بالضحية الشعب الفم طيني ,كهـ يركف أف التعػاطؼ مػم شػعبها ككػؿ شػعكب المنطقػة
فريضة إن انية كازء ال يتا أز مف الصالس العاـ لماميم .

(ِ)

الرد عم الميبراليين:
ُ -إف أم عقػػؿ منصػػؼ فػػي العػػالـ ,يعمػػـ أف الكيػػاف الصػػهيكني ا ػػـ غريػػب معتػػد ,شػػرد مبليػػيف
الفم ػػطينييف كاحتػػؿ ػػيناء المص ػرية ل ػػنكات ,كاحتػػؿ انػػكب لبنػػاف عش ػريف ػػنة ,كال زاؿ يحتػػؿ

الاكالف كالضفة الاربية كغزة ,كبالتالي فمقاكمتم حؽ مشركع ح ب القانكف الػدكلي ,كالمفػركض
أف تحارب الػدكؿ العربيػة ,بػؿ كػؿ دكؿ العػالـ دكلػة االحػتبلؿ الصػهيكني ,حتػى تحػرر فم ػطيف,

نكاف لـ يحدث هذا نتياة لضعؼ بعض الدكؿ فعمينا أف نقدر اهػكد المقاكمػة الفم ػطينية كنقػؼ
معها بأركاحنا كأنف نا .

ِ -إف العق ػػؿ العمم ػػاني الميب ارل ػػي ,ال ي ػػرل الاه ػػاد ك ػػيمة لتحري ػػر فم ػػطيف ,ألف ثكابت ػػم متناقض ػػة,
ألي ت العممانية هي ,البلدينية ,أم االتاا المعاكس لمديف ,كبالتالي ليس غريبػان أف يقػؼ هػؤالء

الميبراليكف ضد حماس ,كحزب اهلل ,كالمقاكمة بشكؿ عاـ ,فهـ ضد اإل بلمييف ,كيتهمكنهـ دائما
بػػالتخمؼ ,فهػػـ ضػػد الحركػػات اإل ػػبلمية دائمػان ,كضػػد المقاكمػػة ,فمػػف يرضػكا عػػنهـ إال إف تركػكا

ال يا ة كالدكلة .

(ّ)

ُ  -المرام ال ابؽ .

ِ -انظر :مقاؿ,الفم طينيكف كخياراتهـ الكارثية.
ّ  -بتصرؼ :الميبرالية الضائعة. ِِ ,ُِ,
ٕ٘ٔ

ّ -إف ما يفعمم كيقكلم الميبراليكف يعتبر ارأة عمى أمة اإل بلـ في كؿ مكاف ,ألنم يزعزع ثقة األمة
في حقها في فم ػطيف ,كا ػتقبللها بأرضػها ككرامتهػا ككيانهػا ,كيقػدـ مػادة ػهمة ألعػداء اإل ػبلـ

كمبرر مختمقان مزعكمان لبلعتداء عمى ربكع كببلد الم مميف.
لمطعف في حقكؽ األمة الم ممة,
ان

(ُ)

ْ -فميعمـ الميبراليكف أنم إذا تنازلنا نحف الم مميف عف شيء مف ثكابتنا ,فمف يتنازؿ الصهاينة ,نكاذا
انفتحنا عمػيهـ فمػف ينفتحػكا عمينػا ,لقػد كد ػكا كػؿ أنػكاع ال ػبلح المػدمر ,كمضػكا يفاكضػكننا مػف

فػػكؽ تر ػػانة مػػف الػػدبابات كالطػػائرات ,كالقنابػػؿ النككيػػة ,كمػػف فػػكؽ تػػؿ مػػف القػػذائؼ الكيمائيػػة

كالميكركبيػػة ,إف أكراؽ ال ػػبلـ مطركحػػة ظػػاهرة فػػكؽ المائػػدة ,كلكػػف تحػػت المائػػدة كػػؿ شػػئ يػػدار
مف أاؿ الحرب كمف أاؿ التك م اال تيطاني .

(ِ)

ٓ -إف كبلمه ػػـ ه ػػذا من ػػاؼ أصػ ػبلن لمش ػػرعية الدكلي ػػة ,فه ػػـ يمعب ػػكف عم ػػى المتناقض ػػات إذ إف اتفاقي ػػة
انيؼ الرابعة تعطي الحؽ لمشعكب لمقاكمة المحتؿ بشتى الك ػائؿ ,خبلفػان الدعػاءاتهـ فػي رفػم

ش ػػعارات الحداث ػػة ض ػػد الظم ػػـ ,فاتفاقي ػػة ايني ػػؼ ا ػػاءت بع ػػد الح ػػرب العالمي ػػة الثاني ػػة ك ػػرد عم ػػى
االمبراطكيات اال تعمارية ,فكبلمهـ كذر الرماد في العيكف ,كهك كبلـ مناؼ لمحقيقة إذ إنػم فػي

كامب ديفيد األكلي ا تطاعت دكلة الصهاينة أف تنتزع تنازالت ىامة مػف النظػاـ المصػرم أقمهػا
اعػػؿ شػػبم ازيػرة ػػيناء منزكعػػة ال ػػبلح كهػػي تبمػ م ػػاحتها َََٕٔكػػـِ فػػي حػػيف فم ػػطيف

التاريخية َِٕكـِ ,كفي كامب ديفيد الثانية طمبكا ن ؼ اذكر القضية الفم طينية مف أ ا ػها
مف خبلؿ تخمي الفم طيني عف القدس كاألقصى كحؽ عكدة البلائيف.
ٔ -تدعي الميبرالية أف الحركات اإل بلمية ال تمتزـ بالحداثة كال بالمعايير الدكلية ,كال تحترـ الق اررات
الشرعية كالمؤ ات الدكلية ,كهـ يقدمكف دعمان لكا تيان كامبلن لميهػكد فػي فم ػطيف الػذيف أقػامكا
دكلتهـ عمى أ اس ديني تكراتي ,كتنادم اليػكـ بػاالعتراؼ با ػرائيؿ كدكلػة يهكديػة كطػرد األقميػة

العربيػػة الم ػػممة منهػػا؟! إضػػافة إلػػى ذلػػؾ فػػاف دكلػػة الصػػهاينة لػػـ تعتػػرؼ يكم ػان بق ػ اررات مامػػس
األمف ,أك ق اررات الشرعية بؿ كذهب العديد مف رؤ اء كزرائها باال تخفاؼ عمنان بمامس األمف
الدكلي كالامعية العمكمية في اينيؼ .

ٕ -هناؾ أحاديث صحيحة كثيرة ,تدؿ عمى أف نهاية اليهكد تككف في فم طيف ,كأف الايش الػذم
يقاتؿ اليهكد هك اػيش مػؤمف ,قػاؿ ر ػكؿ اهلل  ( :تقـاتمون الييـود فتسـمطون عمـييم حتـ

ُ  -بتصرؼ :ليس لميهكد حؽ في فم طيف ,اماؿ عبػد الهػادم محمػد م ػعكد ,كفػاء محمػد رفعػت امعػة ,طْ ,دار
الكفاء ُّٗٗ,ـ. ِِ ,

ِ  -انظر:اإل بلـ ال يا ي كالمعركة القادمة.ْٕ ,
ٕٔٙ

ليـبمغن ىـذا األمـر مـا بمـ
يقول الحجر:يا مسمم ىـذا ييـودي و ار ـي فاقتمـو )  )ُ(.كقكلػم ( 
ّ
المّيل وال ّنيار ول يترك اهلل بيت مدر ول بر إل ادخمو اهلل ىـذا الـدين بعـز عزيـز أو بـذ ّل ذليـل
ع از يعز اهلل دين اإلسالم وذلً يذل من كفر ).

(ِ)

ٖ -إف القضػػية الفم ػػطينية تمثػػؿ القضػػية المركزيػػة لؤلمتػػيف :العربيػػة كاإل ػػبلمية ,كتحريػػر فم ػػطيف
كااػػب دينػػي كمقػػدس ,ففم ػػطيف اػػزء مػػف عقيػػدة األمػػة ,كقرآنهػػا كتاريخهػػا كحضػػارتها ,كمحطػػة
أ ا ية مف محطات الصراع في الحاضر كالم ػتقبؿ ,نكاف الم ػاد األقصػى قمػب فم ػطيف ,هػك
(ّ)
أكلى القبمتيف كثاني الم اديف كثالث الحرميف .
ٗ -إف اغتصاب فم طيف ازء مف مخطط يهكدم صميبي الغتصاب العػالـ اإل ػبلمي ,كقػد انطمػؽ
اليهكد لتحقيػؽ مخططهػـ عمػى أ ػاس أنهػـ أصػحاب عقيػدة صػحيحة مػف عنػد اهلل تعػالى ,كأنهػـ
كرث ػػة األرض ع ػػف األنبي ػػاء ,كل ػػيس  -كم ػػا ي ػػدعي  -هػ ػؤالء أف الفم ػػطينييف اخت ػػاركا اله ػػركب

كالت كؿ .
َُ -إف اليهػػكد بػػدأكا باغتصػػاب أرض فم ػػطيف تمهيػػدان الغتصػػاب أرض الم ػػمميف كمهػػا ,كأعمن ػكا
مرحمي ػان عػػف حػػدكد دكلػػتهـ مػػف النيػػؿ إلػػى الف ػرات ,كاتخػػذكا القػػدس عاصػػمة لهػػـ ,فاغتصػػاب

األعداء أرض اإل بلـ لـ يمؽ مف هؤالء الميبرالييف ا تنكا انر ,بػؿ ناػدهـ يقفػكف مكقػؼ المػدافم
عف اليهكد كماازرهـ ,كقتمهـ األطفاؿ كالن اء كاحتبللهـ ألرض فم طيف.

(ْ)

يقػ ػػكؿ الشػ ػػيخ صػ ػػالس الفػ ػػكزاف  :إف مػ ػػف مظػ ػػاهر م ػ ػكاالة الكفػ ػػار إعػ ػػانتهـ كمناص ػ ػرتهـ عمػ ػػى

الم ػػمميف ,كمػػدحهـ كالػػذكذ عػػنهـ ,كهػػذا مػػف نػكاقض اإل ػػبلـ كأ ػػباب الػػردة ,كهػػذا مػػا كقػػم فػػي
ه ػػذا الزم ػػاف م ػػف المن ػػاداة با ػػتقداـ الكف ػػار إل ػػى ب ػػبلد الم ػػمميف ,نكاف م ػػف أخط ػػر م ػػا ارتكب ػػم
المنافقكف مكاالة اليهكد كالنصارل فاف مف أبرز صػفات المنػافقيف مػكاالة الكفػار ككراهيػة ديػف

ُ  -ركا البخ ػػارم :رق ػػـ ّّٗٓ  ,كت ػػاب المناقػػب  ,ب ػػاب عبلم ػػات النب ػػكة ف ػػي اإل ػػبلـ ْ , ُٕٗ/كم ػػمـ ُِِٗ,
كتاب الفتف كأشػراط ال ػاعة  ,بػاب ال تقػكـ ال ػاعة حتػى يمػر الراػؿ بقبػر الراػؿ فيتمنػى أف يكػكف مكػاف الميػت
مػػف الػػببلءْ . ِِّٗ/كركا أحم ػػد :رقػػـ َِّٔ  ,م ػػند المكثػ ػريف مػػف الص ػػحابة  , ِِٓ/َُ ,كرق ػػـُْٕٔ :
م ند المكثريف مف الصحابة ,م ند عبد اهلل بف عمر َُ.ِِٗ/

ِ  -ركا أحمػػد فػػي م ػػند  :رقػػـ ُٕٓٗٔ م ػػند الشػػامييف حػػديث تمػػيـ الػػدارم ِٖ . ُٓٓ/ال ػػنف الكبػػرل لمبيهقػػي
:رقػػـ ُُٖٗٔ كتػػاب ال ػػير ,بػػاب إظهػػار ديػػف النبػػي عمػػى األديػػاف ٗ. َّٓ/الم ػػتدرؾ عمػػى الصػػحيحيف :رقػػـ
ِّٖٔ عمػػى شػػرط البخػػارل كم ػػمـ كتػػاب الفػػتف كالمبلحػػـ ْ . ْٕٕ/الحػػاكـ صػػحيس عمػػى شػػرط الشػػيخيف ,ركا
أحمد كالطبراني في الزكائد قاؿ الهيثمي كرااؿ أحمد رااؿ الصحيس .)ُْ/ٔ,

ّ -انظر :الحقائؽ األربعكف في القضية الفم طينية ,مح ف صالس ,تقديـ طالب أبك الشعر ,غزة – فم طيف. ّ ,
ْ  -بتصرؼ :ليس لميهكد حؽ في فم طيف. ُِ, ُٔ ,
ٕٔٚ

اهلل تعػػالى ,كالتخػػذيؿ فػػي صػػؼ الم ػػمميف .قػػاؿ تعػػالىََ  :ل رَ ِجللل ُد قَ ْ٘ ًٍلللب ْ ُٝؤ ٍُِْلللَُ٘ ثِل َّ
للبهِ
َٗا ْىْ ًِ ْ٘ َٞاِ ِ ٟر ُٝل َ٘ادَُُّٗ ٍَلِْ َدلب َّد َّ
ضل٘ىَُٔ ,)ُ(إف اإلن ػاف الي ػتقيـ لػم إ ػبلـ ,كلػك
هللاَ َٗ َر ُ
كحد اهلل تعالى ,كترؾ الشرؾ إال بعداكة المشركيف كالتصريس لهـ بالعداكة كالباض قاؿ تعالى:

لبهِ َٗا ْىَٞل ْل٘ ًِ ْا ِ ٟل ِر ُٝل َ٘ادَُُّٗ ٍَللِْ َدللب َّد َّ
ََ ل رَ ِج ل ُد قَ ْ٘ ًٍللب ْ ُٝؤ ٍُِْللَُ٘ ثِل َّ
ضلل٘ىَُٔ َٗىَل ْل٘
هللاَ َٗ َر ُ
ٌٖ ,فهػؤالء منػافقكف ,ألف مػف صػفات
شَ ٞررَ ُ
َمبُّ٘ا نثَب َءُٕ ٌْ َ ْٗ َ ْثَْب َءُٕ ٌْ َ ْٗ نِ ْ َ٘اَّ ُٖ ٌْ َ ْٗ َع ِ
المنػػافقيف :م ػكاالة اليهػػكد كالنصػػارل ضػػد الم ػػمميف ََٗ لَ ر َْر َمُْللل٘ ْا نِىَللل ٚاىَّللل َِِ َِٝيَ َُللل٘ ْا
ط ُن ٌُ اىَّْلب ُر َٗ ٍَلب ىَ ُنلٌ ٍِّلِ دُٗ ُِ ّ
صل ُرَُٗ  )ِ( هػذ اآليػة تػدؿ
فَزَ ََ َّ
هللاِ ٍِلِْ َ ْٗىَِٞلبء ثُل ٌَّ َلَ رُْ َ

عمى أف هاراف أهؿ الكفر كالمعاصي مف أهؿ البدع كغيرهـ ,فاف صحبتهـ كفر أك معصية,

إذ الصحبة ال تككف إال عف مكدة.

(ّ)

يقػػكؿ الطبػػرم فػػي تف ػػير  :مػػف اتخػػذ الكفػػار أعكان ػان كأنصػػا انر كظهػػك انر ي ػكاليهـ كيظػػاهرهـ عمػػى

الم ػػمميف فمػػيس مػػف اهلل فػػي شػػيء ,أم قػػد بػػرمء مػػف اهلل كبػػرمء اهلل منػػم بارتػػداد عػػف دينػػم

كدخكلػػم فػػي الكفػػر  ,نَِلّ َُْ رَزَّقُللل٘ا ٍِللل ْْ ُٖ ٌْ رُقَلللبحً 

(ْ)

مػػنهـ تقػػا  ,أم إال أف تككن ػكا فػػي

مطانهـ فتخافكهـ عمى أنف كـ فتظهركا لهـ الكالية بأل ػنتكـ كتضػمركا العػداكة كال تشػايعكهـ

عمى ما هـ عميم مف الكفر كال تعينكهـ عمى م مـ بفعؿ.

(ٓ)

طل ُن ٌْ َٗنُِْ
طللْزُ ٌْ َ ْد َ
ُُ -ن ػي الميبراليػكف أف اهلل كعػػد الم ػمميف قػػاؿ تعػالى  :نُِْ َ ْد َ
طللْزُ ٌْ ِألَّفُ ِ
ط٘طُٗ ْا ُٗ ُج٘ َٕ ُن ٌْ َٗىِْ َٞد ُ يُ٘ ْا ا ْى ََ ْ
ط ِج َد َم ََب َد َ يُلُ٘ٓ
ضأْرُ ٌْ فَيَ َٖب فَإ ِ ََا َجبء َٗ ْع ُد اَ ِ ٟر ِح ىُِ َٞ
َ َ
(ٔ)
َ َّٗ َه ٍَ َّر ٍح َٗىُِٞزَجِّ ُرٗ ْا ٍَب َعيَ ْ٘ ْا رَ ْزجًِ ٞرا .
يقكؿ يد قطب :القاعدة ال تتاير في الدنيا كاآلخرة كالتي تاعؿ عمؿ اإلن اف كمم لم ,بكػؿ
ثمار كنتائام ,كتاعؿ الازاء ثمرة طبيعية لمعمؿ .
ه ػػذ اآلي ػػة نب ػػكءة ص ػػادقة لنهاي ػػة بن ػػي إ ػ ػرائيؿ ,فه ػػـ ي ػػتبيحكف المقد ػػات كي ػػتهينكف به ػػا
كيػػدمركف مػػا يامبػػكف عميػػم مػػف مػػاؿ كديػػار ",كليتبػػركا مػػاعمكا تتبي ػ ار" صػػكرة لمػػدمار الشػػامؿ

الكامؿ الذم يطاى عمى كؿ شئ ,لقد صدقت النبكءة ككقم الكعد ,ف ػمط عمػى بنػي إ ػرائيؿ

ُ  -كرة الماادلة :آيةِِ.
ِ  -كرة قّد :آية ُ.

ّ  -الكالء كالبراء ص بإلسفم ِّٖ, ِِّ , َِٕ ,َِ :ك الكالء كالبراء في اإل بلـ :صالس بف فكزاف الفكزاف ,مركز
البحث العممي امعية دار الكتاب كال نة غزة – فم طيف.ٔ ,ٓ ,
ْ -كرة آؿ عمراف.ِٖ :

ٓ  -انظر اامم البياف :الطبرم,بدكف رقـ طبعة ,دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيم .ُٕٗٗ ُٕٖٗ/ّ,
ٔ  -كرة اإل راء :آية ٕ.
ٕٔٛ

مف قهرهـ أكؿ مرة ,ثـ مط عميهـ مف شردهـ في األرض ,كدمر مممكتهـ فيها تدمي انر ,فهذ

ػػنة اهلل فػػي األرض إذا عػػاد بنػػك إ ػرائيؿ إلػػى اإلف ػػاد فػػالازاء حاضػػر كال ػػنة ماضػػية " نكاف

عػػدتـ عػػدنا " كلقػػد عػػادكا إلػػى اإلف ػػاد ف ػػمط عمػػيهـ الم ػػمميف ,فػػأخراكهـ مػػف الازي ػرة ,ثػػـ

عػػادكا إلػػى اإلف ػػاد ف ػػمط عمػػيهـ عبػػادان آخ ػريف ,حتػػى كػػاف العصػػر الحػػديث ف ػػمط عمػػيهـ

"هتمػػر" كلقػػد عػػادكا اليػػكـ إلػػى اإلف ػػاد فػػي صػػكرة "إ ػرائيؿ " التػػي أذاقػػت العػػرب أصػػحاب
األرض الكيبلت  .لي ػمطف اهلل عمػيهـ مػف ي ػكمهـ ػكء العػذاب تصػديقا لكعػد اهلل القػاطم,
ككفقا ل نة اهلل التي ال تتخمؼ ,نكاف غدا لناظر قريب.

(ُ)

أم ليػػدمر الم ػػممكف كػػؿ ذلػػؾ العمػػك ,ذلػػؾ هػػك كعػػد اهلل  ككعيػػد إل ػرائيؿ كبشػػرل لنػػا
بالنصر إنشاء اهلل .

ُِ -حيف نتحدث عف هارة فم طيف كأ باب هارة شعبها ,ناد أف تمؾ األ باب المعركفػة لمبشػر,
كالتي طكعت أكثرهـ عمى الهارة في مختمؼ األكطػاف ,كانػت أهػكف مػف أ ػباب هاػرة شػعب

فم ػػطيف ,إذ إف الايػػكش األكركبيػػة المتطاحنػػة فػػي معاركه ػػا ,كالتػػي خمفػػت ها ػرة كبػػرل ف ػػي
اميم مناطؽ أكركبا خصص لهـ منظمة ترعى البلائػيف ,كتعيػدهـ بعػد الحػرب إلػى منػازلهـ,

كلػػـ تكػػف تمػػؾ الايػكش تبيػػد اآلمنػػيف ,كتمثػػؿ بالن ػػاء كاألطفػػاؿ ,كلػػـ تكػػف تهػػدـ الم ػػاكف عمػػى

اكنيها ,كلـ تكف تمثػؿ بقتمػى المعػارؾ ,أمػا مػا حػدث فػي فم ػطيف فكػاف عمػى العكػس تمامػا,

مف فظػائم ضػد المػدنييف الػذيف كاػدكهـ بعػد المعػارؾ ,ككػاف خبػر انتشػار أنبػاء الماػازر بػيف

الامكع ,كفتس باب الخركج إلى مناطؽ عربية ,بعد أف أصػبس الفم ػطيني عبػارة عػف بقيػة مػف
معركة ,كقطعة منهارة مف إن اف تامعت فيم كؿ عكامؿ القهر.

(ِ)

يقكؿ المؤرخ البريطاني ,أرنكلد تكينبي كهػك يكااػم ػفير إ ػرائيؿ فػي كنػدا " بعػد مذبحػة ديػر
يا يف التي أبيد فيها الان اف مف اميم األعمار في القرية العربية الكاقعة غربي القدس عمى

أيػدم قػكات إ ػرائيمية م ػػمحة كػػاف أفػراد الهااانػػا ي ػػيركف فػػي ػػيارة ماهػزة بمكبػرات الصػػكت
كينادكف بالماة العربية :أيها العرب نحف فعمنا ذلؾ ب كاف هذ القرية فاذا لػـ تشػاءكا أف نفعػؿ

بكـ مثمهـ فاخراكا مف هػذ الػديار ,كحينئػذ كػاف عمػى اميػم الػكاقعيف ضػمف المنطقػة الحربيػة

أف يخراكا " .

(ّ)

ُ  -انظر :في ظبلؿ القرآف يد قطب ,طِّ ,دار الشركؽ ُِّْ,هػََِّ-ـ. ُِِْ/ْ ,
ِ  -انظ ػػر :اه ػػاد ش ػػعب فم ػػطيف خ ػػبلؿ نص ػػؼ ق ػػرف ,ص ػػالس م ػػعكد أب ػػك بص ػػير ,ب ػػدكف رق ػػـ طبع ػػة كب ػػدكف دار
نشرُّٖٔ,هػُٖٗٔ-ـ.ُّْ ,َّْ ,

ّ  -اهاد شعب فم طيف خبلؿ نصؼ قرف ,ُّْ :نقبل عف فم طيف اريمة كدفاع .َُٕ,
ٕٜٔ

ُّ -ليس ألحد أف يمكـ الفم طينييف عمى ماادرة ديارهـ أماـ نكبات التمثيؿ كالقتؿ كالػذبس ,كفقػداف
النصػيرعمى أنهػـ غػادركا أكطػانهـ ,كهػـ كػانكا يتكقعػكف عػكدة ػريعة بعػد زحػؼ ايػكش الػػدكؿ

العربيػػة ال ػػبعة منػػذ عػػاـ ُْٖٗـ ,ككػػانكا  -كمػػا ازل ػكا  -ي ػأممكف أف ت ػػمس لهػػـ هػػذ الػػدكؿ
باال تشهاد في أرض اآلباء كاألاداد ,كال بيؿ لمكـ الشعب الفم طيني عمػى الهاػرة ,فػالهارة

لـ تكف بدعة فااأ بها الفم طينيكف باقي األمـ ,لقد هاار الم ممكف األكائؿ إلى الحبشػة فػ ار انر

مػػف طايػػاف الااهميػػة كتعصػػبها ,بػػؿ لقػػد هػػاار النبػػي كأصػػحابم ,حتػػى قػػكم عػػكد اإل ػػبلـ
كعػػادكا محػػرريف لمكػػة ,ثػػـ ألنحػػاء بعيػػدة مػػف العػػالـ ,كمػػا مػػف بمػػد فػػي العػػالـ اشػػتعمت فيػػم ,أك
عمى حدكد نار الحرب إال تككنت منم هارة ,ذلؾ أف الشػعكب ال تمثػؿ كمهػا صػفة المحػارب

الم مس ,فمنها الشيخ الكاهف ,كالطفؿ الصاير ,كالمرأة التػي لػـ تعػرؼ ال ػبلح كالقتػاؿ ,ككانػت
هذ الامكع تهاار بعيدان عف خطكط القتاؿ.

ُْ -حيف تنادل الصميبيكف في أرااء أكركبا لطرد الم مميف مف فم ػطيف عػاـَُٓٗ ـ ,كاػاء ت
احػػافمهـ تشػػؽ أكركبػػا تنهػػب كت ػػمب مػػا تاػػد فػػي طريقهػػا ,هربػػت الشػػعكب كخمفػػت ك ارءهػػا
مشكمة الائيف في األراضي الصميبية ,تقكؿ مامة "الراعي الصالس" لبطريؾ الركـ األرثكذكس
باإل كندرية " كانت أنباؤهـ المتكررة ,كما اقترفك مف فظائم ,كما ارتكبك مف مكبقات ,ت بقهـ
إلى األ ارضػي التػي كػانكا يزمعػكف ااتيازهػا ,ككػاف ػكانها ياػادركف مػدنهـ كم ػاكنهـ حػامميف

معهـ كؿ ما يممككف هربان مف لقائهـ " .

(ُ)

كمػم كػؿ هػذ المبػررات لمهاػرة فػاف األمػر فػي فم ػطيف اػد مختمػؼ ,ذلػؾ أنػم بػالرغـ مػف كػػؿ
األنبػػاء المحزنػػة المرعبػػة ,فػاف التػػاريخ يحفػػظ لػػذلؾ الشػػعب أنػػم لػػـ يتػػرؾ أرضػػم كبػػبلد لماػػرد

اإلرهاب ,فقد دلت اإلحصائيات الر مية أف "أغمب الذيف لائكا كانكا مػف الػذيف يعاػزكف عػف
حمػية أنف هـ أكلئؾ الذيػف أامعت الشرائم كالقكانيف الدكلية عمى حمايتهـ .

(ِ)

لعؿ هذ الحقائؽ ماتمعة تكفي لػدرء الشػبهة التػي طالمػا يػركج لهػا ال ػطحيكف مػف الميبػرالييف

عػػف هاػرة فم ػػطيف ,تمػػؾ الهاػرة التػػي تامعػػت لهػػا أ ػػباب ال تقػػكل شػػعكب عديػػدة أف تتحمػػؿ
ازءا منها ,فمـ تكف الهارة تهاكنان مػف الفم ػطينييف لمتم ػؾ بػكطنهـ ,كلكنهػا كانػت ضػركرة ال
مناص منها.

ُ  -اهاد شعب فم طيف خبلؿ نصؼ قرف.ُّْ ,َّْ ,ِْٗ :

ِ  -اهػػاد شػػعب فم ػػطيف خػػبلؿ نصػػؼ قػػرف ,ُّْ :نقػػبل عػػف قضػػية فم ػػطيف أمػػاـ القػػانكف الػػدكلي ,محمػػد طمعػػت
الانيمي ,اإل كندرية ُُٔٗـ. ُِٕ, ُِٔ ,
ٖٓٔ

ُٓ -إف المكعػػكديف بػػالتمكيف كالمبش ػريف فػػي األرض المقد ػػة فم ػػطيف كغيرهػػا مػػف أرض اهلل هػػـ
الم ػػممكف مػػف ذريػػة إب ػراهيـ عيػػم ال ػػبلـ يقػػكؿ النبػػي  " لــن تقــوم الســاعة حت ـ يقاتــل

المســممون الييــود فيقــتميم المســممون حت ـ يختب ـ الييــودي و ار الحج ـر والشــجر فيقــول
الحجر والشجر يا مسمم يا عبد اهلل ىذا ييودي خمفي تعال فاقتمو إل الغرقد فإنو من شـجر

ييــود "

(ُ)

(ِ) ,يقػػكؿ الػػدكتكر صػػالس الرق ػب " :إف بػػاحثيف أمػريكييف از ارنػػي فػػي بيتػػي ,طػػالبيف

فهػػـ الحػػديث عم ػػى ضػػكء الكاق ػػم المعاصػػر ,فػػأخبراني ب ػػأف اليهػػكد يؤمن ػػكف بصػػحة مض ػػمكف
الحػ ػػديث ,كهػ ػػـ يعممػ ػػكف اػ ػػاديف عمػ ػ ػى تػ ػػأخير هػ ػػذا اليػ ػػكـ ,كيزرعػ ػػكف شػ ػػار الارقػ ػػد ا ػ ػػتعدادان

لذلؾ " .

(ّ)

كالمبشػرات بكا ػكد الطائفػة المنصػكرة فػي الشػاـ عامػة ,كفم ػطيف خاصػة :عػف أبػي هريػرة 

أف ر كؿ اهلل  قاؿ ( :ل تزال عصابة من أمتي يقاتمون عم

أبواب دمشق وما حولو,

وعم أبواب بيت المقـدس ومـا حولـو ,ل يضـرىم مـن خـذليم ظـاىرين عمـ الحـق إلـ أن

تقوم الساعة) .

(ْ)

عػػف عبػػد اهلل بػػف حكالػػة  قػػاؿ :قػػاؿ ر ػػكؿ اهلل  ( سيصــير األمــر إلـ أن تكونـوا جنــوداً

مجندة :جند بالشام ،وجند بالعراق ,فقمت خر لي يا رسول اهلل إن أدركت ذلك ,فقال :عميك
بالشام ،فإنيا خيـرة اهلل مـن أرضـو ،يجتبـي إلييـا خيرتـو مـن عبـاده ،فأمـا إن أبـيم فعمـيكم
بيمنكم ,واسقوا من ُغ ُدركم فان اهلل توكل لي بالشام وأىمو ) .

(ٓ)

ُٔ -إف الصراع ما بيف الم مميف كاليهكد ليس صػراعان عمػى األرض كالثػركة فقػط ,إنمػا هػك صػراع
بيف الحؽ كالباطؿ ,بيف اإل ػبلـ كالعقائػد اليهكديػة الفا ػدة ,كأنػم ياػب أال تقػر لمم ػمميف قػرار
حتى تطهر أرض اإل راء كالمعراج مف اليهكدية ,كمف كؿ مبدأ هداـ ,حتػى لػك كانػت القكميػة
أك الكطنية أك الميبرالية ليقيـ الم ممكف في النهاية حكـ اهلل تعالى .

ُ  -ركا البخػػارم:رقػػـ ِِٔٗ ,كتػػاب الاهػػاد كال ػػير ,بػػاب قتػػاؿ اليهػػكد .أخراػػم م ػػمـ ,رقػػـ ِِِٗ ,كتػػاب الفػػتف
كأش ػراط ال ػػاعة ,بػػاب ال تقػػكـ ال ػػاعة حتػػى يمػػر الراػػؿ بقبرالراػػؿ فيتمنػػى أف يكػػكف مكػػاف الميػػت مػػف الػػببلء
ْ. ِِّٗ/ركا أحمد م ند :رقـ ّٖٗٗ ,م ند المكثريف مف الصحابة م ند أبى هريرة ُٓ. ِّّ/

ِ  -انظر :ليس لميهكد حؽ في فم طيف.ِٕ ,

ّ  -كاقعنا المعاصر كالازك الفكرم :طٕ ,بدكف دار نشرُِْْ ,هػ ََِْ -ـ . ُّْ,
ْ  -ركا أبػػك يعمػػى :رقػػـ ُْٕٔ م ػػند أبػػي هري ػرة شػػهر بػػف حكشػػب عػػف أبػػي هري ػرة . َِّ/ُُ,ركا فػػي الزكائػػد
رقـُْٖٖ  ,كتاب المناقب  ,باب في فضؿ الشاـ كاهمم ْ . ِٖٓ/قاؿ الهيثمي راالم ثقات.

ٓ  -ركا أبي داككد :رقـ ِّْٖ كتاب الاهاد باب في كنى الشاـّ ْ/كا ناد صحيس  .كأحمد في م ند  :رقـ
ََُٕٓ م ند الشامييف حديث عبد اهلل بف حكالة عف النبي  كا ناد صحيس ِٖ. ُِٓ/
ٖٔٔ

ُٕ -إف أع ػػداء الم ػػمميف ه ػػـ أطػ ػراؼ الكي ػػد الش ػػيطاني م ػػف يه ػػكد كص ػػميبيف ,يع ػػاكنهـ ا ػػيش م ػػف
الميب ػرالييف كالعممػػانييف مػػف أبنػػاء العػػرب كالم ػػمميف الػػذيف يحػػاربكف العقيػػدة عػػف طريػػؽ الػػدس

كالتشكيؾ كنشر الشبهات ,كتدبير المؤامرات ,كك يمتهـ أفكار الاربييف الم تشرقيف كالميبرالييف

.

ُٖ -إف المعركة بػيف األمػة الم ػممة كبػيف أعػدائها هػي قبػؿ كػؿ شػئ معركػة العقيػدة ,ككممػا ارتقػت
ك ػائؿ الكيػد لهػذ العقيػدة بالتشػػكيؾ فيهػا كالتػكهيف مػف ع ارهػا البػػد لمم ػمميف مػف التم ػؾ بهػػا

أكثر كالدفاع عنها كنصرتها.

(ُ)

ُٗ -إننػػا ن ػػأؿ هػؤالء الميبػرالييف مػػاذا يقصػػدكف بالكاقعيػػة ,هػػؿ الكاقعيػػة أف ن ت ػػمـ الحػػتبلؿ اليهػػكد

لفم ػػطيف كنقػػر ذلػػؾ االحػػتبلؿ ,كنصػػمت عػػف ارائمػػم كماػػازر ضػػد الشػػعب لفم ػػطيني ,كنقػػر
تهكيد لمقدس كاألقصػى؟! فهػذ لي ػت كاقعيػة بػؿ انهزاميػة تعبػر عػف نف ػية الميبػرالييف العػرب
المنهزمة كالمتكاطئة مم اليهكد كالصميبييف .

المطمب الثاني :موقفيم من قضية العراق:
لعػػؿ المرحمػػة الحالي ػة التػػي تمربهػػا األمػػة اليػػكـ ,كباإلشػػارة إلػػى الكضػػم فػػي الع ػراؽ كفم ػػطيف
كأفاان تاف ,هي مرحمػة خطيػرة عمػى كاقػم الخارطػة العربيػة كاإل ػبلمية ,فخطػكرة الكضػم تكمػف فػي أف

أمريكػػا تحػػاكؿ إعػػادة صػػياغة ا ػػتعمارها لممنطقػػة مػػف نكافػػذ شػػيطانية ,كالػػدعكة إلػػى تطبيػػؽ الديمقراطيػػة
لتنفيذ مخططات صهيكأمريكية ,تحت دعػاكم أف الحػرب عمػى العػراؽ كػاف الهػدؼ منهػا كاػكد أ ػمحة

الدمار الشامؿ في العراؽ ,كالتخمص مف نظاـ الطاغية .

كلؤل ػػؼ ناػػد الميب ػرالييف العػػرب يعممػػكف كمعػػاكؿ هػػدـ لتنفيػػذ مخططػػات الصػػهيكنية ,كمػػف
خبلؿ تتبم مقاالتهـ ككتبهـ ك يكتابهـ كمفكريهـ ,يمكننا أف نتعرؼ إلى مكقفهـ تاا قضية العراؽ:
ُ -تأييد الازك األمريكي لمعراؽ منذ المحظة األكلى ,إذ يصؼ الميبرالي شاكر النابم ػي فػي كتاباتػم
بكػػؿ ا ػرأة ككقاحػػة الميب ػرالييف تأييػػد لؤلمريكػػاف فقػػاؿ " :الميبراليػػكف هػػـ فػػدائيك الحريػػة فػػي العػػالـ

العربػػي .فهػػـ الػػذيف أيػ ٌػدكا غػػزك العػ ارؽ منػػذ المحظػػة األكلػػى لتحريػػر كلػػيس الحتبللػػم كلػػيس حبػان
بأمريكػػا كلكػػف حب ػان فػػي الع ػراؽ .كلػػك غ ػ از الماػػكؿ الع ػراؽ مػػف أاػػؿ اإلطاحػػة بالطاغيػػة ال ػػابؽ
أليدهـ الميبراليكف ككقفكا إلى اانبهـ ضد الطاغية ال ابؽ .كلك غ از العػراؽ ال ػكد أك الصػفر
ٌ

ُ  -بتصرؼ :ليس لميهكد حؽ في فم طيف.ّّ ِّ,
ٕٖٔ

أليػػدهـ الميبراليػػكف ال حب ػان
أك الحمػػر أك البػػيض أك ال ي ػػمر أك الماػػكس أك الشػػياطيف الػ يػزرؽ ٌ
في هؤالء كلكف حبان في العراؽ ككرهان لمطاغية ال ابؽ "
تمت
كيتابم قائبل " لقد ٌأيد الميبراليكف تأييدان مطمقان كصريحان كاريئان تحرير العراؽ بالطريقة التي ٌ
مف أاؿ بنػاء عػراؽ اديػد .كقػد صػدقت دعػكتهـ تمامػان فػي شػماؿ العػراؽ كفػي إقمػيـ كرد ػتاف
كلـ تصدؽ في ك ط العراؽ كانكبم حيث ال ي نة كالشيعة كصراعهـ التاريخي المعركؼ".

(ُ)

يقػػكؿ الميب ارلػػي العفيػػؼ األخضػػر " :تحريػػر العػراؽ مػػف كػػابكس صػػداـ ي ػػتحؽ حربػػا رغػػـ أهػكاؿ

الحركب بما فيها تمؾ التي ال بديؿ لها إال ترؾ شعب ير ؼ في األغبلؿ ".

(ِ)

ِ -االدعاء بأف الازك األمريكي ااء لحماية العػراؽ ,يقػكؿ الميب ارلػي شػاكر النابم ػي" :حػاكؿ الاػزك
الع ػػكرم حمايػػة العػراؽ مػػف اإلرهػػاب الػػديني الطػػائفي القػػادـ مػػف الػػداخؿ كالخػػارج كدفػػم الػػثمف

غاليػ ػان له ػػذ الحماي ػػة فقيت ػػؿ أكث ػػر م ػػف أربع ػػة آالؼ ان ػػدم كخ ػػرت أميرك ػػا كبريطاني ػػا مئ ػػات
(ّ)
المميارات مف الدكالرات ثمنان لحماية العراؽ مف اإلرهاب المتزايد" .
ّ -تبرئة احة االحتبلؿ مما يارم في العراؽ ,كتحميؿ المقاكمة العراقيػة النتػائج الكارثيػة لمحػرب
عمػ ػػى الع ػ ػراؽ ,كتحميػ ػػؿ الم ػ ػؤكلية لمػ ػػا ي ػ ػػمكنم " اإلرهػ ػػاب الػ ػػديني" إذ يقػ ػػكؿ الميب ارلػ ػػي شػ ػػاكر

النابم ػػي " :كأخي ػ انر نبلحػػظ أف ال يا ػػييف الع ػراقييف هػػدمكا كػػؿ مػػا بنتػػم ق ػكات الاػػزك ممػػا مػػف
شأنم أف يحمي العػراؽ مػف أعدائػم ففػي الكقػت الػذم حاكلػت دكؿ قػكات الاػزك تخمػيص العػراؽ

م ػػف االرته ػػاف لآلخ ػػر ارته ػػف معظ ػػـ ال يا ػػييف العػ ػراقييف ل ػػدكؿ الاػ ػكار كم ػػا أدل االحتق ػػاف

ال يا ػػي فػػي الماضػػي كالحاضػػر نتياػػة لهػػذا االرتهػػاف إلػػى زيػػادة مكاػػات اإلرهػػاب فاالحتقػػاف
ال يا ػػي كعػػدـ تػػداكؿ ال ػػمطة همػػا الم ػػتنقعاف الضػػركرياف كالمبلئمػػاف لتكػػاثر فيػػركس اإلرهػػاب

في العراؽ".

(ْ)

ْ -اتهاـ المقاكمة كتحميمها م ئكلية كاكد القكات األانبية فػي العػراؽ إلػى اليػكـ ,كالػدفاع الم ػتمر
عػػف أ ػػيادهـ األمريكػػاف ,يقػػكؿ الميب ارلػػي عفيػػؼ األخضػػر " :أشػػنم عقػػاب يمكػػف أف تعاقػػب بػػم

أمريك ػػا العػ ػراقييف الي ػػكـ ه ػػك أف ترح ػػؿ ف ػػك انر ل ػػتمؤل الفكض ػػى الدامي ػػة الفػ ػراغ لتحكي ػػؿ العػ ػراؽ إل ػػى
ُ  -مقػػاؿ :الرؤيػػة الميبراليػػة الاديػػدة لمحالػػة العربيػػة ,شػػاكر النابم ػػي ,االثنػػيف ََُُِٓ/ٖ/ـ ,نشػػر بت ػػاريخ ُٖ
نكفمبر ََِٔـ ,مف مكقم.www.ahewar.org :

ِ  -مقاؿ :إزاحة كػابكس صػداـ ت ػتحؽ حربػا ,العفيػؼ األخضػر ,نشػر بتػاريخ َََُِٓ/ْ/ـ ,العػدد ,ُُّٔ :مػف
مكقم.www.ahewar.org :
ّ  -مقػػاؿ :مػػا فعمػػم ال ا ػػة فػػي الع ػراؽ لػػـ يفعمػػم االاتيػػاح الع ػػكرم ,ش ػػاكر النابم ػػي ,نش ػػربتاريخ ََُِِٗ/ٕ/
ـ,العدد ,َّٕٖ :مف مكقم.www.ahewar.org :

ْ  -المرام ال ابؽ.
ٖٖٔ

صكماؿ آخر تقتتؿ فيم الطكائؼ.عمى العراقييف أف يتذكركا أف ألمانيا ما بعد هتمر احتاات إلى
أكثر مف عشر نكات لتبدأ في الكقكؼ عمى قدميها" .

(ُ)

ٓ -الدعكة إلى القكمية كتعدد األدياف ,مف خبلؿ إعاابهـ الشديد بالشػيعة فػي العػراؽ ,كاتهػاـ ال ػنة
باإلرهػػاب ,يقػػكؿ العفيػػؼ األخضػػر " :شػػيعة الع ػراؽ لي ػػكا بعبعػػا ي ػػرؽ النػػكـ مػػف عيػػكف الم ػػمميف

ال ػػنة ف ػػي ك ػػؿ مك ػػاف ! ل ػػببيف :أف الع ػػالـ العرب ػػي ػػيككف أفض ػػؿ إذا حكمت ػػم األغمبي ػػة الديني ػػة أك
القكميػػة فػػي كػػؿ بمػػد ,كألف شػػيعة العػراؽ عبػػركا عػػف نضػػج يا ػػي ككطنػػي تامػػى فػػي صػػبر أيػػكب
الذم تحمت بم قيادتهـ الدينيػة أمػاـ اإلرهػاب ال ػني فػي العػراؽ ,الػذم ضػرب فػي الهمايػة مثػؿ قتػؿ

الػػزكار الشػػيعة لض ػريس اإلمػػاـ الح ػػيف فػػي ك ػرببلء كمػػا فعػػؿ الكهػػابيكف ػػنة  90عنػػدما هػػدمكا

ضػريحم ,كقتمػكا (

) ألفػػا مػػف الن ػػاء كاألطفػػاؿ الشػػيعة كتفايػػر " الشػػهيد " لنف ػػم ك ػػط المصػػميف

الشيعة مزكدا طبعا بفتاكل فقهاء اإلرهاب ال نة التي تعد بأنم يناـ ليمة نحر كانتحار في أحظػاف

الحكريات !"

)ِ(.

كيمكف الرد عمى الميبرالييف مف خبلؿ بياف أهداؼ كآثار الازك األمريكي لمعراؽ:

أولً :أىداف الحرب عم العراق:
ُ -إف هناؾ فكرة "امبراطكرية" تممكت الكاليات المتحدة األمريكية تتمثؿ في ادعائها أنها ربة الككف
الاديػػد ك ػػيدة العػػالـ ,كأف هػػذ الفك ػرة " تمكنػػت" بعػػد ػػقكط ب ػرليف (  999ـ) كمػػا تػػبل مػػف
تداعي االتحاد ال كفيتي ,ثـ إف هذ الفكرة طرحت نف ها بالحاح في ظركؼ حرب الخميج التي
هيأت لمقكة األمريكيػة فرصػة تمػارس فيهػا تاػارب تر ػانتها االلكتركنيػة المتطػكرة كاإلاراميػة فػي

ميداف القتػاؿ ,كرغػـ أف الهػدؼ المعمػف كػاف تحريػر الككيػت ,أمػا الهػدؼ الثػاني فكػاف در ػا تريػد
أف تعطيػم أمريكػػا لمعػالـ بالػػذخيرة الحيػة فػػي فاعميػة الػػبطش ,كهػذا ماػػزل مػا فعمػػت ,كدرس حتػػى
يفهـ العالـ كليس فقط العػراؽ أف الكاليػات األمريكيػة لػديها اإلرادة اال ػتعمارية الصػميبية ,كلػديها

ك ائؿ الدمار الشامؿ التي تضػمف لهػا مػاال يصػس لطػرؼ أف يااريهػا ,فضػبل عػف أف يتحػداها,

مم تأكيد ا تمرار حممتها عمى ما متم باإلرهاب .

إف اإلدارة األمريكيػػة تمػػارس العنػػؼ كت ػػتخدـ القػػكة فػػي فػػرض ػػطكتها عمػػى العػػالـ ,كلػػيس لهػػا
غيػػر قػػكة ال ػػبلح ,كهػػذ القػػكة متعػػددة األشػػكاؿ كاأل ػػاليب ,مػػف ا ػػتخداـ القػػكة كالتهديػػد ,فهنػػاؾ
ُ  -انظػػر :مق ػػاؿ ,ػػقكط با ػػداد دكف قت ػاؿ كا ت ػػبلـ ص ػػداـ دكف مقاكم ػػة ,العفي ػػؼ األخض ػػر ,الع ػػدد ْٖٔ :نش ػػر
بتاريخ ََِّ/ُِ/ُٔ ,ـ ,مف مكقم.www.ahewar.org :

ِ  -انظر :مقاؿ ,إزاحة كابكس صداـ ت تحؽ حربان.
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اغتياؿ ,كهناؾ إثارة التمرد الداخمي عمى قكة معادية ,كهناؾ الاارات كالاػزك ,كتحريػؾ األ ػاطيؿ

..ال ػػخ ,ك ػػؿ ذل ػػؾ لتأكي ػػد قيادته ػػا ك ػػيادتها عم ػػى الع ػػالـ بم ػػا في ػػم أكرب ػػا الاربي ػػة كأكركب ػػا الشػ ػرقية
كالصيف ,فمقد ا تطاعت الكاليات المتحدة أف تكتؿ هذ الدكؿ كراء مكاقفها بكؿ الك ائؿ .

