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 الوحدة التعليمية األولى
 العولمة واألخالق

 
 

 أهمية الوحدة األولى: 
تعد هذه الوحدة من األهمية بمكان فهي أساس لدراسة العولمة وما رافق دراستها من إشكاليات 

 في التعريف واألسباب وطرق مواجهة العولمة.
 

 األهداف التعليمية:
 أن: على قادرا   الطالب يكون أن يجب التعليمية الوحدة هذه دراسة بعد

 يعرف العولمة ويبين مراحل نشأتها. .1
 يعدد أنواع العولمة وأهم مظاهرها وأسبابها ووسائلها. .2
 يذكر اآلثار اإليجابية والسلبية للعولمة وأهم طرق مواجهتها. .3
 مي.يبين أخالقيات العولمة في المفهومين الغربي واإلسال .4
 يبين ما هي التحديات التي تأتي بها العولمة. .5

 
 الكلمات المفتاحية:

 -الرأي  -العلمية  -االشتراكي  -االقتصادية -الثقافية -الصراع -النشوء -الهيمنة -العولمة 
 -طرق  -أخالق  -مواجهة  -التحديات  -اآلثار  -تغريب التقليدية  -الباردة  -اإلقليمية 
 اإلسالمية. -مظاهر  -أسباب 
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 اواًل: مقدمة
الصراع بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، 
وبين القوة والضعف، قديم في أعماق التاريخ، 

 فيشتد أحيانا  ويضعف أخرى.
وبما أن المسلمين هم أعالم الحق واإليمان 
والهدى والنور، والخير والفضيلة واألخالق، 

مركزا  ألنصار الباطل فإنهم كانوا واليزالون هدفا  
والضاللة والتسلط والشر، والتسلل من القيم 

 العليا، ومحاولة إحباط الوجود اإلنساني.
 منتصفوالعولمة التي بدأت تظهر بعد 

 
الثمانينيات في مخطط أمريكا ما هي إال مظلة جديدة لهيمنة األقوياء على الضعفاء، أو مظهرا  

 العملي. جديدا  لالستعمار بمفهومه االقتصادي
وقد تظاهر آالف مؤلفة في ثلثي العالم ضد العولمة بمناسبة المنتدى االقتصادي العالمي السنوي 

 .1م 4/2/2002و 1الذي ُعقد في نيويورك بين 
االستعمار القديم المادي التركيب ثم الحديث من خالل التدخل في شؤون العالم ومن المعلوم أن 

النامي، ومحاولة الهيمنة عليه بإيجاد أنظمة موالية للنفوذ األمريكي أو الغربي، ثم ظاهرة العولمة، 
كلها ضربات أو صفعات جارحة ومؤلمة لما يسمى باألخالق السوية والمصالح الوطنية، ألن 

الواقع تعني سيطرة الدول الكبيرة والغنية على الدول الفقيرة أو الصغيرة، ومحاولة  العولمة في
 إخضاعها على نحو بطيء، وتمهد له التكتالت االقتصادية.

فالعولمة ما هي إال ترويج لظاهرة اقتصاد السوق الحر بعد انهيار النظام االشتراكي في روسيا 
قطب واحد بزعامة أمريكا أغنى وأقوى دولة، وتتوطن وأوربا الشرقية، وإلقامة نظام عالمي ذي 

 فيها أغلبية القوة االقتصادية العائدة للشركات الضخمة.
 

                                                 
 .254، ص 2002، 1قضايا الفقه والفكر المعاصر, د.وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط -1
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 ثانيًا: تعريف العولمة ونشأتها

 تعريف العولمة: .1
العولمة على وزن عربدة وشعوذة، كلمة ال وجه 
لها في العربية، إذ هي مصدر أو أريد أن تكون 

ال فعل له، وعلى كل فإن المعنى منها مصدرا  
والتعبير السليم عنها هو: ، هو النسبة إلى العالم

العالمي أو العالمية، أي الخروج عن التقوقع في 
القوم أو اإلقليم أو المنطقة واالندماج عن طريق 

  2التفاعل في العالم بمعناه الواسع والشامل.

 لمحلية أو اإلقليمية إلى ظواهر عالمية.وهي العملية التي يتم فيها تحويل الظواهر ا
ويمكن وصف العولمة بأنها عملية يتم من خاللها تعزيز الترابط بين شعوب العالم في إطار 
مجتمع واحد لكي تتضافر جهودهم معا  نحو األفضل، وتمثل هذه العملية مجموع القوى 

 االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية.
ن اإلحاطة بكل ما أنتجه الفكر الغربي في تعريفه لظاهرة العولمة أمٌر يقرب من المحال، لذا  وا 

 وهي: 3يجدر اإلشارة إلى أهم التعريفات

عبارة عن تقليل أو إلغاء القيود المفروضة من قبل الدولة على كل عمليات التبادل التي تتم  .أ
 والمتطورة لإلنتاج والتبادل نتيجة لذلك.عبر الحدود وازدياد ظهور النظم العالمية المتكاملة 

أو هي أحد أشكال الهيمنة الغربية الجديدة التي تعبر عن المركزية األوروبية في العصر  .ب
 الحديث، والتي بدأت منذ الكشوف الجغرافية في القرن الخامس عشر.

الرغبة في  والعولمة تعبير عن مركزية دفينة في الوعي األوروبي تقوم على عنصرية عرقية وعلى
 الهيمنة والسيطرة.

                                                 
 .335، ص 2000، 3الفارابي، ط يغالطونك إذ يقولون، د.محمد سعيد رمضان البوطي، دار  -2

, والعرب والعولمة, منذر خدام، دار الكتب 7، ص 2002، 1عولمة القهر, د.جالل أمين، دار الشروق، القاهرة، ط -3
، 2000فما بعد، وانهيار مزاعم العولمة، عزت السيد أحمد، اتحاد الكتاب، دمشق،  12، ص 2002والوثائق، دمشق، 

 .12ص 
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 نشأة العولمة: .2

هناك من يرى أن العولمة نشأت منذ بدء 
الخليقة، وأن التفاعل والحراك في تاريخ 
اإلنسانية هو أحد أنواع العولمة ألن فيه 
ثبات الذات  الرغبة في السيطرة والهيمنة وا 
وتحقيق الغايات، في حين يرى فريق آخر 

ظاهرة حديثة من المفكرين أن العولمة 
بدأت مع العصر الحديث، بينما يرى فريق 
ثالث أن تاريخ اكتشاف القارة األمريكية هو 
نقطة البداية لنشوء العولمة، وذلك ألن 
  العالم كله أصبح في دائرة التفاعل والنشاط 

ذا أردنا ذكر مراحل تطور العولمة اإلنساني،  ولم يعد هناك مكان خارج دائرة الحراك اإلنساني وا 
 :4في التاريخين الحديث والمعاصر فيمكن القول إن العولمة مرت بخمس مراحل هي

المرحلة الجنينية استمرت في أوروبا منذ بواكير القرن الخامس عشر حتى  المرحلة األولى:
أواسط القرن الثامن عشر الذي شهد النمو األولي لجماعات القومية، وتعمق األفكار الخاصة 