(ُ)

ِ -ا ػػتابلؿ الحػػرب ضػػد الع ػراؽ لتأكيػػد التكااػػد الع ػػكرم لمكاليػػات المتحػػدة فػػي المنطقػػة العربيػػة:
كذلؾ مف خبلؿ تر ػيخ القكاعػد الع ػكرية كالكاػكد األمريكػي ,مػم ضػماف إياػاد نظػـ مكاليػة لهػا

تحقؽ أهدافها ,كاتخاذ العراؽ قاعدة كبرل لمكاكد الع كرم األمريكي في المنطقة .
ّ -كانت الحرب عمى العراؽ بداية لنشر الفكضى في العالـ اإل بلمي ,يقكؿ بػكش( :فػي خطابػم
يكـ  9يناير  00م أماـ االتحاد الم يحي اليهكدم) " إنني آمػؿ أف أكػكف قػد حافظػت عمػى

إرث آؿ بكش حيا بمحاربة العرب كالم ػمميف كػؿ عشػر ػنكات ,لضػماف ا ػتمرار الفكضػى فػي
ببلدهـ ".

ْ -محاكلة الصهاينة الم ػيحييف التبشػير( التنصػير) فػي أك ػاط الشػعب الع ارقػي الم ػمـ ,إذ ذكػرت
مام ػػة نيكزكي ػػؾ أف أنص ػػار ب ػػكش م ػػف اإلنايمي ػػيف -الص ػػهاينة الم ػػيحييف -ي ػػأممكف أف تك ػػكف

الحرب القادمة عمى العراؽ فاتحة لنشر الم يحية في باداد (نيكزكيؾ َََُِّ/ّ/ـ) .

(ِ)

ٓ -تأليب الرأم العاـ األمريكي كشعكب العالـ عمى الم مميف ,كاعمها حربػان صػميبية ,يقػكؿ الػرئيس
األمريكػػي اػػكرج بػػكش " :مػػا أريػػد هػػك حػػرب تشػػد مشػػاعر الشػػعب األمريكػػي كتشػػد كراء بقيػػة

العالـ ".

(ّ)

ٔ -لـ تكػف فػي ح ػابات البيػت األبػيض أ ػمحة دمػار شػامؿ يممكهػا النظػاـ فػي العػراؽ كيػراد نزعهػا
منػم ,كلػـ يكػف فػي الح ػاب ديكتاتكريػة تخنػؽ شػػعب العػراؽ كيػراد ك ػر قبضػتها عػف رقبتػم ,كلػػـ
تكػػف هنػػاؾ ديمقراطيػػة كحريػػة غابػػت عػػف أرض الع ػراؽ فاػػأة ,كي ػراد لهػػا أف تشػػرؽ مػػم الربيػػم

الاديػػد ,كلػػـ تكػػف هنػػاؾ صػػبلت بتنظػػيـ القاعػػدة كخبلياهػػا المنتش ػرة فػػكؽ ػػطس الك ػرة األرضػػية,
كيراد تصفيتها ضمف الحممة العالمية عمى اإلرهاب ,كؿ ذلؾ لـ يكف في الح ػباف ألنػم مخػالؼ

لطب ػػائم كحق ػػائؽ األش ػػياء كالكاق ػػم ,كالص ػػحيس أن ػػم كان ػػت أحػ ػكاالن إن ػػانية ,كصػ ػراعات يا ػػية,

ُ  -انظر :اإلمبراطكرية األمريكية كاإلغارة عمى العراؽ ,محمد ح ػنيف هيكػؿ ,ط ّ ,دار الشػركؽ ,فب اريػرََِْ ـ,
ُْٗ كالح ػػرب عم ػػى العػ ػراؽ :ص ػػالس الرق ػػب ,طِ ,ب ػػدكف دار نش ػػر ُِْْ,ه ػ ػ ََِّ -ـ ُٓ ك التكتاليتاري ػػة
الميبرالية الاديدة كالحرب عمى اإلرهاب.ُّٖ :

ِ  -انظر :الحرب عمى العراؽ. ْٗ, ْْ, ِْ,

ّ  -اإلمبراطكرية األمريكية كاإلغارة عمى العراؽ.ِِٓ :
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كمطالب إمبراطكرية ,كضػركرات بتركليػة ,كلػكازـ انتخابيػة ,كا ػتنزاؼ المػكارد الماليػة العربيػة فػي

هذ الحرب .

(ُ)

لقػػد كشػػؼ اإلعػػبلـ الاربػػي كػػذب مػػا ي ػػمى بنػػزع أ ػػمحة الػػدمار الشػػامؿ مػػف الع ػراؽ ,فطالبػػت

صػػحيفة " اندبنػػدنت" البريطانيػػة بتشػػكيؿ لانػػة برلمانيػػة لمتحقيػػؽ مػػف مػػدل كفػػاءة كصػػدؽ أاه ػزة
المخابرات البريطانية التي اعتمدت عميها الحككمة في تبرير الحػرب عمػى لعػراؽ ,ككصػفت أدلػة

ه ػ ػ ػػذ الح ػ ػ ػػرب بأنه ػ ػ ػػا "مفبرك ػ ػ ػػة" كت ػ ػ ػػاءلت الص ػ ػ ػػحيفة ف ػ ػ ػػي مكقعه ػ ػ ػػا عم ػ ػ ػػى االنترن ػ ػ ػػت األح ػ ػ ػػد
َََِِّ-ْ-ـ متكاهػػة إلػػى رئػػيس الػػكزراء تػػكني بميػػر :أيػػف هػػي أ ػػمحة الػػدمار الشػػامؿ التػػي
زعػػـ ال ػرئيس األمريكػػي اػػكرج بػػكش كبميػػر كاكدهػػا فػػي الع ػراؽ لتبريػػر غزكهػػا؟ فبعػػد شػػهر مػػف
الحػػرب كأ ػػبكع عمػػى احػػتبلؿ العػراؽ لػػـ تعثػػر القػكات األمريكيػػة كالبريطانيػة عمػػى أم دليػػؿ عمػػى

امتبلؾ العراؽ لؤل محة المزعكمة.

إف العالـ لف ين ى 'األدلػة المفبركػة' التػي اصػطنعها كزيػر الخارايػة األمريكػي
كقالت الصحيفةٌ :
ككلف باكؿ منذ شهريف أماـ مامس األمف الدكلي م تعينا بصكر لؤلقمار الصػناعية كت ػايبلت
لمحادثػػات هاتفيػػة إلثبػػات امػػتبلؾ الع ػراؽ أل ػػمحة دمػػار شػػامؿ ..فػػأيف هػػي اآلف بعػػدما احتمػػت
القكات األمريكية كالبريطانية األراضي العراقية ؟!.

(ِ)

ٕ -لقػػد ا ػػتخدمت مبػػررات الهاػػكـ عمػػى العػراؽ كذ ارئػػم لػػئلدارة األمريكيػػة مػػف أاػػؿ شػػف المزيػػد مػػف

العدكاف عمى العراؽ ,كالحقيقة الثابتة أنم ثبت بطبلف هذ الذرائم باعترافات هكتلػابهـ كم ػؤكليهـ,

إذ يقػػكؿ أحػػد أبػػرز الكتػػاب كالمفك ػريف األم ػريكييف فػػي العصػػر الحػػديث أثػػارغكر فيػػداؿ " :فاننػػا
فشػمنا فػػي كػػؿ الاكانػػب األخػرل مػػف ماهكدنػػا لبلنتصػػار عمػى الشػػرؽ األك ػػط ,إف الحػػرب عمػػى
اإلرهاب م رحية مرتبة تماما كأ محة الدمار الشامؿ العراقية ".

(ّ)

أعمف تشارلز دكلفر كهك الم تشار الخاص لككالة المخابرات المركزية األميركية ( ي آم أم),
كهػػك الػػذم قػػاد عمميػػات التفتػػيش األميركػػي عػػف أ ػػمحة الػػدمار الشػػامؿ فػػي الع ػراؽ

العراؽ لـ يكف لديم مخزكنات مف أ محة الدمار الشامؿ".

"أف

ُ  -بتصرؼ :اإلمبراطكرية األمريكية كاإلغارة عمى العراؽ.َِْ ,
ِ  -اإلمبرياليػػة الادي ػػدة كراء الح ػػرب عم ػػى العػ ػراؽ :صػػكت الح ػػؽ كالحري ػػة ََُِّ/ِ/ـ ,المكاف ػػؽ ِٖذك القع ػػدة,
ُِّْهػ  ,العدد ,َُٔ:مف مكقم.www.kl28.com :

ّ  -انظػ ػػر :مقػ ػػاؿ ,م اركػ ػػز صػ ػػنم الق ػ ػ اررات كال يا ػ ػػات األمريكيػ ػػة ,برهػ ػػاف إب ػ ػراهيـ ك ػ ػريـ ,الثبلثػ ػػاء ََِٔٗ/َُ/ـ,
مف مكقم.www.syriarose.com:
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كتعميقان عمى هذا اإلعبلف كصؼ ككت ريتمر ,كهك الذم شاؿ مركز رئا ة فػرؽ التفتػيش عػف
األ محة العراقية المحظكرة بأف إعبلف البيت األبيض إنهاء عمميات البحث عف أ محة الػدمار

الشامؿ في العراؽ كضم نهاية ألبشم شكؿ مف أشكاؿ الخداع الدكلي في األزمنة الحديثة.

(ُ)

يتػ ػػابم ػ ػػككت ريتمػ ػػر' :األهػػػداؼ الحقيقيػ ػػة لمحػ ػػرب م ػػف كاهػ ػػة نظػ ػػرم تػ ػػأتي ا ػػتاابة ألفكػ ػػار
كمقترحػػات أغمػػب الم تشػػاريف الكبػػار لم ػرئيس األمريكػػي اػػكرج بكش ٌإنهػػا اإلمبرياليػػة الاديػػدة
أقرهػػا فػػي أيمػػكؿ الماضػػي ,كالتػػي تػػرل فػػي
ككػػذلؾ خطػػة مامػػس األمػػف القػػكمي الاديػػدة التػػي ٌ

اإلمبرياليػػة الاديػػدة ح ػبلن لمشػػكبلت أمريكػػا االقتصػػادية فاػػزك الع ػراؽ ػػيككف المنطمػػؽ لتطبيػػؽ
هذ ال يا ة في المنطقة بأكممها ٌإنها مرحمة خطرة ادان ال لمكاليات المتحدة ,فح ػب بػؿ لمعػالـ
أامػػم نكاذا ا ػػتمرت ال يا ػػة اإلمبرياليػػة األمريكيػػة عمػػى هػػذا المن ػكاؿ ,ف نصػػبس نحػػف مصػػدر
تهديػػد لم ػػبلـ كاألمػػف العػػالمييف ,كال ػػبب الػرئيس يكمػػف فػػي أف القمػة المتحكمػػة فػػي صػػنم القػرار

األمريكػػي تحػػاكؿ ا ػػتابلؿ الحػػرب األمريكيػػة ضػػد اإلرهػػاب نكاثػػارة المخػػاكؼ مػػف خطػػر صػػداـ
(ِ)
ح يف ,لتأكيد الزعامة األمريكية ك يطرتها المطمقة عمى العالـ.
ٖ -بعد انتهاء الحرب عمى العراؽ يقكؿ منظرك الحرب داخؿ إدارة بكش كخاراها ,تعمؿ الكاليات
المتحدة عمى إعػادة بنػاء دكؿ كشػعكب ,كثقافػات كبنػى اقتصػادية فػي كػؿ بمػداف الشػرؽ األك ػط
با تخداـ القكة الع كرية المباشرة أك غير المباشرة .

(ّ)

صػػع ىدت الكاليػػات المتحػػدة يا ػػتها تاػػا العػراؽ منػػذ مطمػػم
ٗ -تاييػػر الػػنظـ المعاديػػة بػػالقكة ,حيػػث ى
عاـ  00تمهيدان لتكايم ضربة ع كرية في إطار حربها عمى اإلرهاب التي أعمنتها كرد فعؿ
عمى أحداث

أيمكؿ  /بتمبر .

َُ إ-عػػادة ر ػػـ خارطػػة العبلقػػات بػػيف الػػدكؿ العربيػػة كالعبلقػػات بينهػػا كبػػيف دكؿ المحػػيط كخاصػػة
إ رائيؿ نكايراف ,ليكفركا في النهاية نظامان شرؽ أك طيان يمتد مف الارب إلى أندكني يا ,تتمتم فيم

إ رائيؿ بتفكؽ ع كرم ,كتاعػؿ إيػراف تعػاني نكعػان مػف العزلػة مػم تصػكيرها كمػف يؤيػد يا ػتها
مف الدكؿ العربيػة مثػؿ ػكرية ,مصػدر تهديػد لمعػرب نكا ػرائيؿ ,فضػبلن عػف تمتػم إ ػرائيؿ بتفػكؽ
نكعي عمى الدكؿ العربية التي تقيـ معهػا عبلقػات ,حتػى إف لػـ تػتـ ت ػكية الصػراع اإل ػبلمي

اليهكدم في فم طيف .

ُ  -انظر :مقاؿ ,العدكاف عمى العراؽ ,بثينة بياف ,مف مكقم. www.al-moharer.net :
ِ  -اإلمبريالية الاديدة كراء الحرب عمى العراؽ.
ّ  -الحرب عمى العراؽ. ّٓ :
ٖٔٚ

ُُ -إاراء تاييرات اكهرية في البناء الثقافي العممػي ,كال يا ػي كاالاتمػاعي كالتعمػيـ الشػرعي فػي
دكؿ الخمػػيج كالازي ػرة عمػػى كاػػم الخصػػكص ,كفػػي قضػػية الم ػرأة كحقكقهػػا ,كحقػػكؽ األقميػػات
كالحريػػات الدينيػػة ,كالحريػػات الشخصػػية كفػػؽ الحيػػاة اإلباحيػػة ال ػػائدة فػػي الاػػرب مػػف خػػبلؿ

إعػداد الػػدكؿ العربيػػة لبلنػػدماج فػػي نظػػاـ الشػػرؽ األك ػػطي الاديػػد ,إلحػػداث تاييػػر فػػي الػػنظـ
ال يا ية االقتصادية كالثقافية ,بهدؼ إيااد قكا ـ مشتركة بينها كبيف دكلة الكياف الصػهيكني

مما ي هؿ دماها .

(ُ)

ُِ -إف اله ػػدؼ األ ا ػ ػػي م ػػف كراء الحػ ػػرب عم ػػى الع ػ ػراؽ لي ػػت الػ ػػتخمص م ػػف طاغيػػػة ,كادعػ ػػاء
ػر مػػف آثػػار الحػػرب ,يقػػكؿ فػػركـ كهػػك
األمريكػػاف كمػػف ينعػػؽ ك ارءهػػـ ,نكاف أصػػبس بعػػد ذلػػؾ أثػ ان
محرر في اريدة "ككؿ تريت اكرناؿ " :كنت أعرؼ أننا نريد تاييػر النظػاـ فػي العػراؽ لكػف

ظنػػي أف ال ػرأم العػػاـ ػػكؼ يت ػػاءؿ هػػؿ نظػػاـ صػػداـ ح ػػيف كحػػد الػػذم ي ػػتحؽ التاييػػر؟ "
ػػبتمبر  00ـ ,فمم ػػاذا

كي ػػتطرد ف ػػركـ أن ػػم لػ ػـ تثب ػػت لص ػػداـ ح ػػيف ص ػػمة بحػ ػكادث

نعاقبػػم ,إف صػػداـ ح ػػيف ديكتػػاتكر طاغيػػة لكػػف ػػتاليف كػػاف كػػذلؾ أيضػػا كنحػػف لػػـ نحاربػػم

فممػاذا نشػهر عمػى صػػداـ ح ػيف حربػان لػػـ نقػـ بهػا ضػد ػػتاليف إال إذا اعترفنػا أف قػكة االتحػػاد
ال كفيتي ردعتنا في حيف أف ضعؼ العراؽ يارينا ".

(ِ)

ُّ -إف الهدؼ مف غزك العراؽ ليس العطؼ عمػى الشػيعة أك غيػرهـ ,نكانمػا تق ػيـ العػراؽ كتػدمير
تاريخها كثقافتها كاال ػتيبلء عمػى بتركلهػا نكارهػاب صػداـ كا ػتنزاؼ حككمػات الخمػيج ,كتثبيػت
األقػػداـ أكثػػر كأكثػػر فػػي أرض المصػػالس كالانػػائـ ال ػػهمة ,كال مػػانم مػػف بيػػم ال ػػبلح الخػػردة

كأنظم ػ ػػة الصػ ػ ػكاريخ الت ػ ػػي انته ػ ػػت مكض ػ ػػاتها إل ػ ػػى ه ػ ػػذا كذاؾ م ػ ػػف الع ػ ػػرب ,نكاص ػ ػػبلح ميػ ػ ػزاف

المػػػدفكعات الػ ػػذم مػ ػػاؿ ,كالكضػ ػػم االقتصػ ػػادم الػ ػػذم انحػ ػػدر ,كال بػ ػػأس مػ ػػف تاطيػ ػػة الصػ ػػفقة
المشبكهة ببعض الكممات المع ػكلة عػف اإلن ػانية كالناػدة كالكفػاء ,كلؤلصػدقاء تمػؾ الصػداقة

الحميمػػة التػػي كضػػعت إ ػرائيؿ عمػػى أكتافنػػا كأ ػػممتها رقابنػػا ,ك ػػمحتها بكػػؿ أ ػػمحة الػػدمار
الشامؿ ثـ ارارتنا لنبصـ عمى أم اتفاؽ ترضا العزيزة إ رائيؿ .

(ّ)

ُ  -انظػر :النظػاـ اإلقميمػي العربػػي فػي مرحمػة مػا بعػػد االحػتبلؿ األمريكػي لمعػراؽ ,إيمػػاف أحمػد راػب ,طُ ,مركػػز
د ار ات الكحدة العربية ,بيركت-أبريؿ ََُِـ ,ُٖٔ, ُّٓ ,ُّْ ,ُِٖ ,كالحرب عمى العراؽ. ِٓ ,

ِ  -اإلمبراطكرية األمريكية كاإلغارة عمى العراؽ. ِّٕ :
ّ  -انظر اإل بلـ ال يا ي كالمعركة القادمة. ٕٖ :

ٖٔٛ

ثانياً :آثار الحرب عم العراق:
ُ -ضرب أهـ مرتكزات القػكة العربيػة ,كفػي مقػدمتها العػراؽ ,ليت ػنى فيمػا بعػد البػدء فػي العبػث فػي
كػػؿ مقػػدرات الع ػراؽ كمحيطهػػا ,كمػػف ذلػػؾ إضػػعاؼ قػػكة الع ػراؽ ,كتاريػػد مػػف أيػػة قػػكة ع ػػكرية
يمكف أف تشكؿ نكاة أكبر لنف م ,أك لؤلمتيف :العربية كاإل بلمية .

ِ -الػتخمص مػف نظػاـ حكػـ الػرئيس صػداـ ح ػيف ,نكانهػاء دكر حػػزب البعػث تمامػان ,كمحاكمػة قػػادة
النظاـ أماـ محكمة خاصة بارائـ الحرب ,كارائـ ضد اإلن انية ,نكاقامة نظاـ يا ي اديد.
ّ -إنهػػاء دكر العػراؽ كقػػكة مػػؤثرة فػػي المنطقػػة العربيػػة ,خصكصػان كأنهػػا ال تػزاؿ خػػارج دائػرة التػػأثير
األمريكي التاـ ,فمقد كانت العبلقات األمريكية العراقية ايدة عندما حاربت العراؽ إيراف ,كعندما
انتهػػت الحػػرب انتقمػػت الكاليػػات المتحػػدة ضػػد العػ ارؽ بعػػد أف أدركػػت أف إمكانياتهػػا أضػػعؼ بعػػد

الحػػرب ,فػػبل بػػد إذف مػػف إفقػػار الع ػراؽ ,با ػػتابلؿ م ػكارد النفطيػػة بعيػػدان عػػف تنميتػػم ,كا ػػتفادة

الش ػػعب الع ارق ػػي من ػػم – كم ػػا ي ػػركج أرك ػػاف اإلدارة األمريكي ػػة -كم ػػف ذل ػػؾ :تخص ػػيص الكالي ػػات
المتحدة األمريكية عائدات النفط الع ارقػي بعػد انتهػاء غػزك العػراؽ لتمكيػؿ تكمفػة كعكاقػب الحػرب

التي بدأت فار الخميس َََِِّ-ّ-ـ بقصؼ اكم لمعاصمة باداد )ُ( .

ْ -تق ػػيـ الع ػراؽ :إمػػا فػػك انر بػػبل مقػػدمات ,أك عمػػى مػػرحمتيف عبػػر تكػػكيف الفيػػدراليات التػػي يتطػػكر

أمرهػػا بعػػد ػػنكات اال ػػتقبلؿ ,كقػػد يكعػػد األكػراد بدكلػػة فػػي شػػماؿ العػراؽ كانكبػػم ,كهمػػا تتمتعػػاف
با ػػتقبلؿ عػػف ال ػػمطة المركزيػػة ,كفػػي حالػػة الشػػماؿ تكاػػد مػػا يمكػػف أف يكػػكف دكلػػة متكاممػػة,
كالينقصها كل إعػبلف ال ػيادة ,كأيضػان تكػكف دكيمػة شػيعية فػي انػكب العػراؽ بأقػؿ خطػ انر عمػى

األمػػف اإل ػػبلمي ,كتػػكفي انر لؤلمػػف اإل ػرائيمي ,إذ إف هػػذ الدكلػػة الكليػػدة بأيػػاد أمريكيػػة تنشػػاؿ
بتمتػػيف الػػركابط مػػم إي ػراف ,كبتصػػفية ح ػػابات تاريخيػػة ,كتنصػػرؼ عػػف قضػػية تحريػػر فم ػػطيف

بالضركرة ,كيبقى الاهػاد ضػد إ ػرائيؿ مهمػة دكيمػة ك ػط العػراؽ فقػط ,المكبمػة بمعاهػدة ال ػبلـ,

كبالفقر كالمرض ,كالتي ال ايش لها أصبلن.

ٓ -اال تنزاؼ المالي كاإلفقار الطكيؿ األمد ,فالعراؽ عميم أف يدفم عقكبػات ماليػة لمككيػت كغيرهػا,
كأف يدفم ألمريكا نفقات الحرب .

ٔ -تدمير الزراعة العراقية :إف الارب الكػافر يحػرص عمػى أف يبقػى الم ػممكف متػأخريف اقتصػاديان,
كيعتمدكف في طعامهـ الت كؿ باإلك ار .

ُ  -الحرب عمى العراؽ.ٖٓ, ِٖ, ُٖ ,
ٖٜٔ

ٕ -أما بالن بة لمقضية الفم طينية ,فهناؾ إلااء الشرعية الدكلية التي يعتمػد عميهػا الفم ػطيني لحػؿ
القضية الفم طينية ,لتصبس المراعية الكاليات المتحدة ,كا تابلؿ الحرب لم يطرة عمى الم ػاد

األقصػ ػػى ,كتصػ ػػفية حػ ػػؽ العػ ػػكدة لمفم ػ ػػطينييف مػػػف خ ػػبلؿ حػ ػػؿ مشػ ػػكمة البلائ ػػيف الفم ػ ػػطينييف
المقيميف في دكؿ المنطقة.

(ُ)

ٖ -أصػػبحت أمريكػػا قػػكة متامامػػة فػػي النظػػاـ العربػػي ,كأصػػبحت قكاعػػدها عمػػى حػػدكد أغمػػب الػػدكؿ
العربية ,حيػث غػدت تشػاركهـ فػي الحػدكد ,ك ػكرية كاألردف ,بػؿ كفػي قمػب الػدكؿ العربيػة كػدكؿ
الخميج العربي ,بؿ أصبحت لي ت مارد قكة في النظػاـ العربػي ,إنمػا أصػبحت فػي مكقػم اتخػاذ

القرار .
ٗ -انهيػػار الع ػراؽ كقػػكة إقميميػػة أدت ك ػػاهمت فػػي فت ػرات معينػػة فػػي تحصػػيف النظػػاـ العربػػي ألم
اختراؽ ألمنم .

(ِ)

َُ -مس احتبلؿ العراؽ بصعكد لمدكر اإليراني في المنطقة العربية عمى نحك غير م بكؽ .
ُُ -كاػػكد فػراغ قػػكم لػػيس فػػي مقػػدكر دكؿ الخمػػيج أف تمػػؤل نتياػػة ضػػعؼ البنػػى الع ػػكرية لمػػدكؿ
ال ت في مكااهة إيراف بعد انهيار العراؽ .

(ّ)

ُِ -انعػ ػ ػػداـ األمػ ػ ػػف ,كا تش ػ ػ ػراء الف ػ ػ ػػاد ال يا ػ ػ ػػي كاإلدارم ,ثػ ػ ػػـ تػ ػ ػػردم األكضػ ػ ػػاع االقتصػ ػ ػػادية

كاالاتماعيػ ػػة ,كت ازيػ ػػد أعػػػداد النػ ػػازحيف كالمها ػ ػريف ,بػ ػػدالن مػ ػػف أف يصػ ػػبس نمكذا ػ ػان لمديمقراطيػ ػػة,
كاال تقرار كالتنمية ,كما كانت تركج اإلدارة األمريكية.

ُّ -ترتػب عمػػى ا ػػتمرار الكاػػكد الع ػػكرم األمريكػػي فػػي العػراؽ ,تكمفػػة ماديػػة كبشػرية عاليػػة عمػػى
الكاليات المتحدة األمريكيػة ,فػي كقػت تكااػم فيػم تحػديات داخميػة كخارايػة كبيػرة بفعػؿ تػداعيات

األزمة المالية.

ُْ -لقػػد ارتكبػػت إدارة بػػكش خطػػأ باتاػػا الع ػراؽ فيمػػا يتعمػػؽ بػػالازك ,ا ػػتنادان إلػػى مبػػررات كاذبػػة
بتفكيػػؾ أاهػزة الدكلػػة العراقيػػة كمؤ ػػاتها ,أك ػػكء إدارة عمميػػة اإلعمػػار ,أك انتهػػاؾ حقػػكؽ اإلن ػػاف

العراقي .

(ْ)

ُ  -انظر :الحرب عمى العراؽ. ٗٓ ,ِٗ ,ٖٕ ,ٖٔ ,
ِ  -بتصرؼ :النظاـ اإلقميمي العربي في مرحمة ما بعد اإلحتبلؿ األمريكي لمعراؽ.ِِٓ ,ُّٓ ,
ّ -انظر :ااوججع بامراك. ِْٓ ,

ْ -انظػػر :حػػاؿ األم ػػة العربيػػة النهضػػة أك ال ػػقكط ,أحم ػػد إبػ ػراهيـ محم ػػكد ,كآخ ػػركف ,طُ ,مرك ػػز د ار ػػات الكح ػػدة
العربية ,بيركت – إبريؿ ََُِ-ََِٗ ,ـ. ُّ ,
ٓٗٔ

ُٓ -أيها الميبراليكف ألي ػت الحصػارات الظالمػة ضػد الشػعكب العراقيػة كالميبيػة كال ػكدانية كالػدعـ

المطمػػؽ لمكي ػػاف الص ػػهيكني ف ػػي اإلب ػػادة كاالق ػػتبلع لمشػػعب الفم ػػطيني م ػػف أرض ػػم ػػكل أمثم ػػة حي ػػة
كشػػاهدة عمػػى هػػذ ال يا ػػة األمريكيػػة المنفمتػػة مػػف عقالهػػا؟! إف يا ػػة الكاليػػات تحػػاكؿ دائمػػا أف
تتاطى بالرياء ما دامت المتاارة بال بلح كتعميـ القتؿ كالتاطية عمى ارائـ الكياف الصهيكني تبرير
يا تم اإلرهابية .

(ُ(

ُٔ -إف كػػؿ مػػا يحػػدث الي ػكـ فػػي الع ػراؽ نتياػػة مػػا يػػدعك لػػم ال يكتػػاب الميبراليػػكف كنتياػػة األنظمػػة

الظالمة التي تتانى بها.

ُٕ -إذا كاف هذا هك رأم الكاتػب الميب ارلػي العفيػؼ األخضػر كغيػر أف أمريكػا هػي المخمػص مػف

الظمـ ,كأف رحيمها عف العراؽ يمثػؿ مأ ػاة اديػدة لمعػراؽ ,فهػك يعمػـ اليػكـ أنػم كبعػد ػنكات لػـ ترحػؿ

أمريكا كأف العراؽ ذاؽ كيبلت الحرب ,ثػـ بعػد هػذ الػكيبلت التػي حػدثت  -كمػا ازلػت -تحػدث حتػى
اآلف ,أمػػا آف لميب ػرالييف أف يػػدرككا أف أمريكػػا ال تريػػد إصػػبلح نظػػاـ ,ال فػػي الع ػراؽ كال فػػي فم ػػطيف,
نكانمػػا يهمهػػا هػػي فقػػط مصػػمحتها ,كأقػكالهـ فػػي هػػذا الماػػاؿ هػػي دليػػؿ كاضػػس عمػػى ذلػػؾ ,يقػػكؿ كزيػػر
الػػدفاع األمريكػػي األ ػػبؽ رام ػػفيمد " :ألػػيس مػػف الضػػركرم أف نضػػرب الع ػراؽ أيضػػا كلػػيس القاعػػدة

فقػػط ؟ -الع ػراؽ يمكػػف أف يكػػكف هػػدفان متا ػػدان أمامنػػا ,كقػػاببل لمضػػرب عمػػى أ ػػاس أنػػم مػػف رعػػاة
اإلرهاب – "صداـ ح يف" ليس شبحا نكانما هك بمد" .

(ِ)

ُٖ -بعد هذا كمم هؿ اقتنم الميبراليكف كغيرهـ مف الػذيف يؤيػدكف غػزك العػراؽ ك الػذيف شػاعك ككػانكا
مف أكائؿ المؤيديف لازك  ,أنم لـ يكف هدؼ الكاليات المتحدة مف غزكها تطهير العراؽ أك النهكض بػم

,لـ يكف تحقيؽ الديمقراطية ,كلـ يكف الهدؼ منػم تخميصػم مػف طاغيػة كمػا يػدعي الحمقػى الميبراليػكف
أك تخمػػيص بمػػد عربػػي مػػف حػػاكـ ديكتػػاتكرم ,نكاال فالعػػالـ العربػػي ممػػئ بالحكػػاـ الػػدكتاتكرييف نكاف كػػانكا
يريدكف لمعالـ العػيش بأمػاف فممػاذاى لػـ يخمصػكا الشػعب الفم ػطيني مػف االحػتبلؿ الاػاثـ عمػى صػدكرهـ
منذ أكثر مف تيف عامان؟! لقد كاف الازك األمريكي مشركع كاضس المعالـ كاألفكار كاألهداؼ .

ُٗ -إف الميبرالية ت عى إلى ال يطرة عمى العالـ لخدمة أهداؼ االمبراطكرية األمريكية ,كليس مػف
أاؿ الحرية كما يزعمكف ,نكالى اغتياؿ الديمقراطية في العالـ الثالث ,فاإلمبراطكرية األمريكيػة تحػاكؿ
تكييؼ النظاـ الدكلي كفؽ مصالحها ,كتعيد العالـ المتمدف إلى عهكد الفاشية كالبربرية كشػريعة القػكة

العارية ,إنها ن خة اديدة مف النازية الهتمرية فميحذرها العالـ ,خاصة العرب كالم مميف .

ُ -انظر :اإل بلـ ال يا ي كالمعركة القادمة ّّ :كالتكتاليتارية الميبرالية الاديدة كالحرب عمى اإلرهاب. ُٔ ,
ِ -بتصرؼ :اإلمبراطكرية األمريكية كاإلغارة عمى العراؽ. ِِِ ,
ٔٗٔ

َِ -إف مػػا يحػػدث فػػي الع ػراؽ يمثػػؿ العدكانيػػة الع ػػكرية الصػػميبية المنفمتػػة مػػف عقالهػػا  ,كاإلرهػػاب
الػػدكلي الػػذم تمار ػػم اإلمبراطكريػػة األمريكيػػة اال ػػتعمارية ضػػد األمػػـ كالشػػعكب كالػػدكؿ التػػي تبػػدم

نزكعان إلى اال تقبلؿ الكطني كالتنمية الم تقمة) ( .
ُِ -إف الميب ػ ػرالييف يعػ ػػادكف اإل ػ ػػبلـ كبكػ ػػؿ ش ار ػ ػػة ,كنحػ ػػف الم ػ ػػمميف ن ػ ػرفض ليب ػ ػراليتهـ ,فضػ ػػرب
الم مميف في العراؽ كغيرها م تمر ,إننا نحارب أضاليمهـ كقبضتهـ التي يحاكلكف بها التحكـ فينػا

نكاذا كتب عمينا كم مميف أف نقاتؿ النتزاع حقنا يككف ذلؾ ,فنحف كم مميف في خط الصداـ األكؿ
لمػػدفاع عػػف كممػػة ال الػػم إال اهلل ,لقػػد كعػػدنا اهلل النصػػر نكاظهػػار دينػػم ,كالمؤش ػرات تؤكػػد أف كعػػد اهلل
تعالى بنصر الم مميف يبدك في األفؽ كبشائر النصر تمكح .

(ِ)

ض ََّٗ ْج َايَُٖل ٌْ َئِ ََّلخً ََّٗ ْج َايَُٖل ٌُ
ضز ْ
قاؿ تعػالىِ َُّٗ :رُ ٝد َُ َّّ ََُِّ َعيَ ٚاىَّل ِِ َِٝا ْ
ُعل ِافُ٘ا فِلْ ٜاألَ ْر ِ
َلَُ٘ ََٕٗب ٍَلبَُ َٗ ُجُْ٘ َدُٕ ََلب ٍِل ُْْٖ ٌْ ٍَلب َملبُّ٘ا
ض َُّٗ ِر َ
 ٛفِ ْرع ْ
ا ْى َ٘ا ِرثِِّ ََ َُّٗ * َِٞنَِ ىَُٖ ٌْ فِْ ٜاألَ ْر ِ
ْ َٝذ َِ ُرَُٗ  .) (وقال عز من قائلِ ُٝ:رٝدَُُٗ َُْ ْ ُٝ
هللاِ ثِلأ َ ْف َ٘ا ِٕ ِٖ ٌْ ََٗٝلأْثََّ ٚ
وفِئُ٘ا ُّ٘ َر َّ
هللاُ نَِلّ َُْ
ق ىِْ ُٞ
ضل٘ىَُٔ ثِب ْىُٖلدَِ َٗ ٙدٝل ِِ ا ْى َذل ِّ
ظ ِٖل َرُٓ
ضل َو َر ُ
ُٝزِ ٌَّ ُّل٘ َرُٓ َٗىَ ْل٘ َمل ِرَٓ ا ْى َنلبفِ ُرَُٗ * ُٕل َ٘ اىَّل ِِْ َ ٛر َ
ضليََْب َٗاىَّل ِِ َِٝن ٍَُْل٘ا فِل ٜا ْى َذَٞللب ِح
صل ُر ُر ُ
َعيَل ٚاىلدُِّ ِِ ٝميِّل ِٔ َٗىَ ْل٘ َمل ِرَٓ ا ْى َُشْل ِر ُمَُ٘  )ْ(نَِّّلب ىََْْ ُ
لل٘ ًَ َٝقُلل٘ ًُ األَشْلل َٖب ُد)ٓ(كقػػاؿ عػػز كاػػؿَٗ  :عَلل َد َّ
هللاُ اىَّلل ِِ َِٝن ٍَُْلل٘ا ٍِلل ْْ ُن ٌْ َٗ َع َِيُللل٘ا
اىلل ُّد َّْٞب َْٗ َٝ
ضلز َْذيَفَ اىَّل ٍِِِ َِٝلِْ قَل ْجيِ ِٖ ٌْ َٗىَِّ ََ ُٞنلََِّْ ىَُٖل ٌْ ِدٝلَُْٖ ٌْ
ض َم ََلب ا ْ
د ىَْ َٞ
اى َّ
صبىِ َذب ِ
طز َْذيِفٌََُّْٖ فِ ٜاألَ ْر ِ
َ
ع ٚىَ ُٖ ٌْ َٗىَُٞجَ ِّدىََّْ ُٖ ٌْ ٍِِْ ثَ ْا ِد َ ْل٘فِ ِٖ ٌْ ًٍْْلب ْ َٝاجُلدََُِّْٗ ٜلَ ُٝشْل ِر ُمَُ٘ ثِل ٜشَل ْٞئًب َٗ ٍَلِْ
اىَّ ِِْ ٛ
اررَ َ
(ٔ)
ضقَُُ٘ .
َمفَ َر ثَ ْا َد ََىِ َل فَأ ُ ْٗىَئِ َل ُٕ ٌْ ا ْىفَب ِ

ُ -بتصرؼ :التكتاليتارية الميبرالية الاديدة كالحرب عمى اإلرهاب. ُٔ ,
ِ  -بتصرؼ :اإل ػبلـ كالعكلمػة ,أحمػد عبػد الػرحمف كآخػركف ,كرقػة ا ٌاْبى ,العكلمػة كصػراعنا مػم الاػرب ,بقمػـ عػادؿ
ح يف ,بدكف رقـ طبعة ,الدار القكمية العربية. ُْ ,

ّ  -كرة القصص :آية ٓ .ٔ,

ْ  -كرة التكبة :آية ِّ.ّّ ,
ٓ  -كرة غافر :آية ُٓ .

ٔ  -كرة النكر :آية ٓٓ.
ٕٗٔ

المطمب الثالث  :موقفيم من قضية أفغانستان:
الميبراليػػكف يرك ػػزكف ها ػػكمهـ عم ػػى كػػؿ م ػػف يق ػػاكـ الا ػػرب الكػػافر ,فم ػػف يت ػػابم كتاب ػػات هػ ػؤالء

الميب ػرالييف أك المتصػػهينيف العػػرب الاػػدد ,يمحػػظ أنهػػـ دأب ػكا كبا ػػتمرار ,عمػػى الهاػػكـ العنيػػؼ عمػػى

أفاان ػػتاف ,إذ إف الفكػ ػرة المباشػ ػرة ف ػػي فه ػػـ دكر الميبػ ػرالييف الع ػػرب الا ػػدد ,ف ػػي إط ػػار اال ػػتراتياية
دكر يعاػػز عنػػم أعػػداء األمػػة بقػكاتهـ الع ػػكرية كبشػػكؿ أكثػػر دقػػة ,هػػـ
األمريكيػػة ,هػػي أنهػػـ يػػؤدكف نا
يقكمكف بالتمهيد لمازك الع كرم ,كبالدكر الذم يكمؿ مهمة الازك الع كرم حيث الحركب ال تناس

أبػػدان فػػي تحقيػػؽ نتائاهػػا إذا اقتصػػرت عمػػى العمػػؿ الع ػػكرم ,بػػؿ حتػػى العمػػؿ الع ػػكرم ال يػػتـ دكف
حرب نف ية ,إذ إف العمؿ الع كرم  -في حد ذاتػم  -ال يػناـ عنػم إال هزيمػة القػكة الع ػكرية لمبمػد
الذم تارم مهاامتم أك يارم العدكاف ضد كهك أمر ال يناـ عنػم هزيمػة إلرادة الماتمػم ,ككػذلؾ

إنهػػـ يمثمػػكف طػػابكر الاػػزك الثقػػافي ,كهػػـ النخػب التػػي تتػػكلى تطكيػػم إرادة الػػدكؿ كالماتمعػػات لمقبػػكؿ
باالحتبلؿ عمى كافة الص يعد ,كذلؾ يصرح الليبراليون نالللاويوين اللورل اليربيون ًلووي ا بن ي و
ابيلغ بهي ً ًايلتهم نكرههم ن قدهم الشديد لألا اإلسالاي نالاقينا اإلسالاي .

(ُ)

وبعد ىذه المقدمة سنتعرف إل موقف الميبراليين من قضية أفغانستان فيما يمي-:
ُ -تأييػػد الاػػزك األمريكػػي ألفاان ػػتاف ,كاالدعػػاء أف مصػػالس الشػػعب األفاػػاني تتفػػؽ مػػم مصػػالس
الكاليات المتحدة األمريكية لهذا الازك بالقكؿ :إف الكاليات المتحدة قادت حممة ع ػكرية لتاييػر

أنظمػػة الحكػػـ فػػي أفاان ػػتاف كالعػراؽ ,تبتاػػي مػػف خػػبلؿ دخكلهػػا لهػػذيف البمػػديف مصػػالس معمنػػة,
كأخرل غير معمنة ,اتفقت بشكؿ أك ب خر مم مصالس الشعكب ,هناؾ التي ذاقت األمريف اراء
يا ة حكامها الذيف كاف كؿ منهـ يحكـ بطريقة الحديد كالنار كلكف كؿ عمى طريقتم.

ِ -اتهاـ الحكـ في أفاان تاف بالتطرؼ ,كأنم بب اإلرهاب مما ي كغ لؤلمريكاف مشركعية الحرب
عمى أفاان تاف بالقكؿ :إف أفاان تاف كانت تيحكـ مف قبؿ نظػاـ متطػرؼ إلػى حػد كبيػر ,كانػت
هػػي الشػ اررة األكلػػى التػػي انطمػػؽ منهػػا اإلرهػػاب بعػػدما هكامػػت أمريكػػا فػػي عقػػر دارهػػا بطػػائرات

انتحارية ,حاكلت تعكيػر صػفك األمػف هنػاؾ كك ػر شػككة األاهػزة األمنيػة فػي الدكلػة رقػـ كاحػد

فػػي العػػالـ ,كالتػػي تحكمػػم يا ػػيان كاقتصػػاديان كع ػػكريان ,فػػي حػػيف كػػاف النظػػاـ األفاػػاني فػػي ذلػػؾ

الكقت متخمفان إلػى دراػة كبيػرة اػدان ككػأف نظػاـ حكمػم كػاف يمثػؿ طريقػة الحكػـ فػي عصػكر مػا
قبؿ اإل بلـ حرب التايير التي قادتها اآللة الحربية األمريكية.

ُ  -انظر :مقاؿ ,دكر الميبرالييف الاػدد فػي اإل ػتراتياية األمريكيػة ,طمعػت رمػيس ,نشػر بتػاريخ ُِْٕ/ْ/ِِ ,ه ػ,

مف مكقم . www.almoslim.net/node :مقاؿ :أعداء المقاكمة اإل بلمية هـ الميبراليكف كالعممانيكف العرب
الاربيكف ,اماؿ حشمة ,نشر بتاريخ ََُِٗٔ/ِ/ـ ,مف مكقم. www.qatarshares.com:
ٖٗٔ

ّ -ضرب أفاان تاف أك الطبقة الحاكمة هناؾ كػاف يمثػؿ غايػة أمريكيػة مػف أاػؿ إ ػقاطم كمػف ثػـ
الشػػركع ببنػػكد تاييػػر م ػػيرة هػػذا الشػػعب الػػذم عػػاش تحػػت كطػػأة المتط ػرفيف ,كبػػدأت العمميػػات

الع ػػكرية كشػػهد العػػالـ كيفيػػة إ ػػقاط النظػػاـ الحػػاكـ هنػػاؾ كدخػػكؿ القػكات األمريكيػػة كمػػف معهػػا

أرض أفاان تاف لتعمف نهاية مرحمة كبداية مرحمة اديدة .

( )

ْ -اتهػػاـ حككمػػة طالبػػاف أنهػػا مار ػػت كتمػػارس الظمػػـ ضػػد األفاػػاف إذ يقػػكؿ النابم ػػي " :ػػنكات مػػف
الحرم ػػاف كاال ػػتبداد كالطاي ػػاف كالقم ػػم مار ػػتم طالب ػػاف كالمؤ ػػات الديني ػػة الباك ػػتانية كاألفااني ػػة

كاإليرانية " .

(ِ)

 -1ةطفق صفات اإلرهاب عمى المقاكمة األفاانية ,يقكؿ النابم ي " :بؽ كأطمقنػا عمػى المحػاربيف فػي

أصغرًمارى ص باثورً ٌر "بإلتُرا ي بألصغرى" .

(ّ)

ٔ -كيػػؿ االتهامػػات با ػػتمرار أل ػػامة بػػف الدف بػػالقكؿ :إنػػم يصػػطحب مامكعػػات مػػف الماػػامريف
االنتحارييف الفاشميف إلقػبلؽ ارحػة العػالـ كتهديػد ػممم االاتمػاعي كتهػديـ مػا بنتػم اإلن ػانية

مف حضارة كمدنية كنشر إرهاب القتؿ كالنحر كاالنتحار.