 بالفرد واإلنسانية.
مرحلة النشوء: وكانت في أوروبا منذ أواسط القرن الثامن عشر حتى عام  المرحلة الثانية:

م وما بعده، وتتسم بالتحول الجذري نحو فكرة الدولة المتجانسة الواحدة، وتبلور مفاهيم عن 1770
العالقات الدولية، ووضع مقاييس لألفراد كمواطنين، وظهور مشكلة قبول مجتمعات غير 

 ية في المجتمع الدولي، وطرح قضية النزعتين القومية والدولية.األوروب
مرحلة االنطالق: استمرت من سبعينيات القرن الثامن عشر حتى أواسط  المرحلة الثالثة:

عشرينيات القرن العشرين، وتميزت بظهور مفاهيم عالمية عن "الصورة المثالية" لمجتمع دولي 

                                                 
، والعولمة، محمد 115، ص 1227محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  العرب والعولمة، -4

، من العالمية إلى العولمة، عبد البديع أحمد عباس، دار 25، ص 1227، 1سعيد أبو زعرور، دار البيارق، عمان، ط
 فما بعد. 24، ص 1222المعرفة الجامعية، القاهرة، ط، 
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ية إلى المجتمع الدولي، وظهور الصيغة الدولية مقبول ضم بعض المجتمعات غير األوروب
ومحاولة تطبيق أفكار عن اإلنسانية وزيادة هائلة في عدد أنماط االتصال العالمي وسرعتها 

 والحرب العالمية األولى، وتأسيس عصبة األمم.
مرحلة الصراع: شهدت صراعا  على الهيمنة العالمية، واستمرت من عشرينيات  المرحلة الرابعة:

لقرن العشرين حتى أواسط الستينيات منه، ومن مالمحها نشوب الجدل حول المصطلحات الهشة ا
لعملية العولمة، ونشوب صراعات دولية حول أساليب الحياة والجدل حول طبيعة اإلنسانية 

 ومستقبلها بعد ظهور القنبلة الذرية، وتأسيس األمم المتحدة.
ت في ستينيات القرن الماضي واتجهت نحو التأزم في مرحلة عدم اليقين: بدأ المرحلة الخامسة:

أوائل تسعينياته، ومن سماتها: إدماج العالم الثالث في المجتمع العالمي، وتصاعد الوعي الكوني 
والهبوط على سطح القمر، ونهاية الحرب الباردة، وانتشار األسلحة النووية، ونهاية القطبية 

العالمي والمواطنة العالمية، واندماج النظام اإلعالمي  الثنائية، واالهتمام بالمجتمع المدني
 .5العالمي

وهناك آراء أخرى ال مجال لذكرها حتى ال يطول بنا الكالم، وخالصة القول إن الواليات المتحدة 
 .تسعى إلى فرض هذا النظام على العالم أجمع بدعوى تحرير االقتصاد وزيادة التجارة الدولية

 

                                                 
العربية المستقبلية, عبد العزيز المنصور, مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية المجلد العولمة والخيارات  -5

 الثاني العدد الثاني.
 .210تأثير العولمة السياسية على العالم العربي, محمد جميل الشخيلي، ص 
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 أنواع العولمةثالثًا: 
عالمية وغيرها.  للعولمة أنواع متعددة ثقافية واقتصادية وسياسية وا 

 
وتعني:  تغريب الثقافات الوطنية بواسطة قوى اإلعالم والتقنية  العولمة الثقافية: .1

التجارية في أسواق العالم، وهي نوع من الغزو الفكري الجديدة، وانتشار التوكيالت 
والثقافي والقيمي على مستوى العالم كله، وتفرض نموذجا  معينا  ونمطا  محددا  في التفكير 
ذا كانت أغلب  والقيم والسلوك، وهي نموذج األقوى واألغنى واألقدر ماديا  وتكنولوجيا ، وا 

ها مجرد أعراف ومصطلحات وقيم ومنافع، فإن الشعوب ال تقدس قيما  معينة إال على أن
المتضرر الوحيد هم الذين يدينون بدين سماوي وفي قمته المسلمون أبناء اإلسالم ذي 
المصدر اإللهي، ويحتضن ثقافة وأخالقا  وقيما  وسلوكيات مرتبطة بالعقيدة والعبادة 

 6األسرة.واألخالق والمعامالت الشرعية، وفي نطاق أحكام المرأة واألوالد و 
وذلك بنقل مجموعة القيم الغربية الى أجزاء العالم المختلفة عن طريق تكنولوجيا االتصال 
الفضائية المشبعة بمصالح الرأسمالية األمريكية، وتريد فرضها اآلن مستغلة انهيار 
االتحاد السوفيتي "النظام االشتراكي" وانتهاء الحرب الباردة بين الغرب والشرق، مما زاد 

 سة اآللة اإلعالمية الغربية.شرا
ويظهر خطر هذا النوع على الهوية الثقافية بشكل واضح، ألنه يقضي تدريجيا  على 
الخصوصيات الثقافية والتقانة الوطنية واالستقالل الوطني بما يهدد في إلغاء وحدة ثقافة 

 األمة ووحدة الوطن، ووحدة التاريخ، ووحدة المصير.
ة الثقافية تحاول دفع القيم حول المرأة واألسرة وأنماط االستهالك وأخيرا  أقول: إن العولم

 في الذوق والمأكل والملبس بدفعة عالمية واحدة.

                                                 
 .124 ، ص2004، 1العولمة والهوية الثقافية، محمد الجوهري دار األمين، القاهرة، ط - 6
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هي أصل العولمة وأكثر أنواعها وضوحا وتركيزا ، ألنها تسعى الى  العولمة االقتصادية: .2
الشركات  إبراز عالم بال حدود اقتصادية، وملء الساحة العالمية بنشاط اقتصادي عبر

 العابرة للقارات، مثل شركات السيارات في أمريكا، واليابان وغيرها.
هذه العولمة ترتكز إلى مبدأ أساسي هو حرية التبادل )التجارة( ألنها الكفيلة بتحقيق 
أعلى المرابح، ومخاطر هذا النوع أشد من الناحية المادية على وجود الشعوب األخرى، 

اقتصادي للقوى العظمى لالستثمار والظفر بثروات العالم  ألن العولمة في األصل تكتل
ومواده األولى وأسواقه، على حساب الشعوب الفقيرة والبالد المتخلفة اقتصاديا  لعدم توافر 

 .7شروط المنافسة الكاملة فيما بين الدول الفقيرة والدول الغنية
 

الغربية محل األخالق وهي إحالل العادات والتقاليد واألعراف  العولمة االجتماعية: .3
الدينية والسيما اإلسالمية، فال قيمة وال اعتبارا  لما يسمى بالِعرض، ويروج لفردية النظام 
قرار العالقات الجنسية الشاذة، وحرية انتهاب اللذات والشهوات بغير ضوابط  األسري، وا 

تعلقة بالزوج، وجعل الخيانة الزوجية من الرجل أو المرأة شيئا  عاديا ، أو قضية فردية م
وال صلة لها بحق اهلل أو حق المجتمع في المفهوم الديني اإلسالمي، فإن عفا الزوج عن 
انحراف أو فاحشة زوجية فال دخل للقضاء حينئذ. وأدى هذا إلى ظهور أمثلة فاضحة 
نجاب أوالد بطريقة غير شرعية، وكذلك إقرار البرلمانات الزواج  لبعض كبار المسؤولين وا 