(ْ)

الرد عمييم من خالل معرفة األىداف اإلقميمية والدولية الحقيقية لغزو أفغانستان:
ُ -الهدؼ المعمف لمعالـ أامم مف الحػرب األمريكيػة عمػى أفاان ػتاف ,إلقػاء القػبض عمػى أ ػامة بػف
الدف ,كضػػرب قكاعػػد كالقضػػاء عمػػى مػػا ت ػػميم اإلرهػػاب ,أمػػا الهػػدؼ غيػػر المعمػػف فقػػد كشػػؼ

الكاتب األمريكي (دكنالد المبرك) عف الهدؼ الحقيقي لمحػرب األمريكيػة عمػى أفاان ػتاف بقكلػم:

(ربمػػا يػػرل العػػالـ أفاان ػػتاف كتم ػػة مػػف الابػػاؿ تعمكهػػا األترب ػػة كالػػدخاف كتنمحػػي معالمهػػا ب ػػيف
األط ػبلؿ المنتش ػرة فػػي كػػؿ مكػػاف لكػػف الايكلػػكاييف كػػاف لهػػـ رأم آخػػر فهػػـ يػػركف أفاان ػػتاف
عبػػارة عػػف ثػػركة طبيعيػػة منحهػػا اهلل  -تعػػالى  -إياهػػا كدفػػف فػػي ترابهػػا أغمػػى الثػػركات الطبيعيػػة
التي لك تكافرت في دكلة أخرل لـ تشهد كؿ هذ الحػركب لكانػت مػف أغنػى الػدكؿ كأقكاهػا عمػى

اإلطبلؽ).
ُ -انظ ػػر :مق ػػاؿ ,م ػػاذا ل ػػك دخم ػػت أمريك ػػا الع ػ ػراؽ قب ػػؿ أفاان ػػتاف ,أحمػ ػػد فاض ػػؿ ,نش ػػر بتػ ػػاريخ ََُِٖٖ/ْ/ـ ,
العدد ,ِِٓٓ:مف مكقم.www.ahewar.org :

ِ  -انظػػر :مقػػاؿ ,االنتخابػػات األفاانيػػة خطػػكة الديمقراطيػػة األكلػػى عمػػى طريػػؽ األلػػؼ ميػػؿ ,شػػاكر النابم ػػي ,نشػػر
بتاريخ ُِ ََِْ /َُ /ـ ,العدد ,ْٖٗ :مف مكقم. www.ahewar.org:
ّ  -انظػػر :مقػػاؿ ,هػػؿ ػػيفرخ الع ػراؽ إرهػػابييف اػػدد كمػػا فرخػػت أفاان ػػتاف فػػي الثمانينيػػات ,شػػاكر النابم ػػي ,نشػػر
بتاريخ ََِِٗٗ /ُ/ـ  ,العدد ,ُِْٓ :مف مكقم. www.ahewar.org:

ْ  -انظر :مقاؿ ,مكرتن كف كابف الدف نمكذااف لمخيػر كالشػر ,نشػر بتػاريخ ََُُِٖ /ٖ /ـ ,العػدد ,َِّٕ :مػف
مكقم. www.ahewar.org :
ٗٗٔ

ِ -إف الحرب عمى أفاان تاف ,ألنها تممؾ أكبر مخزكف في العالـ مف النحاس األصفر كتعد ثالث
أكبػػر دكلػػة تممػػؾ مخزكنػان مػػف الحديػػد الخػػاـ الػػذم يػػدخؿ فػػي أغمػػب الصػػناعات الحديثػػة المدنيػػة
منهػا كالع ػػكرية كتعػػد أيضػان ثالػػث أكبػػر الػػدكؿ التػي تممػػؾ احتياطيػان مػػف الػػنفط كالاػػاز الطبيعػػي

في شماؿ الببلد كفي بعض أازائها الانكبية.

(ُ)

ّ  -إف مما يبيف األهداؼ الحقيقية لمحرب عمى أفاان تاف تشريدها ما يقارب ٓ ٔ,مبليػيف أفاػاني
مكزعيف عمى عدة دكؿ مااكرة مثػؿ باك ػتاف نكايػراف كبعػض دكؿ انػكبي آ ػيا كالشػرؽ األك ػط
كالػػػدكؿ الاربيػ ػػة كقتػ ػػؿ مئػ ػػات اآلالؼ مػ ػػف الشػ ػػعب األفاػ ػػاني الم ػ ػمـ ,لقػ ػػد ب ػػدأت الحػ ػػرب عمػ ػػى
أفاان ػػتاف بػػدعكل ضػػرب قكاعػػد اإلرهػػاب العػػالمي ثػػـ تكاهػػت إلػػى العػراؽ بػػدعكل نػػزع أ ػػمحة

الػ ػػدمار الشػ ػػامؿ كاشػ ػػتعمت حػ ػػرب فػ ػػي أفاان ػ ػػتاف غريبػ ػػة كتمتهػ ػػا حػ ػػرب فػ ػػي العػ ػػرؽ أغػ ػػرب.

(ِ)

يقػػكؿ رام ػػفيمد " :األهػػداؼ فػػي أفاان ػػتاف انتهػػت ,لػػـ تعػػد هنػػاؾ أهػػداؼ نض ػربها ,لػػـ تكػػف فػػي

أفاان تاف مف األصؿ أهداؼ ت تحؽ الضرب " .

(ّ)

حرب عمى الفكرة اإل بلمية المتمثمػة فػي قيػاـ
ْ  -إف الحرب التي تدكر رحاها في أفاان تاف ,هي ه
دكلة لئل بلـ أم شكؿ هذ الدكلة كممار اتها ال يا ية كالعقائدية فالحرب لي ت عمى النقاب

كعدـ تعميـ المرأة كغيرهػا فقػد صػرح كزيػر الخارايػة اإليطػالي فػي لقائػم عمػى شاشػة الازيػرة "

ػرب حضػػارية فأفكػػار طالبػػاف هػػي أفكػػار مػػف
إف الحػػرب التػػي نخكضػػها فػػي أفاان ػػتاف هػػي حػ ه
الماضي " هذا هك التبرير الػذم تقدمػم أمريكػا كمعهػا حمػؼ النػاتك فػي شػف هػذ الحػرب الشر ػة
عمي أفاان تاف.

(ْ)

ُ  -انظػ ػ ػ ػ ػػر :مقػ ػ ػ ػ ػػاؿ األهػ ػ ػ ػ ػ ػداؼ األمػ ػ ػ ػ ػ ػريكية عمػ ػ ػ ػ ػػى أفاان ػ ػ ػ ػ ػػتاف ,ارغػ ػ ػ ػ ػػب ال ػ ػ ػ ػ ػ ػرااني ,االثنيػ ػ ػ ػ ػ ػف َّ ,كػ ػ ػ ػ ػػانكف
دي مبرََِٕـ.
ِ  -انظ ػػر :اإلمبراطكري ػػة األمريكي ػػة كاإلغ ػػارة عم ػػى العػ ػراؽ ِٖٔ ,كهمااارل :البلائ ػػكف األفا ػػاف ,ارغ ػػب ال ػػرحاني:
األربعاء ُ ,دي مبرََِٕـ.

ّ  -اإلمبراطكرية األمريكية كاإلغارة عمى العراؽ . ِّّ :
ْ  -انظر :مقػاؿ األهػداؼ األمريكي ػة عمى أفاان تاف.
٘ٗٔ

آثار الحرب عم أفغانستان:
ُ م-ػػف آثػػار الحػػرب عمػػى أفاان ػػتاف ,ارتف ػاع معػػدؿ الفقػػر كالحرمػػاف كارتف ػاع عػػدد الا ػرائـ كزي ػادة
عدد الضحايا نكاعادة أفاان تاف ليس إلى القركف الك طى كلكف إلى الماتمػم البػدائي مػا قبػؿ
الحضارة كزادت ن بة الف اد في الحكـ ككذلؾ ز ارعػة الحشػيش ,لػذلؾ لػـ يبػؽ لبلحػتبلؿ ػكل
أف يعاؿ بالرحيؿ دكف انتظار نة  0 9ـ .

ِ -أيهػػا الميبراليػػكف ,لمػػاذا يخش ػى األمريكػػاف اإلعػػبلـ كيراقبػػكف مكاقػػم االنترنػػت كي ػػانكف الانػػكد
الػػذم ي ػربكف معمكمػػات كي ػػارعكف بػػردكد مرتعشػػة كمػػا تفعػػؿ المافيػػات كعصػػابات الاريمػػة
المنظمة عندما يتحدث عنها في ك ائؿ اإلعبلـ؟! لػكال إدراكهػا لحاػـ الاػرائـ التػي قامػت كتقػكـ

بها بحؽ اإلن انية في أفاان تاف كالعراؽ كغيرها .
ّ ل-قػػد كشػػفت كثػػائؽ كيكػػيمكس عػػف حاػػـ ككيفيػػة قيػػاـ قػكات االحػػتبلؿ بقتػػؿ مئػػات المػػدنييف إف لػػـ
يكف اآلالؼ في حكادث لـ يتـ اإلعبلف عنها كعف تصػاعد هامػات المااهػديف األفاػاف كفػي

مقدمتهـ طالباف ضد االحتبلؿ األمريكي البايض لببلدهـ ,كمحاكلة اتهاـ باك تاف نكايػراف بػدعـ

المااهػ ػػديف يكشػ ػػؼ أيض ػ ػان أف األعػ ػػداء ال يفرقػ ػػكف بػ ػػيف الم ػ ػػمميف كتق ػ ػػيمهـ إلػ ػػى متط ػ ػرفيف
كمعتدليف ليس كل تكتيؾ لتفريقهـ كضرب بعضهـ ببعض .

(ُ)

ْ -لقد تصدل شعب أفاان تاف عمى مر العصػكر ألطمػاع الطػامعيف ,كبقػي دائمػان الصػخرة المنيعػة

التي تحطمت عميها مكاات الازك كال مب ,كقىدـ لمعػالـ أامػم أعظػـ معػاني الصػبلبة كالشػهامة
كأثرل أمة اإل بلـ بعطائم ,هذا الشعب العظػيـ يتعػرض لاػزك شػرس فػي محاكلػة لم ػيطرة عمػى
أفاان تاف كاحتكاء شعبها لطمس معالـ اإل بلـ منم .

(ِ)

ٓ -إف التفكير في ماػرد انتصػار طالبػاف فػي هػذ الحػرب مرفػكض مػف قبػؿ ال ا ػة الاػربييف إنهػـ
يعتبػػركف الهزيمػػة هػػي لي ػػت هزيمػػة ع ػػكرية فقػػط بػػؿ هزيمػػة لمراػػؿ الاربػػي كمشػػركعم الفكػػرم

المتمثػػؿ فػػي تطبيػػؽ كنشػػر المػػذهب ال أر ػػمالي الميب ارلػػي مػػف حيػػث االقتصػػاد (اقتصػػاد ال ػػكؽ )
كمػػف حيػػث نظػػاـ الحكػػـ ( الديمقراطيػػة ) كبنػػاء عمػػي هزيمػػة ق ػكات النػػاتك ػػكؼ ينػػذر ب ػػقكط

الحمػ ػ ػػؼ أكالن ,كبانتصػ ػ ػػار اإل ػ ػ ػػبلـ ال يا ػ ػ ػػي ثاني ػ ػ ػان ػ ػ ػػكؼ تصػ ػ ػػبس أفاان ػ ػ ػػتاف بحػ ػ ػػؽ (مقب ػ ػ ػرة

ُ  -بتصػػرؼ :مقػػاؿ دمكيػػة األمريكػػاف ف ػػي أفاان ػػتاف كال ػػيناريكهات اإلمبرياليػػة ,عب ػػد الب ػػاقي خميفػػة ,نشػػر بت ػػاريخ
ََُُِٔ/ُِ/ـ ,مف مكقم . www.almoslim.net :

ِ  -تػػاريخ أفاان ػػتاف قبيػػؿ الفػػتس اال ػػبلمي حت ػى الكقػػت الحاضػػر :فػػاركؽ حامػػد بػػدر ,بػػدكف رقػػـ طبعػػة ,مكتبػػة
اآلداب. ّ ,
ٔٗٙ

اإلمبراطكريػات) ككمػػا حػػدث مػػف قبػػؿ مػػم االتحػػاد ال ػػكفيتي ,كمػػف قبمهػػا بريطانيػػا ,ػػكؼ يحػػدث
مم أمريكا كحمفائها .

ٔ  -إف الشعكب الم ممة يككف لها ح اب صػعب مػم المشػركع اال ػتعمارم صػحيس أف النظػاـ
الر ػػمي المكاػػكد مت ػكاطئ مػػم المشػػركع اال ػػتعمارم ,كلكػػف هنػػاؾ صػػحكة كيقظػػة عمػػى امتػػداد

العالـ اإل بلمي ,تطمب الخبلص كاالنعتاؽ مف ال يطرة اال تعمارية ,كهذا مػا يحػدث اليػكـ فػي
كثير مف الدكؿ العربية مف ثك ارت شعبية تعمؿ عمى إ قاط عمبلء الارب .

(ُ)

ٕ  -إف حركات المقاكمػة اإل ػبلمية فػي الػكطف العربػي ,صػنعت تاريخػان اديػدان فػي المنطقػة تفتخػر
بػػم األمػػـ اإل ػػبلمية كالعربيػػة ككاهػػت صػػفعة مؤلمػػة ألميركػػا ,كالاػػرب ,كعمبلئهػػـ ,كأع ػكانهـ
كأفشمت مشركع اال تيطاف كاالحتبلؿ في المشرؽ العربي .

(ِ)

ُ  -انظر :مقاؿ األهداؼ األمريكية عمى أفاان تاف.
ِ  -بتصرؼ :مقاؿ ,أعداء المقاكمة اإل بلمية هـ الميبراليكف كالعممانيكف العرب الاربيكف.
ٔٗٚ

المبحث الثالث
خطر الميبراليين عم األمة والمجتمع
المطمب األول  :خطر الميبرالية عم الفرد المسمم:
إف الميبراليػػة تخػػكض اليػػكـ ص ػراعان ضػػد اإل ػػبلـ ,يمثػػؿ خط ػ انر ا ػػيمان عمػػى أف ػراد الماتمػػم,

فخطر الميبرالية قد يصؿ بػاألفراد إلػى الهاكيػة ,بحممهػـ عمػى قبػكؿ اال ت ػبلـ ,كق ػرهـ عمػى التحػرؾ
داخؿ الكافد الاريػب عػف ديػنهـ كقػيمهـ ,فالعػالـ اال ػبلمى يتعػرض شػرقان كغربػان كشػماالن كانكبػان ,إلػى

هامػػة شر ػػة ,لعقيدتػػم ,كش ػريعتم ,كمقكمػػات حياتػػم ,فػػاذا فقػػد الفػػرد الم ػػمـ عقيدتػػم كش ػريعتم كقيمػػم
كأخبلقم ,فمف ت تقيـ أمكر  ,فاألفكار الميبراليػة الهدامػة تاتػاح األفػراد فػي اميػم منػاحي حيػاتهـ ,كألف

احػػتبلؿ العقػػؿ نكاف ػػاد العقيػػدة مقدمػػة الحػػتبلؿ األرض ,كفػػرض ػػيطرة العػػدك ,كألف حيػػاة االنحػػبلؿ
تكهف العػزائـ كتبمػد القمػكب ,كألنهػا ت ػتهدؼ تػدمير الماتمػم باميػم فئاتػم كأفػراد  ,كألف هنػاؾ أخطػا انر
عظيمػػة تكااػػم الفػػرد الم ػػمـ ,لػػذا مػػف الكااػػب عمينػػا إدراؾ أبعػػاد الميبراليػػة كمكااهتهػػا بكػػؿ الك ػػائؿ

كال بؿ .

(ُ)

أما خطر الميبرالية عم الفرد فيو يبرز من خالل عدة مظاىر:
ُ -ضعؼ االنتماء لمديف لدل بعض أفراد الماتمػم ,ك ػيادة القػيـ الفرديػة بػالمفهكـ الاربػي ,نكاعػبلء
المصمحة الخاصة عمى المصمحة العامة ,فمف هذ القيـ:

أ -البلمبػػاالة كاألنانيػػة ,كتتمثػػؿ فػػي عػػدـ اهتمػػاـ الفػػرد بػػاآلخريف ,أك الماتمػػم بصػػفة عامػػة ,كيت ػػـ
مككم باألنانية كحب الػذات ,إذ إف النظػاـ الميب ارلػي ذك طبيعػة تكمػف فيهػا الفرديػة الشػديدة ,كمػف ثػـ

يفتقد الفرد يبعد الماتمم الذم يحتاام.

ب-االغتراب ,كيقصد بذلؾ شعكر الفرد بػأف الماتمػم ال يحػس بػم كال يعنيػم أمػر  ,كبأنػم ال قيمػة لػم
في الماتمم ,كيؤدم ذلؾ إلى تقميؿ الفرد مف أهدافم كطمكحاتم التي فيها مصمحة الماتمم ,كفقػداف

الحماس لعمؿ الصالس العاـ ,كالدافم كالباعث عمى المشاركة الفعالة كالتفاعؿ في الماتمم .

ِ -غمبة القيـ المادية النفعية في الماتمػم ,حيػث أصػبس الحصػكؿ عمػى المػاؿ ك ػيمة الفػرد إلشػباع
حاااتم كطمكحاتم ,باض النظر عف مصدر الماؿ كاء أكاف عف طريؽ الحػراـ أـ الحػبلؿ فانتشػر

الربا كاالحتكار .

ُ  -انظر :اإل بلـ ال يا ي كالمعركة القامة َِ ,ك آثار العكلمة عمى عقيدة الشباب. ٕ :
ٔٗٛ

ّ -ت ػكارل القػػيـ األصػػيمة لػػدل الفػػرد ,كالمحب ػة بػػيف أبنػػاء األ ػرة الكاحػػدة ,كتحػػكؿ كػػؿ عضػػك مػػف
أعضائها إلى شيء مادم بالن بة لآلخر.

ْ  -ػػيادة قػػيـ الػػنهـ اال ػػتهبلكي فػػي الماتمػػم ,حيػػث انتشػػار ظػػاهرة اإلفػراط فػػي اال ػػتهبلؾ ,مػػم
زيػػادة اخػػتبلؿ تكزيػػم الث ػػركة لمصػػمحة األقميػػة المي ػػكرة ف ػػي الماتمػػم عمػػى ح ػػاب األغمبي ػػة

المع رة .

ٓ -ظهػػكر التخػػبط القيمػػي ,كفقػػداف المعػػايير اإلياابيػػة لشػػعكر الفػػرد أف معطيػػات الكاقػػم تػػدؿ عمػػى
أف التم ؾ بالقيـ كالمثؿ ال يمكف التعايش بها .

ٔ -زيادة معدؿ الاريمة كالعدكانية ,مم الرغبة في الربس ال ريم بالطرؽ غير المشركعة.
ٕ -إماتة نكاضعاؼ اانب االحت اب كاألمر بالمعركؼ كالنهي عف المنكر .

(ُ)

(ِ)

ٖ -الميبراليػػة أدت إلػػى فقػػداف الشػػباب الق ػدرة عمػػى التمييػػز بػػيف الص ػكاب كالخطػػأ ,فاختػػؿ عنػػدهـ
الميزاف الذم تكزف بم العادات كالقيـ ,كضعفت مقدرتهـ عمى االنتقػاء كاالختيػار ,بػؿ قػد عاػز
الكثير منهـ عف تطبيؽ ما يؤمنكف بم مف قيـ ,إلى اانب اعتنػاؽ بعضػهـ قيمػا ال تمػت إلػى

دينهـ بصمة.
ػر فػي دفػم أعػداد كبيػرة مػف
ػر كبي ان
ٗ -إبعاد العقؿ الم مـ عف تكايهات الكتاب كال نة ممػا شػكؿ أث ان
الشباب إلػى التمػرد عمػى قػيـ ماتمعػاتهـ كتتزعػزع العقيػدة فػي نفػكس أصػحابها بتخمػي الشػباب

عػػف تم ػػكهـ بقػػيمهـ كعػػاداتهـ الم ػػتمدة مػػف ديػػنهـ ,شػػعك انر مػػنهـ بػػأف هػػذا التفمػػت يي ىي ػػر لهػػـ
مكاكب ػ ػػة التق ػ ػػدـ ,كي ػ ػػذلؿ أم ػ ػػامهـ الص ػ ػػعكبات الت ػ ػػي تع ػ ػػيقهـ ع ػ ػػف مبلحق ػ ػػة التط ػ ػػكرات العممي ػ ػػة
كالتكنكلكاية ,إيمانػان مػنهـ أف الماتمعػات المعاصػرة تيقىػدر القػيـ الماديػة أكثػر مػف تقػديرها لمقػيـ
الدينية ,كالتعاليـ ال ماكية .
َُ -ضعؼ الكازع الديني لدل الفرد مما اعمم يفضؿ العبلقات الان ية المحرمػة عمػى العبلقػات
المشركعة .

ُ  -انظر :العكلمة كأثرها في الماتمم كالدكلة ,ط ُ ,مركز اإلمارات لمد ار ػات كالبحػكث اإل ػتيراتياية ََِِ ,ـ ,
ُْٖ َُٓ ,ُْٗ ,ك الػػديف كال يا ػػة فػػي الكاليػػات المتحػػدة :مايكػػؿ ككربػػت كاكليػػا ميتشػػؿ ككربػػت ,ترامػػة
عصػػاـ فػػايز كناهػػد كصػػفي كزيػػف ناػػاتي كمهنػػدس نشػػأت اعفػػر ,ط ّ ,الشػػركؽ الدكليػػةُِْٔ ,هػ ػََِٔ -ـ,

ُْٓ.

ِ  -انظر :التطرؼ الم ككت عنم. ُْٕ,
ٜٔٗ

ُُ ت-ػػرؾ آثػػار ػػمبية عمػػى عقيػػدة الشػػباب ,فعممػػت عمػػى تنكػػيس فط ػرتهـ ,كأضػػمتهـ عػػف اػػادة
الحػػؽ ,كاعمػػت عقػػكلهـ ت ػػتهكم منػػاهج كعقائػػد بعيػػدة عػػف هػػدل اهلل تعػػالى ,فترك ػكا العمػػؿ
الااد كاال تعداد لم ,لظنهـ أنم حديث خرافة .

(ُ)

ُِ -عممػػت الميبراليػػة عمػػى إفػراغ قمػػب الفػػرد كعقمػػم مػػف الػػديف نكاشػػعار بعػػدـ أهميتػػم كعػػدـ لزكمػػم,
فالميبرالية ال تقدـ كل ال مبية مف الديف كأحكامم الشرعية .

(ِ)

المطمب الثاني :خطرىم عم المجتمع المسمم:
لقد كانت أمة محمد  كأمة اإل بلـ النمكذج الراقي لؤلمػـ فػي عهػد الر ػكؿ  ,كا ػتمرت
ع ػػدة ق ػػركف إل ػػى أف اختمف ػػت األم ػػة كتباين ػػت اآلراء ,كظه ػػرت األطم ػػاع ,كتفرق ػػت األه ػػداؼ ,كع ػػادت

الااهميػػة األكلػػى ,فكػػاف مػػا كػػاف مػػف المػػذاهب كالفػػرؽ كالاماعػػات كالحركػػات كاألح ػزاب ,كانعك ػػت
أحكاؿ األمة عمى هذ الفػرؽ كالاماعػات كاألحػزاب ,ككػاف ظهػكر الميبراليػة انتكا ػان كتػأخ انر لؤلمػة ,إذ
كاف لها مردكدها ال مبي عمى الماتمعات الم ممة ,فمقد أصبس م ػمىمان بػم أف مػا تعػاني منػم البشػرية

الي ػػكـ م ػػف معض ػػبلت ,ناش ػػئ ف ػػي األص ػػؿ ع ػػف انحػ ػراؼ التص ػػكر العق ػػدم لمك ػػكف كاإلن ػػاف كالحي ػػاة,
كبالتالي عف انعداـ الضكابط األخبلقية لدل اإلن اف.

(ّ)

إف الميبراليػػة تمثػػؿ اليػػكـ خط ػ انر كبي ػ انر ,بأفكارهػػا الهدامػػة ,نكانهػػا إذ ت ػتهدؼ هػػدـ الماتمعػػات

اإل بلمية بأ رها ,فهي قد أثرت بها تأثي انر مباش انر يبرز ذلؾ مف خبلؿ عدة مظاهر:
أول -الجانب الثقافي:

ُ ق-بػػكؿ مػػا اػػاء بػػم الاػػرب مػػف فم ػػفة ماديػػة لمحيػػاة ,كقبػػكؿ األ ػػس الفم ػػفية لمحضػػارة الاربيػػة فمػػـ
يشعر الميبراليكف بحااػة االنتقػاء بمػا ينا ػب ثقافػة الم ػمميف ,لقػد انتهاػكا فػي درك ػهـ لمتػاريخ
كالفم ػػفة كاالقتصػػاد كال يا ػػة الفك ػرة نف ػها التػػي كػػاف عميهػػا أ ػػاتذتهـ الاربييػػكف ,فأخػػذكا منهػػا

األخبلؽ المادية المحضة ,م تانيف عف الحياة اآلخرة كح ابها .

(ْ)

ُ  -بتصرؼ :آثار العكلمة عمى عقيدة الشباب . ٕٔ ,ُِ ,ُُ ,َُ ,ٗ ,
ِ  -انظر :اإلتااهات الفكرية المعاصرة .َٗ,
ّ  -انظر :حركات كمذاهب في ميزاف اإل بلـ  ٓ ,ك مك ػكعة الفػرؽ كالاماعػات كالمػذاهب كاألحػزاب كالحركػات
اإل بلمية:عبد المنعـ الحنفي,ط ّ ,مكتبة مدبكليََِٓ ,ـ . ُٓ ,

ْ  -تاديد الديف نكاحيائم :أبك األعمى المكدكدم ,ط ِ ,دار الفكر الحديث – لبنافُّٖٔ ,هػ ُٕٗٔ-ـ.ُٖٓ ,
ٓ٘ٔ

ب ػػكؿ المثقف ػػيف بالثقاف ػػة الادي ػػدة ,ب ػػدكف أدنػ ػػى ارتي ػػاب م ػػف مخطط ػػات الا ػػرب ,فتمقػ ػكا بػ ػػالقبكؿِ ق
كاال تح اف هذ الثقافة مف دكف األخذ بتعاليـ اإل بلـ .

(ُ)

ّ -كاكد طبقة مثقفة عميمة تعاني مف مركبات الػنقص كمشػاعر الدكنيػة ,كترضػى أف تكػكف تابعػان,
فتمػػبس كػػالاربييف ,كتفكػػر مػػثمهـ ,كتتحػػدث لاػػتهـ ,كتأخػػذ بقشػػكر الحضػػارة مػػم تكلػػد حككمػػات
عميمة ,كحكاـ عمبلء ياندكا لخدمة اال تعمار كاالمبريالية ,ك ي محكا بأاهزة بكلي ية قمعية ,حتى
(ِ)
إف الدكؿ العربية كاإل بلمية تحكلت اميعها إلى معتقبلت لمشعكب .

ْ -القضاء عمى الثقافة كالهكية الدينية ,مػف خػبلؿ التػدخؿ المباشػر فػي ثقافػات الشػعكب اإل ػبلمية
لتشكيم الثقافة التاريخية لؤلمة اإل بلمية ,كبث الشبهات في أ س الثقافات ,مف خبلؿ التشػكيؾ

في مراعيتها األصمية ,الكتاب كال نة .

ٓ -تضميؿ الشعكب نكابعادهـ عف كؿ ما مف شأنم أف يكاد لهـ كيانان ككاكدان .
ٔ -زعزع ػػة ثق ػػة األم ػػة بعممائه ػػا م ػػف اان ػػب ,كالثق ػػة ب ػػدينها م ػػف اان ػػب آخ ػػر بم ػػا أق ػػدمت عمي ػػم م ػػف
التشكيؾ في العقيدة الصحيحة ,كأصكؿ الديف كالدعاة ,كفي ال مكؾ كاألعماؿ .

ٕ -القطيع ػػة التام ػػة م ػػم مص ػػادر التمق ػػي كاال ػػتدالؿ عن ػػد الم ػػمميف ,القػ ػرآف الكػ ػريـ كال ػػنة النبكي ػػة
المطهرة ,كالتشكيم المتعمد لمتراث اإل بلمي عقيدةن كشريعةن .

ٖ ن-ػػزع ثقػػة األمػػة بنف ػػها نكاقناعهػػا أنهػػا أمػػة ال تصػػمس ألف تكػػكف مػػف األمػػـ المتقدمػػة ,عممي ػان ,إذ
أن تهـ ماضيهـ الذم يعتبر أصبلن لحضارتهـ .

(ّ)

ٗ -تشكيم اإل بلـ بكؿ الطرؽ كالك ائؿ لتنفير الم مميف ,نكاف اح المااؿ إلحبلؿ الفم فات المادية
كا ػػتبعاد اإل ػػبلـ نكاقصػػاؤ عػػف الحيػػاة ,نكاحػػبلؿ الفكػػر األكركبػػي كاألمريكػػي المػػادم العممػػاني
الميبرالي .

(ْ)

ثانياً  -الجانب األخالقي والجتماعي:
ُ  -تاري ػػد الم ػػمميف م ػػف األخ ػػبلؽ كالق ػػيـ كال ػػديف ,كالما ػػة كالهكي ػػة ,با ػػـ الديمقراطي ػػة كالميبرالي ػػة
كالعكلمة .

(ٓ)

ُ  -بتص ػ ػ ػ ػػرؼ :تاديػ ػ ػ ػ ػد ال ػ ػ ػ ػػديف نكاحيائ ػ ػ ػ ػػم ,أب ػ ػ ػ ػػك األعم ػ ػ ػ ػػى الم ػ ػ ػ ػػكدكدم ,دار الفك ػ ػ ػ ػػر الح ػ ػ ػ ػػديث – لبن ػ ػ ػ ػػاف ,طِ ,
ُّٖٔهػ ُٕٗٔ-ـ.ُٕٕ ,

ِ  -بتصرؼ :مك كعة الفرؽ كالاماعات كالمذاهب كاألحزاب كالحركات اإل بلمية. ٖ ,
ّ  -انظر :اإلعبلـ اإل بلمي في مكااهة اإلعبلـ المعاصر ْٔ , ّٔ ,كالتطرؼ الم ككت عنم. ُْٔ :
ْ  -انظر :اإل بلـ كالعكلمة.ٗٓ ,

ٓ  -انظر :مك كعة الفرؽ كالاماعات كالمذاهب كاألحزاب كالحركات اإل بلمية. ٖ ,
ٔ٘ٔ

ِ  -ا تاراؽ حياة األفراد في ال عي عمػى الػرزؽ ,فقػد طاػت المػادة عمػى حيػاتهـ ,ممػا ترتػب عميػم
فقػػداف اإلح ػػاس بػػاآلخريف ,كمػػف التعػػالي كالكبػػر كالاػػركر كأمػراض التػػرؼ ,كمػػا ترتػػب عميػػم مػػف

ح ػد كحقػػد ,ممػػا أدل إلػى زعزعػػة األخػػبلؽ ,كانامػاس أربػػاب الثػػركة كالمػاؿ فػػي األهػكاء كالرذائػػؿ
كاتبػػاع الهػػكل باالنامػػاس فػػي بػػذخهـ كت ػرفهـ ,فقػػد فرض ػكا عمػػى الماتمعػػات الم ػػممة مفا ػػدهـ
كعاداتهـ االاتماعية ,باشاعة الفاحشة ,كالتعميـ المختمط بيف الشباف كالفتياف.

(ُ)

ّ -إف اح المااؿ أماـ التيارات المنحرفة الزائاة بدعكل حرية الرأم ,كاالنفتاح عمى اآلخر .
ْ -أنتاػػت اػػيبلن فػػي بػػبلد الم ػػمميف ضػػائعان ,مهػػدكر الفكػػر ,مشػػتت الهػػدؼ ممػػزؽ الهكيػػة ,ال يمػػكم
عمى شئ .

ٓ -نشر اإلباحية في ببلد اإل بلـ ,بمختمؼ أنكاعها كأشكالها ,كالتشايم عمى اإلقداـ عميها نكاغػراء
األمة لمكقكع بها.

(ِ)

ٔ أ-راد الارب كأعداء اإل بلـ إضػاعة القػيـ كالمثػؿ العميػا مػم التعتػيـ الكامػؿ عمػى أماػاد الم ػمميف
التميدة .

ٕ -شعكر الفرد باألنانية ,مما يؤدم إلى تفكيؾ العائمة نكافقادها تما كها ,كبالتالي يػؤثر ػمبيان عمػى
(ّ)
الماتمم بصكرة مباشرة.
ٖ -اإليمػػاف بػػالارب كفم ػػفاتم كمظػػاهر العمميػػة ,إذ بػػدؤكا يعػػالاكف اإل ػػبلـ كعقائػػد كنظػػاـ حياتػػم
كتاريخم كحاكلكا أف يبدلكا كؿ تعاليـ اإل بلـ .

(ْ)

ٗ  -طمػػس معػػالـ األخػػبلؽ اإل ػػبلمية ,كذلػػؾ عػػف طريػػؽ االنحػػبلؿ األخبلقػػي ,نكاشػػاعة الفاحشػػة,
كانتشار الف اد ,كالتهكيف مف فضيمة العفاؼ .

َُ -إف اد المرأة الم ممة كاعمها دمية يتبلعب بها المنحرفكف ,مككيان كأخبلقيان عف طريؽ إفقادها
شخصيتها األصيمة ,كتقاليدها العريقة .

ُُ -أصػػبحت القػػيـ اإل ػػبلمية األصػػيمة ,كالعقائػػد اإل ػػبلمية العريقػػة تكااػػم محنػػة حقيقيػػة ,أصػػبس
المتم ككف بها راعييف متخمفيف .

ُ  -انظ ػػر :تادي ػػد ال ػػديف نكاحيائ ػػم ُٖٔ ُٕٗ :ك آث ػػار العكلم ػػة عم ػػى عقي ػػدة الش ػػباب  ٕٕ:ك اإلتااه ػػات الفكري ػػة
المعاصرة . ُٖٓ:

ِ  -انظر :اإلعبلـ اإل بلمي في مكااهة اإلعبلـ المعاصر ْٔ , ّٔ ,كالتطرؼ الم ككت عنم. ُْٔ :
ّ  -بتصرؼ :أ اليب الازك الفكرم .ُِٖ ,
ْ  -تاديد الديف كاحيائم . ُْٖ :
ٕ٘ٔ

ُِ -إدخاؿ المرأة ك بلح ضد اإل بلـ ,كالزج بها تحت شعارات خادعة ب ارقػة ,بػدعكل التحػرر مػف

عصػػكر الظػػبلـ ,لقػػد بيعػػت الم ػرأة ػػمعة رخيصػػة ,كقيػػدمت قربان ػان رخيص ػان عمػػى مػػذابس دعػػاة
اإلباحية كأبكاؽ الميكعة كالتحمؿ ,ككؿ ذلؾ ل حؽ ك ارمػة المػرأة كالقضػاء عمػى شػرفها كعفتهػا,
نكاخرااهػػا عػػف ر ػػالتها الكريمػػة كػػأـ فاضػػمة كزكاػػة كفيػػة ,كمربيػػة ارئػػدة ,كعنصػػر خيػػر فػػي

ماتمم نظيؼ كريـ .

ُّ -ااتاحػػت مكاػػات الميكع ػػة كاالنحػػبلؿ بم ػػداف الم ػػمميف ,حي ػػث خراػػت المػػرأة الم ػػممة ػػافرة
حا رة متبراة بشكؿ يدعك إلى الفتنة.

ُْ -إشػاعة الفاحشػػة كانتشػػر كبػػاء الزنػػا ػ انر كعبلنيػػة ,أبػػيس االخػػتبلط بػػيف الان ػػيف المػرأة كالراػػؿ,
فػ ػػي المػ ػػدارس كالاامعػ ػػات كالمؤ ػ ػػات كالكظػ ػػائؼ ,كأبيحػ ػػت الخمػ ػػكر فػ ػػي الحانػ ػػات كالن ػ ػكادم,
كانتشرت صاالت الرقص كالمنتزهات كالكباريهات لت ػهيؿ الفاػكر كالعبػث ,كالم ػابس المختمطػة,

كعرفت بمداف الم مميف :أكالد الزنا كدكر المقطاء ,كقتػؿ األانػة مػف خػبلؿ ماي ػمى باإلاهػاض,

كراات المخدرات ,كظهرت ألكاف كثيرة مف الفكاحش كالمكبقات.

(ُ)

ثالثاً -الجانب القتصادي:
ُ ف-ػرض النظػاـ االقتصػػادم الربػكم ,كعػػدـ التمييػز بػػيف الحػبلؿ كالحػراـ ,كأكػػؿ مػاؿ ال ػػحت ,فمػـ يعػػد
الت ػ ػػميـ بتعػ ػػاليـ اإل ػ ػػبلـ ,حتػ ػػى حػ ػػرـ فيهػ ػػا كثي ػ ػ انر مػ ػػف الطػ ػػرؽ المشػ ػػركعة كأحمهػ ػػا نظػ ػػاـ الاػ ػػرب

االقتصادم.

(ِ)

ِ  -ػػخرت الم ػػمميف لتنمي ػػة رؤكس األمػ ػكاؿ األانبي ػػة ب ػػدكف مقاب ػػؿ أك ب ػػأاكر زهي ػػدة ,إل ػػى اان ػػب
احتكار ثركات الشعكب لصالس الارب.

(ّ)

ّ أ-صػػبحت الػػببلد اإل ػػبلمية أ ػكاقان تااريػػة لمنتاػػات الاػػرب ال أر ػػمالي أك الشػػرؽ الشػػيكعي ,دكف
تخطػػيط ,كالعمػػؿ الاػػاد مػػف أاػػؿ إقامػػة المصػػانم الكبػػرل الكطنيػػة ,كأصػػبحت كثيػػر مػػف البمػػداف
اإل ػػبلمية ال ت ػػتطيم العػػيش إال با ػػتيراد القمػػس األمريكػػي كالمنتاػػات األكركبيػػة ,كمػػا أصػػبحت

هػذ الػدكؿ غارقة في الديكف الربكية بصكرة مذهمة تثقؿ كاهؿ الكطف كالمكاطف.

(ْ)

ُ  -انظ ػػر :الحم ػػكؿ الم ػػتكردة ّٕ, ُٕ ,كالتط ػػرؼ الم ػػككت عن ػػم ُْٔ :ك كاقعن ػػا المعاص ػػر كالا ػػزك الفك ػػرم:
ّٗ ْٗ .
ِ  -بتصرؼ  :تاديد الديف نكاحيائم .ُٕٕ ,ُٕٔ,
ّ  -انظر :الحمكؿ الم تكردة ْٔ  ّٕ ,َٕ,كالتطرؼ الم ككت عنم. ُْٔ :
ْ  -انظر :كاقعنا المعاصر كالازك الفكرم .ٗٓ ,
ٖ٘ٔ

ْ  -كانت نتياة تمؾ ال يا ات الكارثية عممية نهب منظـ لحقكؽ كمكت بات األغمبية مف العماؿ

كالفبلحيف كالفقراء لصالس كبار الم تثمريف المحمييف كالشركات متعػددة الان ػيات ,إضػافة لػذلؾ

أصػػبحت البنػػكؾ المركزيػػة فػػي هػػذ الػػببلد بنكك ػان ربكيػػة باإلضػػافة لمبنػػكؾ األهميػػة المرتبطػػة بهػػا,
كأصبحت األنظمة تصرح باباحة الربا دكف تحرج.

(ُ)

ٓ -انتشار البطالة كما يترتب عميها مف مخاطر ااتماعية ك يا ية كك اد اقتصادم كاحتكار.

(ِ)

ٔ -تممؾ قمة مف األفراد لؤلرض كرؤكس األمكاؿ ,كمنابم الثركات .
ٕ -العمػػؿ عمػػى نشػػر التاػػارة فػػي أنحػػاء العػػالـ ,كمػػا يحققػػم مػػف ب ػػط النفػػكذ المػػالي كال يا ػػي عمػػى
المؤ

ات االقتصادية كالحككمية ,بما يحقؽ مصالس الدكؿ كالمؤ ات الميبرالية.

(ّ)

رابعاً  -الجانب السياسي:
ُ -اإلعااب الشديد بالتاربة ال يا ية الاربية كالنظاـ ال يا ي فمـ يػدرككا الهػدؼ الحقيقػي كماػزل
هؤالء مف كراء يا اتهـ في المنطقة العربية.
ِ  -الكالء لمفكر الاربي ,كاال تقكاء باألانبي.

(ْ)

(ٓ)

ّ  -تهيئة المناخ كالظركؼ لقبكؿ اال تعمار في الببلد اإل بلمية ,نكاتاحة الفرصة لبل تيبلء عميها
مػػف قبػػؿ أعػػداء اإل ػػبلـ ,كمػػف ثػػـ إحيػػاء الهزيمػػة النف ػػية أمػػاـ األعػػداء ,مػػف خػػبلؿ هػػدـ حػػااز

ال ػكالء كالب ػراء كالم ػكاالة لمكفػػار ,نكالاػػاء فريضػػة الاهػػاد َٝ .للب َ َُّٖ ٝللب اىَّلل ِِ َِٝن ٍَُْلل٘ا ََل رَزَّ ِذلل ُِٗا
ط َٗ ٍَِْ َٝزَ َ٘ىَُّٖ ٌْ ٍِ ْْ ُن ٌْ فَإَِّّلُٔ ٍِل ُْْٖ ٌْ نَُِّ َّ
صب َرْٗ َ ٙىَِٞب َء ثَ ْا ُ
ا ْىَ َُٖ٘ٞد َٗاىَّْ َ
هللاَ
عُٖ ٌْ َ ْٗىَِٞب ُء ثَ ْا ٍ
(ٔ)
ََل ِ ْٖ َٝد ٛا ْىقَ ْ٘ ًَ اىظَّبىِ َِ. َِٞ

ْ  -تمزؽ البمداف اإل بلمية إلى أحزاب كشيم ذات عقائد كأفكار متناقضة أكثرها يعادم اإل بلـ.
ٓ  -ركاج الشػ ػػعارات كالمصػ ػػطمحات كالتعػ ػػابير التػ ػػي أفرزتهػ ػػا الثقافػ ػػة األكركبيػ ػػة كمنهػ ػػا :التقدميػ ػػة
كالراعيػ ػػة ,كاالمبرياليػ ػػة كالي ػ ػػارية ,البراكازيػ ػػة كاالر ػ ػػتقراطية ,اإلرهػ ػػاب كالتطػ ػػرؼ كاألصػ ػػكلية

ُ  -انظر :األزمة ال أر مالية العالمية ٗ ,ك حقيقة الميبرالية كمكقؼ اإل بلـ منها. َُّ, َُِ :
ِ  -انظر :اإلتااهات الفكرية المعاصرة .َُٔ ,ُٓٗ ,
ّ  -بتصرؼ :حركات كمذاهب في ميزاف اإل بلـ. ِْ, ُْ ,
ْ  -تاديد الديف نكاحيائم. ُٖٕ ,ُٕٕ :

ٓ  -انظر :التطرؼ الم ككت عنم . ُْٖ ,
ٔ  -كرة المائدة :آية ُٓ.
ٗ٘ٔ

اإل ػػبلمية ,التكفي ػػؽ ب ػػيف اإل ػػبلـ كالميبرالي ػػة ,اإل ػ ػبلـ المعت ػػدؿ كاإل ػػبلـ ال ػػدمكم ,كغيره ػػا م ػػف
التعبيرات التي رددت في عالمنا العربي دكف نقد أك تمحيص .

(ُ)

خامساً -الجانب التشريعي والعقدي:
ُ -زحزحػػة الشػريعة اإل ػػبلمية كحصػػرها فػػي ركػػف ضػػيؽ ,كاتهامهػػا بالراعيػػة كالامػػكد ,كأنهػػا غيػػر
قابمػػة لمتطبيػػؽ ,نكاحػػبلؿ الق ػكانيف الكضػػعية التػػي تػػنظـ معظػػـ ش ػؤكف الحيػػاة كالعبلقػػات المدنيػػة
كالتاارية كالانائية .

ِ  -نقؿ الناس مف حياة تنظمها ثكابت الديف كتعاليـ الشريعة ,إلى حياة تبعد ػمطاف الشػرع كتبعػد
الديف ,بتربيتم كتعاليمم كنظمم كأ

م مف حياة الناس .

ّ  -أثػػرت الميبراليػػة فػػي الايبيػػات ,عمكم ػان ,فػػي اهلل ,كالر ػػؿ كالكتػػب كاليػػكـ اآلخػػر ,كقمػػة اليقػػيف,
كضعؼ اإليماف بالح اب ,كا تخفاؼ بالحبلؿ كالحراـ .

ْ  -ترؾ الفرائض ,كتضييم ال نف ,كترؾ الركاتب ,كهار لممندكبات كتقاعس في أداء العبادات .
ٓ  -االنامػػاس فػػي الشػػهكات كاتبػػاع الرذائػػؿ إذ إف المرتػػاب فػػي الث ػكاب كالعقػػاب أك المنكػػر لما ػزاء

كالح اب عمى األعماؿ يقدـ عمى فعؿ الفكاحش دكف كازع أك رادع فبل نيراف تدفعم كال صراط
يمنعم كال احيـ يحامم كال انم تي ًقد يمم فت ار منكبان عمى المعاصي غارقان في المكبقػات م ػارعان
إلى ارتكاب المنهيات ,ألف اليكـ الذم يحا ب فيم ال كاكد لم في ضمير .

ٔ  -ضػػعؼ اإليمػػاف بالايبي ػات عنػػدما يػػركف أهػػؿ الكفػػر يقػػكدكف العػػالـ كيم ػػككف بزمػػاـ الحضػػارة
فيح ػبكف أنهػـ كصػمكا إلػى القػكة الماديػة الهائمػة ب ػبب تػرؾ اإليمػاف بالمايبػات كمنهػا اإليمػػاف
باهلل كالمبلئكة كالكتب كالر ؿ كاليكـ اآلخر ,ألف اإليماف بم إيماف بماي ًب .

(ِ)

ٕ  -إ ػػقاط صػػفات اإللكهيػػة عمػػى طكاغيػػت البشػػر باعطػػائهـ حػػؽ كضػػم منهػػاج الحيػػاة ليف ػػركا
الك ػػكف كالت ػػاريخ كاالقتص ػػاد ,كيض ػػعكا م ػػنهج ال يا ػػة كاالاتم ػػاع كاالقتص ػػاد كيش ػػرعكف الق ػػيـ
كاألخبلؽ ك ائر اكانب حياتهـ.

(ّ)

ُ  -بتصرؼ :كاقعنا المعاصر كالازك الفكرم.ْٗ ,

ِ  -انظر :آثار العكلمة عمى عقيدة الشباب .ٕٖ ,ٕٕ ,ّٕ ,ِٕ ,
ّ -انظر :أ اليب الازك الفكرم.ُِٖ . ُِٕ ,
٘٘ٔ

انفصم انثانث
املنهج املقرتح ملىاجهة انهيربانية
وفيو مبحثان:
المبحث األول :دور العمما واألمة في مواجية الميبرالية
المبحث الثاني :موقف اإلسالم من الميبرالية والميبراليين.

ٔ٘ٙ

المبحث األول
دور العمما واألمة في مواجية الميبرالية
إف األمػػة اإل ػػبلمية اليػػكـ تكااػػم تحػػديات عظيمػػة ,فعش ػرات األاه ػزة ش ػرقية كغربيػػة ,ػرية
كعمنية ,حككمية كأهمية ,نكالحادية ,ع كرية كمدنية ,تامم صفكفها كتحشد قكاهػا ,لازكنػا مػف الػداخؿ
بعػػد االنح ػػار الازئػػي لمرحمػػة الاػػزك مػػف الخػػارج ,كألف كثي ػ انر مػػف القػػكم ت لبػػت عمينػػا تبتاػػي لػػديننا

ا تئصاالن,كلراياتنا انتكا ان ,كب بب انتشار الفكر الميبرالي في الماتمعػات اإل ػبلمية ,يفػرض عمينػا
اميعان ,حكامان ,كعمماء كطمبة عمـ كدعاة إلى اهلل أف نضاعؼ الاهد لنكاام هػذا الفكػر الخطيػر

الذم يعد مف أكبر كأخطر القضايا الفكرية التي ينفذ الكفار مف خبللهػا إلػى عقػكؿ الم ػمميف كالتػي
يحاكلكف -في الكقت نف ػم  -أف يمػدكها بكػؿ أ ػباب البقػاء مهمػا كمفهػـ ذلػؾ مػف أمػكاؿ أك اهػكد قػاؿ

ضلجِِ ٞو َّ
طلُْٞفِقَُّ٘ َٖب ثُل ٌَّ رَ ُنلُُ٘
تعػالى  نَُِّ اىَّ َِِ َِٝمفَ ُرٗا ْْ ُٝفِقُلَُ٘ َ ٍْل َ٘اىَُٖ ٌْ ىُِ َٞ
هللاِ فَ َ
صلدُّٗا عَلِْ َ
ش ُرَُٗ  ,)ُ( كانطبلقا مػف قػكؿ النبػي
ط َرحً ثُ ٌَّ َْ ُٝيَجَُُ٘ َٗاىَّ َِِ َِٝمفَ ُرٗا نِىََ ٚج ََّْٖ ٌَ ْ ُٝذ َ
َعيَ َْ ٌْ ِٖ ٞد ْ

 " كمكم راع وكمكم مس ول عن رعيتو "

(ِ)

ينباي لكؿ راع أف يمتمؾ ك ائؿ المقاكمة التػي تتفػكؽ

عمػػى ك ػػائؿ الهاػػكـ ,لكػػي تبطػػؿ مفعكلهػػا كتمحػػك آثارهػػا ,ثػػـ تتحػػكؿ مػػف مكقػػؼ الػػدفاع إلػػى الهاػػكـ,
فالمقاكمة ينباػي أف ت ػتمر كال تهػدأ ,تػدافم عػف الحاضػر كتحمػي الم ػتقبؿ ,لهػذا كمػم كػاف البػد مػف

مقاكمػة هػذا التيػػار الميب ارلػي لكػػي نعػكد بأايالنػا إلػػى طريػؽ الػػديف األقػكـ ,فمػف أاػػؿ كػؿ الضػػاكطات
كالطعػػف الػػذم يتعػػرض لػػم الػػديف مػػف قبػػؿ هػػذ التيػػارات الميبراليػػة ياػػب عمينػػا أف نكااههػػا فػػي اميػػم

المياديف كاألماكف ,فالمطمكب فضس ف اد أهمها ككشؼ فكرهـ المػريض نكاحػرااهـ ,كرفػض أف يكػكف

له ػػـ أم دكر فك ػػرم أك يا ػػي ف ػػي حياتن ػػا كماتمعاتن ػػا ,فه ػػـ منب ػػم الش ػػر كالف ػػتف كأدكات التش ػػكيؾ
كمصػػدر االنهزاميػػة كالتخمػػؼ كاليػػأس كاالتهامػػات ,فػػبل بػػد مػػف محػػاربتهـ بكػػؿ الك ػػائؿ ,حتػػى تكػػكف

التكمفة الفكرية ال يا ية كاالاتماعية كالشخصية غالية ادان عميهـ .

(ّ)

ُ  -كرة األنفاؿ :آية ّٔ .
ِ  -تّبٍ البخ ػػارم  :رلااانّٖٗ  ,كت ػػاب الامع ػػة ,ب ػػاب الامع ػػة ف ػػي الق ػػرل كالم ػػدف  1/كرلااان َِْٗ  ,كت ػػاب ف ػػي
اال ػػتقراض كأداء الػػديكف كالحاػػر كالتفمػػيس ,بػػاب العبػػد راع فػػي مػػاؿ ػػيد كال يعمػػؿ إال باذنػػم 0/

ّ .م ػػمـ

رلانُِٖٗ  ,كتػػاب اإلمػارة  ,بػاب فضػػيمة اإلمػاـ العػادؿ كعقكبػػة الاػائر كالحػث عمػػى الرفػؽ بالرعيػػة 919/

,

ك ػنف أبػػى داككد :تلاان ِِٖٗ كتػػاب ااخااجب كاإلمػارة كالفػػئ  ,بػػاب مػا يمػػزـ اإلمػػاـ مػف حػػؽ الرعيػػة ّ َُّ/ك
الترمذم :رقـ َُٕٓ  ,كتاب أبكاب الاهاد  ,باب ما ااء فػي اإلمػاـ ْ , َِٖ/كركا أحمػد فػي م ػند  :رقػـ
َُٗٓ  ,م ند المكثريف مف الصحابة م ند عبد اهلل بف عمر 9/ 0 

.

ّ  -انظر :العممانية تحارب اإل بلـ  ْٓ,ك ك ائؿ مقاكمة الازك الفكػرم لمعػالـ اإل ػبلمي  :ح ػاف محمػد ح ػاف,
بدكف رقـ طبعة ,بدكف دار نشر. ُّ, ٖ ,ٕ ,
ٔ٘ٚ

يقكؿ اإلمػاـ أحمػد رحمػم اهلل فيمػا صػنفم مػف الػرد عمػى الزنادقػة كالاهميػة " :الحمػد هلل الػذم
اعؿ في كؿ زماف فترة مف الر ؿ بقايا مف أهؿ العمـ يدعكف مف ضؿ إلى الهكل كيصبركف فيهـ
عمػػى األذل يحيػػكف بكتػػاب اهلل المػػكتى كيبصػػركف بنػػكر اهلل أهػػؿ العمػػى فكػػـ مػػف قتيػػؿ إلبمػػيس

أحيك ككـ مف تائػم ضػاؿ قػد هػدك فمػا أح ػف أثػرهـ عمػى النػاس كأقػبس أثػر النػاس عمػيهـ ينفػكف
عف كتاب اهلل تحريؼ الاالييف كانتحاؿ المبطميف كتأكيؿ الااهميف الذيف عقدكا ألكية البدعة."...

(ُ)

المطمب األول :دور العمما في مواجية الميبرالية:
ياب عمى مػف يم ػؾ زمػاـ أمػكر األمػة ,كمػف هػـ فػي مكقػم القيػادة كالم ػؤكلية ,أف يتحممػكا
م ػ ػؤكلياتهـ تا ػػا قض ػػايا أم ػػتهـ ,فم ػػف الكاا ػػب أف يككنػ ػكا عم ػػى بص ػػيرة تام ػػة لمخطط ػػات أص ػػحاب

األفكار الهدامة ,كمكااهتهـ في كؿ المياديف ,فعمى عاتؽ هؤالء العمماء تقم مهاـ اإلرشاد كالتكايم,
كتبصير الم مميف بحقائؽ الدعكات فهـ كرثة األنبياء كمنارات الهدل كالرشاد ,كانطبلقان مف ذلؾ كمم

فممعمماء دكر مهـ في مكااهة الفكر الميبرالي .
الميام التي يجب أن يقوم بيا العمما :

ُ  -فضػس رمػكز االتاػا التاريبػي كتعػريتهـ كالتركيػز عمػى تناقضػهـ كآثػار أفكػارهـ كنتائاهػا
ال مبية كمناقشتها بمنهج عممي رصيف كالبعد عف ال ب كالشتـ كما ال فائدة فيم.
ِ  -تك يم الػدعكة فػي صػفكؼ الن ػاء ,ألف إف ػاد المػرأة اػزء مركػزم فػي المشػركع التاريػػبي,
كمكااهتم تقتضي العمؿ عمى بناء المرأة الم ممة ,عمميان كدعكيان كفكريان ك مككيان .

ّ  -المناصحة الم تمرة لمم ؤكليف ,كتذكيرهـ بخطكرة الميبرالية عمى األمة ,كأف التمكػيف لهػذ
الفئة المنحرفة تككف عاقبتم كخيمة عميهـ في الدنيا كاآلخرة .

ْ  -تحريػػر المصػػطمحات الفكريػػة كبيػػاف غمكضػػها نكاظهػػار المعػػاني الصػػحيحة مػػف المعػػاني
الفا دة في مدلكلها ,كتحذير الماتمم منها ,كالتحذير مف المصطمحات الميبراليػة الكبلميػة
كالفم فية عمى عقيدة األمة.

ٓ  -عمى العمماء بذؿ اهكدهـ الدعكية بكشؼ الميبراليػة ,كالتحػذير مػف خطػكرة المػد التاريبػي,
كمحاكلة التقرب منم ,ككذلؾ بياف خطكرة بعض األفكػار كاآلراء االنهزاميػة ,التػي تصػمت

عػػف باطػػؿ التا ػريبييف با ػػـ الح ػكار أك المصػػمحة الكطنيػػة ,فػػي الكقػػت الػػذم تهػػااـ فيػػم

ُ -درء التعارض بيف العقؿ كالنقؿ :ابف تيمية بدكف رقـ طبعة دار الكنكز األدبية.ُٖ /ُ ,
ٔ٘ٛ

ال ػػدعكة اإل ػػبلمية ,بحا ػػة إص ػػبلح األخط ػػاء كتص ػػحيس الم ػػار ,كال ري ػػب أف التص ػػحيس
ضركرة كاابة ,كلكف الخمؿ في ال ككت عف الباطؿ كالنقد الاارح لمدعكة .

(ُ)

ٔ  -دعػػكة األمػػة حكامػان كمحكػػكميف ,إلػػى االعتصػػاـ بالكتػػاب كال ػػنة ,كحػػث النػػاس عمػػى القػػيـ
النبيم ػػة كاألخ ػػبلؽ الفاضػ ػػمة ,حت ػػى نامػ ػػؽ مناف ػػذ الميب ػ ػرالييف عم ػػى الماتمػ ػػم ,كنه ػػدـ آمػ ػػاؿ
الميبػ ػرالييف ف ػػي إغػ ػراؽ الماتم ػػم ف ػػي بح ػػر الرذيم ػػة كاالنح ػػبلؿ الخمق ػػي ,ف ػػاف الكق ػػكع ف ػػي
الشهكات المحرمة هك الخطكة األكلى لمكقكع في الشبهات قػاؿ ( :إن المؤمن إذا أذنـب

كانت نكتة سودا في قمبو فإن تاب ونزع واستغفر,صقل قمبو فإن زاد زادت ).

(ِ) (ّ)

,

ٕ  -مناظرة الميبرالييف كمقػارعتهـ بالحاػة كالبرهػاف ,ككشػؼ شػنائم أقػكالهـ كالػرد عميهػا بحكمػة
كعمـ ,حتى ال ينخدع الناس بأقكالهـ كخصكصان العكاـ منهـ .

ٖ  -تكضيس أطركحات هؤالء الميبرالييف لمناس كشرح أبعاد مراميهـ كمقاالتهـ ,ككيفية تناكلهـ
ألصكؿ الشريعة اإل بلمية كثكابتها.

ٗ  -تبييف مدل ارتباط بعض هؤالء  -كليس كمهـ حتى ال ناػكر فػي حكمنػا -بػالقكل الاربيػة
كاال ػتعمارية ,كارتبػػاطهـ بمنظمػػات أانبيػة مشػػبكهة ,فالنػػاس فػي الػػببلد اإل ػػبلمية عمكمػان
يكرهػػكف المحتػػؿ كمؤ ػػاتم كعمػػبلء  ,كهػػذا اهػػد مهػػـ ينباػػي أف ن ػػتثمر لصػػالحنا بػػؿ
كالزيادة عميم بتبياف خطكرة أطركحات هؤالء كارتباطهـ بمنظكمات مشبكهة.

(ْ)

َُ -المبادرة في تعميـ الناس كتفقيههـ ,بما يمكنهـ مف حماية أنف هـ مف هػذ األفكػار كالنحػؿ
التي تفد إلى ببلد الم مميف.

(ٓ)

ُُ -الكتابة في م تادات العصر كنكازلم ,كتقديـ رؤية متزنة حكؿ النكازؿ الفقهية كال يا ػية,
بما يقطم الطريؽ عمى الميبرالييف .

(ٔ)

ُِ -التركيج لمفكر اإل بلمي كحمايتم كرعايتم.

(ٕ)

ُ  -بتصرؼ :مقاؿ ,تأثػيػر االتاا الػتاػريبي ,عبد الرحيـ بف صمايؿ ال ممي .
ِ  -بتصرؼ  :مقاؿ ,بعة عشر ك يمة إلغاظة الميبرالييف ,مااد م فر العتيبػي ,نشػر بتػاريخ ََُِٗ /ٖ /ـ ,مػف
ّ-
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ػػنف ابػػف مااػػم :رقػػـ ِْْْ ,كتػػاب الزهػػد ,بػػاب ذكػػر الػػذنكب  ُُْٖ/ِ,ح ػػنم األلبػػاني .أحمػػد فػػي م ػػند

رقـِٕٓٗ  ,م ند المكثريف مف الصحابة  ,م ند أبي هريرة رضي اهلل عنم ُّ. ّّّ/
ْ  -بتصرؼ :المخطط الاربي اإل ت ارتياي تاا العالـ اإل بلمي ,خباب بف مركاف الحمد ,الخميس -مايك. -
ٓ  -بتصرؼ :حقيقة الديمقراطية. ْٔ ,

ٔ  -انظر :التطرؼ الم ككت عنم. ُْٗ ,
ٕ بتصرؼ :الحمكؿ الم تكردة. ِّٔ ,
ٜٔ٘

ُّ -كش ػػؼ مخطط ػػات الق ػػكـ م ػػف خ ػػبلؿ كتيب ػػات ػػهمة كمي ػ ػرة ي ػػتطيم قراءته ػػا ك ػػؿ م ػػمـ
كتكزيعها كنشرها .

ُْ -ت ػػميط الضػػكء عمػػى مخػػاطر كأهػػداؼ الميبراليػػة ,مػػف خػػبلؿ فضػػحهـ فػػي اميػػم ك ػػائؿ
اإلعبلـ ككشؼ أهدافهـ كأ اليبهـ .

ُٓ -الػػرد عمػػيهـ عػػف طريػػؽ القيػػاـ بأيػػاـ د ار ػػية ,كالنػػدكات كالمحاضػرات الدينيػػة المكثفػػة التػػي
تكض ػػس م ػػدل خط ػػكرة ه ػػذا الفك ػػر كالم ػػنهج ال ػػذم ي ػػمككنم ف ػػي ػػبيؿ ه ػػدـ أص ػػكؿ ال ػػديف

كقكاعد .

ُٔ -تعميػؽ الػكازع الػديني فػي نفػكس أبنػاء األمػة بضػرب األمثمػة مػف ػيرة النبػي صػمى

كالصحابة 

كاتباع منهاهـ .

ُٕ -فتس قنػكات االتصػاؿ كالحػكار بػيف العممػاء ,كبػيف شػباب األمػة الم ػممة كاالهتمػاـ بػ رائهـ
كاال تماع إلى أفكارهـ كاإلاابة عف ت اؤالتهـ.

ٓٔٙ

المطمب الثاني :دور الحكام في مواجية الميبرالية:
يقم عمى عاتؽ الحكاـ مهاـ عظيمة ,في حماية الم مميف في اميم مااالت أمػكر حيػاتهـ,

الدينيػػة ,كالعقدي ػػة ,كال يا ػػية ,كاالقتص ػػادية ,كالعمميػػة ,لق ػػد اعػػؿ اهلل تع ػػالى األمػػة اإل ػػبلمية هادي ػػة
مهتدية ,تحمؿ لكاء العمـ كتامك ظممات الاهؿ ,نكاف النػاس اليػكـ بحااػة ممحػة إلػى حػاكـ يخػاؼ اهلل
كي ىبيف لمناس معالـ دينهـ كمزايا  ,كيطبؽ شرعم في زمف شاع فيم اإللحاد ,كانتشر فػي أنحػاء
تعالى ,ي

الػػببلد ,كعػػـ بػػبلد الم ػػمميف ,شػرقا كغربػان ,كانكبػان كشػػماالن ,كصػػار المعػػركؼ منكػ انر كالمنكػػر معركفػان,
فالحااة لمحاكـ الم مـ ال تقؿ أهمية عف الحااة لمطعاـ كالشراب ,أضؼ إلى ذلؾ حػااتهـ إلػى مػف

يقكم قمكبهـ ,عمى التم ؾ بدينهـ ,كعدـ انحرافهـ ,نكاقامتهـ شعائر  ,لقد كاف ر كؿ اهلل القدكة الح نة
لمم مميف كالناصس األميف ,كااء مف بعد الخمفاء الراشدكف فاهتدكا بهدية  ,فأبك بكر الصديؽ
يقكؿ " :أيها الناس إنػي كليػت عمػيكـ كل ػت بخيػركـ ,إف أح ػنت فػأعينكني نكاف أ ػأت فقكمػكني " .

(ُ)

إف الحكاـ الم مميف كانكا يشاعكف الم مميف عمى بذؿ التضحية كالفداء مف أاؿ دينهـ ,
ل ََٗل رَ ُنلََِّّ٘ ٍِلَِ ا ْى َُشْل ِر ِم.  َِٞ
كذلؾ كمم انطبلقان مف قكلم تعالىَٗ  :ا ْد ُ نِىَلَ ٚرثِّل َ

(ِ)

كقكلػم

ٗف َْٗ َٖ ْْ َٝلَُ٘ عَل ِِ ا ْى َُ ْْ َنل ِر
تعالىْ َٗ  :ىزَ ُنِْ ٍِ ْْ ُن ٌْ ُ ٍَّخٌ ْ َٝدعَُُ٘ نِىَ ٚا ْى َذ ْٞل ِر ََٗٝلأْ ٍُ ُرَُٗ ثِلب ْى ََ ْا ُر ِ
(ْ)
ل ُٕ ٌُ ا ْى َُ ْفيِ ُذَُ٘  )ّ(.كقكلم  ( :كمكم راع وكمكم مس ول عن رعيتو ).
َٗ ُٗىَئِ َ
فياػػب عمػػي الحكػػاـ أف يعمم ػكا أف األمػػة أمانػػة فػػي أعنػػاقهـ أمػػاـ قػػكل الكفػػر كالمشػػركيف,

كك ر شككة الكفر كااب شرعي ثابت في أعناؽ الحكاـ ,كحقكؽ لؤلمة عميهـ لتقػديـ النصػيحة لكػؿ

الم مميف ,فالديف النصيحة عمى اميم الم مميف ,ك هؿ عمى قدر ا تطاعتم نكامكانياتم .

(ٓ)

لذا فمف الكااب عمى حكاـ الم ػمميف حمايػة عقائػد الم ػمميف مػف الفػرؽ الضػالة كالمنحرفػة,

ال أف يبقػكا حاػػر عثػرة فػػي طريػػؽ كحػػدة األمػػة أك يقفػػكا أمػػاـ أمػػتهـ فالكااػػب عمػػيهـ مػكااهتهـ بعػػدة
أمكر:
ُ  -كتاب الترغيب كالترهيب لقكاـ ال نة ,باب الترغيب في التقكل ,رقـ ُٕٔ  ,الترغيب كالترهيب  :إ ماعيؿ بف
محمد بف الفضؿ بف عمي القرشي األصبهاني  ,تحقيؽ ,أيمف بف صالس بف شعباف الطبعة :األكلى ُُْْ هػ -
ُّٗٗ ـ ,الناشر ,دار الحديث – القاهرة.َُْ/ُ ,

ِ  -كرة القصص  :آية ٕٖ.
ّ  -كرة آؿ عمراف  :آية َُْ.
ْ  -بؽ تخريام.

ٓ  -بتصػػرؼ :مػػنهج الر ػػكؿ  فػػي دعػػكة أهػػؿ الكتػػاب ,محمػػد الشػػنقيطي ,طُ ُُّْ ,هػ ػُِٗٗ-ـ ,مكتبػػة أمػػيف
محمد أحمد الـ.ِْ /ُ ,
ٔٔٙ

فقد أكصى مامس مامم الفقم اإل بلمي الدكلي المنبثؽ عف منظمة المؤتمر اإل بلمي في

دكرة انعقاد مؤتمر الحادم عشر بالمنامة فػي دكلػة البحػريف مػف  0 - 1راػب ُ 9 9ا (- 9
ًااْصوحج  999ـ) بعػػد اطبلعػػم عمػػى األبحػاث المقدمػػة إلػػى المامػػم بخصػػكص مكضػػكع "العممانيػػة"
كفي ضكء المناقشات التي كاهت األنظار إلى خطكرة هذا المكضكع عمى األمة اإل بلمية:

ومن ضمن التوصيات التي جا ت:
ُ -عمػػى كالة أمػػر الم ػػمميف صػػد أ ػػاليب العممانيػػة ( الميبراليػػة) عػػف الم ػػمميف كعػػف ببلدهػػـ كأخػػذ
التدابير البلزمة لكقايتهـ منها .

(ُ)

ِ -الحفػػاظ عمػػى الػػديف كردع كػػؿ مػػف ت ػػكؿ لػػم نف ػػم النيػػؿ منػػم باالبتػػداع ,أك التحريػػؼ ,أك إثػػارة
الش ػػبهات ,كذل ػػؾ عم ػػى اعتب ػػار أف ال ػػديف ه ػػك د ػػتكر األم ػػة الت ػػي يقيه ػػا الخم ػػؿ ,كيمنعه ػػا م ػػف
الزلؿ".

(ِ)

ّ -إقامة برامج إعبلمية دكريػة تكعكيػة ,يشػرؼ عميهػا عممػاء الػديف ,كمػنعهـ مػف نشػر أفكػارهـ فػي
ك ائؿ اإلعبلـ .
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التصػػدم ألصػػحاب األفكػػار كاألقػػبلـ الميبراليػػة فػػي كػػؿ الماػػاالت كمػػنعهـ مػػف نشػػر أفكػػارهـ فػػي
ك ائؿ اإلعبلـ.

ٓ -أف يككف الحكاـ القدكة الح نة لؤلمة.
ٔ -تعزيز ثقة األمة بتراثها كتاريخها كم تقبمها .
ٕ -تكثيؽ العبلقة بيف الحاكـ كاألمة عمى أ اس العدؿ كالطاعة كااللتزاـ.

(ّ)

ٖ -إبراز ارتباط االتاا التاريبي باألعداء كبالكاليات المتحدة عمى كام الخصكص ,كتمقيم الػدعـ
المباشر منها ,كا تعداء الصميبيف عمى الدكلػة كالماتمػم ,ا ػتعااالن فػي عمميػة التاييػر كالشػعكر
باإلحباط مف عدـ تقبؿ الماتمم كانقياد لممشركع التاريبي .

ٗ -العمؿ عمى ك ر احتكار هػذ الفئػة المنحرفػة ,لمصػحافة كالمقػاءات الثقافيػة ,فالثقافػة لي ػت حكػ انر
عم ػػى فئ ػػة ذات تكا ػػم مع ػػيف دكف غيره ػػا ,كمطالب ػػة الدكل ػػة باتاح ػػة الف ػػرص لمعمم ػػاء المخمص ػػيف

ُ -انظر :اإلعبلـ ,قرار رقـ , )ُُ/ِ( َٗ ,بشأف العممانية مكقم الفقم اإل بلمي.www.islamfeqh.com ,
ِ  -الما كردم رائد الفكر ال يا ي اإل بلمي :أحمد كهباف ,بدكف رقـ طبعة ,دار الاامعة ََُِ,ـ.ٕٓ ,

ّ  -بتصػػرؼ :اإلعػػبلـ اإل ػػبلمي فػػي مكااهػػة اإلعػػبلـ المعاصػػر ,عبػػد اهلل قا ػػـ الكشػػمي ,طِ ,دار البشػػيرلمثقافة
كالعمكـ اال بلمية ُُْْهػ ُْٗٗ-ُّٗٗ-ـ. ُْ ,
ٕٔٙ

تعبػرعف
كالدعاة العػامميف لممشػاركة الفاعمػة فػي كػؿ ك ػائؿ اإلعػبلـ ,كالمطالبػة باصػدار صػحؼ ٌ

تكام الماتمم الحقيقي .

َُ -تفعيؿ القػ اررات الر ػمية كاألنظمػة النافعػة التػي تصػكف كتحمػي مقد ػات كعقائػد األمػة كقيمهػا
كأخبلقهػػا ,كالعمػػؿ عمػػى تنقػػيس األنظمػػة كاالتفاقػػات الدكليػػة مػػف كػػؿ الم ػكاد المخالفػػة لمش ػريعة

اإل بلمية

(ُ)

ُُ -تشػػكيؿ مامكعػػة مػػف العممػػاء ,كالمفك ػريف كالمثقفػػيف الم ػػمميف ,المنضػػبطيف بأصػػكؿ الش ػريعة
لد ار ة هذ الظاهرة التخريبية ككشؼ كالءاتها بكؿ صراحة.

ُِ -تحريػر اإلرادة ال يا ػية لؤلنظمػة مػف الضػاكط األانبيػة كاعمهػا أكثػر قػدرة عمػى مكااهػة

التحػديات ,ألف التهديػد الخػاراي كعػدـ اال ػتقرار ال يا ػي يػؤدم بهػذ األفكػار إلػى االنتشػار
كالتاماؿ في ا د األمة .

ُّ -فضس الميب ارلية عف طريؽ المناهج التعميمية ,ككضم خطط تبيف مخاطر هذا الازك الفكرم.
ُْ -رفم الاطاء عف الميبػرالييف ,كمحا ػبة هػؤالء الػداعيف إلػى االنحػبلؿ األخبلقػي كالمعتػديف عمػى
تراث األمة كمقد اتها.
ُٓ -تعزيز الشكرل كاحتراـ حقكؽ اإلن اف عمى م تكل الدكلة ,الاماعة ,األ رة ,الفرد .
ُٔ -األخذ بأ باب القكة في اميم مااالت الحياة ,االقتصادية كاالاتماعية ,كال يا ية ,كالعممية.
ُٕ -إعادة النظر في المناهج التعميمية لتضمينها الاكانػب الركحيػة كالقػيـ الدينيػة ,التػي مػف شػأنها
إيااد اإلن اف الصالس ,كتعميؽ المبادئ كاألخبلؽ لدل النشىء .

ُٖ  -عمى كالة أمكر الم مميف تنقية المناهج التاريخية مما فيها مف زيؼ كبهتاف .

ُ  -بتصرؼ :مقاؿ ,تأثػيػر االتاا الػتاػريبي.
ِ  -بتصرؼ :ليس لميهكد حؽ في فم طيف. َِ,
ٖٔٙ

(ِ)

المطمب الثالث :دور المؤسسات اإلعالمية في مواجية الميبرالية:
لقد عمـ الارب الم تعمر ما لئلعػبلـ مػف أهميػة ,كمػا لهػذ الك ػيمة مػف خطػر ,كمػا لهػا مػف

تأثير عمى عقكؿ الشباب ,فخطط لم يطرة عميها حيث ا تخدمها ا ػتخدامان نااحػان فػي غػزك الفكػرم

المنظـ ألمػة اإل ػبلـ ,كذلػؾ عػف طريػؽ زرع عمػبلء لػم مػف أبنػاء امػدتنا ,لقػد كػاف ذلػؾ كاضػحان مػف

خػ ػػبلؿ كتابػ ػػاتهـ ,كتخصػ ػػيص أعمػ ػػدة لهػ ػػـ عمػ ػػى صػ ػػفحات الا ارئػ ػػد كالماػ ػػبلت كصػ ػػفحات شػ ػػبكة

المعمكمػػات الدكليػػة لمهاامػػة العقيػػدة كمبػػادئ اإل ػػبلـ ,كمػػا ذلػػؾ كمػػم إال لخدمػػة اال ػػتعمار الاربػػي,
كلنشر أفكار كتر يخ غاياتم كتحقيؽ أهدافم الخبيثة ,في ال ػيطرة عمػى ديػار الم ػمميف ,كحتػى يمهػكا

الشعكب عف قضاياها األ ا ية ,إذ ااء في البركتكككؿ الثالث عشر مف بركتككػكالت بنػي صػهيكف

"ك رعاف ما نبدأ اإلعبلف في الصحؼ داعيف الناس إلى الدخكؿ في مباريات شػتى فػي كػؿ أنػكاع
المش ػػركعات :ك ػػالفف كالرياض ػػة كم ػػا إليهم ػػا  .ه ػػذ المت ػػم الادي ػػدة ػػتمهي ذه ػػف الش ػػعب حتم ػػا ع ػػف
الم ائؿ التي نختمؼ فيها معم" " كهذ الخطكط نقدمها متك ميف بت خير آالتنا كحدها مف أمثػاؿ
األشػػخاص الػػذيف ال ي ػػتطاع الشػػؾ فػػي تحػػالفهـ معنػػا ,إف دكر المثػػالييف المتحػػرريف ػػينتهي حالمػػا

يعترؼ بحككمتنا  .ك يؤدكف لنا خدمة طيبة حتى يحيف ذلؾ الكقت ".

(ُ)

إننا نعيش اليػكـ فػي عصػر ك ػائؿ اإلعػبلـ كاالتصػاالت ,التػي أصػبس تأثيرهػا كبيػ انر فػي كػؿ

منػػاحي الحيػػاة عمػػى عقػػكؿ أبنػػاء الايػػؿ ,فقػػد أصػػبحت ت ػػهـ فػػي تشػػكيؿ ثقافػػة كصػػياغة نمػػط حيػػاة

األف ػراد ف ػي ماتمعاتنػػا ,كاإلن ػػاف فػػي العصػػر الحػػديث ازداد اتصػػالم بػػأاهزة الثقافػػة كاإلعػػبلـ ,فهػػك
ي تقي منها ,كيتػأثر كيقتػدم بهػا ,ممػا يشػكؿ خطػكرة كبيػرة عميػم إذا لػـ نطكعهػا لبل ػتفادة منهػا ,هػذا

كمم يضاعؼ عمى األمة الم ممة الم ؤكلية ,كخاصة رااؿ فكرها كدعاتها كقادتها ,كمف تكلى أمرها
م ئكلية اال تفادة مف هذ المخترعات اإلعبلمية كي يقكمكا بتحكيمها إلى الكاهة الصػحيحة ,لتخػدـ

األهػػداؼ النبيمػػة كالمبػػادئ ال ػػامية ,كالقػػيـ المثمػػى كالبنػػاء الصػػحيس لكيػػاف أمػػة اإل ػػبلـ كماتمعهػػا

الكا م المترامي ,كالعكدة إلى المعيف الصافي كتاب اهلل تعالى ك نة ر كلم . 

(ِ)

لذلؾ ال ياكز ترؾ المااؿ لك ػائؿ اإلعػبلـ ذات االتااهػات الهدامػة المشػينة لتشػكيم بػراءة

كطهػارة كصػػفاء فطػرة اإلن ػػاف الم ػمـ التػػي فطػر اهلل عميهػػا ,لػذلؾ ينباػػي الحػرص الشػػديد عمػػى إدارة
كتكايم هذ األاهزة لتصبس مم الم اد كالبيت كالمدر ة في خط كاحد ,كنحك هدؼ مشترؾ ,لػذلؾ

ُ  -الخطػػر اليهػػكدم بركتكك ػكالت حكمػػاء صػػهيكف :محمػػد خميفػػة التكن ػػي ترامػػة عبػػاس محمػػكد العقػػاد :طْ ,دار
الكتاب العربي بيركت –لبناف. ُٖٔ ,

ِ  -انظػػر :اإلعػػبلـ اإل ػػبلمي فػػي مكااهػػة اإلعػػبلـ المعاصػػر ,َٓ ,ِٓ ,ك ك ػػائؿ مقاكمػػة الاػػزك الفكػػرم لمعػػالـ
اإل بلمي. ُُٕ :
ٗٔٙ

ياػػب أف نقػػكد أك نػػؤثر فػػي ك ػػائؿ اإلعػػبلـ الحديثػػة ,كنػػتمكف مػػف ا ػػتخدامها بمػػا يخػػدـ قضػػايا أمتنػػا

اإل بلمية ,كنشر عقيدتنا كفكرنا كمبادئنا مف خبلؿ مضمكف اإلعبلـ اإل بلمي الكامؿ .

طرق محاربة الميبرالية عن طريق اإلعالم:
ُ -العمؿ عمى إنشاء ككالة أنباء عالمية إ بلمية ترقى إلى م تكل ككاالت األنباء العالمية ,لتنكير
ال ػرأم العػػاـ العػػالمي بالحقػػائؽ التػػي ت ػػعى ككػػاالت األنبػػاء األانبيػػة التػػي ت ػػيرها الصػػهيكنية

العالميػػة عمػػى طم ػػها ,كتضػػميؿ ال ػرأم العػػاـ العػػالمي ,كتأليبػػم ضػػد العػػرب كالم ػػمميف ,كتشػػكيم
صكرتهـ .

ِ إ-صػػدار صػػحؼ عالميػػة إ ػػبلمية بعػػدة لاػػات ,كبػػث قن ػكات بمختمػػؼ الماػػات األانبيػػة كالعربيػػة,
تكضػ ػػس لم ػ ػرأم العػ ػػاـ العػ ػػالمي قضػ ػػايانا المصػ ػػيرية ,كتاريخنػ ػػا اإل ػ ػػبلمي المشػ ػػرؼ ,كحضػ ػػارتنا

اإل بلمية ,التي تعد أرقى الحضارات اإلن انية .

ّ -إنتػاج األفػػبلـ التاريخيػػة ,كترامتهػػا بمختمػػؼ الماػػات ,تكضػػس ركعػػة تاريخنػػا اإل ػػبلمي ,كعظمػػة
اإل ػػبلـ ك ػػماحتم ,كم ػػا ترك ػػز عم ػػى إنا ػػازات العمم ػػاء الم ػػمميف ف ػػي مختم ػػؼ ما ػػاالت العم ػػـ
كالمعرفة .

(ُ)

ْ  -تنمي ػػة ال ػػكعي ال ػػديني ل ػػدل الش ػػباب م ػػف خ ػػبلؿ تكض ػػيس الفك ػػر الميب ارل ػػي كمقكمات ػػم كأص ػػكلم
كارتباطػػم باال ػػتعمار الاربػػي ,كبيػاف خطػػر عمػػى األمػػة الم ػػممة ,كمػػدل ا ػػتفادة الميبػرالييف مػػف

الحماية األمريكية كالاربية لهـ كالفػرح بػأقكالهـ كمحاكلػة اعػؿ هػؤالء الم ػيطريف عمػى المنػابر
اإلعبلمية كصناعة القرار.

(ِ)

ٓ  -تكثيؼ الكتابة في نقض أفكار الميبرالييف مف خبلؿ ك ائؿ اإلعبلـ المتنكعة .

(ّ)

ٔ -ض ػػركرة ا ػػتثمار ش ػػبكة المعمكم ػػات العالمي ػػة (االنترن ػػت ) نكاقام ػػة رابط ػػة لمتن ػػيؽ ب ػػيف المكاق ػػم
اإل ػبلمية ,كتبنػي كػؿ مكقػم مامكعػة مػف طمبػة العمػـ المتخصصػيف لمناقشػة كرصػد اانػب مػف
األفكار المعاصرة كهي أ هؿ نافذة إعبلمية يمكف العمؿ عميها.

(ْ)

ٕ -االهتماـ باعداد برامج دينية متنكعة لتكعية المكاطف بأمكر العقيدة كمقتضيات اإليماف.

ُ  -انظر :اإلعبلـ في العالـ اإل بلمي ,هيمة زيف العابديف حماد ,بدكف رقـ طبعة ,مكتبة العبيكاف. ٗٗ ٖٗ ,
ِ  -بتصرؼ :مقاؿ ,المخطط الاربي اإل تراتياي تاا العالـ اإل بلمي.
ّ  -انظر :التطرؼ الم ككت عنم.ُْٗ ,

ْ  -انظر :مقاؿ ,تأثػيػر االتاا الػتاػريبي ,عبد الرحيـ بف صمايؿ ال ممي .
٘ٔٙ

ٖ -القيػاـ بحمػبلت إعبلميػة كبػرامج مب ػطة ,إلظهػار االنحػراؼ األخبلقػي لميبػرالييف ,كفػي المقابػؿ
بياف القيـ األخبلقية لمم مـ .

ٗ -المحافظة عمى التراث الثقافي مف خبلؿ نقمم مػف ايػؿ إلػى ايػؿ ,كالم ػاعدة فػي تنشػئة الايػؿ
الاديد مف األطفاؿ أك الكافديف الادد عمى الماتمم ,عف طريؽ ك ائؿ اإلعبلـ .

َُ -إاػراء المقػػاببلت مػػم العممػػاء المتخصصػػيف فػػي العقيػػدة كالمػػذاهب المعاصػرة لتفنيػػد ادعػػاءاتهـ
أماـ الرأم العاـ.
ُُ -تر يخ مبادئ الديف كأ س العقيدة في نفكس األمة كتقكيـ ال مكؾ لدل أفراد الماتمم .
ُِ -ا تضػػافة عممػػاء كدعػػاة فػػي ب ػرامج مخصصػػة لهػػـ ,ليبين ػكا لؤلمػػة األهػػداؼ الميبراليػػة الخطي ػرة
المتمثمة في هدـ أصكؿ الديف كالعقيدة .

ُّ  -بث برامج دينية تقكم رابطة الديف بيف اإلن اف كربم ,كرابطة األخكة بيف الم مميف .
ُْ  -بياف حقيقة الميبرالية ككشؼ كءاتها كانحرافاتها أماـ الرأم العاـ .
ُٓ  -التارد مف الذاتية ,كالتحمي بالمكضكعية في طريقة عرض حقيقة الميبرالية.
ُٔ  -تخصيص الندكات كالبرامج التي تبيف مخاطر هذا الفكر عمى الماتمم اإل بلمي .

ٔٙٙ

المطمب الرابع :دور المؤسسات العممية في مواجية الميبرالية:
يقػػم عمػػى كاهػػؿ المؤ ػػات العمميػػة م ػؤكلية كبيػرة تاػػا قضػػايا األمػػة كمػػا تتعػػرض لػػم مػػف

محػػف تمػػس عقيػػدتها ككالءاتهػا ,كب ػػبب المكقػػم المهػػـ الػػذم تتبػػكؤ المؤ ػػات العمميػػة كمػػدل تأثيرهػػا
في النشئ الم مـ فعميها م ئكلية مقاكمة األفكار الميبرالية الكاردة إلينا .

أىم المحاور التي يجب أن تضعيا المؤسسات العممية لمواجية خطر الميبرالية:
ُ -كضػ ػػم خطػ ػػة تربكيػ ػػة إ ػ ػػبلمية شػ ػػاممة فػ ػػي المػ ػػدارس كالاامعػ ػػات كم اركػ ػػز البحػ ػػكث كشػ ػػبكات
المعمكمػػات ,مػػف أاػػؿ صػػياغة كاحػػدة ,كخطػػاب تربػػكم كاحػػد ,كضػػركرة االهتمػػاـ باحيػػاء ر ػػالة

الم ػ ػػاد ,كالعناي ػ ػػة بالخطاب ػ ػػة كال ػ ػػكعظ كاإلرش ػ ػػاد ,كتأهي ػ ػػؿ الق ػ ػػائميف عميه ػ ػػا ت ػ ػػأهيبلن ي ػ ػػتايب
لمقتضيات العصر ,كالرد عمى الشبهات ,كالحفاظ عمى مقاصد الشريعة الاراء .

(ُ)

ِ -يقػػم عمػػى عػػاتؽ المؤ ػػات العمميػػة م ػؤكلية مهمػػة ككبيػرة ,مػػف إياػػاد نمػػاذج بشػرية مرتبطػػة
بدينها كعقيدتها ,فالم ؤكلية ياب أف تككف مشتركة ,بػيف البيػت كالم ػاد كالمدر ػة كاإلعػبلـ,
حتى ت تطيم األمة الصمكد أمػاـ هػذا اإلعصػار الفكػرم القػكم الػذم ياتػاح األمػة ,فياػب أف

يككف عندها مقكمات التم ؾ بالعقيدة كأف تككف أهدافها كاضحة قكيػة ,نابعػة مػف عقيػدة قكيػة
كأصيمة ,فنحف بحااة إلى إيقاظ العقكؿ العربية خدمة ألمتها.
ّ -إنشاء مراكز بحثية متخصصة في هذا الفكر كرمكز .
ْ -إنشػػاء دكر نشػػر تهػػتـ بترامػػة عػػدد مػػف كتػػب التػراث اإل ػػبلمي كالحضػػارة اإل ػػبلمية كالتػػاريخ
اإل بلمي كالثقافة اإل بلمية.

(ِ)

كتميػز
ٓ -القياـ بمشػركع كتػاب فػي تحريػر المصػطمحات الفكريػة كالثقافيػة الرائاػة ,كبيػاف حقيقتهػا ٌ
ما فيها مف الحػؽ كالباطػؿ ,كتكضػيس المكقػؼ الشػرعي منهػا ,ثػـ طباعػة ذلػؾ بعػد مرااعػة ثمػة

مف العمماء المتخصصيف لم.

ٔ -إقام ػػة م اركػ ػػز د ار ػػات متخصصػػػة ف ػػي الفكػ ػػر كالثقافػػػة ,لبن ػػاء فكػ ػػر معاص ػػر صػػػحيس يكافػ ػػؽ

ػاف أهػؿ
النصػكص الشػرعية كتقكيمػم عمػى أصػكؿ أهػؿ ال ػنة كالاماعػة كلكػف مػم األ ػؼ ف ٌ
ال نة في هذا العصر متأخركف في مااؿ مراكز الد ار ات المتخصصة .

ٕ -إقامة منتديات فكريػة فػي المػدف الرئي ػة ,ت ػتقطب الشػباب المهتمػيف بهػذا الشػأف كقيػاـ طمبػة

العمـ المتخصصيف عميها تهدؼ لمحكار كالمناقشة لؤلفكار المعاصرة ,ألف الكاقم يشػهد إقبػاالن

ُ -انظر :اإلعبلـ ,قرار رقـ ,)ُُ/ِ( َٗ ,بشأف العممانية مف مكقم. www.islamfeqh.com :
ِ -بتصرؼ :التطرؼ الم ككت عنم. ُْٗ ,
ٔٙٚ

كت ازيػدان لمقػراءة كالبحػث فػي الفكػر المعاصػر نكاذا تػأخر طمبػة العمػـ المتخصصػيف عػف احتػكاء
هذ القضية فقد نقم في أزمػة فػي الم ػتقبؿ كال ػيما مػم ت ازيػد حػاالت التحػكالت الفكريػة كممػا
يػػدؿ عمػػى ذلػػؾ أننػػا ناػػد حي ػرة كاضػػطرابان مػػف قبػػؿ عػػدد غيػػر قميػػؿ مػػف الشػػباب فػػي بعػػض

الم ممات .

ٖ -تػأليؼ كتػاب امػاعي يي ًايػب عػف كافػة األ ػئمة المطركحػة فػي ال ػاحة حػكؿ القضػايا الفكريػة,
ييكتب بمنهج عممي قكم كيكضس المكقؼ ال مفي حكلها ,ثـ ت كيقم كتدري م كالدعاية لم .
التأهيميػة فيػم كتحكيمػم إلػى
ٗ -تنمية ركح االحت اب فػي الماتمػم كالتػدريب عميػم كعقػد الػدكرات
ٌ
عمؿ مؤ ي نكاقامة مكاتب متخصصة فيم كالعمؿ عمى تطبيعم في الماتمػم كتك ػيم نطاقػم
إلى أعمى الم تكيات نكاخراج الطاقات الشبابية .

َُ -تقكيػػة دكر العممػػاء نكاقامػػة المكاتػػب الخاصػػة ,لترتيػػب أعم ػالهـ كفػػتس أب ػكابهـ لمنػػاس كربػػط
العبلقات االاتماعية بينهـ كبيف ائر شرائس الماتمم كترتيب المقػاءات الدكريػة لهػـ كتحكيػؿ

أعمالهـ مف أعماؿ فردية إلى عمؿ مؤ ي منظـ .

ُُ -إقام ػػة رابط ػػة لممتخصص ػػيف ف ػػي العقي ػػدة اإل ػػبلمية لد ار ػػة االتااه ػػات التاريبي ػػة ككيفي ػػة
مكااهتها.

ُِ -إنشػػاء كتفعيػػؿ ماػػالس كممتقيػػات طمبػػة العمػػـ فػػي المنػػاطؽ ,كتطكيرهػػا مػػف الناحيػػة اإلداريػػة,
كاال تفادة مف التاارب ال ابقة ,كالتن يؽ كتكزيم األدكار بيف الممتقيات .

(ُ)

ُّ -إقامة كرشات عمؿ تكضس ماهية الميبرالية .
ُْ -نشر كتيبات تفضس أهداؼ الميبرالية .
ُٓ -إقامة ندكات عممية تبيف مخاطر الميبرالية .
ُٔ -تعم ػػيـ ال ػػكعي كالفه ػػـ كالمعرف ػػة م ػػف أا ػػؿ إيا ػػاد الف ػػرد الص ػػالس ال ػػكم الػ ػكاعي لمخطط ػػات
اال تعمار كأعكانم .
ُٕ -التك م فػي تحميػؿ الظػاهرة الميبراليػة العربيػة لخطرهػا عمػى الناشػئة الػذيف ت ػتهكيهـ نػداءات
الحرية الزائفة .
ُٖ -العمؿ عمى تطكير البرامج التربكية كالمناهج كالكتب المدر ية كاعمهػا حاممػة لمقػيـ األ ا ػية
كمبادئ اإل بلـ لتقكية الصمة بيف النشىء كالديف .

ُ  -انظر :مقاؿ ,تأثػيػر االتاا الػتاػريبي .
ٔٙٛ

ُٗ -إياػػاد الم ػكاطف المػػؤمف الصػػالس عػػف طريػػؽ التم ػػؾ بػػالقرآف الك ػريـ كال ػػنة النبكيػػة المطه ػرة
كتمكيف العقيدة اإل بلمية في القمكب كتر يخها في النفكس .

َِ -تعريؼ الشباب باألفكار الاربية الكافدة إلينا مثؿ ,الحداثة ,العممانية ,الميبرالية ,العكلمة .