 8أي زواج الذكور ببعضهم وكذلــك اإلناث. المثلي،
 

وهي تعني الهيمنة السياسية األمريكية أو الغربية بعد انهيار  العولمة السياسية: .4
المعسكر االشتراكي، وانفراد المعسكر األمريكي بالسيطرة على العالم، ومحو اإلرادة 

نية المستقلة، الوطنية المستقلة للشعوب والدول، فهي تتناقض مع وجود الدولة الوط
وتتطلب العولمة فتح الحدود أمامها، ورفع الدولة يدها عن الحواجز الجمركية، وتوفير 

                                                 
، العولمة بين النظم التكنولوجية الحديثة، 12العولمة ومستقبل العالم اإلسالمي, د. فتحي يكن وسامر طنبور, ص  -7

 .75م، ص 1227نعيمة الشوفان، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
كز الثقافي ، العولمة وتحوالت العالم، محمد محفوظ، المر 252قضايا الفقه والفكر المعاصر, د.وهبة الزحيلي، ص  -8

 .72م، ص 2003العربي، المغرب، 
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حرية انتقال األموال عبر البنوك التجارية، وحرية تغير أسعار الصرف بحسب أسعار 
السوق الدولية، وطبقا  لسياسة العرض والطلب، وبذلك ال تكون وظيفة الدولة حماية 

طني بل تشجيع االستثمار األجنبي، أي أن العولمة تتطلب الدولة الرخوة، االقتصاد الو 
وليست الدولة القوية الوطنية المستقلة، وحينئذ تكون أمام شمولية رأسمالية تضاهي 
الشمولية الشيوعية وتتعداها، ورأسمالية حازمة تسعى عبر الثقافة والتكنولوجيا وقوة 

السياسية من خالل نفوذها الدولي على الساحة العسكر إلى اإلمساك بزمام األنظمة 
 .9العالمية واستغالل المنظمات الدولية

 
وتدور حول البث التلفزيوني عن طريق األقمار الصناعية، وحول  العولمة اإلعالمية: .5

 شبكة اإلنترنت التي تربط البشر في كل أنحاء المعمورة.

 

                                                 
م، 2000، 3فما بعد، العرب والعولمة، الجوانب التكنولوجية، نبيل علي، ط 153العرب والعولمة، د.جالل أمين، ص  -9

 .112ص 
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 رابعًا: مظاهر العولمة
 :10مهاللعولمة مظاهر كثيرة، من أه

الثورة العلمية التكنولوجية: إن تكنولوجيا المعلومات أدت إلى تطور تكنولوجيا النقل  .1
واالتصال إللغاء حواجز النقل والمسافة بين مختلف البلدان، كما تنامى نقل السلع جوا  
وبسرعة بين أسواق متجاورة، كما تطورت وسائل االتصال اإللكترونية، وهو ما أتاح 

 خدمية أن تخدم أسواقا  أوسع أو أكثر. لمصانع ومنظمات
صناعة الرأي والتحكم في أنظار الجمهور ومعرفة ميولهم واتجاهاتهم، فقد بلغ مجموع  .2

" بليون دوالر، وقدر ما 23م ما يقارب من "1272اإلنفاق على اإلعالن في أمريكا عام 
ر، وأما الصحف " باليين دوال4,1أنفق على التلفزيون القومي والمحلي بما يقارب من "

" باليين دوالر، وبلغت نسبة المسلسالت 7,4والمجالت فقد بلغ مجموع ما أنفق عليها "
األمريكية للتسلية والترفيه إلحداث التغير في البنى القديمة والُنُسق االجتماعية المتوارثة 

( من برنامج التلفزيون، وقد أثرت في النزعات %70) 1272في تلفزيون إيران عام 
 ستهالكية على الرغم من مصادمتها مقدرة الفرد ودخَله المحدود.اال

كما نجد أن وسائل اإلعالم المصرية قد أثرت في البالد العربية لكون المسلسالت 
التلفازية المصرية هي األكثر انتشارا  في البالد العربية لسهولة اللغة الدارجة المصرية 

 .11فية في البالد العربيةوتأثير الُكتاب المصريين على القوى الثقا
وصارت هيمنة الواليات المتحدة واضحة في الجوانب االقتصادية، وفي الوسائل الثقافية 
معا  بسبب هيمنتها على وسائل اإلعالم العالمية، ومكنت هذه الوسائل الثقافية من هيمنة 

 الدولة واختراقها الخصوصية الحضارية لشعوب العالم.
ذ أواخر الخمسينيات بدأت بوادر التكتل اإلقليمي بظهور السوق التكتالت اإلقليمية: من .3

، ثم سوق ميركوسور 1224م، ثم السوق األمريكية الشاملة عام 1252األوروبية عام 
، وأخذت هذه التكتالت شكل أسواق مشتركة تُنَزع منها 1225األمريكية الجنوبية عام 

 ورؤوس األموال العالمية.جميع قيود التجارة وتسود الحرية في انتقال السلع 
                                                 

 .152م، ص 1227، 1العرب و العولمة، د.جالل أمين، مركز دراسات الوحدة العربية، ط -10
هـ، نقال  عن قضايا الفكرية والفكر 1420لعام  1152العولمة: معناها ومبناها, مقال في جريدة الرياض، العدد  -11

 .112م، ص 2002، آثار العولمة على البلدان المتنامية، دار التراث العالي، القاهرة، 220المعاصر د.وهبة الزحيلي ص 
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تدويل بعض المشكالت االقتصادية حيث أظهرت العولمة الكثير من المشكالت  .4
االقتصادية على الساحة الدولية مثل: الفقر، التنمية المستهدفة، التلوث، حماية البيئة، 
 التنمية البشرية، والتوجه العالمي لتنسيق عمليات معالجة هذه المشكالت والتعاون لحلها.

التحالفات االستراتجية لشركات عمالقة: فقد تحولت شركات كبيرة أنهكها التنافس من  .5
استراتيجيات التنافس إلى استراتيجيات التحالف، والهدف تقليل كلفة التنافس والبحوث 

 والتطوير.
ومن أمثلة التحالفات تحالف "توشيبا" مع "موتوروال" في صناعة وتسويق وسائل االتصال 

ة، وفي صناعة السيارات تحالف كل من "فورد" مع "مازدا"، وجنرال "موتورز" اإللكتروني
 .12مع "تويوتا"

 

                                                 
 15العولمة والتجارة الدولية, محمد إبراهيم عبد الرحيم، ص ، و 70العولمة ذلك الخطر القادم, مصطفى رجب، ص  -12

 .125م،  ص 1227فما بعد، حقائق العولمة العالمية، محمد عابد الجابري، دار التراث العربي، بيروت، 
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 خامسًا: أسباب العولمة
 أهم األسباب التي أدت إلى بروز ظاهرة العولمة هي:

انتهاء الحرب الباردة وتفكك االتحاد  .1
الذي كان يشارك  1272السوفيتي عام 

 أمريكا زعامة العالم.
وجود فائض في اإلنتاج العالمي وحاجة  .2

 الدول الصناعية إلى أسواق خارجية.
البحث عن االستثمار والربح المضمون  .3

وسهولة تنقل رؤوس األموال إلى مناطق اليد 
  العاملة الرخيصة.