ٜٔٙ

المبحث الثاني
موقف اإلسالم من الميبرالية والميبراليين
كبعػػد بيػػاف مكاقػػؼ الميبػرالييف فػػي كثيػػر مػػف قضػػايا الػػديف كم ػػائمم ,فػاف ال ػؤاؿ الػػذم يطػػرح

نف م هك ما هك مكقؼ اإل بلـ مف الميبرالية كالميبرالييف ,كما حكـ اإل ػبلـ فػي الميبراليػة؟ كهػؿ يحػؽ

لنػػا محاكمتهػػا؟ نكاذا حاكمناهػػا فممػػاذا نحاكمهػػا؟ إننػػا نحاكمهػػا ألنه ػا حكػػـ بايػػر مػػا أنػػزؿ اهلل تعػػالى,
نحاكمها ألنها تطعف في ثكابت األمة ,ألنهػا ت ػتهيف بالعقيػدة ,كألنهػا تصػادـ العقيػدة ,كمػا شػرعم اهلل

ػادـ مػػم مػػا أنػػزؿ اهلل لنػػا ,كألف الميبراليػػة ضػػد أصػػالتنا ك ػػيادتنا ,فهػػي دعػػكة إلػػى اإللحػػاد,
لنػػا ,كتىصػ ي
كرفػػض األديػػاف ال ػػماكية ,كألف الميبراليػػة تقػػكـ عمػػى إطػػبلؽ العنػػاف لمحريػػة الشخصػػية ,فهػػي تعطػػي

الفرد حريتم المطمقة بالتحمؿ مف قيكد األدياف ,نكاباحة االحتكار ,كالعمؿ عمى إذكاء ركح األنانية فػي
الفرد ,كألف الميب ارلية التقؼ مكقؼ الحياد مف اإل بلـ ,بؿ تحاربم ,كتناصب الديف العػداء ,كهػي فكػر
م ػػتكرد مػػف خػػارج أرضػػنا ,كأصػػحابها لهػػـ تػػاريخ غيػػر تاريخنػػا ,كمفػػاهيـ غيػػر مفاهيمنػػا ,كقػػيـ غيػػر

قيمنا ,كعقيدة غير عقيدتنا ,كقكانيف غير شريعتنا ,لقد احتااكها ليحمػكا مشػاكمهـ مػم كني ػتهـ ,إذ إف
الفبل ػػفة الػػذيف كضػػعكا أصػػكلها فػػي فت ػرات مختمفػػة ,قػػد شػػكمكها خػػارج إطػػار اإل ػػبلـ ,فمػػـ يكػػف فػػي
تاريخن ػػا اإل ػػبلمي مح ػػاكـ تفت ػػيش ,كال ص ػػككؾ غفػ ػراف ,كال قػ ػ ار ارت حرم ػػاف ,ك ػػذلؾ ل ػػـ تك ػػف الديان ػػة

اإل ػػبلمية لت ػػمس بقيػػاـ العممانيػػة إلػػى ا ػكار اإل ػػبلـ ,بمقكلػػة إف اإل ػػبلـ يبقػػى داخػػؿ دائ ػرة العقيػػدة
كالشعيرة ,كتعمؿ العممانية في دائرة الشريعة ,ألف اإل ػبلـ عقيػدة كشػعيرة كشػريعة كمػنهج حيػاة ,كهػك

فػػي هػػذا ال يقبػػؿ التازئػػة كال التفرقػػة ,كألف اإل ػػبلـ ديػػف مبػػدئي شػػمكلي ,يقػػكـ عمػػى عقيػػدة متكاممػػة,
كقكاعد ثابتة ,كمنظكمة تامم بيف تصكراتم لحقائؽ الكاكد ,كقكاعد ال ػمكؾ التػي ينباػي اتباعهػا مػف

اهة الفرد كالماتمم عمى ال كاء ,ككذلؾ القيـ األخبلقية المكاهة لها ,نكاذا كاف اإل ػبلـ يت ػامس فػي
الحريػػة العقديػػة كالفكريػػة ,فانػػم ي ػػتهدؼ أيض ػان إقام ػػة ماتمػػم م ػػتقر ,ي ػػتمد مراعيتػػم مػػف قكاع ػػد

العقدية التي ارتضاها هذا الماتمم ,كال يرضػى أف يكػكف مػم اهلل أربػاب آخػركف ,أك قياصػرة آخػركف
يديف لهـ الناس في مااؿ الشريعة ,أما نحف الم مميف ,فاف ديننػا هػك الػديف القػكيـ الػذم ارتضػا لنػا

اهلل   :نَُِّ اى لدِِّ َِٝع ْْ ل َد َّ
لبة نَِل ٍِللِْ ثَ ْا ل ِد ٍَللب
هللاِ ا ِس ْ
ضللِ ًُ َٗ ٍَللب ا ْ زَيَللفَ اىَّ ل ُِِٗ َِٝرُلل٘ا ا ْى ِنزَل َ
هللاِ فَلإَُِّ َّ
د َّ
ة  )ُ(كقػاؿ تعػالى:
ضل ِر ُِ ٝا ْى ِذ َ
هللاَ َ
طلب ِ
َجب َءُٕ ٌُ ا ْى ِا ْي ٌُ ثَ ًَْٞلب ثَ ْٞلَُْٖ ٌْ َٗ ٍَلِْ ْ َٝنفُ ْلر ثِلَٝلب ِ

ُ  -كرة آؿ عمراف :آية ُٗ.
ٓٔٚ

ض َلِ ًَ ِدًْٝلب 
اس ْ
 ا ْىْ َ ًَ ْ٘ َٞم ََ ْيلذُ ىَ ُنل ٌْ ِدٝلَْ ُن ٌْ َٗ َ ْر ََ َْلذُ َعيَل ُْ ٞن ٌْ ِّ ْا ََزِلَ َٗ ٜر ِ
ظلٞذُ ىَ ُنل ٌُ ْ ِ
خبلؿ ما تقدـ يتبيف لنا أف الميبرالية مناقضة لئل بلـ في أصكلم ,كمنهام ,كأخبلقم ,كقيمم.

(ُ)
(ِ)

كمػف

أولً -المعالم الر يسية لميبرالية العربية:
اعتبار الارب مصدر كأصؿ المبادئ كاألفكار الاربية. إف الحضارة الاربية الميبرالية ائرة نحك تعميـ نف ها عمى مختمؼ مناطؽ العالـ.حتمية الميبرالية كالديمقراطية ,ألنها حركة تاريخية شاممة اارفة كا حة.- 9محاربة الديف ,بزعـ أف التديف تحار كق كة ,كظبلـ كتكفير.
- 1حريػػة الفكػػر المطمقػػة ,كحريػػة التػػديف المطمقػػة ,كحريػػة الم ػرأة ,كم ػػاكاتها بػػالحقكؽ كالكاابػػات مػػم
الرا ػ ػػؿ ,كالتعدديػػ ػػة ال يا ػػ ػػية ,المطالب ػ ػػة باإلصػػ ػػبلح ال ػ ػػديني ,المطالب ػ ػػة باإلصػ ػ ػػبلح التعميمػػ ػػي
كال يا ي.
 - 2فص ػ ػػؿ ال ػ ػػديف ع ػ ػػف الدكل ػ ػػة ,إخض ػ ػػاع المق ػ ػػدس كالتػ ػ ػراث لمنق ػ ػػد العمم ػ ػػي ,تطبي ػ ػػؽ اال ػ ػػتحقاقات
الديمقراطية.
- 2األحكاـ الشرعية كضعت لزمانها كمكانها ,كلي ػت عػابرة لمتػاريخ ,كمثالهػا األكبػر حاػاب المػرأة
كميراث المرأة كشهادة المرأة .

- 9تقػػديس العقػػؿ كالتشػػكيؾ فػػي الايػػب ,تثبيػػت أف الطبيعػػة كػػؿ مػػادم ثابػػت لػػم غػػرض كهػػدؼ كهػػي
م تكدع القكانيف المعرفية كاألخبلقية كالامالية.

- 9تقكـ ال يا ة عندهـ عمى محاربة الحكـ اإل بلمي با ـ محاربة اإل بلـ ال يا ي.
 - 0إ ػ ػػقاط التػ ػػاريخ اإل ػ ػػبلمي ,كتشػ ػػكيهم كتػ ػػدنيس المقد ػ ػػات ,ال يمكػ ػػف إنتػ ػػاج الحاضػ ػػر بتػ ػػاريخ
الماضي.

 -اإلعراض كالتشكيؾ في ككف الكحي مصد انر لممعرفة .

ُ  -كرة المائدة :آية ّ.
ِ  -انظػػر :اإل ػػبلـ كالعممانيػػة كاهػػا لكاػػم  َٗ,ك أ ػػاليب الاػػزك الفكػػرم ,ُٔ :ك حقيقػػة الميبراليػػة كمكقػػؼ اإل ػػبلـ
منه ػ ػػا ُٕٓ ,َٕٓ :كمق ػ ػػاؿ :اإل ػ ػػبلـ الميب ارل ػ ػػي أك الض ػ ػػكء الػػ ػػذم يخف ػ ػػي الحق ػ ػػائؽ ,محمػػ ػػد إبػ ػ ػراهيـ مب ػ ػػركؾ,
ََُِٗ/ٖ/ـ ,مف مكقم. www.saaid.net :
ٔٔٚ

 -النيػػؿ المتكاصػػؿ مػػف عممػػاء اإل ػػبلـ ,كالػػزعـ أف عممػػاء اإل ػػبلـ كالكعػػاظ  -كمػػا ي ػػمكنهـ -

منامقكف عف العمـ الحديث ,كاتهامهـ بأنهـ أعداء العقؿ كممػف هػاامكهـ ,ابػف تيميػة كال ػيكطي
كابف القيـ.

 م اكاة المرأة مم الراؿ م اكاة تامة في الحقكؽ كالكاابات ,كاإلرث كالشهادة ,كالعمؿ كالتعميـ. - 9المراعية عندهـ ال كاكد لعمـ مطمؽ ,كال مراعية لممقدس إال ما يتكافؽ مم العقؿ.

(ُ)

هػػذ اممػػة مػػف المفػػاهيـ كالمعتقػػدات الميبراليػػة ,كالمػػتفحص لهػػا ياػػد أنهػػا ال تخػػالؼ اإل ػػبلـ

فقػػط ,بػػؿ تقػػؼ ضػػد بش ار ػػة ,كتصػػكرم أف هػػذا كػػاؼ فػػي معرفػػة حكػػـ الميبراليػػة ألػػـ ي ػػتحؽ إبمػػيس
كصؼ الكفر كالخمػكد فػي اهػنـ بػرد عمػى اهلل تعػالى أمػ انر كاحػدان ,فكيػؼ بمػف يػرد اممػة ضػخمة مػف

أحكاـ الديف ,كنصكص القرآف العظيـ؟!.

(ِ)

اإلسالم يرفض النظام الميبرالي:
ُ -إف اإل ػػبلـ ي ػرفض النظػػاـ الميب ارلػػي أ ا ػان ,عمػػى اعتبػػار أنػػم نظػػاـ كضػػعي ,كمػػا ي ػرفض ػػائر
األنظمػػة الكضػػعية ,كيعتبػػر أف بش ػرية الػ يػنظـ الكضػػعية هػػك ػػبب فشػػمها كارثكمػػة فنائهػػا ,كمػػا
يعتبر أف كؿ نظاـ كضعي إنما هػك تطػاكؿ عمػى حػؽ اهلل تعػالى فػي التشػريم ,كأف اإل ػبلـ هػك

ضلَِ ًِ
المنهج الكحيد الذم ختـ اهلل تعالى بم الر االت كالشرائم اميعان ْ َٝ ٍَِ َٗ  .جزَ ِ َغ ْٞل َر ا ِس ْ
ضللل ِر )ّ(  َِٝنَُِّ اىلللدِِّ َِٝع ْْللل َد َّ
هللاِ
ِدْٝلللب ً فَيَلللِ ْ ُٝقجَللل َو ٍِ ْْلللُٔ َُٕٗللل َ٘ فِللل ٜا ِ ٟللل َر ِح ٍِلللَِ ا ْى َذب ِ
(ْ)
ضِ ًُ.
ا ِس ْ

ِ -النظػػاـ الميب ارلػػي حػػيف يقػػكـ عمػػى إطػػبلؽ الحريػػة الشخصػػية ,نكاباحػػة االحتكػػار ,إنمػػا يعمػػؿ عمػػى

إذك ػػاء ركح األناني ػػة الفردي ػػة ,كهػػػذا يص ػػطدـ م ػػم تحقي ػػؽ مصػ ػػمحة الاماع ػػة ,كيح ػػرـ األض ػ ػرار
بالمصالس العامة ,تحت قاعدة ال ضرر كال ضرار.

ّ -إف الميبرالية حيف تنظر إلػى اإلن ػاف عمػى أنػم كػائف مػادم ماػرد مػف الميػكؿ الركحيػة ,كاألفكػار
األخبلقية ,كالاايات المعنكية ,كهػك حػيف ال يبػالي فيمػا ياػب أف يكػكف عميػم الماتمػم مػف رفعػة

ُ  -انظر :مف هـ الميبراليكف الادد كما هك خطابهـ.
ِ  -انظػ ػػر :فتػ ػػكل الشػ ػػيخ ػ ػػعيد بػ ػػف ناصػ ػػر الاامػ ػػدم فػ ػػي الميبراليػ ػػة ,نش ػ ػػر بتػ ػػاريخ ََُِِٕ/ٗ/ـ ,تػ ػػاريخ االقتبػ ػػاس
َُُِِٓ/ِ/ـ ,مف مكقم.www.lebraly.com :

ّ  -كرة آؿ عمراف  :آية ٖٓ.
ْ-

كرة آؿ عمراف :آية ُٗ.
ٕٔٚ

معنكيػة ,ك ػػمك ركحػػي أخبلقػػي ,إنمػػا يت ػػاكل مػم ػػائر المػػذاهب الماديػػة األخػػرل التػػي يرفضػػها
اإل بلـ .

(ُ)

ألف مػػف بػػدهيات الميبراليػػة إباحػػة الربػػا ,كهػػي إباحػػة عقديػػة كلي ػػت ماػػرد ممار ػػات عمميػػة ,فػػبلْ ك
يمكػػف أف يكػػكف الراػػؿ ليبراليػان كهػػك يعتقػػد تحػريـ الربػػا ,كمػا أنػػم ال يمكػػف أف يكػػكف ليبراليػان كهػػك
يعتقد تحريـ الزنا كالتبػرج كالشػذكذ الان ػي ,ألف هػذا ينػاقض الحريػة الشخصػية .

(ِ)

حػيف يقػكـ

النظاـ الميبرالي عمى إباحة الربا الذم هك في الكاقم عمة العمؿ في كؿ ما يشػكك منػم العػالـ مػف

اضػػطراب كمشػػاكؿ فهػػك يخػػالؼ اإل ػػبلـ الػػذم يحػػرـ الربػػا تحريمػان قطعيػان قػػاؿ تعػػالى  :اىَّل َِِِٝ
لص ََىِل َل ثِلأََُّّٖ ٌْ
َٝأْ ُميَُُ٘ اى ِّرثَب َلَ َٝقُ٘ ٍَُُ٘ نَِلَّ َم ََب َٝقُ٘ ًُ اىَّ َِِٝ ٛز ََذجَّوُلُٔ اىشَّل ْٞوَبُُ ٍِلَِ ا ْى ََ ِّ
ق ّ
قَبىُ٘ ْا نَِّّ ََب ا ْىجَ ْْ ٍِ ُِ ٞثل ُو اى ِّرثَلب َٗ َ َدل َّو ّ
هللاُ ا ْى ِّرثَلب َْٗ ُٝرثِلٜ
هللاُ ا ْىجَ ْٞل َِ َٗ َدل َّر ًَ اى ِّرثَلبَ َْ َٝ  ذل ُ
د َٝ  للب َ َُّٖ ٝللب اىَّ ل ِِ َِٝن ٍَُْلل٘ ْا ارَّقُلل٘ ْا ّ
هللاَ َٗ ََ ُرٗ ْا ٍَللب ثَقِ ل ٍَِ ٜللَِ اى ِّرثَللب نُِ ُمْ لزٌُ
اى َّ
ص ل َدقَب ِ
(ّ)
ٍُّ ْؤ ٍِِْ. ِٞ
ٓ -ألف الميبػرالييف يقكلػػكف بتقػػديس العقػػؿ مقابػػؿ الػػنص القرآنػػي ,كألنهػػـ أثػػاركا الشػػبم كالشػػككؾ ح ػكؿ
ال ػػنة النبكيػػة ,فبعضػػهـ يشػػؾ فػػي أحاديػػث اآلحػػاد ,كبعضػػهـ يشػػؾ فػػي ال ػػنة كمهػػا كال يػػرل لهػػا
مكانة كيقكلكف يكفينا القرآف ,كبعضهـ يشػكؾ فػي بعػض ال ػنة فيقػكؿ :ال نقبػؿ إال المتػكاتر مػف

ال نة ,كيردكف أخبار اآلحاد كيقكلكف إنهػا تفيػد الظػف ,كألف التشػكيؾ فػي ال ػنة هػدـ لمػديف كمػم,
فهي المف رة كالمبينة ألحكاـ الديف التي ااء بها القرآف الكريـ .
لقػػد أام ػػم العمم ػػاء ال ػػذيف يعتػػد باام ػػاعهـ عم ػػى أف ال ػػنة هػػي األص ػػؿ الث ػػاني م ػػف أص ػػكؿ

التشريم اإل بلمي كأنها م تقمة بتشريم األحكاـ ,كهي كالقرآف في التحميؿ كالتحػريـ .

(ْ)

قػاؿ تعػالى:

هللاَ نُِّ ّ
ٍَ ب َءارَب ُم ٌُ اى ّرض٘ ُه فَ ُذ ُُِٗٓ ٗ ٍَب ّ َٖب ُم ٌْ َع ُْْٔ فَب ّْزَُٖ٘ا َٗارّقُ٘ا ّ
ة.
هللاَ ش ِدُ ٝد ا ْى ِاقَب ِ
َٝ ب َ َُّٖ ٝب اىَّ ِِ َِٝن ٍَُْ٘ا َ ِغُ ٞا٘ا َّ
ض٘ َه .
هللاَ َٗ َ ِغُ ٞا٘ا اى َّر ُ

(ٓ)

(ٔ)

ُ  -بتصرؼ :حركات كمذاهب في ميزاف اإل بلـ. ْٖ ,ْٕ, ْٔ,
ِ  -انظر :حقيقة الميبرالية كمكقؼ اإل بلـ منها. ٕٓٗ ,
ّ  -كرة البقرة :آية ِٕٓ. ِٕٖ ,ِٕٔ ,
ْ  -بتصرؼ :التبياف في شرح نكاقض اإل بلـ ,محمد بف عبد الكهاب ,تأليؼ ,ميماف ناصر بف عبد اهلل العمكاف:
طٔ ,دار الم مـ.ِٖ ,

ٓ  -كرة الحشر :آية ٕ .
ٔ  -كرة الن اء :آية ٗٓ .
ٖٔٚ

اميػم مػا تمقتػػم األمػة عػف الر ػػكؿ  حػؽ ال باطػؿ فيػػم ,كهػدل ال ضػبلؿ فيػػم ,كنػكر ال ظممػة فيػػم,
كشػفاء كناػػاة ,ياػب عمػػى اإلن ػػاف أف يعمػـ أف اهلل تعػػالى أر ػؿ محمػػدان  كأكاػػب اإليمػاف بػػم كبمػػا
ااء بم كطاعتم ,كأف يحممكا ما حمؿ اهلل كر كلم ,كأف يكابكا ما أكابم اهلل تعالى كر كلم  ,كيحبكا
مػا أحبػم اهلل تعػالى كر ػكلم  ,كيكرهػكا مػا كرهػم اهلل تعػالى كر ػكلم  ,كأف كػؿ مػف قامػت عمػيهـ
الحاػػة بر ػػالة محمػػد  مػػف اإلنػػس كالاػػف ,كلػػـ يػػؤمف بػػم ا ػػتحؽ عقػػاب اهلل تعػػالى ,كمػػا ي ػػتحقم
أمثالم مف الكافريف الذيف بعث إليهـ الر كؿ  ,كهذا أصؿ متفؽ عميم بيف الصحابة كالتػابعيف لهػـ
باح اف كأئمة الم مميف ,ك ائر طكائؼ الم مميف ".

(ُ)

ثانياً -الميبراليون في موقفيم من اإلسالم أصناف ثالثة:
ٔ -الصنف األول :كهـ أ ػكؤهـ ,ييعرفػكف بمناقضػتهـ لكثيػر مػف أحكػاـ اإل ػبلـ ,كهػـ ي ػتمركف فػي
الػدعكة إلػى بػاطمهـ كيرتضػكنم معتقػدان كيقبمػكف عميػم عمػى عمػـ فهػذا قػد طعػف فػي دينػم كارتػد
عف اإل بلـ .
ٕ -الصنف الثاني :المقمدكف يرددكف كممة الميبرالية دكف فهـ لما تدؿ عميم كما يترتب عميهػا فهػـ
مفتكنكف بكؿ فكرة غريبة إما بدعكل حب الشذكذ أك النخداعهـ بكممة الحرية التي تقكـ عميها
ػكـ أف اإلن ػاف مابػكؿ عمػى حػب الحريػة ,لكنػم
هذ الفكرة فيظف أنها ال تيخالؼ اإل ػبلـ كمعم ه
بيف حرية يقيدها الشرع ,أك حرية تقيدها األحكػاـ الكضػعية ,ألنػم ال يكاػد حريػة دكف قيػكد ,فػاف
تقي ػػدت حريت ػػم بح ػػدكد الش ػػرع محت ػػبان األاػ ػػر م ػػف اهلل فق ػػد ف ػػاز نكاف تقي ػػدت حريت ػػم باألحكػ ػػاـ

الكضعية متعديان حدكد الشرع ,فقد خاب كخ ر كاالثناف يامعهمػا قكلػم تعػالى  :رِ ْيل َل ُدلدُٗ ُد
هللاِ َٗ ٍَللِْ ِ ُٝول ِِ َّ
َّ
د ر َْجل ِرٍِ ٛللِْ ر َْذزِ َٖللب ْاألَ ّْ َٖللب ُر َ بىِل ِد َِٝفَِٖ ٞللب
هللاَ َٗ َر ُ
ضلل٘ىَُٔ ْ ُٝد ِ ْيلُٔ َجَّْللب ٍ
ص َّ
ضل٘ىَُٔ ََٗٝزَ َال َّد ُدلدُٗ َدُٓ ْ ُٝد ِ ْيلُٔ َّلب ًرا َ بىِلدًا فَِٖ ٞلب
هللاَ َٗ َر ُ
َٗ ََىِ َل ا ْىفَ ْ٘ ُز ا ْى َا ِظْ َٝ ٍَِْ َٗ *ٌُ ٞا ِ
(ِ)
اة ٍُ ِٖ. ٌِٞ
َٗىَُٔ َع َِ ٌ
ٖ -الصنف الثالـث :مػف يعػرؼ مناقضػة الميبراليػة لكثيػر مػف أحكػاـ اإل ػبلـ لكنػم يقػكؿ :أنػا ػأقيد
هػذ الميبراليػة بأحكػاـ الشػرع ك ػأنبذ كػؿ مػػا يخالفػم فيهػا كهػذا متنػاقض؛ ألنػم إذا قيػد الميبراليػػة
بقي ػػكد الش ػػرع خرا ػػت ع ػػف ككنه ػػا ليبرالي ػػة ! ف ػػبل داعػ ػي ألف ي ػػدعك له ػػا كيعتنقه ػػا كه ػػك يخ ػػالؼ

ُ  -الفتاكل :ابف تيمية :دار الكفاء ٗ. ٗ, ٖ /
ِ  -كرة الن اء :آية ُّ. ُْ ,
ٗٔٚ

أ ا اتها كما أنم ااهؿ ,لككف اإل بلـ الػديف الػذم اختػار اهلل لمنػاس ,بينمػا الميبراليػة مػف إيحػاء
شياطيف الاف ألكليائهـ مف اإلنس.

(ُ)

بعػد التعػػرؼ إلػػى أصػناؼ الميبػرالييف كمػكاقفهـ مػف اإل ػػبلـ نبػػيف بشػرح مػػكاز حكػػـ اإل ػػبلـ

في الميبرالية ,لذا ياب التعرؼ عمى بعض أنكاع الكفر لن تطيم الحكـ عمى بصيرًة كبينة:
ٔ -كفر الشك:

الشؾ هك عدـ اليقيف ,كالتردد بيف شيئيف ,كعدـ القطم بالصحة كالبطبلف ,أك الخطأ كالصكاب,
كعػػدـ كاػػكد القطػػم ,كاليقػػيف هػػك مػػف الريػػب كالشػػؾ ,نكاذ إف مػػف أ ا ػػيات اإل ػػبلـ كاػػكد اليقػػيف فػػي

التكحيد ,كاإليماف ال ياني فيم إال اليقيف الاازـ ,كلهذا عػد العممػاء شػرطان أ ا ػيان مػف شػركط ال إلػم

إال اهلل.

عف أبي هريرة قاؿ  :قاؿ ر ػكؿ اهلل  " : من لقيت من و ار ىذا الحا ط يشيد أن ل الو

إل اهلل مستيقناً من قمبو فبشره بالجنة ".

(ِ)(ّ)

يقػػكؿ ابػػف حػػزـ " أكؿ مػػا يمػػزـ كػػؿ أحػػد كال يصػػس اإل ػػبلـ إال بػػم ,أف يعمػػـ المػػرء بقمبػػم عمػػـ

يقيف ,نكاخبلص ال يككف لشئ مف الشؾ فيم أثر ,كينطؽ بم انم بأف ال الم إال اهلل كأف محمدان ر كؿ

اهلل".

(ْ)

فك ػػكف الم ػػمـ يش ػػهد أف ال ال ػػم إال اهلل فكاا ػػب عمي ػػم العم ػػؿ بش ػػركطها ,كألف الش ػػهادة فيه ػػا
االعتقاد ,كاالعتقاد ال ي مى اعتقادان ,إال إذا كاف عمى عمـ كيقيف بقمبم ,معنى هػذ الكممػة أنػم ياػب
عبػػادة اهلل تعػػالى عػػف عمػػـ كيقػػيف ,كمػػف شػػركطها اإلخػػبلص ,كأنػػم البػػد مػػف تطهيػػر الػػنفس مػػف كػػؿ
عبكديػػة زائفػػة لايػػر اهلل تعػػالى ,كاإلخػػبلص المنػػافي لمشػػرؾ ,فمقتضػػى اإليمػػاف بػػبل الػػم إال اهلل " أن
تؤمن باهلل ومال كتو وكتبو رسمو واليوم اآلخر والقدر خيره وشره "

(ٓ)

(ٔ).

ُ  -بتصرؼ :مقاؿ ,حكـ الدعكة إلى الفكر الميبرالي في الببلد اإل بلمية ,ميماف بف صالس الخراشي ,مف
مكقمwww.saaid.net.:
ِ  -ركا م ػػمـ :رقػػـ ُّ  ,كتػػاب اإليمػػاف بػػاب مػػف لقػػي اهلل باإليمػػاف كهػػك غيػػر شػػاؾ فيػػم دخػػؿ الانػػة كحػػرـ عمػػى
النار . 19/

ّ  -انظر :حقيقة الميبرالية كمكقؼ اإل بلـ منها. َٖٓ,
ْ  -المحمى البف حزـ.ِ /ُ :
ٓ  -انظر :التمهيد لشرح كتاب التكحيد ,صالس بف عبد العزيز آؿ الشيخ,طُ,دار االتكحيد ُِّْ,هػََِِ-ـ .ّٕ,
ٔ  -ركا م ػػمـ :رقػػـ ٖ  ,كتػػاب اإليمػػاف ,بػػاب معرفػػة اإليمػػاف كاإل ػػبلـ كالقػػدر كعبلمػػة ال ػػاعة ُ .ّٔ/ك ػػنف أبػػي
داككد :رقـْٓٗٔ  ,كتاب ال نة  ,باب في القدرْ . ِِِ/ك نف الترمذم :رقػـ َُِٔ ,كتػاب أبػكاب اإليمػاف ,

بػػاب مػػا ا ػػاء فػػي كصػػؼ ابري ػػؿ لمنب ػػي اإليمػػاف كاإل ػػبلـٓ . ٔ/ػػنف الن ػػائي :رق ػػـ َْٗٗ  ,كتػػاب اإليم ػػاف
٘ٔٚ

صٍَ َٗ  )ُ(للللب ُ ٍِلللل ُرٗا نَِلّ ىِْ َٞاجُللللدُٗا َّ
صلللل َِٞىَللللُٔ اىللللدَِِّٝ
اىللللدِّ ُِٝا ْى َذللللبىِ ُ
هللاَ ٍُ ْذيِ ِ

ََ َ ل ِ َّهِ
(ِ) (ّ)
ُدَْفَب َء .

أما شروط ل الو ال اهلل فيي :

الشـرط األول :العمـ المراد منها نفيػان نكاثباتػان ك المنػافي لماه ػؿ قػاؿ اهلل تعػالى  :فَلب ْعيَ ٌْ ََّّلخ َل نِىَلَٔ
(ْ)
نَِلّ هللا. 
الشــرط الثــاني :اليقػػيف المنػػافي لمشػػرؾ ,بمعنػػى أف يكػػكف قائمهػػا م ػػتيقنان بمػػدلكؿ هػػذ الكممػػة يقين ػان
اازمػان ,فػاف اإليمػػاف ال يانػػي فيػػم إال عمػػـ اليقػػيف ,ال عمػػـ الظػػف فكيػػؼ إذا دخمػػم الشػؾ قػػاؿ تعػػالى:

نَِّّ ََب ا ْى َُ ْؤ ٍَُُِْ٘ اىَّ ِِ َِٝن ٍَُْ٘ا ثِ َّ
طل ِٖ ٌْ
بهِ َٗ َر ُ
ضل٘ىِ ِٔ ثُل ٌَّ ىَل ٌْ ْ َٝررَلبثُ٘ا َٗ َجبَٕلدُٗا ثِلأ َ ٍْ َ٘اىِ ِٖ ٌْ َٗ َ ّْفُ ِ
ضجِِ ٞو َّ
صب ِدقَُُ٘  ,)ٓ(فاشترط في صدؽ إيمانهـ باهلل كر كلم ككنهـ لـ يرتػابكا
هللاِ ُٗىَئِ َل ُٕ ٌُ اى َّ
فَِ ٜ

كلـ يشككا ,فأما المرتاب فهك مف المنافقيف .

ضليِ َُ٘ا ىَلُٔ ٍِلِْ قَ ْجل ِو َُْ َٝلأْرُِ َٞن ٌُ
الشرط الثالث :اإلنقياد لما دلت عميمَِّٞ َٗ  ,جُل٘ا نِىَلَ ٚرثِّ ُنل ٌْ َٗ َ ْ
(ٔ)
ص ُرَُٗ .
ا ْى َا َِ ُ
اة ثُ ٌَّ َل رُ ْْ َ
الشرط الرابـع :اإلخػبلص :تصػفية العمػؿ بصػالس النيػة عػف اميػم شػكائب الشػرؾ ٍَ َٗ لب ُ ٍِل ُرٗا نَِل
ىِْ َٞاجُلللدُٗا َّ
صلللِحَ َْٗ ُٝؤرُللل٘ا اى َّس َملللبحَ َٗ ََىِللل َل ِدٝلللُِ
صللل َِٞىَلللُٔ اىلللدُِّ َِٝدَْفَلللب َء َُٗٝقَُِ ٞللل٘ا اى َّ
هللاَ ٍُ ْذيِ ِ
ا ْىقَِ ََ ِّٞخ .)ٖ( )ٕ(
فاذا شؾ في قمبم هؿ ما ااء بم الر كؿ  صحيس أـ غير صحيس ,هؿ هناؾ بعث أك ال,

هؿ هناؾ انة كنار أك ال ,فهذا يي ىكفر بشكم ,كلك كاف يصمي كيصػكـ كيعمػؿ مػا يعمػؿ ,فػاذا لػـ يكػف

كشػرائعم  ,بػػاب نعػػت اإل ػػبلـٖ.ٕٗ/كابػػف مااػػم :رقػػـّٔ  ,كتػاب افتتػػاح الكتػػاب فػػي اإليمػػاف كفضػػائؿ الصػػحابة
كالعمػػـ  ,بػػاب فػػي اإليمػػاف ُ . ِْ/كأحمػػد فػػي م ػػند :رقػػـُُٗ ,م ػػند الخمفػػاء ال ارشػػديف ,أكؿ م ػػند عمػػر بػػف
الخطابُ. ِِّ/
ُ -كرة الزمر :آية ّ.

ِ  -كرة البينة :آية ٓ.
ّ  -انظػػر :الفقػػم عنػػد الشػػيخ األكبػػر محػػي الػػديف ابػػف العربػػي ,محمػػكد محمػػكد الا ػراب ,طِ ,بػػدكف دار نشػػر ,
ُُّْ هػ ُّٗٗ -ـ ُٓٔ ,ك ال الم إال اهلل عقيدة كشريعة كمنهاج حياة  ,محمد قطب ,بدكف رقـ طبعػة ,دار
الشركؽ ُُْٓ,هػ ُٗٗٓ -ـ. ِٓ ,ّْ ,

ْ  -كرة محمد :آية ُٗ .

ٓ  -كرة الحارات :آية ُٓ.
ٔ  -كرة الزمر :آية ْٓ.
ٕ  -كرة البينة :آية ٓ.

ٖ  -انظر :معارج القبكؿ ,حافظ بػف أحمػد الحكمػي ,تحقيػؽ ,ػيد عمػراف – عمػى محمػد عمػى ,دار الحػديث القػاهرة
َُِْ,هػُٗٗٗ -ـ. ُّّ, ِّٗ ,ِّٖ , ِّٕ /ُ ,
ٔٚٙ

اازم ػان باإليمػػاف ككػػاف لديػػم شػػؾ كتػػردد بصػػحة مػػا اػػاءت بػػم الر ػػؿ ,كيقػػكؿ يمكػػف أف يكػػكف هػػذا

صػػحيحان أك لػػيس بصػػحيس ,فهػػذا يكػػكف مرتػػدان عػػف اإل ػػبلـ ,كلػػك كػػاف يشػػهد أف ال الػػم إال اهلل كأف

محمػدان ر ػكؿ اهلل مػف غيػر اعتقػاد لمعناهػا ,كلكػف نحػف مػا لنػا إال الظػكاهر ,كأمػا مػا فػي القمػكب مػف
اليقيف كالشؾ كمف اإليماف كالكفر ,فهذا ال يعممم إال اهلل بحانم كتعالى ,كهذا الشؾ قد كقم فيػم مػف

ي مكف أنف هـ الميبرالييف الادد .

(ُ)

كفر الشؾ مكاكد في الميبراليػة ,فالحريػة الفكريػة عنػدهـ تقتضػي عػدـ الاػزـ بصػحة أمػر أك

بطبلنػػم ,ألف الاػػزـ بػػم يكصػػؿ لممصػػادرة آل ارء اآلخ ػريف ,كيعػػد مػػف المصػػادرة لآلخػػر عنػػدهـ اعتقػػاد
كفػػر غيػػر الم ػػمميف كالب ػراءة مػػنهـ ,كيعتبػػركف اليقػػيف ضػػد حريػػة التفكيػػر ,فػػالفكر الميب ارلػػي ال يعتقػػد

عقائػػد اازمػػة ,غيػػر حػػؽ الفػػرد فػػي الحريػػة الفرديػػة ,مهمػػا تكصػػؿ لػػم مػػف أفكػػار كعقائػػد كآراء ,فهػػك ال

يممؾ اكابان محددان عمى أكضس األمكر ,مثؿ كاكد اهلل تعالى كربكبيتم ,ألف المنهج الذم يعتمد عميم

ياع ػػؿ ك ػػؿ أم ػػر قاب ػػؿ لمصػ ػكاب كالخط ػػأ ,كربم ػػا أكص ػػمت المنهاي ػػة الميبرالي ػػة إل ػػى عقائ ػػد متناقض ػػة,
فالميبراليػػة ال تاػػزـ بحقيقػػة عقديػػة كتبنػػي قاعػػدة " قػػكلي ص ػكاب يحتمػػؿ الخطػػأ ,كقكلػػؾ خطػػأ يحتمػػؿ

الصكاب ,كتاعؿ ذلؾ قاعدة عامة في أصكؿ العقائد ك ائر األدياف ".

(ِ)

ٗ -كفر الستحالل:
حرـ اهلل تعالى ,كأف يعتقػد الشػخص فػي المحرمػات أنهػا مباحػة ,كأف اهلل لػـ
هك ا تحبلؿ ما ل

يحرمهػػا ,ثػػـ يمتنػػم عػػف التػزاـ هػػذا التحػريـ كيعانػػد ,كاعتقػػاد أف ال ػػب حػػبلؿ فانػػم لمػػا اعتقػػد أف مػػا
حرمػػم اهلل تعػػالى حػػبلؿ كفػػر ,كال ريػػب أف مػػف اعتقػػد فػػي المحرمػػات المعمػػكـ تحريمهػػا أنهػػا حػػبلؿ

كفر ,فبل فرؽ في ذلؾ بيف ب النبي  كبيف قذؼ المؤمنيف كالكػذب عمػيهـ إلػى غيػر ذلػؾ مػف
األقكاؿ التي عمـ أف اهلل حرمها فانم مف فعؿ شيئا مف ذلؾ م تحبلن كفر ,فػاف تكفيػر هػذا معمػكـ
باالضطرار في ديف اال بلـ .

ذكػػر القاضػػي عي ػػاض عػػف الفقه ػػاء أف ػػاب النبػػي إف ك ػػاف م ػػتحبلن كف ػػر نكاف لػػـ يك ػػف
م ػتحبلن ف ػػؽ كذكػر أف ال ػػاب إذا أقػػر بال ػب كلػػـ يتػب منػػم قتػػؿ كػاف انر ,فاعت ارفػػم بهػا كتػػرؾ تكبتػػم

ُ  -بتصرؼ :دركس في شرح نػكاقض اإل ػبلـ ,محمػد عبػد الكهػاب ,ألقاهػا ,صػالس بػف فػكزاف الفػكزاف ,ط ّ  ,دار
الرشد. ِْ, ِّ ,َِ ,

ِ  -انظر :حقيقة الميبرالية كمكقؼ اإل بلـ منها.ُِْ ,ُِْ ,
ٔٚٚ

دليؿ عمى ا تحبللم لذلؾ فهػك كفػر  ,كفػي مكضػم آخػر كأمػا مػف يعمػـ أنػم ػبم معتقػدان ال ػتحبللم
(ُ)
فبل شؾ في كفر بذلؾ.
فقد أامم عمماء الم مميف عمى كفر ال اب ا تحؿ أـ لـ ي تحؿ.

(ِ)

يقكؿ عبد الرحيـ صمايؿ :أما الميبرالية فهي كفر ا تحبلؿ :كهذا النكع مف الكفر مكاكد في

الميبراليػػة ,ألف م ػف مف ػػاهيـ الميبراليػػة المتعمقػػة بالحري ػػة "منػػم التح ػريـ" أك "من ػػم المنػػم" فػػبل يمك ػػف أف

ياتم ػ ػ ػػم الفك ػ ػ ػػر الميب ارل ػ ػ ػػي م ػ ػ ػػم التحػػ ػ ػريـ اإلله ػ ػ ػػي المقي ػ ػ ػػد لحري ػ ػ ػػة الف ػ ػ ػػرد ,كم ػ ػ ػػف ب ػ ػ ػػدهيات الميبرالي ػ ػ ػػة

" إباحة الربا ".

(ّ)

ٖ -كفر الستي از :
اال تهزاء هػك اال ػتنقاص كالمعػب كال ػخرية – يكػكف بػاهلل اػؿ ابللػم – أك يكػكف بالر ػكؿ

لت قُل ْو َثِ َّ
لبهِ َٗنَٝبرِل ِٔ
ضلأ َ ْىزَُٖ ٌْ ىََٞقُل٘ىَُِّ نَِّّ ََلب ُمَّْلب َّ ُذ
ل٘ض ََّٗ ْي َا ُ
ُ
أك يككف بالقرآف الكريـ َٗ ىَلئِِْ َ
طللزَ ْٖ ِسئَُُ٘  )ْ(فمػػف ا ػػتنقص أك هػػزؿ بػػذكر اهلل تعػػالى ,كلػػـ يظهػػر التعظػػيـ
ضلل٘ىِ ِٔ ُم ْْ لزُ ٌْ رَ ْ
َٗ َر ُ

فتنقص ,كما يفعؿ بعض الفبل فة ,هزؿ بالديف كا ته أز بالقرآف الكريـ كال ػنة النبكيػة المطهػرة ,يعنػى
النبي  فانم كافر الكفر األكبر المخرج مف الممة .
كالهزؿ هك أف يتكمـ بكبلـ فيم هزؿ ,كاال تهزاء كالعيب إما باهلل تعالى أك بالقرآف العظػيـ أك
بالر كؿ .

(ٓ)

كألف الميبرالييف تطاكلكا عمى القرآف الكريـ كال نة النبكية المطهرة  ,م تهزئيف ك اخريف باهلل

 كالنبػي  ,كلقػد نػػص القػرآف الكػريـ عمػػى أف اال ػتهزاء بػػاهلل تعػالى كآياتػم كر ػػكلم  كفػر ,قػػاؿ

ضلزَ ْٖ ِسئُ٘ا نَُِّ
ض٘ َرحٌ رَُْجِّئُُٖ ٌْ ثِ ََب فِ ٜقُيُ٘ثِ ِٖ ٌْ قُ ِو ا ْ
تعػالىْ َٝ  :ذ َِ ُر ا ْى ََُْبفِقَُُ٘ َُْ رَُْ َّس َه َعيَ ُْ ٌْ ِٖ ٞ
لت قُل ْو َثِ َّ
َّ
لبهِ َٗنَٝبرِل ِٔ
٘ض ََّٗ ْي َا ُ
ضأ َ ْىزَ ُٖ ٌْ ىََٞقُ٘ىَُِّ نَِّّ ََب ُمَّْب َّ ُذ ُ
هللاَ ٍُ ْذ ِر ٌج ٍَب ر َْذ َِ ُرَُٗ * َٗىَئِِْ َ
طزَ ْٖ ِسئَُُ٘ * ََل رَ ْازَ ِِ ُرٗا قَ ْد َمفَ ْررُ ٌْ ثَ ْا َد نََِ ٝلبِّ ُن ٌْ نُِْ َّ ْالفُ عَلِْ غَبئِفَل ٍخ ٍِل ْْ ُن ٌْ
ض٘ىِ ِٔ ُم ْْزُ ٌْ رَ ْ
َٗ َر ُ
(ٔ)
ة غَبئِفَخً ثِأََُّّٖ ٌْ َمبُّ٘ا ٍُ ْج ِر ٍِ.  َِٞ
ُّ َا ِِّ ْ

ُ  -تقريب الصارـ الم مكؿ عمى شاتـ الر ػكؿ  :ابػف تيميػة ,صػبلح الصػاكم ,ط ُ ,دار اإلعػبلـ الػدكلي ُٓٗٗـ,
ِٕٕ.ِْٖ ,ِٕٗ ,

ِ  -انظر :مختصرالصارـ الم مكؿ.ٗ ,
ّ  -حقيقة الميبرالية كمكقؼ اال بلـ منها.ٕٓٗ :
ْ  -كرة التكبة :آية ٓٔ .

ٓ  -التمهيد لشرح كتاب التكحيد.ِْٖ ,ُْٖ ,َْٖ :
ٔ  -كرة التكبة :آية ْٔ. ٔٔ ,
ٔٚٛ

يق ػػكؿ أب ػػك معش ػػر الم ػػديني :ع ػػف محم ػػد ب ػػف كع ػػب القرطب ػػي كغي ػػر ق ػػالكا :ق ػػاؿ را ػػؿ م ػػف

المنػػافقيف :مػ ػا أرل قرآنػػا ,ه ػؤالء إال أرغبنػػا بطكن ػان كأكػػذبنا أل نػ ػة ,كأابننػػا عنػػد المقػػاء ,فرفػػم ذلػػؾ إلػػى

ر ػػكؿ اهلل  ,كقػػد ارتحػػؿ كركػػب ناقت ػػم فقػػاؿ :يػػا ر ػػكؿ اهلل إن ػ ػما كنػ ػا نخػػكض كنمعػػب ,ف ػ ػقاؿ :

للت قُللل ْو َثِل َّ
ضللل٘ىِ ِٔ ُم ْْلللزُ ٌْ
ضلللأ َ ْىزَ ُٖ ٌْ ىََٞقُللل٘ىَُِّ نَِّّ ََلللب ُمَّْلللب َّ ُذل
للبهِ َٗنَٝبرِللل ِٔ َٗ َر ُ
لل٘ض ََّٗ ْي َال ُ
ُ
َٗ ىَلللئِِْ َ
طزَ ْٖ ِسئَُُ٘ * ََل رَ ْازَ ِِ ُرٗا قَ ْد َمفَ ْلررُ ٌْ ثَ ْال َد نََِ ٝلبِّ ُن ٌْ نُِْ َّ ْالفُ عَلِْ غَبئِفَل ٍخ ٍِل ْْ ُن ٌْ ُّ َا ِّلِ ْة غَبئِفَلخً
رَ ْ
(ُ) (ِ)
ثِأََُّّٖ ٌْ َمبُّ٘ا ٍُ ْج ِر ٍِ.  َِٞ

فقد د ٌؿ هذا النص القرآني أف اال تهزاء باهلل كآياتػم كر ػكلم كفػر ,كػؿ مػف تىػنقص ر ػكؿ اهلل
 اػػادان أك هػػازالن فقػػد كفػػر ,ككفػػر مػػف ػػب اهلل تعػػالى أك كتابػػم أك دينػػم أك ر ػػكلم ,ككاػػكب قتمػػم
ممػ ػ ػػا أامػ ػ ػػم عمي ػ ػ ػػم الم ػ ػ ػػممكف".
كبالر كؿ كفر" .

(ْ)

(ّ)

يق ػ ػ ػػكؿ ابػ ػ ػػف تيميػ ػ ػػة " ت ػ ػ ػػدؿ عمػ ػ ػػى أف اال ػ ػ ػػتهزاء بػ ػ ػػاهلل كف ػ ػ ػػر,

ثبػػت أف اال ػػتهزاء بشػػيء ممػػا اػػاء بػػم الر ػػكؿ  كفػػر باامػػاع الم ػػمميف ,فمػػف ا ػػته أز

بشيء ممػا اػاء بػم الر ػكؿ , كاال ػتهزاء بػالعمـ الشػرعي كأهمػم ,ككاال ػتهزاء بػاآلمريف بػالمعركؼ
كالنػػاهيف عػػف المنكػػر مػػف أاػػؿ أمػػرهـ بػػم ,أك نهػػيهـ عنػػم ,ككاال ػػتهزاء بالصػػبلة ,ككػػذلؾ اال ػػتهزاء

بالمصميف ,ككذلؾ اال تهزاء بمف أعفى لحيتم ,أك بتارؾ الربا ,فهك كافر ,كاال تهزاء بشيء بما ااء

بػػم الر ػػكؿ  مػػف صػػفات المنػػافقيف ,بػػؿ ياػػب عمػػى كػػؿ م ػػمـ أف ال ياػػالس الم ػػتهزئيف بػػديف اهلل
تعالى ,كبما ااء بم الر كؿ ,كلك كانكا أقرب الناس إليم ,فمف يرل آيات اهلل يكفػر بهػا كي ػتهزلء
بها كهك االس معهـ مم رضا بالامكس معهـ ,فهك مثمهـ في اإلثـ ,كالكفر ,كالخركج عف اإل ػبلـ,

للرٗا ثِ ِٖللل ٌْ
قػػاؿ تعػػالى  :نَُِّ اىَّللل ِِْ َ َِٝج َر ٍُللل٘ا َملللبُّ٘ا ٍِلللَِ اىَّللل ِِ َِٝن ٍَُْللل٘ا ْ َٝ
للذ ُنَُ٘ َٗنِ ََا ٍَل ُّ
عل َ
(ٓ)(ٔ)
َٝزَ ََب ٍَ ُسَُٗ . 