التطورات التكنولوجية وثورة االتصاالت  .4
واإللكترونيات، فالعالم أصبح قرية صغيرة 

وسقطت فيها القيود انعدمت فيها المسافات 
 والحواجز.

 

 التوجيهات االقتصادية العالمية المنبثقة من اتفاقية منظمة التجارة العالمية. .5
 .زيادة األهمية النسبية لألسواق المالية على المستوى العالمي .2
 .13التطورات الهيكلية في صناعة الخدمات المالية .7

 
 
 

                                                 
 المتحدة. العولمة وانعكاساتها على الوطن العربي, الملتقى األول لمواد الجغرافيا واالقتصاد، الفجيرة, اإلمارات العربية -13
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 سادسًا: وسائل العولمة
 :15لم بوسائل كثيرة مختلفة منهاالعا 14تحاول العولمة تغريب

التحكم في مسار تطور البنى التقليدية بالقدر الذي  .1
يسمح بتصريف منتجات الدول الرأسمالية الكبرى، 
 والبحث عن أسواق جديدة وتشجيع الثقافة االستهالكية.

 
العمل على تغريب الثقافات الوطنية بواسطة قوى  .2

والتقنية الجديدة وانتشار التوكيالت التجارية اإلعالم 
 .في أسواق الخليج وغيرها

 

                                                 
 التغريب: هو فرض األنماط الغريبة على العالم كله. - 14

، العولمة والتربية، 17م، ص  2007العولمة الثقافية وأساليب مواجهتها، د.صالح حسين سليمان، عمان، األردن،  - 15
 .21م، ص 2000أحمد عبداهلل العلي، دار الكتاب الحديث، الكويت،
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توظيف العلم لالختراق الثقافي بهدف طحن الهوية  .3
الوطنية والهيمنة على الثقافة كما  وكيفا ، وتقليد مناهج 
الغرب في مفردات المواد الدراسية دون النظر إلى 

يجي حاجات السوق المحلية، مما جعل أكداسا  من خر 
 الجامعات عاطلين عن العمل.

 
دعم سياسات المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد  .4

الدولي والبنك الدولي وتشجيعه على الخصخصة في 
العالم، واتباع سياسة السوق األمريكية الحرة، وأدى 
هذا إلى مشاركة الشركات األمريكية واألوروبية 

 ة.واليابانية في رأسمال الشركات في الدول الفقير 

 
نقل الصناعات التقليدية من المركز الرأسمالية إلى  .5

أسواق العالم الثالث حيث تكون األيدي العاملة 
رخيصة، وهذا على المدى الطويل يعود بالنفع على 

 .16الشركات العالمية

 
 

                                                 
قضايا الفقه والفكر المعاصر, ، 21م، ص 2002العولمة والتربية، أحمد عبداهلل العلي، دار الكتاب الحديث، الكويت،  -16

 .130م، ص 2002، العولمة والثقافة اإلسالمية، محمد الجوهري، دار األمين، القاهرة، 222-221د.وهبة الزحيلي، ص 
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 سابعًا: آثار العولمة
 للعولمة آثار ايجابية وآثار سلبية سنذكرها بشيء من اإليجاز:

 لعولمة:اآلثار اإليجابية ل .1

 إن الباحث في ظاهرة العولمة يمكن أن يقف على نقاط إيجابية عدة، نذكر منها:
 .االرتباط والترابط االتصالي بين األفراد الذين يعيشون المجتمع العالمي الواحد 
  توحيد ألسواق العالم يتم فيه تجاوز كل الحواجز الفاصلة بين األمم عبر معابر المصالح

 المشتركة.
 تسريع تطبيق التكنولوجيا الحديثة بتطوراتها السريعة المتالحقة، فهي فرصة  العمل على

 هائلة من أجل االستفادة من هذا التطور الجديد وبفاعلية كاملة.
  إتاحة الفرص للوصول إلى المعرفة الشاملة التي في حوزة اآلخرين في مختلف المجاالت

 االقتصادية والسياسية والثقافية واالجتماع.
 لعديد من الفرص أمام الدول النامية بما في ذلك النمو القائم على التصدير فتح ا

 المتخصص في اإلنتاج ونقل التكنولوجيا.
 17فتح آفاق جديدة للتنمية االقتصادية المستدامة والبشرية. 

 

                                                 
، وعولمة االقتصاد في الميزان, محي محمد 7سيد مصطفى، ص  تحديات العولمة والتخطيط االستراتيجي، أحمد -17

، اإلسالم في عصر العولمة، محمود حمدي الزقزوق، مكتبة 25م، ص 2007، 1مسعد، المكتب الجامعي الحديث، ط
 .17م، ص 2001، 1الشروق، ط
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 اآلثار السلبية للعولمة: .2

 بعد عرض اآلثار اإليجابية للعولمة نبين أهم آثارها السلبية وهي:
 يجاد حالة اغتراب ما بين الفرد وتاريخه سحق الث قافة والحضارة المحلية الوطنية، وا 

 الوطني والموروثات الثقافية والحضارية التي أنتجتها حضارة اآلباء واألجداد.
  متماسك وبصفة خاصة استباحة الخاص الوطني، وتحويله إلى كيان رخو ضعيف غير

عندما يكون هذا الخاص ال يملك القدرة على التطور أو إعادة تشكيل ذاته بشكل جديد 
 قابل للتكيف مع تيار العولمة.

  السيطرة على األسواق المحلية من خالل قوى فوقية تمارس سطوتها وتأثير ذوي النفوذ
 .18مؤسسات تابعة لهاالقوي على الكيانات المحلية الضعيفة وسحقها وتحويلها إلى 

 .التفاقم المتزايد في المشكالت االجتماعية وأبرزها: البطالة وتقلص الخدمات 
  زيادة التركيز على الثروة على المستوى الدولي، وهذا يؤدي إلى تفكيك المجتمعات وزيادة

 الهوة بين الفقراء واألغنياء.
  19ير األسواق المالية والنقديةزيادة فرص انتقال األزمات المالية وزيادة حدتها بسبب تحر. 

 
 

                                                 
ب موجهتها، د.صالح حسين ، العولمة الثقافية آثارها وأسالي27عولمة االقتصاد في الميزان, محي محمد مسعد، ص  -18

 فما بعد. 2م، ص 2007سليمان، عمان، األردن، 
 .35م، ص 2007، 1العولمة ذلك الخطر القادم, مصطفى رجب، مؤسسة الوراق للنشر، ط -19
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 ثامنًا: التحديات التي تأتي بها العولمة
إن التحديات التي تأتي بها العولمة وتطال في هذا المحور كل العناصر المكونة للوجود الديني 

 أو االنتمائي للدول المستهدفة عبر وسائل متبعة لنشر ثقافة التغريب والعولمة، ومن ذلك:
الدينية كي تتفق مع األفكار الفكرية التي تروجها العولمة المعاصرة، وذلك تحريف المفاهيم  .1

 باستبعاد اإليمان بالغيبيات واعتباره مضادا  للعقالنية العلمانية.
إيجاد فئات وشرائح ومؤسسات في المجتمعين العربي واإلسالمي تعمل كوكيل للثقافة  .2

أبحاثها، وعقد الندوات واللقاءات التي تدعم الغربية، وذلك بتقديم المساعدات المالية لمشاريع 
 توجهاتها الثقافية للهيمنة على الثقافتين العربية واإلسالمية.

إنشاء مجموعة من المراكز والمؤسسات التي تؤثر مباشرة على الثقافة العربية مثل:   .3
دورها  الجامعات التبشيرية، ومراكز اللغات والترجمة، ومؤسسات خيرية ومدارس أجنبية يتمثل

جميعا  في التأثير الفكري والتربوي واللغوي على طلبة العلم والمعرفة، وفرض مناهجها 
وأفكارها مع التقليل من مواد اللغة العربية والتربية اإلسالمية، والخطورة كل الخطورة تكمن 
في تخريج هذه األجيال على النهج المريب من التغريب، وهي أجيال لن تعود لها صلة 

ا وتراثها وثقافتها، ولن يكون لها والء وال انتماء آلبائها وأقرانها ممن يتخرجون من بماضيه
المدارس العربية، وكأننا بذلك نعمل على إيجاد حالة من االنفصام في شخصية المجتمع 
وبنيته األساسية، تبدو آثاره في ظاهرة استعالء لغوي ومباهاة بلغة الغرب وثقافاتهم 

عالمهم  .20وا 
عالم مرتعا  خصبا  وميزانا  فسيحا  يتم من خالله الغزو الثقافي إلشاعة الفواحش يعد اإل .4

 والمنكرات من أجل تحطيم القيم والثوابت األخالقية.
إن المخاطر المحدقة بالثقافة العربية واإلسالمية من جانب العولمة المعاصرة، وبخاصة مع 

فضائية وغيرها التي تعمل على نشر ظهور وسائل اإلعالم الحديثة كاإلنترنت والقنوات ال
ثقافة العولمة، وتهدف إلى تعريض المقومات الحضارية لألمة كالدين واللغة والثقافة، يتطلب 
من جميع فعاليات األمة السياسية والتعليمية والثقافية واالقتصادية وغيرها التعاون من أجل 

                                                 

 .120المسلم بين الهوية اإلسالمية والجاهلية, علي بن نايف الشحود، ص  -1
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لمة الثقافية من أجل إنقاذ وضع خطة استراتيجية محكمة كفيلة بالتغلب على مخاطر العو 
 .21شباب األمة وحمايتهم من االنحراف األخالقي والسلوكي

 

 تاسعًا: طرق مواجهة العولمة
من خالل مفهوم العولمة وأنماطها وتحدياتها يمكن تقرير مدى خطورتها على المواطن في العالم 

الطرق التي يمكن اتباعها العربي واإلسالمي، ما يؤكد على أهمية التصدي آلثارها السلبية، ومن 
 في ذلك ما يلي:

تطوير المناهج التربوية واشتمالها على قضايا العصر األكثر إلحاحا  خصوصا  تلك   .1
التي تتعارض مع قيم المجتمع بما يؤدي الى ترسيخ عقيدة اإليمان باهلل وتأكيد قيم العلم، 

قامة مشاعر السالم واألمان في عقول ال  ناس.والحرية واالنفتاح، وا 
التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات التنشئة االجتماعية في غرس ودعم   .2

 .الخصوصية الثقافية لكل شعب في نفوس النشء وعقوله
مواجهة الثورة التكنولوجية والتدفق المعرفي المتزايد بانتقاء النافع من المعلومات والقدرة   .3

 المعارف في إنتاج أفكار جديدة ومواد جديدة.على استخدام 
تعزيز مكانة اللغة العربية في نفوس أبناء األمة، إذ تعد اللغة العربية من العناصر   .4

األساسية في استمرارية الثقافة العربية ألنها مستودع تراث أمتنا العربية واإلسالمية بما 
 تحمله في طياتها من خبرات وفكر ومضامين.

 ة سياسية واقتصادية وعسكرية فيما بين المسلمين والعرب.إقامة وحد  .5
تطوير اإلمكانات العلمية والتقنية والمالية، واالستفادة من الموارد المالية والنفطية   .2

 والمعدنية وغيرها.
 التحرز من التبعية والوالء لألجانب.  .7
 إيجاد بديل حضاري مدروس لمواجهة حضارة الغرب لإلنقاذ والصمود.  .7
حدة االنبهار بالغرب ومقاومة قوة جذبه، ورده الى حدوده الطبيعة والقضاء على كسر   .2

 أسطورة الثقافة العالمية.

                                                 

 .30م، ص 1222، 1ارة، دار نهضة مصر، طمخاطر العولمة على الهوية الثقافية، محمد عم -2
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توفير القوة الذاتية في اإلبداع للتخفيف من غلواء العولمة، بالتفاعل بين الماضي  .10
والحاضر، وبين ثقافة الماضي وثقافة العصر، فيتحقق التوافق بين الخصوصية الثقافية 

 .22عولمةوال

 وأخيرا  أقول:
إن العولمة ليست شرا  محضا ، ففيها 
بعض اإليجابيات ولكن محاولة فرض 
العولمة سيؤدي إلى رد فعل عنيف أو 
معاكس، فإن تيار العولمة ربما يكون 
حافزا  للبالد اإلسالمية ومفكريها 
لإلعداد النهضوي الجيد، والتجديد 
الواضح لمواجهة العولمة على أساس 

حرية واالعتدال والديمقراطية من ال
اإلسالمية والتسامح في إطار الحفاظ 
على الهوية الثقافية اإلسالمية، وكذلك 
 تنمية االقتصاد واالعتماد على الذات،

 

وسلوك طريق الحوار بين الحضارات، ومواجهة تحديات العولمة تتطلب من المفكرين 
ذات، وتوفير القوة االقتصادية واالجتماعية اإلسالميين وأرباب القوة اإلبداع واالعتماد على ال

 .والسياسية من خالل ما ذكرناه آنفا  
 

                                                 
 .227قضايا الفقه والفكر المعاصر، أ.د.وهبة الزحيلي، ص  -22

 .101م، ص 1111العولمة والتعليم, فؤاد أبو حطب، كتاب المؤتمر السنوي الحادي عشر، مصر،  -
 .25م، ص 2002،  227العولمة والهوية الثقافية, محمد عابد الجابري، مجلة المستقبل العربي، العدد -
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 عاشرًا: أخالقيات العولمة في المفهوم الغربي واإلسالمي

 :أخالقيات العولمة في المفهوم الغربي .1
مجتمعات الغرب والشرق نظام يعارض كثير من 

العولمة، ألنها مظهر واضح المعالم من 
 االستعمار بمفهومه االقتصادي العلمي.