ُ  -كرة التكبة :آيةٓٔ . ٔٔ,
ِ  -انظر :في ظبلؿ القرآف,

يد قطب ,بدكف رقـ طبعة ,دار الشركؽُِّْ ,هػََِّ-ـ. ُِٕٔ/ّ ,

ّ  -انظر :تقريب الصارـ الم مكؿ عمى شاتـ الر كؿ. ُِ ,ُٕ,

ْ  -مامكع الفتاكل  :ابف تيميػة ,امػم كترتيػب عبػد الػرحمف بػف محمػد بػف قا ػـ ,بػدكف رقػـ طبعػة ,بػدكف دار نشػر,
ُٓ. ْٖ /

ٓ  -كرة المطففيف :آية ِٗ.َّ ,
ٔ  -التبياف شرح نكاقض اإل بلـ.ّٖ ,ّٕ :
ٜٔٚ

ككػػذلؾ نقػػؿ عػػف الشػػافعي أنػػم ي ػػئؿ عمػػف هػػزؿ بشػػئ مػػف آيػػات اهلل تعػػالى ,فقػػاؿ :هػػك كػػافر
لت قُل ْو َثِ َّ
لبهِ َٗنَٝبرِل ِٔ
ضأ َ ْىزَُٖ ٌْ ىََٞقُ٘ىَُِّ نَِّّ ََب ُمَّْب َّ ُذ
ل٘ض ََّٗ ْي َا ُ
ُ
كا تدؿ بقكؿ اهلل تعػالىَٗ  :ىَئِِْ َ
طزَ ْٖ ِسئَُُ٘ .
ض٘ىِ ِٔ ُم ْْزُ ٌْ رَ ْ
َٗ َر ُ

(ُ) (ِ)

الهزء كاال تهزاء بشئ فيم ذكر اهلل تعػالى أك القػرآف الكػريـ ,أك الر ػكؿ  منػاؼ لمتعظػيـ,

كلهذا كاف كف انر أكبر باهلل اؿ كعبل ,إذ ال يصدر اال تهزاء باهلل تعالى كبر كلم  أك بالقرآف الكريـ

مػػف قمػػب مكحػػد أص ػبلن ,بػػؿ ال بػػد أف يكػػكف إمػػا منافق ػان ,أك كػػاف انر مشػػركان ,كالهػػزؿ كاال ػػتهزاء منػػاؼ
ألصؿ التكحيد ,ككفر مخرج مف الممة .

(ّ)

ال ب إهانة كا تخفاؼ ,إذا حصؿ في القمب ا تخفاؼ كا تهانة ,امتنم أف يككف فيم إيماف,

فعمػػـ أف اال ػػتخفاؼ
كهػػذا بعينػػم كفػػر إبمػػيس ,ألنػػم ا ػػتكبر عػػف الطاعػػة ,كاال ػػتخفاؼ إهانػػة نكاذالؿ ,ي
(ْ)
و
متناؼ مم اإليماف منافاة الضد لمضد .
كاال تهانة كال ب

إف مػػف ػػب اهلل تعػػالى كر ػػكلم  كفػػر ظػػاه انر ك باطنػان ,ػكاء أكػػاف ال ػػاب يعتقػػد محػػرـ أـ

كػػاف م ػػتحبلن لػػم ,هػػذا قػػكؿ الفقهػػاء ك ػػائر أهػػؿ ال ػػنة ,قػػاؿ ابػػف راهكيػػم كهػػك أحػػد األئمػػة الشػػافعية
كأحمد :قد أامػم الم ػممكف أف مػف ػب اهلل تعػالى أك ػب ر ػكلم عميػم الصػبلة كال ػبلـ المنػتقص

لم كافر ,كالكعيد اار عميم بعذاب اهلل ,كحكمم عند األمة القتؿ ,كمف شؾ في كفر كعذابم كفر.

كذكػر القاضػي عػػف الفقهػاء أف ػػاب النبػي  إف كػاف م ػػتحبلن كفػر ,نكاف لػػـ يكػف م ػػتحبلن

ف ػػؽ ,كبيػػاف ذلػػؾ,أف مػػف فعػػؿ المحػػارـ م ػػتحبلن لهػػا فهػػك كػػافر باالتفػػاؽ ,كاال ػػتحبلؿ اعتقػػاد أف اهلل
تعالى لـ يحرمها .

(ٓ )

يقكؿ ابف تيمية " :الذيف اليقركف بكاكب الصمكات الخمس ,كال كاػكب صػكـ رمضػاف ,كال

كاكب الحػج ,كال تحػريـ مػا حرمػم اهلل تعػالى كر ػكلم  مػف الميتػة كالخمػر ,نكاف أظهػركا الشػهادتيف
مػػم هػػذ العقائػػد ,فهػػـ كفػػار باتفػػاؽ الم ػػمميف ,كالػػذيف يقكلػػكف إنكػػار المعػػاد نكانكػػار كاابػػات اإل ػػبلـ
كمحرماتم ,هـ أكفر مف اليهكد كالنصارل كمشركي العرب ".

(ٔ)

حكػػـ شػػاتـ اهلل تعػػالى كر ػػكلم  كػػافر ككااػػب قتمػػم كالػػدليؿ قكلػػم تعػػالى ٍِ َٗ  :ل ُْْٖ ٌُ اىَّل َِِِٝ
ْ ُٝؤ ََُُٗ اىَّْجِ ََّٝٗ ٜقُ٘ىَُُ٘ ُٕ َ٘ ُ ٌَُُ قُ ْو ُ َُُُ َ ْٞل ٍر ىَ ُنل ٌْ ْ ُٝلؤ ٍُِِ ثِلبه ْٗ ُٝلؤ ٍُِِ ىِ ْي َُ ْلؤ ٍَِِْ َٗ َِٞر ْد ََلخٌ
ُ
ِ
ّ
ْ

 كرة التكبة :آية ٓٔ . تقريب الصارـ الم مكؿ عمى شاتـ الر كؿ.ِْٕ, ِّٕ : التمهيد لشرح كتاب التكحيد. ُْٖ, َْٖ : انظػػر :مختصػػر الصػػارـ الم ػػمكؿ عمػػى شػػاتـ الر ػػكؿ ,ابػػف تيميػػة ,تحقيػػؽ عمػػي بػػف محمػػد العم ػراف ,طُ,دار عمـ الفكائدُِِْ ,هػ .ُِ,

ٓ  -تقريب الصارـ الم مكؿ عمى شاتـ الر كؿ.ِْٖ ,ِٕٕ ,ِّٕ :

ٔ  -مامكعة الفتاكل :ابف تيمية طُ ,دار الكفاءُُْٖ ,هػُٕٗٗ-ـ. ٖٗ / ُٖ ,
ٓٔٛ

ظل٘ ُم ٌْ
ضل٘ َه هللاِ ىَُٖلٌ عَل َِ ٌ
اة ىِلْ َٝ * ٌٌ ٞذيِفُلَُ٘ ثِلبه ىُٞر ُ
ىِيَّ ِِ َِٝنٍُْ٘ ْا ٍِ ْْ ُنٌ َٗاىَّ ِِْ ُٝ َِٝلؤ ََُُٗ َر ُ
ظلل٘ٓ نُْ َمللبُّ٘ ْا ٍُل ْلؤ ٍَِِْ * َِٞىَ ل ٌْ ْ َٝايَ َُلل٘ ْا ََّّ لُٔ ٍَللِْ َ ُٝذللب ِد ِد هللا
ضلل٘ىُُٔ َ َد ل ُّ
ق ُْ ُٝر ُ
ٗهللاُ َٗ َر ُ
(ُ)
 ٛا ْى َا ِظ.  ٌٞ
ض٘ىَُٔ فَأََُّ ىَُٔ َّب َر َج ََّْٖ ٌَ َ بىِداً فَِٖ ٞب ََىِ َل ا ْى ِذ ْس ُ
َٗ َر ُ
ٗ -الحكم بغير ما أنزل اهلل تعال :
ينباي لكؿ م ػمـ كم ػممة أف يعمػـ أف حكػـ اهلل تعػالى كر ػكلم  مقػدـ عمػى كػؿ حكػـ ,فمػا

مػػف م ػػألة إال كمردهػػا إلػػى حكػػـ اهلل كر ػػكلم ,فمػػف تحػػاكـ إلػػى غيػػر اهلل كر ػػكلم فهػػك كػػافر ,نكاف مػػف
اعتقػػد أف هػػدل غيػػر النبػػي  أكمػػؿ مػػف هديػػم ,أك أف حكػػـ غيػػر أح ػػف مػػف حكمػػم كالػػذم ,يفضػػؿ
حكـ الطكاغيت عمى حكمم ,فهك كافر بااماع أهػؿ العمػـ ,كمػف هػؤالء الكفػار الػذيف يفضػمكف أحكػاـ

الطكاغيت الكضعية عمى حكـ ر ػكؿ اهلل  فهػؤالء كفػار لتفضػيمهـ أحكػاـ أنػاس مػثمهـ ,كلػذا أامػم
العممػػاء الػػذيف يعتػػد باامػػاعهـ عمػػى أف ال ػػنة هػي األصػػؿ الثػػاني مػػف أصػػكؿ التشػريم اإل ػػبلمي.

(ِ)

كهذا ما كقم فيم كثير مف الميبرالييف عندما احتكمػكا لمقػكانيف الكضػعية ,كرفضػكا تطبيػؽ الشػريعة فػي

حياتهـ ,كاعتقدكا أف حكـ الاػرب هػك األصػؿ ,كأف األحكػاـ الشػرعية كضػعت لزمانهػا كمكانهػا ,كأنهػا

غير صالحة لمتطبيؽ في كؿ زماف كمكاف ,كتحميؿ ما حرـ اهلل تعالى ,قاؿ تعالى  :نِ ُِ ا ْى ُذ ْن ٌُ نِ ََّل
(ّ)
ش ََل ْ َٝايَ ََُُ٘ .
ِ َّهِ َ ٍَ َر َ ََّل رَ ْاجُدُٗا نِ ََّل نَِّٝبُٓ ََىِ َل اىدِّ ُِٝا ْىقََٗ ٌُ ِّٞىَ ِنَِّ َ ْمثَ َر اىَّْب ِ

ق َع ِِ
فبل شؾ كال ريب أف هدم محمد  أكمؿ الهدم ,ألنم كحي يكحى إليم ٍَ َٗ ب ِ َْٝو ُ
(ْ)
٘د.ٚ
ا ْى َٖ َ٘ *ٙنُِْ ُٕ َ٘ نِ ََّل َٗ ْد ٌَ ُٝ ٜ
إف اإلعراض عف حكـ الر كؿ  نكارادة التحاكـ إلى غير كفر كنفاؽ ,دلت اآليات الكريمػة
أف مف آذل الر كؿ  فقد آذل اهلل تعالى كهك كفر ببل نزاع قاؿ تعالى :نَُِّ اىَّل ِِْ ُٝ َِٝلؤ ََُُٗ َّ
هللاَ

ض٘ىَُٔ ىَ َاَُْٖ ٌُ َّ
هللاُ فِ ٜاى ُّد َّْٞب َٗ ْاَ ِ َٟر ِح َٗ َ َع َّد ىَُٖ ٌْ َع َِاثًب ٍُ ًِْٖٞب * َٗاىَّ ِِْ ُٝ َِٝلؤ ََُُٗ ا ْى َُ ْلؤ ٍَِِِْٞ
َٗ َر ُ
(ٓ)
ادزَ ََيُل٘ا ثُ ْٖزبًّلب َٗنِ ْث ًَلب ٍُجًِْٞلب  كقػد قػرف اهلل تعػالى أذا
طلجُ٘ا فَقَل ِد ْ
د ثِ ََ ِْ ٞر ٍَلب ا ْمزَ َ
َٗا ْى َُ ْؤ ٍِْب ِ

بأذا كما قرف طاعتم بطاعتم ,فمف آذا فقد آذل اهلل تعالى كقد ااء منصكصػان عميػم ,كمػف آذل اهلل

فهك كػافر حػبلؿ الػدـ ,يبػيف ذلػؾ أف اهلل تعػالى اعػؿ محبػة اهلل كر ػكلم نكارضػاء اهلل كر ػكلم كطاعػة

ُ  -كرة التكبة :آية ُٔ ِٔ. ّٔ ,
ِ  -التبياف شرح نكاقض اإل بلـ.َّ ,ِٖ :
ّ  -كرة يك ؼ :آية َْ.
ْ  -كرة الناـ :آيةّ .ْ,

ٓ  -كرة األحزاب :آية ٕٓ. ٖٓ ,
ٔٔٛ

ظل٘ ُم ٌْ َٗ َّ
اهلل كر كلم شيئان كاحدانْ َٝ  .ذيِفُلَُ٘ ثِ َّ
ظلُ٘ٓ نُِْ
ضل٘ىُُٔ َ َدل ُّ
ق َُْ ْ ُٝر ُ
هللاُ َٗ َر ُ
لبهِ ىَ ُنل ٌْ ىِْ ُٞر ُ
(ُ)
مبُّ٘ا ٍُ ْؤ ٍِِْ.  َِٞ
طل ِٖ ٌْ
 فَِ َٗ َرثِّ َل َل ْ ُٝؤ ٍَُُِْ٘ َدزََّ ُٝ ٚذ ِّن َُ٘ َك فََِ ٞب ش ََج َر ثَ ْ ٌْ َُْٖٞثُل ٌَّ َل ِ َٝجلدُٗا فِلَّ ٜفُ ِ
(ِ) (ّ)
طيًَِ ٞب. 
طيِّ َُ٘ا رَ ْ
ع ْٞذَ ََٗ ُٝ
َد َر ًجب ٍِ ََّب قَ َ
ػر م ػػف ال يكتلػػاب الميبػ ػرالييف ال ػػذيف خمعػ ػكا ربق ػػة اإل ػػبلـ م ػػف رق ػػابهـ ,مع ػػادكف لؤلحك ػػاـ
إف كثي ػ ان
الشرعية ,ألنهـ لـ يرضكا بما أنزؿ اهلل تعالى فػي كتابػم الحكػيـ ,لقػد خراػت الميبراليػة عػف مقتضػيات

الفطػرة كالعدالػػة اإللهيػػة كال ػػنف الربانيػػة ,إذ أخراػكا المػرأة عػػف ر ػػالتها الفطريػػة ,كمكانتهػػا الطبيعيػػة,
كمقتض ػيات الفط ػرة كالعقػػؿ فػػي إثػػارة الشػػككؾ كالشػػبهات حػػكؿ اإل ػػبلـ ديػػف الفط ػرة كالعدالػػة ,فأثػػاركا
حممػػة مػػف التشػػكيؾ فػػي مكضػػكعات تخػػص الم ػرأة ,فمػػف الشػػبهات التػػي يركاكنهػػا أف اإل ػػبلـ ظمػػـ

المرأة في الحقكؽ المالية التي تؤكؿ إليها مف الميراث ,حيث أعطاها نصؼ الراؿ ,كتعدد الزكاات,

فهػـ يحػػاربكف تعػػدد الزكاػػات بشػػتى الك ػػائؿ ,كمػػا يعمػػـ هػؤالء أنهػػـ يحػػاربكف اهلل تعػػالى كر ػػكلم ,
كتقييد الطبلؽ ,كباالختبلط بػيف الان ػيف فػي كػؿ مكػاف ,كمحاربػة الحاػاب ,فتحػت دعػاكل الم ػاكاة

طالبكا :بأف تت ػاكل المػرأة مػم الراػؿ فػي الميػراث ,كعارضػكا شػهادة امػرأتيف بشػهادة راػؿ كاحػد ,لقػد

كرهكا أف تككف دية المرأة نصؼ دية الراؿ ,كغير ذلػؾ فهػـ مباضػكف لقػكؿ النبػي  فهػؤالء كفػار,

ظ َّو َ ْع ََبىَ ُٖ ٌْ * ََىِل َل ثِلأََّّ ُٖ ٌْ َم ِرُٕل٘ا ٍَلب َّل َس َه َّ
طب ىَّ ُٖ ٌْ َٗ َ َ
قاؿ تعػالىَٗ  :اىَّ َِِ َِٝمفَ ُرٗا فَزَ ْا ً
هللاُ
(ْ)
ع ََبىَُٖ ٌْ . 
فَأ َ ْدجَػَ َ ْ
نكاف مػػف أباػػض شػػيئا ممػػا اػػاء بػػم الر ػػكؿ  كلػػك عمػػؿ بػػم ىكفػػر ,كهػػذا باتفػػاؽ العممػػاء,
كباػػض شػػيء ممػػا اػػاء بػػم الر ػػكؿ  ػكاء أكػػاف مػػف األق ػكاؿ أـ األفعػػاؿ ,نػػكع مػػف أن ػكاع النفػػاؽ

االعتقادم الذم صاحبم في الدرؾ األ فؿ مف النار ,فمف أباض شيئا مما اػاء بػم الر ػكؿ  أمػ انر

كاف أـ نهيان ,فهك عمى خطر عظيـ .

(ٓ)

إف االحتكاـ إلى شريعة اهلل تعالى كااب شرعي ال يمكف أف يككف المرء م ممان إذا أخذ مػف

اإل ػبلـ مػا يكافػؽ هػكا  ,كرفػض مػا يخػػالؼ هػكا  ,كال يمكػف أف يكػكف م ػممان إذا آمػف بػبعض الكتػػاب

اد ُن ٌْ ثَ ْ ٌْ َُْٖٞثِ ََب َ ّْل َس َه َّ
ادل َِ ْرُٕ ٌْ َُْ
هللاُ َٗ ََل رَزَّجِل ِْ َْٕل َ٘ا َءُٕ ٌْ َٗ ْ
ككفر ببعضم :قاؿ تعػالى ْ ُِ َ َٗ 

ُ  -كرة التكبة :آية ِٔ .
ِ  -كرة الن اء :آيةٓٔ .
ّ  -انظر :تقريب الصارـ الم مكؿ عمى شاتـ الر كؿ. ِٕ, ِٓ ,ُٕ,
ْ  -كرة محمد :آية ٖ. ٗ ,

ٓ  -انظر  :كاقعنا المعاصر كالازك الفكرم ُُٔ ,ُُْ ,ك بياف شرح نكاقض اإل بلـ. ّٓ ,ّْ :
ٕٔٛ

(ُ)
ضلجِِ ٞو َّ
ط ٍَلب َ ّْل َس َه َّ
هللاِ 
عليَّ َل عَلِْ َ
لِ ا ْى َٖل َ٘ ٙفَِ ُٞ
ْ َٝفزُِْ٘ َك عَلِْ ثَ ْال ِ
هللاُ نِىَ ْٞل َلََ َٗ  ل رَزَّجِ ِ
 ٛفِلٜ
ط فَ ََب َج َسا ُء ٍَِْ ْ َٝف َا ُو ََىِل َل ٍِل ْْ ُن ٌْ نَِلَّ ِ ْلس ٌ
ط ا ْى ِنزَب ِ
ة َٗرَ ْنفُ ُرَُٗ ثِجَ ْا ٍ
َ فَز ُْؤ ٍَُُِْ٘ ثِجَ ْا ِ
(ّ)(ْ)
ة َٗ ٍَب َّ
ع ََّب رَ ْا ََيَُُ٘ . 
ا ْى َذَٞب ِح اى ُّد َّْٞب َٗ ًَ ْ٘ َٝا ْىقَِٞب ٍَ ِخ َ ُٝردَُُّٗ نِىََ َ ٚ
هللاُ ثِ ََبفِ ٍو َ
ش ِّد ا ْى َا َِا ِ
(ِ)

إف الميبرالية هي عبارة عف ااتماع لهذ األنكاع مف الكفر اميعان ,ألنها ت تحؿ الحكـ بايػر

مػػا أنػػزؿ اهلل تعػػالى ,كتعتبػػر مػػف حػػؽ الفػػرد أف يشػػرع لنف ػػم مػػا يعتقػػد أنػػم األصػػمس ,ككػػؿ مػػف تصػػكر
الميبراليػػة كعػػرؼ حقيقتهػػا ,فانػػم ياػػزـ أنهػػا ال تعتػػرؼ بحكػػـ اهلل تعػػالى ,كال تقػػر بش ػريعتم ,كتػػرل أف

الحري ػػة كافي ػػة ف ػػي إص ػػدار التشػ ػريعات دكف الرا ػػكع لمش ػػرع اإل ػػبلمي ,كال ري ػػب أف مق ػػاييس عمم ػػاء
اإل ػػبلـ فػػي أحكػػاـ الكفػػر تنطبػػؽ عمػػى الميبراليػػة بماػػرد معرفػػة حقيقػػة الفك ػرة كتصػػكرها ,كمػػف هػػذ

األحكاـ أنها حكـ باير ما أنزؿ اهلل ا تحبلالن أك تشريعان .

(ٓ)

فمقد أفتى بعض العمماء المعاصريف بتكفير الميبرالييف إلنكارهـ األحكاـ الشػرعية ,كتفضػيمهـ
القكانيف الكضعية عميها ,إذ أفتى الشيخ :صالس بف فكزاف الفػكزاف عضػك هيئػة كبػار العممػاء كعضػك
المانة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء ,عندما ي ئؿ عف حكـ اإل بلـ في الميبرالية ,كفكػر يػدعك إلػى
الحري ػػة الت ػػي ال ض ػػابط له ػػا إال الق ػػانكف الكض ػػعي في ػػاكم ب ػػيف الم ػػمـ كالك ػػافر ب ػػدعكل التعددي ػػة
كياعؿ لكػؿ فػرد حريتػم الشخصػية التػي ال تخضػم لقيػكد الشػريعة كيحػارب بعػض األحكػاـ الشػرعية

التي تناقضم ,كاألحكاـ المتعمقة بالمرأة أك بالعبلقة مم الكفار أك بانكار المنكر أك أحكاـ الاهاد,
فقػػد أاػػاب :الػػذم يريػػد الحريػػة التػػي ال ضػػابط لهػػا إال القػػانكف الكضػػعي ,هػػذا متمػػرد عمػػى شػػرع اهلل
ػمما كالػػذم يينكػػر مػػا يعمػػـ مػػف الػػديف
تعػػالى يريػػد حكػػـ الااهميػػة كحكػػـ الطػػاغكت فػػبل يكػػكف م ػ ن
بالضركرة ,هذا قد ارتكب عدة نكاقض مف نكاقض اإل بلـ فعميم أف يتكب إلػى اهلل تعػالى مػف هػذ

د َٗقَل ْد ُ ٍِل ُرٗا
األفكار ,ليككف م ممان حقان )ٔ(.قاؿ تعػالىِ ُٝ  :رٝدَُُٗ َُْ َٝز ََذب َم َُ٘ا نِىَل ٚاىوَّلب ُغ٘ ِ
(ٕ)
ظََِلً ثَ ِاٞداً
َُْ ْ َٝنفُ ُرٗا ثِ ِٔ َِٗ ُٝرُ ٝد اى َّ
عيَّ ُٖ ٌْ َ
ش ْٞوَبُُ َُْ ِ ُٝ

ُ  -كرة المائدة آية.ْٗ :
ِ  -كرة ص :آية ِٔ .

ّ  -كرة البقرة :آية ٖٓ.
ْ  -كاقعنا المعاصر كالازك الفكرم.ٕٗ :
ٓ  -انظر :حقيقة الميبرالية كمكقؼ اإل بلـ منها. ٖٓٔ ,

ٔ  -انظر :مقاؿ ,حكـ الدعكة إلى الفكر الميبرالي في الببلد اإل بلمية.
ٕ  -كرة الن اء :آية َٔ.
ٖٔٛ

طُِ ٍَِِ ّ
هللاِ ُد ْنَب ً ىِّقَ ْل٘ ًٍ ُ٘ٝقُِْلَُ٘ 
َ فَ ُذ ْن ٌَ ا ْى َجب ِٕيِِ َّٞخ ْ َٝج ََُُ٘ َٗ ٍَِْ َ ْد َ

(ُ)

كقػاؿ ر ػكؿ

اهلل  ( مــن دعــا بــدعوى الجـــاىمية فيــو فــي جثــي جيــنم " قــالوا وان صــام وصــم قــال  ,وان
صام وصم وزعم أنو مسمم).

(ِ)

كهػ ػػذا يعنػ ػػي دكف أدنػ ػػى شػ ػػؾ أف أصػ ػػحاب المػ ػػذاهب المعاص ػ ػرة اإللحاديػ ػػة مثػ ػػؿ العممانيػ ػػة,
كالحداثية كالقكميػة كالشػيكعية كالميبراليػة ,كفػار كمرتػدكف ألنهػا أم هػذ المػذاهب المعاصػرة اإللحاديػة

مخالفة لئل بلـ .

(ّ)

ُ  -كرة المائدة :آية ٓ.
ِ  -ركا أحمد في م ند  :رقـ ََُٖٕ ,م ند الشػامييف م ػند الحػارث األشػعرم عػف النبػي. ّّٓ/ِٗ صػححم
األلباني في مشكاة المصابيس. َُُٗ/ِ ,

ّ  -بتصرؼ :دركس في شرح نكاقض اإل بلـ. ّْ ,
ٗٔٛ

الخاتمة
أحم ػػد اهلل ع ػػز كا ػػؿ ال ػػذم ق ػ ٌػيض لهػ ػؤالء الميبػ ػرالييف م ػػف كش ػػؼ أ ػػتارهـ كب ػػيف مقاص ػػدهـ
كأغراضهـ الخبيثة كأهدافهـ الخطيرة .
فهػػذ نتػػائج تكصػػمت إليهػػا مػػف خػػبلؿ كتابػػة هػػذا البحػػث كمعهػػا بعػػض التكصػػيات أكازهػػا فػػي
النقاط التالية:

أولً  :النتا ج- :
ُ -إف الميبراليػػة فػػي أصػػمها كنشػػأتها مػػذهب فكػػرم غربػػي كلػػد كنشػػأ فػػي الاػػرب ثػػـ انتقػػؿ منػػم إلػػى
ببلد الم مميف فقد ظهرت كردة فعؿ لؤلكضاع الدينية كال يا ية التي كانت تعيشها أكركبػا فػي

العصكر الك طى ب بب انتهاكهـ لمقػيـ اإلن ػانية ,فقػد تككنػت خػارج إطػار األديػاف فكانػت نتػاج
و
عداء و
كامؿ بيف الديف كال يا ة.
العممانية مف ناحية مكقفها مف الديف لتصبس في
ِ -إف الميبرالية هػي امتػداد لمحركػة الصػهيكنية كلميهػكد كالنصػارل كالمػذاهب الضػالة المنحرفػة ذات
األفكار اإللحادية كالتي طالما حاكلت التشكيؾ في الديف اإل بلمي .
ّ -إف ظهػػػكر تيػ ػػار الميب ػ ػرالييف الاػػػدد فػ ػػي البمػػػداف اإل ػ ػػبلمية ع ػػف طريػ ػػؽ اال ػػػتعمار كاألح ػ ػزاب
كالامعيات ال رية ,يريد الهيمنة عمػى شػعكب العػالـ كينهػب ثػركاتهـ ,فقػد دخمػت الميبراليػة العػالـ

اإل ػبلمي كهػي تريػد تحقيػؽ األهػداؼ األمريكيػة فػي المنطقػة مػف تفتيػت لمبمػداف اإل ػبلمية إلػى
دكيبلت متناحرة فهي تمثؿ خط انر يكاام األمة اإل بلمية  ,لذا فهك فكر مكػرك محػارب مػف قبػؿ

األمة ,كخصكصان ب بب الدعـ الاربي لهـ كب بب مكاقفهـ تاا قضػايا األمػة ,فم ػطيف كالعػراؽ
كأفاان تاف.

ع ػػد الفردي ػػة األ ػػاس الفم ػػفي كالمنطم ػػؽ الفك ػػرم لميبرالي ػػة تح ػػت ش ػػعارات الحري ػػة كالفردي ػػة ,إذْ تي
أصبحت الكممة لدعاة الحرية كاإلباحيػة ,نكاعطػاء الحػؽ لؤلفػراد ,كالهػركب مػف كػؿ قيػد يمكػف أف
ػر مفتكحػان فػػبل أفكػػار كال عقائػػد ثابتػػة تايػػب عػف القضػػايا الكبػػرل
يكضػػم عمػػى الفػػرد ,إذ تمثػػؿ فكػ ان

لمككف فهي دعكة إلى التحرر كاالنطبلؽ مف الضكابط .

ٓ ل-ػف يكػكف الػديف مانعػان مػػف التقػدـ العممػي أك حاػر عثػرة فػػي طريقػم ,كنظػرة فاحصػة فػي تاريخنػػا

تاعػػؿ الباحػػث ياػػزـ بػػأف التم ػػؾ بالػػديف مػػف أ ػػباب التقػػدـ كالرقػػي ,لقػػد بم ػ الم ػػممكف شػػأنان
عظيمان في الحضارة كالتقدـ حيف كانكا متم كيف بدينهـ كمنهاهـ الرباني .

ٔ -لقد قدـ اإل بلـ كؿ المفاهيـ كالقيـ كالتف يرات لمختمػؼ القضػايا بخػبلؼ مػا قدمػم لنػا الميبراليػكف
مف تف يرات مخالفة لمفطرة كمناقضة لمحؽ ,فما أحرانا أف نتم ؾ بالحؽ؟!
٘ٔٛ

ٕ -التنػػاقض الكاضػػس بػػيف الشػػعارات التػػي ترفعهػػا الميبراليػػة كالممار ػػات العمميػػة عمػػى أرض الكاقػػم,
فهي تنادم باحت ارـ حرية الرأم في الكقت نف م يتطاكلكف عمى األدياف كعمى الشرائم ال ماكية.

اع المقد ػػات لػػدل الشػػعكب اإل ػػبلمية ,حيػػث كػػاف هاكمهػػا
ٖ ف-شػػؿ م ػػتقبؿ الميبراليػػة فهػػي لػػـ ت ػر ً
عمى اإل بلـ نف م ,كعمى الرمكز التاريخية لمم مميف ,مما كلد ردة فعؿ لدل الشعكب اإل بلمية
بمقت الميبرالية كازدراء المركايف لها.

ٗ -أف الميبراليػػة كمػػذهب كفكػػر ينػػاقض أصػػكؿ الػػديف كمتضػػمنة أنكاع ػان مػػف الكفػػر كهػػي مثمهػػا مثػػؿ
المذاهب اإللحادية المعاصرة ,العممانية ,كالحداثية ,كالقكمية كالشيكعية ,كفار كمرتدكف لمخالفتها

لئل بلـ .

ثانياً  :التوصيات-:
ُ -دعػكة األمػػة اإل ػبلمية إلػػى ضػػركرة االعتصػاـ بالكتػػاب كال ػنة كال ػػير عمػى مػنهج أهػػؿ ال ػػنة
كالاماعة كنبذ الفرقة كاالختبلؼ ,فهما الحصف لهذ األمة مف كؿ مذهب ضاؿ كفكر دخيؿ.

ِ -تكايػػم طمبػػة الد ار ػػات العميػػا لمكتابػػة حػػكؿ االتااهػػات الفكريػػة المعاصػرة كم ػػتادات العصػػر
كنكازلػػم ,كتقػػديـ رؤيػػة متزنػػة حػػكؿ الن ػكازؿ الفقهيػػة كال يا ػػية كال ػػيما أهػػؿ االختصػػاص فػػي

العقيدة كأصكؿ الديف .

ّ -حػػث النػػاس عمػػى االلت ػزاـ ب ػالقيـ النبيمػػة كاألخػػبلؽ الفاضػػمة ,حتػػى نامػػؽ منافػػذ الميب ػرالييف عمػػى

الماتمػػم ,كنهػػدـ آمػػاؿ الميبػرالييف فػػي إغػراؽ الماتمػػم فػػي بحػػر مػػف الرذيمػػة كاالنحػػبلؿ الخمقػػي
كحتى نتمكف مف إقامة مشركعنا الحضارم اإل بلمي الكبير كبناء ماتمم رباني .

ْ -العمػؿ عمػى بنػاء المػرأة الم ػممة عمميػان كدعكيػان كفكريػان ك ػمككيان ,ألف إف ػاد المػرأة مػف أهػداؼ
المشركع التاريػبي ,كمكااهتم تقتضي العمؿ عمى بناء المرأة الم ممة.

ٓ -مناقش ػػة األفك ػػار الكاف ػػدة عم ػػى األم ػػة اإل ػػبلمية الادي ػػدة بم ػػنهج عمم ػػي رص ػػيف كالتح ػػذير م ػػف
خطكرة المد التاريبي ,كمحاكلة التقرب منم كفهـ أبعاد المؤامرة عمى اإل بلـ عف طريؽ النظر

إلػػى األحػػداث بعمػػؽ ,كالنظػػر إلػػى مػػا كراء األقػكاؿ كاألفعػػاؿ كالحػػذر مػػف النصػػكص كالعبػػارات

الب ارقػػة الخداعػػة ,لكشػػفهـ كبيػػاف خطػػكرة بعػػض األفكػػار كاآلراء االنهزاميػػة ,التػػي تصػػمت عػػف

بػػاطمهـ با ػػـ الح ػكار أك المصػػمحة الكطنيػػة ,فػػي الكق ػت الػػذم تهػػااـ فيػػم الػػدعكة اإل ػػبلمية,
بدعكل إصبلح األخطاء كتصحيس الم ار ,كال ريب أف التصحيس ضركرة كاابة ,كلكف الخمؿ

في ال ككت عف الباطؿ كالنقد الاارح لمدعكة .

ٔٛٙ

ٔ -عمػػى العممػػاء بػػذؿ اهػػكدهـ الدعكيػػة بكشػػؼ الميبراليػػة كتكضػػيس أطركحػػات الميب ػرالييف لمنػػاس

كتكعي ػػة األم ػػة بالمخػ ػاطر الش ػػنيعة الت ػػي تتع ػػرض له ػػا العقي ػػدة كالمقد ػػات ككش ػػؼ م ػػراميهـ
كمقاالتهـ ,كشرح أبعاد مراميهـ كمقاالتهـ كالمنهج الذم ي ػمككنم فػي ػبيؿ هػدـ أصػكؿ الػديف

كقكاعد  ,ككيفية تناكلهـ ألصػكؿ الشػريعة اإل ػبلمية كثكابتهػا مػف خػبلؿ مػنهج التربيػة كالتعمػيـ
كاأل رة كالم اد كالمؤ ات التربكيػة كالتحػذير مػف مخططػات الميبػرالييف كمعهػـ أعػداء األمػة

مػػف محاكلػػة إخ ػراج الم ػمميف مػػف قػػيمهـ كتػػاريخهـ كمفػػاهيمهـ كأخبلقهػػـ كصػػهرهـ فػػي فكػػر
أخبلقي ك يا ي كاقتصادم كااتماعي مدمر.

ٕ -تبييف مدل ارتباط بعػض هػؤالء الميبػرالييف  -كلػيس كمهػـ حتػى ال ناػكر فػي حكمنػا -بػالقكل
الاربية كاال تعمارية ,كارتباطهـ بمنظمات أانبية مشبكهة .

ٖ -الب ػراءة مػػف الحػػرب األمريكيػػة المزعكمػػة لمكافحػػة اإلرهػػاب  ,ككقػػؼ الػػدعـ المكا ػػتي لمكاليػػات
المتحدة كحمفائها ( إ ػرائيؿ ) فػي حربهػا الظالمػة ضػد الشػعب الفم ػطيني كالع ارقػي كاألفاػاني,

مػػم غػػرس قػػيـ التضػػحية كالفػػداء فػػي الشػػعكب نكاحيػػاء ركح الاهػػاد فػػي األمػػة كالمقاكمػػة لمتبعيػػة
الاربيػػة كاالبتعػػاد عػػف ك ػػائؿ االنحػػبلؿ األخبلقػػي حتػػى ي ػػتطيعكا حمايػػة أرضػػهـ كعقيػػدتهـ
كديػػنهـ عػػف طريػػؽ إعػػداد الػػنفس كاألايػػاؿ مػػف أاػػؿ المكااهػػة الكبػػرل كأف ينعػػد اػػيبلن ي ػػتطيم
الثبات كالتضحية كالصبر في مكاطف العدك .

ٗ -كش ػػؼ مخطط ػػات الميبػ ػرالييف م ػػف خ ػػبلؿ كتيب ػػات ػػهمة كمي ػ ػرة ي ػػتطيم قراءته ػػا ك ػػؿ م ػػمـ
كتكزيعها كنشرها .

ٔٛٚ

كفػػي ختػػاـ هػػذ الد ار ػػة فانػػم مػػف الكااػػب عمػػى أهػػؿ ال ػػنة أف يػػدرككا خطػػكرة هػػذا الفكػػر

المنحرؼ كأف يايشكا اميم طاقاتهـ لصد هذا الفكر الميب ارلػي الهػ لداـ ,ككشػؼ عكرتػم كتحػذير النػاس
منم ,فهي أمانة عظيمة ن ػأؿ عنهػا بػيف يػدم اهلل عػز كاػؿ ,فػاف عمػى هػؤالء الميبػرالييف أف يعممػكا
أنػػم مػػا داـ بػػيف ظهرانينػػا القػرآف الكػريـ كال ػػنة النبكيػػة كهمػػا الحصػػف القػػكل لهػػذ األمػػة فمػػف ي ػػتطيم
هؤالء العابثكف أف ينالكا مف هذا الديف العظيـ مهما حاكلكا التايير كالتبديؿ ,كمهما أحدثكا كا ػتكردكا
مف أفكػار كشػبهات حػكؿ اإل ػبلـ ,فػاف اهلل تعػالى قػد هيػأ لهػذا الػديف أنػاس يحفظكنػم كيػدافعكف عنػم

حفظان مف اهلل تعالى لتربية الناس كالتحذير مف هؤالء قاؿ تعالى  :نَِّّب َّ ْذلُِ َّ َّس ْىَْلب ِّ
اىلِ ْم َر َٗنَِّّلب
ىَُٔ ىَ َذبفِظَُُ٘  )ُ(كقاؿ أيضػانِ ُٝ :رٝدَُُٗ ىِْ ُٞ
هللاِ ثِلأ َ ْف َ٘ا ِٕ ِٖ ٌْ َٗ َّ
وفِئُ٘ا ُّل٘ َر َّ
هللاُ ٍُلزِ ٌُّ ُّل٘ ِر ِٓ َٗىَ ْل٘
(ِ)
َم ِرَٓ ا ْى َنبفِ ُرَُٗ .
كأخي ار نقكؿ" :المهـ أرنا الحؽ حقان كارزقنا اتباعم كأرنا الباطؿ باطبلن كارزقنا ااتنابم" .
المهـ أبرـ لهذ األمة أم انر رشدا ,كاحفظ عميها دينها ,كحماة دينها ,ككرثة نبيها ,كااعؿ قادتها قدكة
لمخير ,مفاتيس لمفضيمة ,كارزقهـ البطانة الناصحة الصالحة التي تذكرهـ إف ن كا ,كتعينهـ إف
تذكركا ,كااعمهـ آمريف بالمعركؼ فاعميف لم ,ناهيف عف المنكر ماتنبيف لم .
ك آخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف .

ُ -كرة الحار :آية ٗ.
ِ -كرة الصؼ :آية ٖ.
ٔٛٛ

قا مة المراجع
* القرآن الكريم .

* الكتاب المقدس .
ُ  -آثػػار العكلمػػة عمػػى عقيػػدة الشػػباب ,عبػػد القػػادر بػػف محمػػد عطػػا صػػكفي  ,بػػدكف رقػػـ
طبعةُِْٕ,هػ ََِٔ-ـ ,بدكف دارنشر.
ِ  -األح ػزاب كالحركػػات ال يا ػػية فػػي الػػكطف العربػػي ,مهػػدم أنػػيس ا ػرادات,بػػدكف رقػػـ
طبعة,بدكف تاريخ,أ امة لمنشر كالتكزيم  ,عماف.
ّ  -األزمة ال أر مالية العالمية :امس نايب ,الطبعة األكلػى ََِٖ,ـ ,مركػز الد ار ػات
االشتراكية .

ْ  -أ اليب الازك الفكرم لمعالـ اال بلمي  ,عمػي محمػد اريشػة ,محمػد شػريؼ الزيبػؽ,
الطبعة الثالثة ُّٗٗ ,هػ ُٕٗٗ-ـ  ,دار االعتصاـ .

ٓ  -أ ػس الميبراليػة ال يا ػية ,اػكف ػتيكرات مػؿ ,ترامػة كتقػديـ كتعميػؽ ,أ.د إمػاـ عبػد
الفتاح إماـ,أ.د ميشيؿ متياس,بدكف رقـ طبعة ,مكتبة مدبكلئُٗٗـ .

ٔ  -اإل ػػبلـ ال يا ػػي كالمعرك ػػة القادم ػػة ,مص ػػطفى محم ػػكد ,ب ػػدكف رق ػػـ طبع ػػة ,ب ػػدكف
تاريخ ,أخبار اليكـ.
ٕ  -اإل ػ ػػبلـ عقيػ ػػدة كش ػ ػريعة ,محمػ ػػكد شػ ػػمتكت ,الطبعػ ػػة الثامنػ ػػة عشػ ػػر ُُِْ ,هػ ػ ػ -
ََُِـ ,دار الشركؽ .
ٖ  -اإل بلـ م تقبؿ أكركبا :يا ر ح يف ,الطبعة األكلػى ُُْٖ ه ػ – ُٕٗٗ ـ ,دار
األميف.

ٗ  -اإل بلـ كاالقتصاد :عبد الهادم عمػى الناػار,بػدكف رقػـ طبعػةُّٖٗ ,ـ ,بػدكف دار
نشر.

َُ  -اإل بلـ كاالقتصاد في المنظػكر اال ػبلمي ألبػرز القضػايا االقتصػادية كاالاتماعيػة
المعاصرة,عبد الهادم عمى الناار,بدكف رقـ طبعةُّٖٗ , ,ـ ,عالـ المعرفة.

ُُ  -اإل بلـ كاإليماف ,محمد شحركر ,الطبعة األكلىُٗٗٔ ,ـ األهالي لمنشر.
ٜٔٛ

ُِ  -اإل ػػبلـ كاه ػػا لكا ػػم :يك ػػؼ القرض ػػاكم,الطبع ػػة ال ػػابعةُُْٕ ,ه ػ ػ –ُٕٗٗـ ,
مكتبة كهبة.

ُّ  -اإل ػبلـ كالحداثػػة :مصػػطفى الشػريؼ ,الطبعػػة األكلػػى ُُْٗ, ,ه ػُٗٗٗ -ـ ,دار
الشركؽ.

ُْ  -اإل بلـ كالحزبية :عائشة محمد ,الطبعة الثانيةُِْٔ ,هػ ُٕٗٗ -ـ ,طرابمس.
ُٓ  -اإل ػػبلـ كال أر ػػمالية ,ػػيد قطػػب ,الطبعػػة الثالثػػة عشػػر ُُْْ ,ه ػ ُّٗٗ -ـ ,دار
الشركؽ.

ُٔ  -اإل ػػبلـ كالعكلمػػة ,أحمػػد عبػػد الػػرحمف كآخػػركف ,كرقػػة بقمػػـ عػػادؿ ح ػػيف :العكلم ػة
كصراعنا مم الارب,بدكف رقـ طبعة ,بدكف تاريخ,الدار القكمية العربية.

ُٕ  -اإل بلـ كالارب :محمد الخير عبد القادر ,الطبعػة األكلػى ُُُْ ,ه ػ ,دار الايػؿ-
بيركت,دار ال كدانية لمكتب -الخرطكـ.
ُٖ  -االعتصػ ػػاـ :لمشػ ػػاطبي  :المامػ ػػد األكؿ ,الطبعػ ػػة األكلػ ػػىَُْٖ ,هػ ػ ػ ُٖٖٗـ ,دار
الكتب العممية ,بيركت – لبناف.
ُٗ  -اإلعػػبلـ اإل ػػبلمي فػػي مكااهػػة اإلعػػبلـ المعاصػػر ,عبػػد اهلل قا ػػـ الكشػػمي ,الطبعػػة
الثانيةُُْْ ,هػ ُْٗٗ-ُّٗٗ-ـ ,دار البشيرلمثقافة كالعمكـ اال بلمية .

َِ  -اإلعػبلـ فػػي العػػالـ اإل ػبلمي ,ػػهمية زيػػف العابػديف حمػػاد ,بػػدكف رقػـ طبعػػة ,بػػدكف
تاريخ ,مكتبةالعبيكاف.

ُِ  -اإلمبراطكرية األمريكية كاإلغارة عمى العراؽ ,محمد ح نيف هيكػؿ :الطبعػة الثالثػة ,
 ,فبراير ََِْ ـ ,دار الشركؽ.

ِِ  -بركتكك ػكالت حكمػػاء صػػهيكف:محمػػد خميفػػة التكن ػػي ,ترامػػة عبػػاس محمػػكد العقػػاد,
الطبعة الرابعة ,بدكف تاريخ ,دار الكتب الكتاب العربي بيركت -لبناف.
ِّ  -تػ ػػاريخ أفاان ػ ػػتاف قبيػ ػػؿ الفػ ػػتس اال ػ ػػبلمي حتػ ػػى الكقػ ػػت الحاضػ ػػر :فػ ػػاركؽ حامػ ػػد
بدر:بدكف رقـ طبعة ,بدكف تاريخ ,مكتبة اآلداب.

ٜٓٔ

ِْ  -تػػاريخ أكركبػػا فػػي العصػػكر الك ػػطى الحيػػاة االقتصػػادية كاإلاتماعيػػة :هنػػرم بيػريف,
ترامة كتحقيؽ عطية القكصي,بدكف رقـ طبعة ُٗٗٔ,ـ.

ِٓ  -تاريخ التشريم اإل بلمي:مناع القطاف,بدكف رقـ طبعػة بػدكف تػاريخ المعػارؼ لمنشػر
كالتكزيم-الرياض .

ِٔ  -تػػاريخ كحضػػارة أكركبػػا فػػي العصػػكر الك ػػطى :اشػػرؼ محمػػد صػػالس ػػيد ,الطبعػػة
األكلىََِٖـ ,لبناف .
ِٕ  -التبيػاف فػػي شػػرح نػكاقض اإل ػبلـ ,محمػػد بػػف عبػػد الكهػاب ,تػػأليؼ ,ػػميماف ناصػػر
بف عبد اهلل العمكاف :الطبعة ال اد ة ,بدكف تاريخ  ,دار الم مـ.
ِٖ  -تاديػػد الػػديف نكاحيائػػم :أبػػك األعمػػى المػػكدكدم,الطبعػػة الثانيػػةُّٖٔ ,هػ ػ ُٕٗٔ-ـ,
دار الفكر الحديث – لبناف.

ِٗ  -التشريم الانائي اإل بلمي:عبد القادر عكدة ,المامد األكؿ ,بػدكف رقػـ بػدكف تػاريخ,
دار الكتاب العربي  -بيركت .

َّ  -التطػػرؼ الم ػػككت عنػػم ,أصػػكؿ الفكػػر العصػراني (ال ػػعكدية أنمكذاػان) ,ناصػػر بػػف
يحيى الحنيني ,اإلصدار األكؿُِْٔ ,هػُِْٕ-هػ ,بدكف دار نشر .

ُّ  -تقريػػب الصػػارـ الم ػػمكؿ عمػػى شػػاتـ الر ػػكؿ ,ابػػف تيميػػة ,صػػبلح الصػػاكم  ,الطبعػػة
األكلى ,بدكف تاريخ ,دار االعبلـ الدكلي .
ِّ  -التمهيػ ػػد لشػ ػػرح كتػ ػػاب التكحيػ ػػد :صػ ػػالس بػ ػػف عبػ ػػد العزيػ ػػز بػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف اب ػ ػراهيـ
آؿ الشيخ ,الطبعة األكلىُِّْ ,هػََِِ-ـ ,دار التكحيد .
ّّ  -التكتاليتاريػػة الميبراليػػة الاديػػدة كالحػػرب عمػػى اإلرهػػاب :تكفيػػؽ المػػديني ,بػػدكف رقػػـ
طبعةََِّ ,ـ ,اتحاد الكتاب العرب -دمشؽ.

ّْ  -الاامم الكبير  :نف الترمذم :محمد بف عي ى بف ى ٍػكرة بػف مك ػى بػف الضػحاؾ
الترم ػ ػ ػػذم أب ػ ػ ػػك عي ػ ػ ػػى  ,تحقيػ ػ ػ ػؽ :بش ػ ػ ػػار عػ ػ ػ ػكاد مع ػ ػ ػػركؼُٖٗٗ ,ـ دار الا ػ ػ ػػرب
اإل بلمي – بيركت .

ٜٔٔ

ّٓ  -الاامم الم ند الصحيس المختصر مف أمكر ر كؿ اهلل صمى اهلل عميم ك مـ ك ننم
كأيامم  :محمد بف إ ماعيؿ أبػك عبػداهلل البخػارم الاعفػي ,تحقيػؽ :محمػد زهيػر بػف

ناصر الناصر ,الطبعة األكلى ُِِْهػ  ,دار طكؽ النااة.
ّٔ  -اهػػاد شػػعب فم ػػطيف خػػبلؿ نصػػؼ قػػرف :صػػالس م ػػعكد أبػػك بصػػير ,بػػدكف رقػػـ
طبعةُّٖٔ,هػ ُٖٗٔ-ـ ,بدكف دار نشر.

ّٕ  -حػػاؿ األمػػة العربيػػة :أحمػػد إبػراهيـ محمػػكد كآخػػركف ,الطبعػػة األكلػػى ,بػػدكف تػػاريخ ,
مركز د ار ات الكحدة العربية -بيركت.

ّٖ  -حػػاؿ األمػػة العربيػػة النهضػػة أك ال ػػقكط :أحمػػد إبػراهيـ محمػػكد ,عمػػار عمػػى ح ػػف,
كآخ ػػركف ,الطبع ػػة األكل ػػى,ابري ػػؿََِٗ ََُِ-ـ مرك ػػز د ار ػػات الكح ػػدة العربي ػػة,
بيركت .

ّٗ  -حاض ػػر الع ػػالـ اإل ػػبلمي :امي ػػؿ عب ػػد اهلل محم ػػد المص ػػرم,المامػ ػد الث ػػاني الطبع ػػة
األكلىَُْٔ ,هػ ُٖٗٔ -ـ المدينة .

َْ  -الحرب عمى العراؽ :صالس الرقب ,الطبعة الثانية ُِْْهػ ََِّ -ـ ,بدكف دار
نشر.

ُْ  -حركات كمذاهب فػي ميػزاف اإل ػبلـ ,فتحػي يكػف,الطبعػة الثانيػة عشػر ُُْٖ ,ه ػ-
ُٕٗٗـ ,الر الة.
ِْ  -الحرك ػػة الكطني ػػة الازائري ػػة ,أب ػػك القا ػػـ ػػعد اهلل ,المام ػػد الث ػػاني الطبع ػػة الرابع ػػة,
ُِٗٗـ ,دار الارب اإل بلمي ,بيركت – لبناف.
ّْ  -الحريػػة فػػي اإل ػػبلـ :نشػػأت اعفػػر ,الطبعػػة األكلػػىُِّْ,ه ػ ََِِ-ـ ,بػػدكف دار
نشر.

ْْ  -الحري ػ ػػة ف ػ ػػي اإل ػ ػػبلـ :محم ػ ػػد الخض ػ ػػر ح ػ ػػيف,ب ػ ػػدكف طبع ػ ػػة ,ب ػ ػػدكف ت ػ ػػاريخ ,دار
االعتصاـ.

ْٓ  -حرية الفكر كاالعتقاد في اإل بلـ :اماؿ البنا ,بػدكف رقػـ طبعػة ,بػدكف تػاريخ ,دار
الفكر اإل بلمي.

ٕٜٔ

ْٔ  -حضػػارة أكركبػػا فػػي العصػػكر الك ػػطى :محمػػكد ػػعيد عم ػراف ,بػػدكف رقػػـ طبعػػة,
بدكف تاريخ ,دبت باو جصم باالره م .

ْٕ  -الحقائؽ األربعكف في القضية الفم ػطينية :مح ػف صػالس ,تقػديـ طالػب أبػك الشػعر,
بدكف طبعة ,بدكف تاريخ ,غزة – فم طيف.

ْٖ  -حقيق ػػة الميبرالي ػػة كمكق ػػؼ اإل ػػبلـ منه ػػا:عب ػػد ال ػػرحيـ ب ػػف ص ػػمايؿ ال ػػممي ,الطبع ػػة
األكلىَُّْ ,هػ ََِٗ -ـ  ,مركز التأصيؿ لمد ار ات كالبحكث.
ْٗ  -الحػ ػ ػػؿ اإل ػ ػ ػػبلمي فريضػ ػ ػػة كضػ ػ ػػركرة :يك ػ ػ ػػؼ القرضػ ػ ػػاكم ,بػ ػ ػػدكف رقػ ػ ػػـ طبعػ ػ ػػة ,
ُّْٗ هػ ُْٕٗ -ـ ,مؤ ة الر الة.
َٓ  -الحمػػكؿ الم ػػتكردة ككيػػؼ انػػت عمػػى أمتنػػا :يك ػػؼ القرضػػاكم ,الطبعػػة األكلػػى,
ُّٕٗهػ ُٕٕٗ-ـ  ,مؤ ة الر الة -بيركت.

ُٓ  -الخط ػػر اليه ػػكدم بركتككػ ػكالت ص ػػهيكف :محم ػػد خميف ػػة التكن ػػي ترام ػػة عبػػػاس
محمكد العقاد :الطبعة الرابعة ,بدكف تاريخ ,دار الكتاب العربي بيركت –لبناف.

ِٓ  -داعيػػة كلػػيس نبي ػان :ح ػػف بػػف فرحػػاف المػػالكي ,بػػدكف رقػػـ طبعػػة ,بػػدكف تػػاريخ ,دار
الرازم.

ّٓ  -درء تعارض العقؿ كالنقؿ :ابف تيمية ,تحقيؽ محمد رشاد الـ ,المامد األكؿ ,بدكف
رقـ طبعة ,بدكف تاريخ ,دار الكنكز األدبية.
ْٓ  -دركس في شرح نكاقض اإل بلـ,محمد عبد الكهاب,ألقاها ,صالس بػف فػكزاف الفػكزاف
الطبعة الثالثة ,بدكف تاريخ ,دار الرشد.
ٓٓ  -دليؿ العقكؿ الحائرة في كشػؼ المػذاهب المعاصػرة ,حامػد بػف عبػد اهلل العمػي ,بػدكف
طبعة ,.بدكف تاريخ ,بدكف دار نشرمف مكقم .http://saaid.net.

ٔٓ  -دكر القػػيـ كاألخػػبلؽ فػػي االقتصػػاد اإل ػػبلمي ,يك ػػؼ القرضػػاكم ,الطبعػػة األكلػػى
ُُْٓهػُٗٗٓ-ـ ,مكتبة كهبة.

ٕٓ  -الديمقراطيػة كالميبراليػػة قضػػايا كمشػػاكؿ ,حػػازـ البػػببلكل :الطبعػػة األكلػػىُُّْ,ه ػ -
ُّٗٗـ ,دار الشرؽ.

ٖٜٔ

ٖٓ  -الديف كال يا ة في الكاليات المتحدة :مايكؿ ككربت كاكليا ميتشؿ ككربػت ,ترامػة
عص ػ ػػاـ ف ػ ػػايز كناه ػ ػػد كص ػ ػػفي كزي ػ ػػف نا ػ ػػاتي كمهن ػ ػػدس نش ػ ػػأت اعف ػ ػػر  ,الطبع ػ ػػة

الثالثةُِْٔ,هػ ََِٔ -ـ الشركؽ الدكلية .
ٗٓ  -الرحم ػػة ف ػػي طم ػػب الح ػػديث :لمخطي ػػب البا ػػدادم ,تحقي ػػؽ ن ػػكر ال ػػديف عت ػػر ,الطبع ػػة
األكلىُّٓٗهػ ُٕٗٓ-ـ  ,دار الكتب العممي ,بيركت – لبناف .

َٔ  -قكط العممانية :أنكر الاندم ,بدكف رقـ طبعة ,بدكف تاريخ دار الكتاب المبناني.
ُٔ  -ال ػػنة كمكانتهػػا فػػي التشػريم اإل ػػبلمي :مصػػطفي ال ػػباعي ,المامػػد األكؿ ,الطبعػػة
األكلىَََِ ,ـ ,دار الكراؽ.
ِٔ  -ػنف أبػػي داكد  :أبػػك داكد ػػميماف بػف األشػػعث بػػف إ ػػحاؽ بػف بشػػير بػػف شػػداد بػػف
عمػرك األزدم الس ى ًا ٍ ػػتاني ,تحقيػؽ :محمػػد محيػػي الػديف عبػػد الحميػػد ,بػػدكف رقػػـ

طبعة ,بدكف تاريخ  ,المكتبة العصرية صيدا – بيركت.

ّٔ  -ػنف الترمػػذم :محمػػد بػػف عي ػػى بػػف ى ٍػكرة بػػف مك ػػى بػػف الضػػحاؾ الترمػػذم أبػػك
عي ى ,تحقيؽ كتعميؽ :أحمػد محمػد شػاكر كمحمػد فػؤاد عبػد البػاقي نكابػراهيـ عطػكة
عػػكض ,الطبعػػة :الثانيػػة ُّٓٗهػ ػ ُٕٗٓ -ـ  ,مكتبػػة كمطبعػػة مصػػطفى البػػابي

الحمبي – مصر .

الخ ٍ ىػرٍك ًاردم الخ ار ػاني أبػك
ْٔ  -ال نف الكبرل:أحمد بف الح ػيف بػف عمػي بػف مك ػى ي
بك ػػر البيهق ػػي ,تحقي ػػؽ  :محم ػػد عب ػػد الق ػػادر عط ػػا  ,الطبعػ ػة :الثالث ػػة ُِْْه ػ ػ -
ََِّ ـ ,دار الكتب العممية بيركت – لبناف
ٓٔ  -ال يا ة بيف الحبلؿ كالحراـ :تركي الحمد,الطبعة الثانية ََُِ ,ـ دار ال اقي.
ٔٔ  -شرح العقيدة الطحاكية :تحقيؽ كمرااعة اماعة مف العممػاء ,خػرج أحاديثهػا محمػد
ناصر االلباني ,الطبعة الثامنة َُْْ,هػ ُْٖٗ -ـ ,المكتب اال بلمي.
ٕٔ  -الشػريعة اإل ػػبلمية كالعممانيػػة الاربيػػة :محمػػد عمػػارة  ,الطبعػػة األكلػػىُِّْ ,ه ػ -
ََِّـ  ,دار الشركؽ.

ٜٗٔ

ٖٔ  -الشػػيعة اإلثنػػا عش ػرية :صػػالس الرقػػب ,الطبعػػة األكلػػىُِْٗ ,هػ ػ ََِٖ -ـ ,بيػػت
المقدس .

ٗٔ  -ظهر اإل بلـ:أحمد أميف ,الطبعة ال ابعة ُٗٗٗ,ـ ,مكتبة النهضة .
َٕ  -العص ػرانيكف بػػيف م ػزاعـ التاديػػد كميػػاديف التاريػػب :محمػػد حامػػد الناصػػر ,الطبعػػة
الثانية ُِِْ,هػ ََُِ -ـ ,الككثر -الرياض.

ُٕ  -العدالة اإلاتماعية :يد قطب ,بدكف رقـ طبعةُُْٓ ,هػُٗٗٓ-ـ ,دار الشركؽ
ِٕ  -العممانية تحارب اإل بلـ ,عيد الدكيهيس ,الطبعة األكلى  ,ربيم األكؿ ُِْٓ هػ -
ابريؿ ََِٓـ ,بدكف دار نشر.
ّٕ  -العممانية :فربف عبد اهلل الحكالي ,بدكف رقـ طبعة ,بدكف تاريخ دار الهارة .
ْٕ  -العكلمػ ػ ػػة كأثره ػ ػ ػػا فػ ػ ػػي الماتم ػ ػ ػػم كالدكلػ ػ ػػة ,مرك ػ ػ ػػز اإلمػ ػ ػػارات لمد ار ػ ػ ػػات كالبح ػ ػ ػػكث
اال تيراتياية  ,الطبعة األكلىََِِ ,ـ ,بدكف دار نشر.
ٕٓ  -الازك الفكرم محمد ابلؿ كشؾ ,الطبعة الثانية ,بدكف تاريخ الدار القكمية لمطباعػة
كالنشر .
ٕٔ  -الفقم عنػد الشػيخ األكبػر محػي الػديف ابػف العربػي :محمػكد محمػكد الاػراب ,الطبعػة
الثانية ُُّْ ,هػ ُّٗٗ -ـ ,بدكف دار نشر .

ٕٕ  -ف ػػي ظ ػػبلؿ القػ ػرآف:
الشركؽ.

ػػيد قط ػػب ,المام ػػد الثال ػػث ,ب ػػدكف رق ػػـ طبع ػػة ََِّـ ,دار

ٖٕ  -فػػي ظػػبلؿ القػرآف  :ػػيد قطػػب ,المامػػد ال اربػػم,الطبعػػة الثانيػػة كالثبلثػػكفُِّْ ,ه ػ -
ََِّـ ,دار الشركؽ.

ٕٗ  -في ظبلؿ القرآف :يد قطب,المامػد الخػامس,بػدكف رقػـ طبعػةَُُْ ,ه ػُُٖٗ -ـ
دار الشركؽ.
َٖ  -القرآف كالكتاب :محمد شحركر,بدكف رقـ طبعة ,بدكف تاريخ ,األهالي.

ٜ٘ٔ

ُٖ  -قصػػة الحضػػارة:كؿ كايريػػؿ ديك ارنػػت ,ترامػػة محمػػد بػػد ارف ,المامػػد الثػػاني,بػػدكف رقػػـ
طبعةُُْٗ,هػُٖٗٗ -ـ  ,دار الايؿ ,لبناف – بيركت .

ِٖ  -قضايا فقهية معاصرة فػي المػاؿ كاالقتصػاد :نزيػم حمػاد ,الطبعػة األكلػىُُِْ,ه ػ-
ََُِ ـ ,دار القمـ دمشؽ – الدار الشامية – بيركت .

ّٖ  -قضػ ػػية التنػ ػػكير فػ ػػي العػ ػػالـ اإل ػ ػػبلمي :محمػ ػػد قطػ ػػب,الطبعػ ػػة الثانيػ ػػةُِّْ ,هػ ػ ػ-
ََِِـ ,دار الشركؽ .
ْٖ  -الكراديب :تركي الحمد,بدكف رقـ طبعة ,بدكف تاريخ ,دار ال اقي.
ٖٓ  -ال الػ ػػم إال اهلل عقيػ ػػدة كش ػ ػريعة كمنهػ ػػاج حيػ ػػاة ,محمػ ػػد قطػ ػػب ,بػ ػػدكف رقػ ػػـ طبعػ ػػة,
ُُْٓ هػ ُٗٗٓ -ـ ,دار الشركؽ.

ٖٔ  -ال لمعكلمػػة ال أر ػػمالية :بقمػػـ كحػػدة الد ار ػػات  ,تصػػميـ هبػػة حممػػي ,الطبعػػة األكلػػى
ََِْ,ـ ,مركز الد ار ات االشتراكية -مصر.
ٕٖ  -الميبرالي ػ ػ ػ ػػة الض ػ ػ ػ ػػائعة :عي ػ ػ ػ ػػد ال ػ ػ ػ ػػدكيهيس,الطبع ػ ػ ػ ػػة األكل ػ ػ ػ ػػى ,ب ػ ػ ػ ػػدكف دار نش ػ ػ ػ ػػر ,
ُِْٕ هػََِٔ-ـ .
ٖٖ  -الميبراليػػة فػػي ال ػػعكدية كالخمػػيج د ار ػػة كصػػفية نقديػػة :كليػػد بػػف صػػالس الرمي ػزاف,
الطبعة األكلىَُّْ ,هػ ََِٗ-ـ  ,لبناف – بيركت .

ٖٗ  -ليس لميهكد حؽ فػي فم ػطيف:امػاؿ عبػد الهػادم محمػد م ػعكد ,كفػاء محمػد رفعػت
امعة ,الطبعة الرابعةُّٗٗ,ـ ,دار الكفاء .

َٗ  -لػ ػػك لػ ػػـ يظهػ ػػر اإل ػ ػػبلـ مػ ػػا حػ ػػاؿ العػ ػػرب اآلف ,شػ ػػاكر النابم ػ ػػي ,الطبعػ ػػة األكلػ ػػى,
ََِّـ ,دار اآلفاؽ الاديدة  ,بيركت – لبناف .

ُٗ  -مػػاذا خ ػػر العػػالـ بانحطػػاط الم ػػمميف :أبػػي الح ػػف النػػدكم,ن ػػقم عمػػى بػػف نػػايؼ
الشحكد ,بدكف رقـ طبعة ,بدكف تاريخ ,بدكف دار نشر.
ِٗ  -المػػاؿ كالهػػبلؿ المكانػػم كالػػدكافم االقتصػػادية لظهكراإل ػػبلـ:شػػاكر النابم ػػي ,الطبعػػة
األكلى ََِِـ ,دار ال اقي.

ٜٔٙ

ّٗ  -الما كردم رائد الفكر ال يا ي اإل بلمي :أحمد كهباف ,بػدكف رقػـ طبعػةََُِ ,ـ
 ,دار الاامعة .

ْٗ  -مام ػ ػ ػػكع الفت ػ ػ ػػاكل  :اب ػ ػ ػػف تيمي ػ ػ ػػة ,المام ػ ػ ػػد الثال ػ ػ ػػث ,الطبع ػ ػ ػػة األكل ػ ػ ػػى ُُْٖ ,ه ػ ػ ػ ػ
ُٕٗٗـ,مكتبة العبيكاف .

ٓٗ  -مامكعػػة الفتػػاكل,ابػػف تيميػػة ,المامػػد ال ػػابم ,الطبعػػة األكلػػىُُْٖ ,هػ ػُٕٗٗ -ـ
,مكتبة العكيباف.
ٔٗ  -مامكعة فتاكل ابف تيمية :امم كترتيػب عبػد الػرحمف بػف محمػد بػف قا ػـ ,المامػد
الخامس عشر,بدكف رقـ طبعة كبدكف دار نشر .
ٕٗ  -مامكع ػػة الفت ػػاكل :اب ػػف تيمي ػػة:المام ػػد الث ػػامف عش ػػر ,الطبع ػػة األكل ػػى ,دار الكف ػػاء,
ُُْٖهػ ُٕٗٗ-ـ.

ٖٗ  -مامػػكع فتػػاكم ابػػف تيميػػة :امػػم كترتيػػب ,عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف قا ػػـ ,المامػػد
الثامف كالعشركف ,بدكف رقـ طبعة ,بدكف تاريخ ,بدكف دار نشر.

ٗٗ  -مختصر الصارـ الم مكؿ عمى شاتـ الر كؿ :ابف تيمية ,تحقيػؽ عمػي بػف محمػد
العمراف  ,الطبعة األكلىُِِْ ,هػ ,دار عمـ الفكائد .

ََُ -مػػدارج ال ػػالكيف:ابػػف القػػيـ الاكزيػػة,ضػػبط كتحقيػػؽ :رضػكاف اػػامم رضػكاف ,المامػػد
األكؿ  ,الطبعة األكلى ُِِْهػ ََُِ-ـ ,مؤ ة المختار – القاهرة .
َُُ -مػ ػ ػ ػػذاهب فكري ػ ػ ػ ػػة معاص ػ ػ ػ ػ ػرة :محم ػ ػ ػ ػػد قط ػ ػ ػ ػػب ,دار الش ػ ػ ػ ػػركؽ :الطبع ػ ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػ ػػابعة,
ُُّْهػ ُّٗٗ -ـ.
َُِ -المػ ػرأة ب ػػيف الفق ػػم كالق ػػانكف :مص ػػطفى ال ػػباعي ,الطبع ػػة الخام ػػة,ب ػػدكف ت ػػاريخ ,
المكتب اإل بلمي .

َُّ -المػرأة كالانػػدر إلاػػاء التمييػػز الثقػػافي كاالاتمػػاعي بػػيف الان ػػيف  :أميمػػم أبػػك بكػػر,
شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيريف شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكرم ,الطبعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة األكلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ,ربيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم األكؿ ُِّْهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ََِِ-ـ

دار الفكر ,دمشؽ – كرية.

ٜٔٚ

َُْ -الم ػػتدرؾ عمػػى الصػػحيحيف :أبػػك عبػػد اهلل الحػػاكـ محمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف
حمدكيػػم ابػػف ينعػػيـ بػػف الحكػػـ الضػػبي الطهمػػاني الني ػػابكرم المعػػركؼ بػػابف البيػػم
تحقيؽ :مصطفى عبد القادر عطا :دار الكتب العممية – بيركت.

َُٓ -م ند أبي داكد الطيال ي :أبك داكد ميماف بف داكد بف الااركد الطيال ي البصرل

تحقيػؽ :محمػػد بػػف عبػػد المح ػػف التركػػي ,الطبعػػة األكلػػى ُُْٗ هػ ػ ُٗٗٗ -ـ ,

دار هار – مصر.
َُٔ -م ػػند اإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ:أبػػك عبػػد اهلل أحمػػد بػػف محمػػد بػػف حنبػػؿ بػػف هػػبلؿ بػػف
أ د الشيباني تحقيؽ :شعيب األرنؤكط  -عادؿ مرشد كآخركف إشػراؼ :د عبػد اهلل
بف عبد المح ف التركي الطبعة األكلى ُُِْ هػ ََُِ -ـ مؤ ة الر الة.

َُٕ -الم ػػند الصػػحيس المختصػػر بنقػػؿ العػػدؿ عػػف العػػدؿ إلػػى ر ػػكؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػم
ك ػػمـ :م ػػمـ بػػف الحاػػاج أبػػك الح ػػف القشػػيرم الني ػػابكرم تحقيػؽ :محمػػد فػؤاد عبػػد

الباقي ,دار إحياء التراث العربي – بيركت.

َُٖ -المصػػنؼ فػػي األحاديػػث كاآلثػػار :أبػػك بكػػر بػػف أبػػي شػػيبة عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف

إب ػ ػ ػراهيـ بػ ػ ػػف عثمػ ػ ػػاف بػ ػ ػػف خكا ػ ػ ػػتي العب ػ ػ ػػي,تحقي ػ ػ ػؽ :كمػ ػ ػػاؿ يك ػ ػ ػػؼ الحػ ػ ػػكت ,

الطبعةاألكلى َُْٗهػ ,مكتبة الرشد – الرياض.

َُٗ -مظػ ػاهر اإلنح ارف ػػات العقدي ػػة عن ػػد الص ػػكفية كأثره ػػا ال ػػيئ عم ػػى األم ػػة اإل ػػبلمية,
إدريػػس محمػػكد إدريػػس,المامػػد األكؿ ,الطبعػػة الثانيػػةُِْٔ ,هػ ػََِٓ -ـ ,مكتبػػة

الرشد.
َُُ -مع ػػارج القب ػػكؿ  :ح ػػافظ ب ػػف أحم ػػد الحكم ػػي ,تحقي ػػؽ ,ػػيد عمػ ػراف  ,عم ػػى محم ػػد
عمى,المامد األكؿَُِْ ,هػ ُٗٗٗ -ـ ,دار الحديث  -القاهرة .

ُُُ -المعاـ الصاير :ميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي أبػك القا ػـ

الطب ارنػػي تحيقػػؽ :محمػػد شػػككر محمػػكد الحػػاج أمريػػر ,الطبعػػة األكلػػى َُْٓهػ ػ-
ُٖٓٗـ ,المكتب اإل بلمي  ,دار عمار  ,بيركت  -عماف .

ُُِ -معركػػة الثكابػػت بػػيف اإل ػػبلـ كالميبراليػػة :عبػػد العزيػػز مصػػطفى كامػػؿ ,بػػدكف رقػػـ
طبعة ,بدكف تاريخ.مامة البياف .

ٜٔٛ

ُُّ -مفردات الثقافة ال يا ية  ,محمد قطب ,بدكف طبعة,بدكف تاريخ ,بدكف دار نشر.
ُُْ -المقارنػػات التشػريعية بػػيف الق ػكانيف الكضػػعية المدنيػػة كالتش ػريم اإل ػػبلمي :ػػيد عبػػد
اهلل عمى ح يف ,د ار ة كتحقيؽ :مركز الد ار ػات الفقهيػة كاالقتصػادية ,محمػد أحمػد
راج كآخركف ,الماد األكؿ ,بدكف تاريخ ,دار ال بلـ .

ُُٓ -المقصد العمي في زكائد أبي يعمػى المكصػمي :أبػك الح ػف نػكر الػديف عمػي بػف أبػي
بكػػر بػػف ػػميماف الهيثمػػي  ,تحقيػػؽ :ػػيد ك ػػركم ح ػػف – بػػدكف رقػػـ طبعػػة ,بػػدكف

تاريخ ,دار الكتب العممية بيركت – لبناف.

ُُٔ -مف اإلاتهػاد إلػى نقػد العقػؿ اإل ػبلمي :محمػد أركػكف,ترامػة هاشػـ صػالس ,الطبعػة
األكلىُُٗٗ,ـ ,دار ال اقي .

ُُٕ -منهج اإل تدالؿ عمى م ػائؿ االعتقػاد عنػد أهػؿ ال ػنة كالاماعػة:عثمػاف بػف عمػي
ح ف ,المامد األكؿ ,بدكف رقـ طبعة ُُْٓ ,هػ ,مكتبة الرشد .
ُُٖ -مػػنهج الر ػػكؿ  فػػي دعػػكة أهػػؿ الكتػػاب ,محمػػد الشػػنقيطي ,المامػػد األكؿ ,الطبعػػة
األكلى ,هػُُُِّْٗٗ-ـ ,مكتبة أميف محمد أحمد الـ .
ُُٗ  -المك كعة الحرة كيكيبيديا ,بدكف طبعة كبدكف رقـ صفحة .
َُِ -مك كعة ال يا ة :المامد االثاني ,الطبعة الثانية ,دار الشفؽُٖٗٗ,ـ.
ُُِ -المك كعة ال يا ية :عبد الكهاب الكيالي ,المامد الخامس ,بدكف رقـ طبعة ,بػدكف

تاريخ ,المؤ ػة العربيػة لمد ار ػات كالنشػر ,دار الهػدل كالنشػر كالتكزيػم  ,بيػركت –

لبناف .
ُِِ -المك ػ ػ ػػكعة العربيػ ػ ػػة المي ػ ػ ػرة :بػ ػ ػػدكف رقػ ػ ػػـ طبعػ ػ ػػة ,بػ ػ ػػدكف تػ ػ ػػاريخ دار النهضػ ػ ػػة ,
بيركت – لبناف .

ُِّ -مك ػػكعة الفػػرؽ كالاماعػػات كالمػػذاهب كاألح ػزاب كالحركػػات اإل ػػبلمية:عبػػد المػػنعـ
الحنفي,الطبعة الثالثةََِٓ ,ـ ,مكتبة مدبكلي .

ُِْ  -مك ػػكعة النػػد الفم ػػفية :تعريػػب أحمػػد عكيػػدات,المامػػد الثػػاني ,الطبعػػة الثانيػػة ,
ََُِـ ,بيركت – باريس .

ٜٜٔ

ُِٓ -المك ػ ػػكعة المي ػ ػرة فػ ػػي األديػ ػػاف كالمػ ػػذاهب كاألح ػ ػزاب المعاص ػ ػرة,مػ ػػانم بػ ػػف حمػ ػػاد
الاهني ,الطبعة الرابعة ,بدكف تاريخ ,دار الندكة العالمية.

ُِٔ -نح ػػف كالتػ ػراث :محم ػػد عاب ػػد الا ػػابرم ,الطبع ػػة ال اد ػػة ُّٗٗ,ـ ,مرك ػػز الثق ػػافي
العربي.

ُِٕ -النظاـ اإلقميمي العربي فػي مرحمػة مػا بعػد االحػتبلؿ األمريكػي لمعػراؽ :إيمػاف أحمػد
راب ,الطبعة األكلى مركز د ار ات الكحدة العربية ,أبريؿ ََُِـ ,بيركت .
ُِٖ -نقد الخطاب الديني :نصر حامد أبك زيد ,الطبعة الثانية ُْٗٗ ,ـ  ,ينا لمنشر .
ُِٗ -نقد الميبرالية :الطيب بك عزة ,الطبعة األكلىَُّْ ,هػ ََِٗ -ـ ,الرياض.
َُّ -نهاية التاريخ كخاتـ البشر :فران ػيس فكككيامػا ,ترامػة ح ػيف أحمػد أمػيف, ,الطبعػة
األكلىُُّْ ,هػ ُّٗٗ-ـ ,مركز األهراـ .

ُُّ -كاقعنا المعاصر ,محمد قطب ,الطبعة األكلىُُْٖ,هػ ُٕٗٗ -ـ  ,دارالشركؽ .
ُِّ -كاقعنػا المعاصػر كالاػزك الفكػرم,صػػالس الرقػب ,الطبعػة ال ػابعةُِْْ,ه ػََِْ-ـ,
بدكف دار نشر.
ُّّ -الكايز فػي اإلقتصػاد اإل ػبلمي ,محمػد شػكقي الفناػرم,الطبعػة األكلػىُُْْ ,ه ػ-
ُْٗٗـ ,دار الشركؽ.

ُّْ -ك ػػائؿ مقاكمػػة الاػػزك الفكػػرم لمعػػالـ اإل ػػبلمي  :ح ػػاف محمػػد ح ػػاف  ,بػػدكف رقػػـ
طبعة ,بدكف دار نشر .

ُّٓ -الكالء كالبراء في اإل بلـ :صالس بف فكزاف الفػكزاف ,بػدكف رقػـ طبعػة,مركػز البحػث
العممي  ,امعية دار الكتاب كال نة ,غزة – فم طيف .

ُّٔ -ال ػكالء كالب ػراء فػػي اإل ػػبلـ :محمػػد بػػف ػػعيد القحطػػاني ,تقػػديـ عبػػد ال ػرازؽ عفيفػػي,
الطبعة ال اد ة  ُُّْ ,هػ ,دار طيبة  ,مكة المكرمة – الرياض .

ٕٓٓ

األبحاث-:
ُ  -العكام ػؿ االقتصػػادية كاالاتماعيػػة كأثرهػػا فػػي الفقػػم كالتش ػريم ,كرقػػة بحػػث مح ػػف نػػااي,
مامة القضاء. www.iraqja ,

شبكة المعمومات الدولية (اإلنترنت)-:
ُ  -اإلرادة اإلن ػػانية م ػػػتقبؿ يصػ ػػنعم اإلن ػػاف :محم ػػد ب ػػف عم ػػي المحم ػػكد ,اريػػػدة الريػ ػػاض,

الخميس ُٓ ذم الحاة ُِْٕهػ  ْ -يناير ََِٕ ـ ,العدد.َُّْٕ :
www.alriyadh.com .

ِ  -إ ازحػػة كػػابكس صػػداـ ت ػػتحؽ حربػػا:العفيػػؼ األخضػػر ,نشػػر بتػػاريخ َََُِٓ/ْ/ـ ,العػػدد:
ُُّٔ. www.ahewar,

ّ  -اإل ػبلـ الميب ارلػي أك الضػكء الػذم يخفػي الحقػائؽ :محمػد إبػراهيـ مبػركؾََُِ/ٖ/ٗ ,ـ,
www.saaid.net
ْ  -اإل ػػبلـ "المعتػػدؿ" هػػك الحػػؿ ألمريكػػا,مركز ارنػػد بكاشػػنطف ,نشػػر مػػف كتػػاب ترامػػة كتحريػػر,
شيريف حامد فهمي  ,نشر بتاريخ الثبلثاء ّ مايك ََِٓـ. www.siironline.org.

ٓ  -إ ػػبلـ الػػنص نكا ػػبلـ الص ػراع:عبػػد اهلل بػػف باػػاد العتيبػػي,اريػػدة الريػػاض ,االثنػػيف ِٗ ذم
الحاة ُِْٖ هػ ٕ-يناير ََِٖ ـ  ,العددwww.alriyadh.com .. ُُْْْ :
ٔ  -اعترافات محمد أرككف :ميماف بف صالس الخراشي .www.saaid.net ,
ٕ  -أع ػ ػ ػػداء المقاكم ػ ػ ػػة اإل ػ ػ ػػبلمية ه ػ ػ ػػـ الميبرالي ػ ػ ػػكف كالعمم ػ ػ ػػانيكف الع ػ ػ ػػرب الاربي ػ ػ ػػكف :ام ػ ػ ػػاؿ
حشمةََِٔ/ِ/ُٗ,ـ.www.qatarshares.com ,

ٖ  -اإلعبلـ :قرار رقـ ,)ُُ/ِ( َٗ :بشأف العممانية مكقم الفقم اإل بلمي.
ٗ  -اإلمبريالي ػ ػػة الادي ػ ػػدة كراء الح ػ ػػرب عم ػ ػػى العػ ػ ػراؽ :ص ػ ػػكت الح ػ ػػؽ كالحري ػ ػػة الع ػ ػػددَُٔ:
ََُِّ/ِ/ـ المكافؽ ِٖذك القعدةُِّْ ,هػ.www.kl28.com ,
َُ -اإلنتخابػػات األفاانيػػة خطػػكة الديمقراطيػػة األكلػػى عمػػى طريػػؽ األلػػؼ ميػػؿ ,شػػاكر النابم ػػي,
ََُِِْ َُ /ـ ,العدد.www.ahewar ,ْٖٗ :

ٕٔٓ

ُُ -إنكػػار االنتقائيػػة أحػػد منػػابم الاهػػؿ :إب ػراهيـ البميهػػي ,اريػػدة الريػػاض األحػػد ِٔ صػػفر
ُِِْهػ  َِ ,مايك ََُِـ العدد12018www.alriyadh.com .:

ُِ -األهػ ػ ػ ػ ػػداؼ األمريكيػ ػ ػ ػ ػػة عمػ ػ ػ ػ ػػى أفاان ػ ػ ػ ػ ػػتاف ,ارغػ ػ ػ ػ ػػب ال ػ ػ ػ ػ ػػرااني ,االثنػ ػ ػ ػ ػػيف َّ ,كػ ػ ػ ػ ػػانكف
دي مبرََِٕـ. www.islamfeqh.com,

ُّ -بط ػ ػ ػ ػػبلف دع ػ ػ ػ ػػكل أف ال ػ ػ ػ ػػنة النبكي ػ ػ ػ ػػة تشػ ػ ػ ػ ػريعية كغي ػ ػ ػ ػػر تشػ ػ ػ ػ ػريعية ,محم ػ ػ ػ ػػد القص ػ ػ ػ ػػاص,
ِٕ ُِْٕ /َُ /هػ ََُِ /ُٓ/03 -ـ.www.norelhaq.com ,

ُْ -تأثير االتاا التاريبي,عبد الرحيـ بف صمايؿ ال ممي.www.almokhtsar.com,
ُٓ -التخمػػؼ الميب ارلػػي الفم ػػفي عربيػػا كشػػططم :نبيػػؿ شػػبيب ,تػػاريخ االقتبػػاسََُُِّ/ٓ/ـ ,
midadulqalam.info. www.
ُٔ -تركي الحمد ال تعارض بيف اإل بلـ كالميبرالية,عبير عدم,تاريخ النشر,األربعاء َٓ ,يناير
َُُِـ. www.majalla.com,

ُٕ -تركي الحمد كأطياؼ األزقة المهاكرة ,أبك عبد العزيز الظفيرم .www.saaid.net

ُٖ -تطػ ػػكر الهامػ ػػة الاربيػ ػػة عمػ ػػى اإل ػ ػػبلـ ,ناصػ ػػر بػ ػػف محمػ ػػد األحمػ ػػد  ُِْٗ /ِ/ُٓ,ه ػ ػ ػ,
.alahmad.com www.

ُٗ -حرية الفكر كال حاؽ الميبرالي,عمي الممحـ  ََُِ/ُ/َّ,ـ.www.jazan4u.com,
َِ -الحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػزب الميب ارلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي المصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرم ,مؤ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارنياي لم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلـ
الدكلي..egyptelections.carnegieendowment.org www,

ُِ -حكػ ػػـ الػ ػػدعكة إلػ ػػى الفكػ ػػر الميب ارلػ ػػي فػ ػػي الػ ػػببلد اإل ػػبلمية :ػ ػػميماف ب ػػف صػ ػػالس الخ ارشػ ػػي,
.www.saaid.net
ِِ -دركس التػػاريخ الحركػػات الميبراليػػة كالقكميػػة فػػي أكربػػا فػػي القػػرف التا ػػم عشػػر ,منتػػديات
عربيطا ََُِٖٔ/ٓ/ـ. www.arabita ,

ِّ -دمكي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة األمريك ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي أفاان ػ ػ ػ ػ ػ ػػتاف كال ػ ػ ػ ػ ػ ػػيناريكهات االمبريالي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة:عب ػ ػ ػ ػ ػ ػػد الب ػ ػ ػ ػ ػ ػػاقي
خميفةََُِ/ُِ/ُٔ,ـ. almoslim.net www. ,

ِْ -دكر الفقه ػ ػ ػػاء ف ػ ػ ػػي ذـ الن ػ ػ ػػاء ش ػ ػ ػػاكر النابم ػ ػ ػػي ,نش ػ ػ ػػر بت ػ ػ ػػاريخ 2007/1/17ـ ,األح ػ ػ ػػد,
ََُُِٓ/ ٖ/ـ.www.ahewar.org ,

ِٓ -دكر الميبػ ػرالييف الا ػػدد ف ػػي اال ػػتراتياية األمريكي ػػة :طمع ػػت رم ػػيس ِِ ُِْٕ/ْ/ه ػ ػ.
.www.almoslim.net/node

ِٔ -دكر المرأة في األحزاب ال يا ية في العالـ العربي ,شبكة الميبرالييف العربwww.arab- ,
.liberals.net

ٕٕٓ

ِٕ -ردا عمى الشيخ عبد القادر محمد العمارم إف الحؽ كالراكع إليم خير مف الباطػؿ كالتمػادم
عميم ,العفيؼ األخضرََِّ/ٕ/ِِ ,ـ ,العدد.www.ahewar.org ,ْْٓ:

ِٖ -الرؤي ػػة الميبرالي ػػة الادي ػػدة لمحال ػػة العربي ػػة ,ش ػػاكر النابم ػػيََُِ/ٖ/ُٓ ,ـ ,نش ػػر بت ػػاريخ,
ُٖ نكفمبرََِٔـ .www.ahewar.org ,

ِٗ  -ػ ػ ػػبعة عش ػ ػ ػػر ك ػ ػ ػػيمة إلغاظ ػ ػ ػػة الميبػ ػ ػ ػرالييف :ماا ػ ػ ػػد م ػ ػ ػػفر العتيب ػ ػ ػػيََُِ /ٖ /ٗ ,ـ,
.www.saaid.net/mktarat/almani/74.
َّ  -ػقكط باػػداد دكف قتػاؿ كا ت ػػبلـ صػداـ دكف مقاكمػػة ,العفيػؼ األخضػػرََِّ/ُِ/ُٔ ,ـ
العدد.www.ahewar.org ,ْٖٔ :

ُّ  -ػيرة ذاتيػة ,مامػة األفػؽ الحػزب االاتمػاعي التحػررم.www femme-liberale.over-,
blog.com
ِّ -شاكر النابم ي كالاناية عمى ال نة,فكزية الخميكلََُِ/ٖ/ُٓ ,ـ.www.saaid.net ,
ّّ -شاكر النابم ي كحقائؽ عنم ,ميماف بف صالس الخراشي.www.saaid.net ,

ّْ -الشيخ عد الشترم كتنكر الميبرالييف لحرية الرأم22,ذك القعدةَُّْ,هػ ٗ -نكفمبرََِٗ,
.www.lahaonline.com
ّٓ -ظهكر الفكر النقدم ش اررة االنطػبلؽ الحضػارم ,ابػراهيـ البميهػي,اريػدة الريػاض ,األحػد ِٓ
ذم الحاة ُِْٕهػُْ -ينايرََِٕـ ,العددwww.alriyadh.com,َُّْٖ :

ّٔ -العدكاف عمى العراؽ :بثينة بياف. www.al-moharer.net,

ّٕ -العفيؼ األخضر يرة ذاتية . www.metransparent.com ,

ّٖ -العقػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ العربػ ػ ػ ػ ػ ػػي تكقػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ عػ ػ ػ ػ ػ ػػف التفكيػ ػ ػ ػ ػ ػػر :مصػ ػ ػ ػ ػ ػػطفى تػ ػ ػ ػ ػ ػػاج ِّ ,أغ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطسََِٗ
. www. mtaj.maktoobblog.com

ّٗ -الفئ ػ ػ ػراف العربيػ ػ ػػة كالق ػ ػ ػػط الحم ػ ػ ػػاكم :شػ ػ ػػاكر النابم ػ ػ ػػي :االثنػ ػ ػػيف ََُِ/ٖ/ُٔ,ـ
.www.ahewar.org
َْ -فت ػ ػ ػػاكم تي ػ ػ ػػؾ أكم,عبػ ػ ػ ػػد اهلل ب ػ ػ ػػف با ػ ػ ػػاد العتيب ػ ػ ػػي,اري ػ ػ ػػدة الري ػ ػ ػػاض ُٕ ,ام ػ ػ ػػادم اآلخػ ػ ػ ػرة
ُِْٖهػ  ِ-يكليك ََِٕ ـ العددwww.alriyadh.com . ,ُِِْٓ :

ُْ -فتػ ػ ػ ػ ػ ػػكل الشػ ػ ػ ػ ػ ػػيخ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعيد بػ ػ ػ ػ ػ ػػف ناصػ ػ ػ ػ ػ ػػر الاامػ ػ ػ ػ ػ ػػدم فػ ػ ػ ػ ػ ػػي الميبراليػ ػ ػ ػ ػ ػػةََِٕ/ٗ/ُِ :ـ,
.www.lebraly.com
ِْ -الفم ػ ػػطينيكف كخي ػ ػػاراتهـ الكارثي ػ ػػة ,كم ػ ػػاؿ غب ػ ػػل ,الع ػ ػػددَََِ/َُ/ُِ ,َُُٕ :ـ,
.www.ahewar.org

ّْ -فم ػػفة الػكالء كالبػراء فػػي اإل ػػبلـ ,يك ػػؼ أبػػا الخيػػؿ ,اريػػدة الريػػاض ,الثبلثػػاء  َِ,امػػادل
اآلخرة ُِْٔهػِٔ -يكليكََِٓـ,العددwww.alriyadh.com.,ُّْٓٔ :

ٖٕٓ

ْْ -القانكف األ ا ي المنقس لمحزب االاتماعي التحررم ,الكاتبة ال يا ٌية ,االثنيف,
دي مبرََِٖـ.www.assyassyia-tn.com ,

ُٓ

ْٓ -القػػانكف األ ا ػػي المػػنقس لمحػػزب االاتمػػاعي التحػػررم ,منػػذر ثابػػت ُٗ ,اكليػػم ََِٔـ,
.psl2010.over-blog.com www

ْٔ -كػػاف ا ػ انر رائع ػان بػػيف عػػالميف:هشػػاـ صػػالس ,األربعػػاء ُٓايمػػكؿ( ػػبتمبر) ََُِـ ,
.www.alawan

ْٕ -كػػف ف ػأر تاػػارب ,ممػػدكح المهينػػي ,اريػػدة الريػػاض ,الخمػػيس ُِامػػادم األكلػػىَُّْهػ ػ-
ٕ مايك ََِٗـ ,العدد.ُِْٕٗ:

www.alriyadh.com

ْٖ -كي ػػؼ نص ػػالس اإل ػػبلـ م ػػم الع ػػالـ :العفي ػػؼ األخض ػػرِّ,م ػػارس ََِٔـ ,ش ػػفاؼ الش ػػرؽ
األك ط.www.metransparen ,

ْٗ -لماذا لػـ يشػربكا دـ العفيػؼ األخضػر حتػى اآلف :شػاكر النابم ػي ََِٓ/ٓ/ُٕ ,ـ ,العػدد
ََُِ.www.ahewar ,

َٓ -الميبرالية األصكلية في الماتمم العربي  ,ميرة راب.www.al-moharer.net,

ُٓ -الميبرالي ػ ػ ػ ػػة الادي ػ ػ ػ ػػدة تمت ػ ػ ػ ػػد ش ػ ػ ػ ػػماالن :كم ػ ػ ػ ػػاؿ غب ػ ػ ػ ػػل ََِٕ/ٓ /ُٖ ,ـ.الع ػ ػ ػ ػػدد,ُُٗٗ :
.www.ahewar.org
ِٓ -الميبراليػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعكدية كالتأ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيس المػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػأزكـ  ,ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمطاف ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف عبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدالرحمف
العميرم2010ـ.www.saaid.net ,

ّٓ -الميبراليكف العرب الادد :أحمد إبراهيـ خضرََُِ/ٖ/ُ,ـ.www.alukah.net ,
ْٓ -الميبراليػ ػػة مػ ػػف منظػ ػػكر فم ػ ػػفي ,كرقػ ػػة بحػ ػػث ,عبػ ػػد اهلل المطيػ ػػرم,الريػ ػػاض ,منشػ ػػكر بتػ ػػاريخ
ََُِِٗ/ٔ/ـ .www.penvip.com ,

ٓٓ -الميبراليػػكف كالػػدعكة إلػػى نقػػد الثكابػػت ,محمػػد بػػف عبػػدالعزيز الم ػػند 27 ,محػػرـُِْٖهػ ػ-
ََِٕـ فبراير. www. majles.alukah.net. ,

ٔٓ -مػ ػػاذا لػ ػػك دخمػ ػػت أمريكػ ػػا الع ػ ػراؽ قبػ ػػؿ أفاان ػ ػػتاف ,أحمػ ػػد فاضػ ػػؿََِٖ/ْ/ُٖ ,ـ ,العػ ػػدد:
ِِٓٓ.www.ahewar.org,

ٕٓ -مػػا فعمػػم ال ا ػػة فػػي العػراؽ لػػـ يفعمػػم االاتيػػاح الع ػػكرم ,شػػاكر النابم ػػي,العػػدد,َّٕٖ :
نشر بتاريخ ِٗ ََُِ/ٕ/ـ.www.ahewar.org ,

ٖٓ -ما هك تعريؼ الميبرالية فػي ال عػكدية ََِٗ/ّ/ُٓ ,ـ.www tomaar ,

ٗٓ -المخطط الاربي اال تراتياي تاا العالـ اإل بلمي ,خباب بف مركاف الحمد .
َٔ -المرأة في القراءة الميبرالية :دكتكر ا تفهاـ ,األحد ََُُِٖ/ٕ/ـ.www.saaid.net ,

ٕٗٓ

ُٔ -المػ ػ ػ ػرأة المنقب ػ ػ ػػة ك ػ ػ ػػالمرأة العاري ػ ػ ػػة,ش ػ ػ ػػاكر النابم ػ ػ ػػي ,االثن ػ ػ ػػيف َُ م ػ ػ ػػايك ََُِـ.
.www.elaph.com
ِٔ -مراكز صنم القػ اررات كال يا ػات األمريكيػة ,برهػاف إبػراهيـ كػريـ ,الثبلثػاء ََِٔٗ/َُ/ـ,
.www.syriarose.com
ّٔ -الممفات الكاممة عف األحزاب في لبناف.www.yabeyrouth.com,

ْٔ -مػػف تااذبػػات الماضػػي إلػػى أفػػؽ الم ػػتقبؿ,ركضػػة ال ػػايبي,مامػػة األفػػؽ لمحػػزب االاتمػػاعي
التحررم.www .femme-liberale.over-blog.com ,

ٓٔ -منصػ ػػكر النقيػ ػػداف بػ ػػيف تيػ ػػاريف,عبػ ػػداهلل بػ ػػف باػ ػػاد العتيبػ ػػي,اريػ ػػدة الريػ ػػاض ,االثنػ ػػيف ُٗ
شكاؿُِْٔ,هػ ُِ-نكفمبرََِٓـ ,العددwww.alriyadh.com.,ُّْٔٔ :

ٔٔ -مػ ػػف هػ ػػـ الميبراليػ ػػكف العػ ػػرب الاػ ػػدد كمػ ػػا هػ ػػك خطػ ػػابهـ ,شػ ػػاكر النابم ػ ػػيََِْ/ٔ/ِّ ,ـ
العدد.www.ahewar.org , ّٖٕ :

ٕٔ -مؤ ة كارنياي لم بلـ الدكلي,
www
ٖٔ  -مكرتن كف كابف الدف نمكذااف لمخير كالشرََِٖ/ُُ/ٖ,ـ العدد,َِّٕ:
www.ahewar.org.
ٗٔ -نبذة عف تاريخ حزب الكطنييف األحرار ,االثنيف ُْ ,مارسَُُِـ,
www.14march.org

egyptelections.carnegieendowment.org

َٕ -نػ ػػداء إللاػ ػػاء الش ػ ػريعة :العفيػ ػػؼ األخضػ ػػر:األربعػ ػػاء ُٗ كػ ػػانكف الثػ ػػاني (ينػ ػػاير) َُُِـ
.www.alawan.org ,
ُٕ -ن ػ ػ ػ ػ ػػبية الحقيقػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػ ػػي الفكػ ػ ػ ػ ػػر الميب ارلػ ػ ػ ػ ػػي ,يا ػ ػ ػ ػ ػػر بػ ػ ػ ػ ػػف عبػ ػ ػ ػ ػػداهلل بػ ػ ػ ػ ػػف عبػ ػ ػ ػ ػػد العزي ػ ػ ػ ػ ػز
ال ٌميـ.www.dorar.net,
ِٕ -النشأة كالتطكر ,هبة رؤكؼ عزت ,األحد ٖ  ََِْ/ـ .www.Islamonline.com,
ّٕ -نقد العقؿ العربي :خالد غزاؿ ,األربعاء ُٖ شباط (فبراير) ََِٗـwww.alawan.
ْٕ -هػؿ ػػيفرخ العػراؽ إرهػػابييف اػػددان كمػػا فرخػػت أفاان ػػتاف فػػي الثمانينيػػات :شػػاكر النابم ػػي,
ِٗ ََِٗ/ُ/ـ  ,العدد.ُِْٓ :

ٕٓ -ك ػ ػ ػػقط ص ػ ػ ػػنـ الميبرالي ػ ػ ػػة :أرف ػ ػ ػػت ص ػ ػ ػػبلح ال ػ ػ ػػديف ,ب ػ ػ ػػدكف طبع ػ ػ ػػة ,كب ػ ػ ػػدكف ت ػ ػ ػػاريخ,
www.mus1lim.com .