ومن المعلوم أن االستعمار إذالل سياسي، ونهب 
اقتصادي، وطمس للمعالم الخصوصية الثقافية، 
وبالنسبة لنا محاولة إللغاء الهوية االسالمية أو 

 الغرب وتقاليده.تشويهها وخلطها بمذاق عادات 
ولم تكن الحربان العالميتان األولى والثانية إال 
تجسيدا  لصراع بين دول قوية مستعمرة مستفيدة، 

ذا  ودول ناشئة تريد النمو واالستقالل،   وا 

األمم المتحدة، ثم ميثاق األمم المتحدة، فإن هذين عصبة  عن ميثاق تمخضت هاتان الحربان
بقاء مناطق النفوذ والسيطرة  الميثاقين يحمالن أفكار الدول رشاداتها وأطماعها، وا  الغالية وا 

 لألقوياء المنتصرين.
ولكن أمريكا التي نجت من أضرارها بين الحربين، في حين دمرت عواصم الدول األخرى، أهََّلتها 
قدراتها وثرواتها لتتبوأ مركز السيطرة العالمية تحت ستار العولمة، وتفرض هيمنتها على العالم 

 لى المستوى االقتصادي والسياسي والثقافي.ع
يتضح من هذا أن أخالقيات العولمة تتمثل في كونها مادية طاغية ومنطلقة من فلسفة ملحدة 
علمانية، ال تعرف اإليمان باهلل الخالق الواحد، وعنصرية بغيضة ال يهمها إال ذاتيتها، إضافة إلى 

ريبية، واإلفساد لمعظم المجتمعات البشرية، عنصرية الصهيونية وعولمتها ذات األهداف التخ

19 



 
 

 

وتنبع من نزعة استكبارية شرسة واستعالء وغطرسة ال حدود لها، وتحرر أو تنصل من كل القيود 
لغاء لوجود اآلخرين دينيا  وثقافيا  واجتماعيا  وسلوكيا  واقتصاديا  وسياسيا    .23اإلنسانية واألخالقية، وا 

 

 أخالق العولمة اإلسالمية: .2

تتميز العولمة أو العالمية اإلسالمية عن العولمة الحالية بكثير من الميزات سواء من حيث الغاية 
 أم الهدف وهي:

قيامها على العقيدة الجامعة لكل خير وفضيلة، ألنها عقيدة التوحيد الخالص المنزه عن   .1
ى الحوار كل شرك ووثنية وضالل، المنسجم مع العقل والعلم وسهولة اإلقناع والداعي إل

 الهادئ والتفكير المتزن، والمحقق للراحة النفسية والطمأنينة.
مالزمتها للرحمة العامة في العالم دون تمييز بسبب لون أو عرق أو جنسية أو دين أو   .2

 عنصرية، أو إضمار حقد أو محاولة إكراه.
تحرص ترّفعها عن األطماع المادية أو االقتصادية أو سلب ثروات األمم والشعوب، و   .3

 على إغناء الناس ورفاههم وتحسين ظروفهم المعيشية.
إحقاقها الحق ومقاومة الباطل: فال تمس حقا  لآلخرين في الدماء واألنفس واألعراض   .4

 واألموال.
معاملتها جميع الناس على أساس ثابت وأصيل من العدل، واإلحسان والتسامح،   .5

 ة والتكاليف أو االلتزامات.والحرية والمساواة في كل شيء من القيم اإلنساني
احتضانها كل القيم اإلنسانية العليا: من تنظيم المجتمع اإلنساني على أساس التعاون   .2

والتضامن، والسلم واألمان والمحبة، والتزام الفضائل واألخالق وضبط السلوك اإلنساني 
الجميع، قال بما يكفل كرامة اإلنسان، وينمي وشائج االتصال والود والتعامل الطيب بين 

نَّ تعالى: "يا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبا  َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا إِ 

                                                 
فما بعد، عن كتاب قضايا الفقه، د.وهبة  45الكوكبة "العولمة" الرأسمالية العالمية, إسماعيل صبري عبداهلل، ص  -23

م، ص 1222، العالمية والعولمة واألزهر، كمال الدين عبد الغني، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 224الزحيلي، ص 
172. 
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ْمَنا َبِني آَدَم"، وقال صلى اهلل عليه 25"24َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأْتَقاُكمْ  ، وقوله تعالى: "َوَلَقْد َكرَّ
 .26: "إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق"وسلم

وهذا إعالن صريح بحقوق اإلنسان على نحو أصيل سواء في حال السلم أم في حال 
 الحرب.

تنمية عوامل النهضة والتقدم، والبناء والتمدن، والحضارة والعمران من خالل تمجيد العلم   .7
عمال الفكر، والحفاظ على المكاسب، وتعمير الكون والدعوة ال دائمة إلى الخطاب وا 

والحوار الحضاري والتعامل مع األمم والشعوب األخرى على قدم المساواة، والدعوة إلى 
 الحق واالنفتاح دون تعصب.

إقامة عدالة اجتماعية بين أبناء المجتمع من غير تفاوت صارخ أو صراع حاد وتمكين   .7
عميق الجذور، مأمون  حر من اإلنتاج الشامل والتنمية العامة، وتحقيق تكافل اجتماعي

 التطبيق، فالكل شركاء في الثروة.
الحرص على إشاعة السالم واألمان واالطمئنان على أساس من الحق والعدل والفضيلة   .2

 واألخالق الرصينة.
قامة اقتصاد حر عادل ومرن ومجتمع أسري 10 . تنظيم المجتمع بسياسة حكيمة عادلة، وا 

الوسطية والتعادل بين الحقوق والواجبات، وتنمية متوازن ومترابط ومتراحم، يقوم على 
 .27القدرات والكفاءات، وصيانة الكرامة اإلنسانية، والدفاع عن اإلعراض والحرمات

 
 

 

                                                 
 .13سورة الحجرات، آية   - 24

 .70سورة اإلسراء، آية  - 25
 .20774، رقم 10/323رواه البيهقي في الكبرى،  - 26

، انظر العولمة ومستقبل العالم اإلسالمي, د.فتحي يكن 225قضايا الفقه والفكر المعاصر، د.وهبة الزحيلي، ص  27
 فما بعد. 10م، ص 2007، مؤسسة الرسالة، 1وسامر طنبور، ط
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 خالصة:
االشتراكي في روسيا وأوروبا إن العولمة ما هي إال ترويج لظاهرة اقتصاد السوق الحر، بعد انهيار النظام 

الشرقية، وإلقامة نظام عالمي ذي قطب واحد بزعامة الواليات المتحدة األمريكية أغنى وأقوى دولة، 
 وتتوطن فيها أغلبية القوة االقتصادية العائدة للشركات الضخمة متخطية القوميات.

 ي واإلسالمي.للعولمة أنواع ومظاهر عديدة، وأخالقيات العولمة في المفهوم الغرب
 كما يوجد للعولمة إيجابيات وسلبيات عديدة.

 من طرق مواجهة العولمة:
 .تنمية االقتصاد واالعتماد على الذات 
 .سلوك طريق الحوار بين الحضارات وتوفير القوة االقتصادية واالجتماعية 
 .إيجاد بديل حضاري لمواجهة حضارة الغرب لإلنقاذ والصمود 
 بين األصالة والمعاصرة تزول فيها معالم االستبداد والظلم  إبداع ثقافة جديدة تجمع

 االجتماعي والقهر، والتجزئة والتخلف والتغريب.