ٕ٘ٓ

ٕٔ -كفػػاة االتحػػاد مػػف أاػػؿ المتك ػػط,الطػػاهر المعػػز ,نش ػرة كنعػػاف االلكتركنيػػة ,العػػدد,ُٖٕٔ:
.kanaanonline.org www.
ً
ٕٕ -يا حماسً ,
كفكؾ نفخ :شاكر النابم ي :االثنيف ُٔ ,أغ طسََُِ ـ.
يداؾ أككتا

ٕٓٙ
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الصفحة

 الم * َذلِ َك ا ْل ِكتَاب لَ رْيب ِف ِ
ون
ين ُي ْؤ ِم ُن َ
ين * الَِّذ َ
يو ُى ًدى لِّ ْم ُمتَّ ِق َ
ُ َ َ
اىم ي ِ
ِ ِ
ون 
ون َّ
نفقُ َ
يم َ
الصالةَ َو ِم َّما َرَزْق َن ُ ْ ُ
ِبا ْل َغ ْيب َوُيق ُ

البقرة

ُّ-ِ-

َُٓ

هللاُ َٗىِ ُّ ٜاىَّ ِِ َِٝن ٍَُْ٘ ْا ْ ُٝذ ِر ُجٌُٖ ٍَِِّ اى ُّ
ّ 
د نِىَ ٚاىُّْ ُ٘ ِر َٗاىَّ َِِِٝ
ظيُ ََب ِ
َمفَ ُرٗ ْا َ ْٗىَِٞل ُطُٕ ٌُ اىوَّب ُغ٘دُ ْ ُٝذ ِر ُجٌَُّٖ٘ ٍَِِّ اىُّْ٘ ِر نِىَ ٚاى ُّ
د
ظيُ ََب ِ

البقرة

ِٕٓ

َٓ

ط فَ ََب َج َسا ُء ٍَِْ ْ َٝف َا ُو
ط ا ْى ِنزَب ِ
ة َٗرَ ْنفُ ُرَُٗ ثِجَ ْا ٍ
َ فَز ُْؤ ٍَُُِْ٘ ثِجَ ْا ِ
 ٛفِ ٜا ْى َذَٞب ِح اى ُّد َّْٞب َٗ ًَ ْ٘ َٝا ْىقَِٞب ٍَ ِخ َ ُٝردَُُّٗ نِىَٚ
ََىِ َل ٍِ ْْ ُن ٌْ نَِلَّ ِ ْس ٌ
ة َٗ ٍَب َّ
ع ََّب رَ ْا ََيَُُ٘ 
َ َ
هللاُ ثِ ََبفِ ٍو َ
ش ِّد ا ْى َا َِا ِ

البقرة

ٖٓ

ُّٖ

 اىَّ َِِٝ َِٝأْ ُميَُُ٘ اى ِّر َثب َلَ َٝقُ٘ ٍَُُ٘ نَِلَّ َم ََب َٝقُ٘ ًُ اىَّ َِِٝ ٛز ََذجَّؤُُ
ص ََىِ َل ثِأََُّّٖ ٌْ قَبىُ٘ ْا نَِّّ ََب ا ْىجَ ْْ ٍِ ُِ ٞث ُو اى ِّرثَب َٗ َ َد َّو
اى َّ
ش ْٞوَبُُ ٍَِِ ا ْى ََ ِّ
ق ّ
ّ
ص َدقَبد َٝب ََٖ ُّٝب
هللاُ ا ْىجَ َْ َٗ َِ ٞد َّر ًَ اى ِّرثَب َ َْ َٝذ ُ
هللاُ ا ْى ِّرثَب َْٗ ُٝرثِ ٜاى َّ
اىَّ ِِ َِٝن ٍَُْ٘ ْا ارَّقُ٘ ْا ّ
هللاَ َٗ ََ ُرٗ ْا ٍَب ثَقِ َ ٍَِِ ٜاى ِّرثَب نُِ ُمْزٌُ
ٍُّ ْؤ ٍِِْ ِٞ

البقرة

- 22 - 21
29

ُّٕ

َل إِ ْك َراهَ ِفي الد ِ
ش ُد ِم ْن ال َغ ِّي
َّن ُّ
الر ْ
ِّين قَ ْد تََبي َ

البقرة

ِٔٓ

ّٔ

ِ
اع ٌل ِفي األر ِ ِ
ال رب َك لِ ْممالَ ِ َك ِة إِنّي ج ِ
ييا
َ
ض َخميفَ ًة قَالُواْ أَتَ ْج َع ُل ف َ
ْ
َ وِا ْذ قَ َ َ ّ َ
ِ
ِ ِ
ال إِ ّن َي
س لَ َك قَ َ
س ِف ُك ّ
ييا َوَي ْ
َمن ُي ْفس ُد ف َ
س ّب ُح ِب َح ْمد َك َوُنقَ ّد ُ
الد َمآ َ َوَن ْح ُن ُن َ

البقرة

ون 
َعمَ ُم َما لَ تَ ْعمَ ُم َ
أْ

ِ ِ
ولَ ي َازلُ َ ِ
اعواْ َو َمن َي ْرتَِد ْد
استَ َ
ط ُ
َ َ
ون ُيقَاتمُوَن ُك ْم َحتَّ َ َي ُردُّو ُك ْم َعن دين ُك ْم إِ ِن ْ
ين ِو فَيم ْت و ُىو َك ِ
ِمن ُكم عن ِد ِ
َع َمالُ ُي ْم ِفي ُّ
الد ْن َيا
افٌر فَأ ُْولَـ ِ َك َح ِبطَ ْت أ ْ
ْ َ
َُ َ َ
ِ
ِ
ِ
اب َّ
الن ِ
ون
ييا َخالِ ُد َ
َص َح ُ
َواآلخ َرِة َوأ ُْولَـ َك أ ْ
ار ُى ْم ف َ
ِ
ِ
اص ِفي ا ْلقَ ْتمَ
ُّيا الَِّذ َ
آم ُنواْ ُكت َ
َ يا أَي َ
ص ُ
ب َعمَ ْي ُك ُم ا ْلق َ
ين َ
َخ ِ
وا ْلع ْب ُد ِبا ْلع ْب ِد واألُنثَ ِباألُنثَ فَم ْن ع ِفي لَ ُو ِم ْن أ ِ
يو
َ َ
َ َ
َ ُ َ
ِ
ِ
سٍ
يف ِّمن َّرِّب ُك ْم َو َر ْح َم ٌة فَ َم ِن
ان َذلِ َك تَ ْخ ِف ٌ
ِبا ْل َم ْع ُروف َوأ ََدا إِلَ ْيو ِبِإ ْح َ
ِ ِ
اعتَ َدى بع َد َذلِ َك َفمَ ُو ع َذ ِ
ص ِ
اص َح َياةٌ َياْ أُولِ ْي
ْ
َ ٌ
َْ
يم،ولَ ُك ْم في ا ْلق َ
اب أَل ٌ
األَ ْل َب ِ
ون
اب لَ َعمَّ ُك ْم تَتَّقُ َ

ا ْل ُح ُّر ِبا ْل ُحِّر
َ
ش ْي ٌ فَات َِّباعٌ

ٕٓٚ

البقرة

البقرة

َّ

ُِٕ

ُُٖٕٕٗ-

َُُ

ّٗ

َُُ

السورة

اآلية

َ لَّ َٝزَّ ِذ ِِ ا ْى َُ ْؤ ٍَُُِْ٘ ا ْى َنبفِ ِرْٗ َ َِٝىَِٞبء ٍِِ د ُْٗ ُِ ا ْى َُ ْؤ ٍٍَِِِْ َٗ َِٞ
ص ٍَِِ ّ
ٍَ ٜء نَِلَّ َُ رَزَّقُ٘ ْا ٍِ ْْ ُٖ ٌْ رُقَبحً
ْ َٝف َا ْو ََىِ َل فَيَ َْ ٞ
هللاِ فِ ٜش ْ
طُٔ َٗنِىَّ ٚ
ََٗ ُٝذ ِِّ ُر ُم ٌُ ّ
صُ ٞر 
هللاُ َّ ْف َ
هللاِ ا ْى ََ ِ

آؿ عمراف

ِّين ِع ْن َد المَّ ِو ِ
ضِ ًُ َٗ ٍَب ا ْ زَيَفَ
هللا ا ِس ْ
الم نَُِّ اىدِِّ َِٝع ْْ َد َّ ِ
إِ َّن الد َ
اإل ْ
س ُ
َبة نَِل ٍِِْ ثَ ْا ِد ٍَب َجب َءُٕ ٌُ ا ْى ِا ْي ٌُ ثَ ًَْٞب ثَ ٍَِْْ َٗ ٌْ َُْٖٞ
اىَّ ُِِٗ َِٝرُ٘ا ا ْى ِنز َ
هللا فَإَُِّ َّ
ة
ض ِر ُِ ٝا ْى ِذ َ
هللاَ َ
طب ِ
د َّ ِ
ْ َٝنفُ ْر ثِلَٝب ِ

آؿ عمراف

 إِلَّ أَن تَتَّقُواْ ِم ْن ُي ْم تُقَاةً 

آؿ عمراف

اآلية
ِٖ

ُٗ

ِٖ

الصفحة
ُٓ

َُٕ

ُِٖ

ون ِبا ْلمعر ِ
ُم ٌة َي ْد ُع َ ِ
وف َوَي ْن َي ْو َن َع ِن
َ وْلتَ ُك ْن ِم ْن ُك ْم أ َّ
ْم ُر َ َ ْ ُ
ون إلَ ا ْل َخ ْي ِر َوَيأ ُ
ون
ا ْل ُم ْن َك ِر َوأُولَ ِ َك ُى ُم ا ْل ُم ْفمِ ُح َ

آؿ عمراف

َُْ

ُُٔ

اإلسالَِم ِديناً َفمَن ي ْقب َل ِم ْن ُو و ُىو ِفي ِ
اآلخ َرِة ِم َن
َُ
َ و َمن َي ْبتَ ِ َغ ْي َر ِ ْ
َ َ
ا ْل َخ ِ
ين
اس ِر َ

آؿ عمراف

ٖٓ

ُِٕ

آؿ عمراف

ُٗ

ُِٕ

ِّين ِع ْن َد المَّ ِو ِ
الم
 إِ َّن الد َ
اإل ْ
س ُ
آم ُنوا َل تَتَّ ِخ ُذوا ِبطَا َن ًة ِم ْن ُدوِن ُك ْم َل َيأْلُوَن ُك ْم َخ َب ًال َوُّدوا
ُّيا الَِّذ َ
َ يا أَي َ
ين َ
ِ
ِ
ما ع ِنتُّم قَ ْد ب َد ِت ا ْلب ْغ َ ِ
ورُى ْم أَ ْك َب ُر قَ ْد
َ
َ َ ْ َ
ضا ُ م ْن أَف َْواى ِي ْم َو َما تُ ْخفي ُ
ص ُد ُ
بي ََّّنا لَ ُكم ْاآلي ِ
ون
ات إِ ْن ُك ْنتُ ْم تَ ْع ِقمُ َ
ُ َ
َ

آؿ عمراف

ُُٖ

ُٓ

ـو إِلَّ ُىو لَي ْجمع َّن ُكم إِلَ يوِم ا ْل ِقيام ِة لَ رْيب ِف ِ
يو
المّ ُو ل إِلَ َ
َ َ
َْ
َ َ ََ ْ
ََ

الن اء

ٖٔ

َُْ

ود المَّ ِو وم ْن ي ِط ِع المَّ َو ورسولَ ُو ي ْد ِخ ْم ُو ج َّن ٍ
ات تَ ْج ِري ِم ْن تَ ْح ِت َيا
ِ ت ْم َك ُح ُد ُ
َ
ََ ُ ُ
ََ ُ
ْاألَ ْنيار َخالِ ِد َ ِ
ييا َوَذلِ َك ا ْلفَ ْوُز ا ْل َع ِظيم* َو َم ْن َي ْع ِ
سولَ ُو
ين ف َ
ص المَّ َو َو َر ُ
َُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ين 
ودهُ ُي ْدخ ْم ُو َن ًا
َوَيتَ َع َّد ُح ُد َ
اب ُم ِي ٌ
ييا َولَ ُو َع َذ ٌ
ار َخال ًدا ف َ

الن اء

ون حتَّ يح ِّكم َ ِ
ِ
ش َج َر َب ْي َن ُي ْم ثَُّم لَ َي ِج ُدواْ ِفي
يما َ
وك ف َ
فَالَ َو َرِّب َك لَ ُي ْؤم ُن َ َ َ ُ َ ُ
ت ويسمِّمواْ تَ ِ
يما
أَنفُ ِس ِي ْم َح َر ًجا ِّم َّما قَ َ
ْ
سم ً
ض ْي َ َ ُ َ ُ

الن اء

ٕٓٛ

ُّ ُْ

ٓٔ

ُْٕ

ّٗ

السورة

اآلية

الصفحة

اآلية
ِ
ِ
سو َل
يعوا َّ
ُّيا الَِّذ َ
َ ياأَي َ
الر ُ
يعوا المَّ َو َوأَط ُ
آم ُنوا أَط ُ
ين َ

الن اء

ٗٓ

ُِّْٕ-

وت وقَ ْد أ ِ
َّ ِ
يد
ُم ُروا أ ْ
ون أ ْ
َن َي ْكفُُروا ِب ِو َوُي ِر ُ
ُ ي ِر ُ
يد َ
َن َيتَ َحا َك ُموا إِلَ الطا ُغ َ
َن ي ِ
َّ
ضالَلً َب ِعيداً
الش ْي َ
ط ُ
ضمَّ ُي ْم َ
ان أ ْ ُ

الن اء

َٔ

ُّٖ

اىمِي ِ
أَفَح ْكم ا ْلج ِ
ون
س ُن ِم َن المّ ِو ُح ْكماً لِّقَ ْوٍم ُيوِق ُن َ
َّة َي ْب ُغ َ
ون َو َم ْن أ ْ
ُ َ َ
َح َ

المائدة

ٓ

ُْٖ

ِ
ِ ِ
يت لَ ُكم ِ
الم
ت لَ ُك ْم ِدي َن ُك ْم َوأَتْ َم ْم ُ
ا ْل َي ْوَم أَ ْك َم ْم ُ
اإل ْ
س َ
ت َعمَ ْي ُك ْم ن ْع َمتي َو َرض ُ ُ
ِدي ًنا 

المائدة

ّ

ٔٗ

ين آم ُنوا الَِّذ َ ِ
َِّ
ون
ون َّ
الصالةَ َوُي ْؤتُ َ
يم َ
إِ َّن َما َولِ ُّي ُك ُم المَّ ُو َو َر ُ
ين ُيق ُ
سولُ ُو َوالذ َ َ
الزَكاةَ و ُىم ر ِ
ون
اك ُع َ
َّ َ ْ َ

المائدة

ٓٓ

ُٓ

س ُي ْم أَن
تََرى َك ِثي ارً ِّم ْن ُي ْم َيتََولَّ ْو َن الَِّذ َ
َّم ْت لَ ُي ْم أَنفُ ُ
ين َكفَُرواْ لَ ِب ْ َ
س َما قَد َ
س ِخطَ المّ ُو َعمَ ْي ِيم َوِفي ا ْل َع َذ ِ
ون
اب ُى ْم َخالِ ُد َ
َ
ْ

المائدة

َ وأ ِ
وك
َن َي ْف ِت ُن َ
اح ُك ْم َب ْي َن ُي ْم ِب َما أَ ْن َز َل المَّ ُو َوَل تَتَِّب ْع أ ْ
اح َذ ْرُى ْم أ ْ
َى َوا َ ُى ْم َو ْ
َن ْ
َع ْن َب ْع ِ
ض َما أَ ْن َز َل المَّ ُو إِلَ ْي َك

المائدة

َٖ

ْٗ

ُٓ

ُّٖ

ود َو َّ
ض ُي ْم أ َْولِ َيا
آم ُنواْ لَ تَتَّ ِخ ُذواْ ا ْل َي ُي َ
ُّيا الَِّذ َ
ص َارى أ َْولِ َيا َب ْع ُ
َ يآ أَي َ
الن َ
ين َ
َب ْع ٍ
ين
ض َو َمن َيتََولَّ ُيم ِّمن ُك ْم فَِإنَّ ُو ِم ْن ُي ْم إِ َّن المّ َو لَ َي ْي ِدي ا ْلقَ ْوَم الظَّالِ ِم َ

المائدة

ُٓ

ُِْٓٓ-

سو ُل َبمِّ ْ َما أ ِ
ت
ُّيا َّ
ُنز َل إِلَ ْي َك ِمن َّرِّب َك َوِان لَّ ْم تَ ْف َع ْل فَ َما َبمَّ ْغ َ
َ يا أَي َ
الر ُ
اس إِ َّن المّ َو لَ يي ِدي ا ْلقَوم ا ْل َك ِ
ِ
صم َك ِم َن َّ
الن ِ
ين
اف ِر َ
َْ
ِر َ
سالَتَ ُو َوالمّ ُو َي ْع ُ
َْ

المائدة

ٕٔ

ّْ

ُ ق ْل إِ َّن صالَ ِتي وُن ِ
يك
اي َو َم َم ِاتي لِمّ ِو َر ِّ
ش ِر َ
ين لَ َ
ب ا ْل َعالَ ِم َ
سكي َو َم ْح َي َ
َ ُ
َ
لَ ُو وِب َذلِ َك أ ِ
ين
ُم ْر ُ
سمِ ِم َ
ت َوأََناْ أ ََّو ُل ا ْل ُم ْ
َ

األنعاـ

ُّٔ - 2

ِٓ

ِ
ِ 
ض لِمَّ ِو ُي ِ
شا ُ ِم ْن ِع َب ِاد ِه
ورثُ َيا َم ْن َي َ
اص ِب ُروا إِ َّن األ َْر َ
استَعي ُنوا ِبالمَّو َو ْ
ْ
وا ْلع ِ
ين
اق َب ُة لِ ْم ُمتَّ ِق َ
َ َ

األعراؼ

ُِٖ

ٖٗ

َعي ٌن ل ي ْب ِ
ان ل
ون ِب َيا َولَ ُي ْم آ َذ ٌ
ص ُر َ
وب ل َي ْفقَ ُي َ
ُ
ون ِب َيا َولَ ُي ْم أ ْ ُ
لَ ُي ْم ُقمُ ٌ

األعراؼ

ُٕٗ

ََُُْٔ-

ٕٜٓ

السورة

اآلية

اآلية

الصفحة

َض ُّل أُولَ ِ َك ُىم ا ْل َغ ِ
ِ
ِ
ون
افمُ َ
س َم ُع َ
ون ِب َيا أ ُْولَ َك َكاألَ ْن َعام َب ْل ُى ْم أ َ ْ
َي ْ
ْ
ِ
ِ
آي ِات ِو
سأَْلتَ ُي ْم لَ َيقُولُ َّن إِ َّن َما ُك َّنا َن ُخ ُ
ب ُق ْل أَِبالمَّو َو َ
وض َوَن ْم َع ُ
َ ولَ ْن َ
ور ِ
ون
ستَ ْي ِزُ َ
سولِو ُك ْنتُ ْم تَ ْ
ََ ُ
ي ْح َذر ا ْلم َن ِ
ورةٌ تَُن ِّب ُ ُي ْم ِب َما ِفي ُقمُوِب ِي ْم ُق ِل
ون أ ْ
افقُ َ
َن تَُن َّز َل َعمَ ْي ِي ْم ُ
س َ
َ ُ ُ
ِ
سأَْلتَ ُي ْم لَ َيقُولُ َّن إِ َّن َما ُك َّنا
استَ ْي ِزُوا إِ َّن المَّ َو ُم ْخ ِر ٌج َما تَ ْح َذ ُر َ
ْ
ون * َولَ ْن َ
وض وَن ْمعب ُق ْل أَِبالمَّ ِو وآي ِات ِو ور ِ
ون * َل تَ ْعتَِذ ُروا
ستَ ْي ِزُ َ
َن ُخ ُ َ َ ُ
سولِو ُك ْنتُ ْم تَ ْ
َ َ ََ ُ
ِ
ف َع ْن طَا ِفَ ٍة ِم ْن ُك ْم ُن َع ِّذ ْب طَا ِفَ ًة ِبأ ََّن ُي ْم
يم ِان ُك ْم إِ ْن َن ْع ُ
قَ ْد َكفَ ْرتُ ْم َب ْع َد إ َ
ين
َكا ُنوا ُم ْج ِرِم َ

التكبة

التكبة

َح ُّ
ضوهُ إِ ْن كا ُنوا
ق أْ
َ ي ْحمِفُ َ
َن ُي ْر ُ
ون ِبالمَّ ِو لَ ُك ْم لِ ُي ْر ُ
سولُ ُو أ َ
ضو ُك ْم َوالمَّ ُو َو َر ُ
ين
ُم ْؤ ِم ِن َ

التكبة

اى ِيم ويأْب المَّ ُو إِلّ أ ْ ِ
ِ
ِ
ون أ ْ ِ
ورهُ َولَ ْو
ُ ي ِر ُ
يد َ
ور المَّو ِبأَف َْو ْ َ َ َ
َن ُيت َّم ُن َ
َن ُي ْطف ُوا ُن َ
ين ا ْلح ِّ ِ
ِ
َك ِره ا ْل َك ِ
اف ُر َ
ق ل ُي ْظ ِي َرهُ
َ
سولَ ُو ِبا ْل ُي َدى َوِد ِ َ
س َل َر ُ
ون * ُى َو الَّذي أ َْر َ
َعمَ الد ِ
ون
ِّين ُكمِّ ِو َولَ ْو َك ِرهَ ا ْل ُم ْ
ش ِرُك َ

التكبة

ُّيا َّ
الص ُد ِ
ور
ظ ٌة ِّمن َّرِّب ُك ْم َو ِشفَا لِّ َما ِفي ُّ
اس قَ ْد َجا تْ ُكم َّم ْو ِع َ
َ يا أَي َ
الن ُ
ين
َو ُى ًدى َو َر ْح َم ٌة لِّ ْم ُم ْؤ ِم ِن َ

يكنس

ٓٔٔٔ -

ْٔٔٔ-

ِٔ

ِّّّ -
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ُٖٕ-َُٖ-
ُٕٗ

ُٖٕ

ُِٖ

ُِْٕٗ -

ّٗ

س ُكم َّ
الن ُار َو َما لَ ُكم ِّمن ُد ِ
ون المّ ِو ِم ْن
َ ولَ تَْرَكنُواْ إِلَ الَِّذ َ
ين ظَمَ ُموْا فَتَ َم َّ ُ
ون 
نص ُر َ
أ َْولِ َيا ثُ َّم لَ تُ َ

هكد

ُُّ

ُِٖ

َِّ ِ َّ ِ
ِ
ِّين ا ْلقَ ِّي ُم َولَ ِك َّن أَ ْكثََر
َم َر أََّل تَ ْع ُب ُدوا إَِّل إِيَّاهُ َذلِ َك الد ُ
إ ِن ا ْل ُح ْك ُم إل لمو أ َ
َّ
الن ِ
ون
اس َل َي ْعمَ ُم َ

يك ؼ

َْ

ُُٖ

ش َك ْرتُ ْم أل ِ
يد َّن ُك ْم
 لَ ِ ْن َ
َز َ

إبراهيـ

ٕ

د

الذ ْكر وِا َّنا لَ ُو لَح ِ
إِ َّنا َن ْح ُن َن َّزْل َنا ِّ
افظُون 
َ
َ َ

الحار

ٗ

ّٕ

ٕٓٔ

اآلية
ِ
ش ْي 
اب ِت ْب َيا ًنا لِّ ُك ِّل َ
َ وَن َّزْل َنا َعمَ ْي َك ا ْلكتَ َ
ِ ِ
َسأْتُ ْم َفمَ َيا فَِإ َذا َجا
سنتُ ْم أ ْ
إِ ْن أ ْ
سنتُ ْم ألَنفُس ُك ْم َوِا ْن أ َ
َح َ
َح َ
ِ
س ِج َد َك َما َد َخمُوهُ أ ََّو َل َم َّرٍة
س ُ
وؤواْ ُو ُج َ
وى ُك ْم َولِ َي ْد ُخمُواْ ا ْل َم ْ
ل َي ُ
ير
َعمَ ْواْ تَتْ ِب ًا

و ْع ُد ِ
اآلخ َرِة
َ
َولِ ُيتَِّب ُرواْ َما

السورة

اآلية

الصفحة

النحؿ

ٖٗ

ِْ

اإل راء

ٕ

ُِٖ

اىم ِم َن الطَّ ِّيب ِ
آدم وحم ْم َن ُ ِ
ِ
ات
َ
اى ْم في ا ْل َبِّر َوا ْل َب ْح ِر َو َرَزْق َن ُ ْ
َ ولَقَ ْد َك َّرْم َنا َبني َ َ َ َ َ
ير ِم َّم ْن َخمَ ْق َنا تَ ْف ِ
اى ْم َعمَ َك ِث ٍ
يال
َوفَ َّ
ضً
ض ْم َن ُ

اإل راء

َٕ

ّٔ

وقل ا ْل َح ُّ
شا َ َف ْم َي ْكفُ ْر
شا َ َف ْم ُي ْؤ ِم ْن َو َم ْن َ
ق ِم ْن َرِّب ُك ْم فَ َم ْن َ

الكهؼ

ِٗ

ّٔ

ون ِم ْن ُدوِن ِو ُىو ا ْلب ِ
َن المَّ َو ُى َو ا ْل َح ُّ
اط ُل
ق َوأ َّ
َ ذلِ َك ِبأ َّ
َن َما َي ْد ُع َ
َ َ

الحج

ِٔ

َُّ

ون
أَفَ َح ِس ْبتُ ْم أ ََّن َما َخمَ ْق َنا ُك ْم َع َبثًا َوأ ََّن ُك ْم إِلَ ْي َنا َل تُْر َج ُع َ

المؤمنكف

ُُٓ

َُٗ

ون فَتَ َعالَ المَّ ُو ا ْل َممِ ُك
أَفَ َح ِس ْبتُ ْم أ ََّن َما َخمَ ْق َنا ُك ْم َع َبثًا َوأ ََّن ُك ْم إِلَ ْي َنا ل تُْر َج ُع َ
ب ا ْل َع ْر ِ
ا ْل َح ُّ
ش ا ْل َك ِر ِيم
ق ل إِلَ َو إِلَّ ُى َو َر ُّ

المؤمنكف

ين آم ُنوا ِم ْن ُكم وع ِممُوا َّ ِ ِ
َّ َِّ
ستَ ْخمِفَ َّن ُيم ِفي األ َْر ِ
ض
ْ ََ
الصال َحات لَ َي ْ
َ و َع َد الم ُو الذ َ َ
ض لَ ُي ْم
استَ ْخمَ َ
ف الَِّذ َ
ين ِم ْن قَ ْبمِ ِي ْم َولَ ُي َم ِّك َن َّن لَ ُي ْم ِدي َن ُي ْم الَِّذي ْارتَ َ
َك َما ْ
ش ْي ًا َو َم ْن َكفََر
َولَ ُي َب ِّدلَ َّن ُي ْم ِم ْن َب ْع ِد َخ ْوِف ِي ْم أ َْم ًنا َي ْع ُب ُدوَن ِني لَ ُي ْ
ون ِبي َ
ش ِرُك َ

النكر

ُُُُٓٔ -

ٓٓ

َُْ

ُِْ

بع َد َذلِ َك فَأُولَ ِ َك ُىم ا ْلفَ ِ
ون
اسقُ َ
ْ
َْ
ْ

ين
َ و ْادعُ إِلَ َرِّب َك َول تَ ُكوَن َّن ِم َن ا ْل ُم ْ
ش ِرِك َ

القصص

ض ِعفُوا ِفي ْاأل َْر ِ
ض َوَن ْج َعمَ ُي ْم أَِ َّم ًة
استُ ْ
َ وُن ِر ُ
يد أَن نَّ ُم َّن َعمَ الَِّذ َ
ين ْ
ض وُن ِر ِ
ِ
َوَن ْج َعمَ ُي ُم ا ْل َو ِ
ان
ام َ
ارِث َ
ين * َوُن َم ِّك َن لَ ُي ْم في ْاأل َْر ِ َ َ
ي ف ْر َع ْو َن َو َى َ
ون.)ُ(
َو ُجنُ َ
ود ُى َما ِم ْن ُي ْم َما َكا ُنوا َي ْح َذ ُر َ

القصص

ٕٔٔ

ٕٖ

ٓٔ ,

ُُٔ

ٕٗ ُِْ

السورة

اآلية

الصفحة

اآلية
َّ ِ َِّ
فَأ َِقم و ْجي َك لِمد ِ ِ ِ
طر َّ
يل
اس َعمَ ْي َيا َل تَ ْب ِد َ
ْ َ َ
الن َ
ِّين َحنيفاً ف ْط َرةَ المو التي فَ َ َ
ِ
ِ
ِّين ا ْلقَ ِّيم َولَك َّن أَ ْكثَر َّ
الن ِ
لِ َخ ْم ِ
ون
اس َل َي ْعمَ ُم َ
ق المَّ ِو َذل َك الد ُ
َ
ُ

الركـ

َّ

ْٗ

ون ِم ْن ُدوِن ِو ا ْلب ِ
َن المَّ َو ُى َو ا ْل َح ُّ
َن المَّ َو ُى َو
اط ُل َوأ َّ
ق َوأ َّ
َ ذلِ َك ِبأ َّ
َن َما َي ْد ُع َ
َ
ِ
ير
ا ْل َعم ُّي ا ْل َك ِب ُ

لقماف

ِ
سولَ ُو لَ َع َن ُي ُم المَّ ُو ِفي ُّ
َع َّد لَ ُي ْم
ين ُي ْؤُذ َ
إِ َّن الَِّذ َ
الد ْن َيا َو ْاآلَخ َرِة َوأ َ
ون المَّ َو َو َر ُ
ِ
س ُبوا فَقَِد
ون ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ين ُي ْؤُذ َ
َع َذ ًابا ُم ِيي ًنا * َوالَِّذ َ
ين َوا ْل ُم ْؤ ِمنات ِب َغ ْي ِر َما ا ْكتَ َ
احتَ َممُوا ُب ْيتا ًنا َوِاثْ ًما ُم ِبي ًنا
ْ

َّ

َُّ

األحزاب

ٕٖٓٓ -

ُُٖ

ِ
ص
أََل لِمَّ ِو الد ُ
ِّين ا ْل َخال ُ

الزمر

ّ

ُٕٔ

ون ِب ِ
اآلخرِة َوِاذا ُذ ِك َر
اشمأ ََّزت
واذا ُذ ِكر اهللُ َو َ
ليؤ ِم ُن َ
قموب الذين ُ
ُ
حدهُ َ
ِ
ِ
َ ِ
رون
الذين م َن دوِنو إذا ُىم َيستَبش ُ

الزمر

ْٓ

َٔ

وأ َِنيبوا إِلَ رِّب ُكم وأَسمِموا لَ ُو ِم ْن قَْب ِل أ ْ ِ
اب ثُ َّم ل
َن َيأْت َي ُك ُم ا ْل َع َذ ُ
َ ُ
َ ْ َ ْ ُ
ون
ص ُر َ
تُْن َ

الزمر

ْٓ

ُٕٔ

ين آم ُنوا ِفي ا ْلحي ِ
َِّ
اة ُّ
اد
وم األَ ْ
ش َي ُ
ََ
نص ُر ُر ُ
إِ َّنا لَ َن ُ
سمَ َنا َوالذ َ َ
الد ْن َيا َوَي ْوَم َيقُ ُ

غافر

ُٓ

ُِْ

الااثية

ِّ

ّٗ

ام ُك ْم
ُّيا الَِّذ َ
َ يا أَي َ
نص ُروا المَّ َو َي ُ
آم ُنوا إِن تَ ُ
نص ْرُك ْم َوُيثَِّب ْت أَق َْد َ
ين َ

محمد

ٕ
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ة َ ْقفَبَىُ َٖب َ .
َ فَِ َٝزَ َدثَ ُرَُٗ اَ ْىقُ ْرنَُ َ ًْ َعيَ َ ٚقُيُ ُ٘ ٍ

محمد

ِْ

ّٖ

ت َم ِن
أَفَ َأر َْي َ
َوَق ْم ِب ِو َو َج َع َل

ٍِ
س ْم ِع ِو
اتَّ َخ َذ إِلَ َي ُو َى َواهُ َوأ َ
َضمَّ ُو المَّ ُو َعمَ ع ْمم َو َختَ َم َعمَ َ
شاوةً فَمن يي ِد ِ
ِ
ون
يو ِمن َب ْع ِد المَّ ِو أَفَ َال تَ َذ َّك ُر َ
ص ِرِه غ َ َ َ َ ْ
َعمَ َب َ

ِ
اى ُدوا
سولِ ِو ثُ َّم لَ ْم َي ْرتَ ُابوا َو َج َ
ون الَِّذ َ
إِ َّن َما ا ْل ُم ْؤ ِمنُ َ
آمنُوا ِبالمَّو َو َر ُ
ين َ
ِ ِ
ِ
س ِب ِ
ون
يل المَّ ِو أُولَ ِ َك ُى ُم َّ
الص ِادقُ َ
ِبأ َْم َوال ِي ْم َوأَ ْنفُس ِي ْم في َ

الحارات

َّ
س َولَقَ ْد َجا ُىم ِّمن َّرِّب ِي ُم
إِن َيتَِّب ُع َ
ون إَِّل الظ َّن َو َما تَ ْي َوى ْاألَنفُ ُ
ا ْل ُي َدى

الناـ

ٕٕٔ

ُٓ

ِّ

ُٕٔ

ّٖ

السورة

اآلية

الصفحة

اآلية
وح 
َ و َما َي ْن ِط ُ
الي َوى * إِ ْن ُى َو إَِّل َو ْح ٌي ُي َ
ق َع ِن َ

الناـ

ّ ْ

ُُِْٖ-

ِ
لَقَ ْد أَرس ْم َنا رسمَ َنا ِبا ْلب ِّي َن ِ
ان لِ َيقُوم َّ
اس
اب َوا ْل ِم َ
ات َوأ َ
يز َ
َنزْل َنا َم َع ُي ُم ا ْلكتَ َ
َ
الن ُ
ْ َ ُُ
َ
ِ
س ِط
ِبا ْلق ْ

الحديد

بهِ َٗا ْىْ ًِ ْ٘ َٞاِ ِ ٟر َ٘ ُٝادَُُّٗ ٍَِْ َدب َّد َّ
ََ ل رَ ِج ُد قَ ْ٘ ًٍب ْ ُٝؤ ٍَُُِْ٘ ِث َّ
هللاَ
ض٘ىَُٔ َٗىَ ْ٘ َمبُّ٘ا نثَب َءُٕ ٌْ َ ْٗ َ ْثَْب َءُٕ ٌْ َ ْٗ نِ ْ َ٘اَّ ُٖ ٌْ َ ْٗ
َٗ َر ُ
شَ ٞررَ ٌُٖ
َع ِ

الماادلة

ِٓ

ِِ

ٖٗ

ُِٖ

َٝ ب ََٖ ُّٝب اىَّ ِِ َِٝن ٍَُْ٘ا ََل رَزَّ ِذ ُِٗا َع ُد َِّٗ َٗ ٛع ُد َّٗ ُم ٌْ َ ْٗىَِٞبء رُ ْيقَُُ٘
نِىَ ْ ٌِٖ ٞثِب ْى ََ َ٘ َّد ِح َٗقَ ْد َمفَ ُرٗا ثِ ََب َجبء ُمٌ ٍَِِّ ا ْى َذ ِّ
ق ْ ُٝذ ِر ُجَُ٘
ض٘ َه َٗنَِّٝب ُم ٌْ َُ ر ُْؤ ٍُِْ٘ا ثِ َّ
بهِ َرثِّ ُن ٌْ نُِ ُمْزُ ٌْ َ َر ْجزُ ٌْ ِج َٖبداً فِٜ
اى َّر ُ
ط ُّرَُٗ نِىَ ْ ٌِٖ ٞثِب ْى ََ َ٘ َّد ِح َٗ ََّب َ ْعيَ ٌُ ثِ ََب
ضجِٞيَِٗ ٜا ْثزِ ََبء ٍَ ْر َ
َ
ظبرِ ٜرُ ِ
ٞو
ض َ٘اء اى َّ
ظ َّو َ
َ ْ فَ ْٞزُ ٌْ َٗ ٍَب َ ْعيَْزُ ٌْ َٗ ٍَِ َْ ٝف َا ْئُ ٍِْ ُن ٌْ فَقَ ْد َ
ط ِج ِ
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البينة

َِّٗ -

ٓ

ُٕٗ
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ثانياً :فيرس األحاديث النبوية

الصفحة

الحديث
أال إني أكتيت الكتاب كمثمم معم
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ال تكتبكا عني كمف كتب عني غير القرآف فميمحم

ْْ

قد كقم كتابة شيء مف ال نة في العصر النبكم ,إذ ااء راؿ مف أهؿ اليمف لر كؿ اهلل
 فقاؿ :اكتب لي يا ر كؿ اهلل ,فقاؿ عميم الصبلة كال بلـ " :اكتبكا ألبي شا "

ْٓ

مف عادل لي كليان فقد آذنتم بالحرب

َٓ

أكثؽ عرل اإليماف الحب في اهلل كالباض في اهلل

َٓ

ذمة الم مميف كاحدة ي عى بها أدناهـ

ْٔ

الدعاة عمى أبكاب اهنـ مف أاابهـ قذفك فيها ,كهـ مف امدتنا كيتكممكف بأل نتنا

َُٔ

تقاتمكف اليهكد فت مطكف عميهـ حتى يختبئ أحدهـ كراء الحار فيقكؿ الحار يا عبد
اهلل :هذا يهكدم كرائي فاقتمم
النهار كال يترؾ اهلل بيت مدر كال بر إال ادخمم اهلل هذا
ليبماف هذا األمر ما بم المٌيؿ ك ٌ
ٌ
الديف بعز عزيز أك بذ ٌؿ ذليؿ ع از يعز اهلل ديف اإل بلـ كذالن يذؿ مف كفر

ُِٕ

ُِٕ

لف تقكـ ال اعة حتى يقاتؿ الم ممكف اليهكد فيقتمهـ الم ممكف حتى يختبئ اليهكدم
كراء الحار كالشار فيقكؿ الحار كالشار يا م مـ يا عبد اهلل هذا يهكدم خمفي تعاؿ
فاقتمم إال الارقد فانم مف شار يهكد

ال تزاؿ عصابة مف أمتي يقاتمكف عمى أبكاب دمشؽ كما حكلم ,كعمى أبكاب بيت

المقدس كما حكلم ,ال يضرهـ مف خذلهـ ظاهريف عمى الحؽ إلى أف تقكـ ال اعة

يصير األمر إلى أف تككنكا انكدا ماندة :اند بالشاـ كاند بالعراؽ ,فقمت خر لي يا

ر كؿ اهلل إف أدركت ذلؾ ,فقاؿ :عميؾ بالشاـ فانها خيرة اهلل مف أرضم ياتبي إليها

ٕٗٔ

ُُّ

ُُّ
ُُّ
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خيرتم مف عباد فأما إف أبيـ فعميكـ بيمنكـ ,كا قكا مف يغ يدركـ فاف اهلل تككؿ لي
بالشاـ كأهمم
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كمكـ راع ككمكـ م ئكؿ عف رعيتم
إف المؤمف إذا أذنب كانت نكتة كداء في قمبم فاف تاب كنزع كا تافر,صقؿ قمبم فاف
زاد زادت

ُٗٓ

مف لقيت مف كراء هذا الحائط يشهد أف ال الم إال اهلل م تيقنان مف قمبم فبشر بالانة
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مف دعا بدعكل الاػاهمية فهك في اثي اهنـ " قالكا نكاف صاـ كصمى قاؿ  ,نكاف
صاـ كصمى كزعـ أنم م مـ
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ممخص
 كتبػيف أف, انتقػؿ إلػى بػبلد الم ػمميف,تناكؿ هذا البحػث ظػاهرة الميبراليػة كفكػر غربػي النشػأة

 كلقػد كضػس هػذا البحػث أمػر تيػار الميبػرالييف الاػدد كػأحزاب,الميبرالية هي امتداد لمحركػة الصػهيكنية
 كالنتػػائج التػػي ترتبػػت, ككشػػؼ تامياتهػػا كآثارهػػا كخطكرتهػػا, لقػػد حاكلنػػا د ار ػػة الميبراليػػة,كشخص ػيات
 مػم بيػاف,  كاء عمى عقيدة الفرد الم مـ كعمػى ثكابتػم كدينػم,عمى انتشار هذا الفكر داخؿ الماتمم

 كقد بينت فشؿ الميبراليػة فػي الػببلد اإل ػبلمية,طرؽ التحصف مف هذا الفكر كمقاكمتم كفضس دعاتم
. فكاف مف الكااب عمينا بياف مكقؼ اإل بلـ مف الميبرالية كالميبرالييف,

Summary
This research of liberal phenomenon as an ideology West upbringing,
goes to a Muslims countries, to be an extension of the Zionist movement,
The research explains a current neo-liberal as parties and personalities, I
have also tried to study liberal, revealed manifestations, effects its gravity,
and the consequences depend on ideology Within thecommunity, both on
the doctrine of the individual Muslim and on theconstants and beliefs, as
well as the cushion of the present methods ofthought and resistance, and to
expose its supporters, Is has shown thefailure of liberalism in the Islamic
countries, It was the statement of our duties to state our the position of
Islam from the liberal and the liberals.
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