 

22 



 تمارين:
 عرف العولمة ثم تحدث عن تاريخ نشأتها. .1
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العولمة وانعكاساتها على الوطن العربي، الملتقى األول لمواد الجغرافيا واالقتصاد، الفجيرة،  .14

 اإلمارات العربية المتحدة.
العولمة والخيارات العربية المستقبلية، عبد العزيز المنصور، مجلة جامعة دمشق للعلوم  .15
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 الوحدة التعليمية الثانية
 حوار الحضارات

 أهمية الوحدة الثانية:

تهدف هذه الوحدة إلى بيان طبيعة العالقة بين الحضارة اإلسالمية والحضارات األخرى، هل هي 
عالقة صراع أم حوار؟ وتبيان ما أسهمت به الحضارة اإلسالمية في تكوين منظومة التعارف 

 ات.والتواصل بين الثقاف

 األهداف التعليمية:

 أن: على قادرا   الطالب يكون أن يجب التعليمية الوحدة هذه دراسة بعد
 يبين معنى الحوار وأركانه وضوابطه وشروطه. .1
 يبين آداب الحوار التي ترقى به إلى أعلى المستويات. .2
 يبين العالقة بين الحضارات واألديان والثقافات. .3
 موقف اإلسالم من هذا الحوار.يعدد أهداف الحوار بين األديان و  .4
 يعدد مناهج الحوار وأهم عناصر المنهج السليم للحوار. .5

 لمات المفتاحية:الك

-آفات -التأني -آداب -الموضوع -صحة -شروط -ضوابط -أركان -المناظرة -المراجعة -الحوار 
-األديان -المنهجية -االنحسار -صراع -تعايش -الحضارات -العقل -مناهج -االنتقال -االنقطاع 
 مصادر.-ميزات -الثقافات 
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 اواًل: مقدمة

إن الحضارات تقابلت وتعايشت وتصارعت 
لكنها ظلت أقرب للتعايش والتسامح وبقي 
الصراع والتنافس محدودا  بظروف معينة، 
فاألهم هو االستعداد للتعايش والندية في 
التعامل، ومن هنا وجب على اإلنسانية أن 

وار مع األمم تفهم بشكل أفضل لغة الح
األخرى، والحق أن ال اإلسالم وال المسيحية 
في تاريخهما الطويل يأخذان الصدام 
ن ما أجج الصدام هي عوامل   إيديولوجية، وا 
 أخرى يجب أن توضح في إطارها التاريخي.

عادة طرح العداوات القديمة المدفونة  ن أطروحة هنتنغتون تساهم في تأجيج الصراع المفترض وا  وا 
اهيم ونظريات جديدة وافتراضات قد ال تكون صحيحة في الواقع، لكنها ربما تجد من يصغي لها بمف

 في ظل التوتر والتنافس في وقت تحتاج اإلنسانية فيه إلى التعاون والتعايش والتماسك والوئام،
ية، والقضية التي أطرحها في هذه الوحدة أن الحوار مبدأ أصيل في اإلسالم وفي الديانات السماو 

 واألهم أن يكون الحوار مجديا  وصادقا .
ولذلك نعتقد أن قضية الحوار أصبحت من القضايا والموضوعات المهمة لكل المشكالت العالقة أو 
الخافتة في عصرنا الراهن، سواء على المستوى الداخلي في المجتمع الواحد أو على المستوى 

 الخارجي مع الحضارات والثقافات األخرى.
 في هذا البحث إلى الموضوعات اآلتية: وسأتطرق

  .تعريف الحوار وأركانه وضوابطه وشروطه 
 .آداب الحوار وآفاته ومناهجه 
 .مفهوم حوار الحضارات 
 .حوار األديان 
 .التعايش بين األديان 
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 ثانيًا: تعريف الحوار وأركانه وضوابطه وشروطه

 تعريف الحوار: .1

ي يتراجعون الكالم، والتحاور هو التجاوب والمجاوبة، الحوار هو الرجوع، وهم يتحاورون، أ لغًة:
لى الشيء.  والحور هو الرجوع عن الشيء وا 

والمحاورة مراجعة المنطق والكالم في المخاطبة، ومنه قوله تعالى: "َوَكاَن َلُه َثَمٌر َفَقاَل ِلَصاِحِبِه َوُهَو 
 ".1ُيَحاِوُرهُ 

ظهار الصواب، دفعا  هو أسلوب نظري ُيقصد منه المراجعة  اصطالحًا: في الكالم، إلحقاق الحق وا 
 .2للنزاع وسعيا  إلى التقارب

 وفي هذا التعريف داللة واضحة على معاٍن سامية منها:

 .فضيلة الرجوع عن الخطأ 
 .عدم اإلصرار على الرأي واإلعجاب به 
 .ظهار الصواب  إحقاق الحق وا 

"الحوار" وحده يؤدي غالبا  إلى نجاحه وعدم إلى غير ذلك من المعاني العظيمة المستنَبطة من كلمة 
 إخفاقه.

ثم إن الحوار ال يشترط فيه وجود خصومة بين المتحاورين، فقد يكون بخصومة أو بغير خصومة، 
 بخالف المناظرة فإنها ال تُتصور إال بخصومة.

                                                           
  - سورة الكهف، آية 1.34
 - ثقافة الحوار, د.ولي الدين فرفور، دار الفرفور، دمشق، ط1، 2002م، ص 23, وحوار الحضارات, عبد اهلل علي 2

.10-2 ص ،م2005، 1ط عمان، والنشر، للدراسات العربية المؤسسة العليان،  
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صواب، هي علم باحث عن أحوال المتخاصمين، ليكون ترتيب البحث بينهما على وجه ال والمناظرة:
 .2حتى يظهر الحق بينهما

فهي تضطر المتخاصمين إلى اللجوء إليها، لالستدالل على إثبات أمر أو نفيه بغية الوصول إلى 
ظهاره، ودفع الباطل، وأما الجدل أو الجدال فهو: شدة الخصومة والقدرة عليها، قال ابن  الصواب وا 

 .3منظور: "المجادلة: المخاصمة"

 

 :أركان الحوار .2

 م الحوار أركانا  يقوم عليها، وهذه األركان هي:إن لعل

نصاب العدد وأقله اثنان، فال يتصور  .1
 الحوار إال بين اثنين من الناس فصاعدا . 

االختالف في اآلراء، فال ُيتصور حوار في  .2
 متَفق عليه في األغلب.

موضوع الحوار، أي القضية المتناَزع  .3
 عليها.

لمي كيفية الحوار: ونعني به األسلوب الع .4
المتبع، وهو ترتيب الكالم على مقدمات 
صحيحة تشتمل هذه المقدمات على أدلة 
معرفية، أو شرعية أو حسية أو عقلية، 

 .4ينتج عنها المطلوب بشكل صحيح
 

 

                                                           
 - لسان العرب, ابن منظور, مادة جدل 3.12/2
 - ثقافة الحوار, د.ولي الدين فرفور، دار الفرفور، دمشق، ط1، 2002م، ص 4.31
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 ضوابط علم الحوار .3

 هذه الضوابط هي:

معرفة المحاور بالدليل الذي يدل على  .1
مطلوبه، والتأكد من صحته، وتوافر شروط 

نتاجه. االحتجاج  به وا 

إحكام الدليل الذي على مطلوبه حتى يسلم  .2
 من المعارضة أو النقض.

أن يرتب المحاور كالمه على مقدمات  .3
 منطقية توصله إلى مطلوبه.

  أال يتكلم المحاور بالمطلوب من غير  .4

الرجوع إلى مقدماته الموصلة إليه إن كان المطلوب مبنيا  عليها، ألن خصمه غير مسلم 
فالتسليم بالمقدمات أوال ، ثم التسليم بالنتائج ثانيا ، ومتى سلم المحاور بالمقدمات لزمته  بمطلوبه،

 النتيجة رضي أم لم يرض.

 ربط المحاور النتيجة المطلوبة من الحوار بأكثر من دليل يدل عليها إن أمكن ذلك. .5
وب الذي يريد التوقف وعدم السير في الحوار عند االنقطاع أو العجز عن الوصول إلى المطل .6

 إثباته لخصمه.
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 شروط صحة الحوار .4

إن لصحة الحوار شروطا ، بعضها يرجع إلى الموضوع نفسه، وبعضها اآلخر يرجع إلى المحاور 
 :5نفسه، أما الشروط التي ترجع إلى الموضوع نفسه فهي كاآلتي

شترك بين تحرير موضع النزاع بين المتحاورين في موضوع الحوار، هذا هو القدر الجامع الم .1
المتحاورين في أصل الموضوع المتناَزع فيه، فيجب على المتحاورين الرجوع إلى موضع 

 النزاع كلما ابتعدوا عنه، حتى يكون الحوار صحيحا  ومفيدا  ومثمرا .
عدم المصادرة على المطلوب في موضوع الحوار، فغالبا  ما يحصل في أثناء الحوار أن أحدا   .2

فيه مصادرة عن مطلوب الحوار في الموضوع المتنازع فيه يلجأ إليه  من الفرقاء يتكلم بكالم
 في الجملة عند إقامة الحجة عليه، وهذا يتنافى مع صحة الحوار ونتائجه.

أن يكون موضوع الحوار في الدرجة األولى هو القضايا العالقة التي تهم المجتمع العربي  .3
الجتماعية والعلمية والثقافية، والفكرية اإلسالمي، فيشمل القضايا التي لها صلة بالحياة ا

 واالقتصادية، وغير ذلك من القضايا التي تهم المجتمع العربي اإلسالمي.
 التزام المتحاورين بمضمون الحوار، والرجوع إليه فيما لو خرج أحد المتحاورين عنه. .4
ار هو الذي التزام المتحاورين بأدب الحوار، وعدم الخروج عنه في طريق الحوار، فأدب الحو  .5

نتاجه بعد توافر أركانه وضوابطه وشروطه.  يتكفل بسالمته واستمراره وا 
أن يكون الحوار مبنيا  على أسس صحيحة من المساواة والندية، واإلرادة المشتركة، والكفاءة،  .6

 والقدرة عليه.
فة أن يكون الحوار متعدد المستويات بحيث يشمل جميع الشرائح االجتماعية، والفئات المختل .7

 ذات العالقة بموضوع الحوار.
أن يكون الحوار هادفا  إلى تحقيق المصالح العليا المشتركة بين األطراف المتحاورة، والتي لها  .8

صلة بالتقدم إلى األمام في مجاالت عدة ومختلفة، كمجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية 
 والتقنية بحيث يعود نفعها على الجميع.

                                                           
 حوار الحضارات في عالم متغير، السيد ياسين، المؤتمر الولي حول "صراع الحضارات أم حوار الثقافات"، القاهرة،  - 5

.40 ص م،1227 التضامن، مطبوعات  
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عدا  له مسبقا  ومخططا  له من أجل السير على ُخطى  متوازية صحيحة من أن يكون الحوار م .2
 غير توقف أو حيلولة دون تحقيق أهدافه، ولو أدى ذلك إلى أن يكون أكثر من حلقة واحدة.

أن يكون الحوار منزها  ومترفعا  عن سفاسف األمور التي من شأنها عند إثارتها أن تؤدي إلى  .10
ي الصراع، فالحوار المتحضر هو الحوار الهادئ الذي يكون بعيدا  توقف الحوار، أو الوقوع ف

 عن الخالفات.
 وأما الشروط التي ترجع إلى المحاور، فهي كاآلتي:

أن يكون المحاور عاقال ، ذلك ألن  .1
العقل هو الغريزة التي يتهيأ بها 
المحاور لدرك العلوم النظرية التي 

 يحتاج إليها موضوع الحوار.

  ور ذا أهلية للحوار، أن يكون المحا .2
بأن يكون عالما  مثقفا  مطلعا  على جملة كبيرة من العلوم والمعارف التي يحتاج إليها موضوع 

 الحوار.
أن ينتفي عند المحاور أضداد النظر كالغفلة والسهو والنسيان، واالختالط في الكالم مما  .3

 يؤدي إلى إخفاق الحوار.
ستدل به على المدلول، وأن ُيعينه في كالمه، وذلك ألن أن ينظر المحاور في الدليل الذي ي .4

 .6الدليل هو الذي يتعلق المطلوب به، فإذا أخطأه لم يصح نظره

إن نظرة اإلسالم إلى الحوار هي نظرة موضوعية شاملة تقوم على احترام الرأي اآلخر، ونبذ كل 
ة اإلسالم إلى الحوار أنها نظرة تعصب أو تنطع في الرأي، أو ضيق في الحوار والمناقشة، وتتبين نظر 

 عادلة ال تتغير سواء أكان المحاور مؤمنا  أم غير مؤمن.

                                                           
- ثقافة الحوار, د.ولي الدين فرفور، ص 32-35, وحوار الحضارات, عبد اهلل علي العليان، ص 82 فما بعد, حوار 6

41 ص ،ياسين السيد ,متغير عالم في الحضارات . 
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ومن هنا ندرك مدى القيمة التي يعطيها اإلسالم للفكر وللعقل في مجال الحوار، إذ بذلك أقام صرح 
الحوار على أسس أصيلة من العدل تعطي لإلنسان حق الدفاع عن نفسه وعن رأيه وموقفه إزاء 

زاء القائمين على األمر. زاء مجتمعه وا   أسرته، وا 

 ثالثًا: آداب الحوار وآفاته ومناهجه ومبادئه:

 آداب الحوار:

للحوار آداب معينة تعين المتحاورين على االرتقاء بالحوار إلى أعلى المستويات التي تحقق التواصل 
ب نظري جدلي عام ال يخلو من دائما ، وتكشف عن الحقيقة وتنتج المعرفة، وبخاصة أن الحوار أسلو 

 التفحص والتقصي، والتصحيح المثمر.

 ومن هذه اآلداب:

  الصبر على استماع كل من المتحاورين لآلخر: .1
فيجب على المتحاورين االستماع واإلنصات لبعضهم البعض إلى آخر الكالم، حتى ولو كان 

متساويان في حق المناوبة ما يتكلم به أحد المتحاورين هواجس أو شبه وساوس، وذلك ألنهما 
في الكالم، فإن لم يصبر كل واحد منهما على اآلخر في االستماع إلى آخر كالمه، فقد قطع 

 عليه حقه.
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 اإلنصات وعدم رفع الصوت في مجلس الحوار: .2
كثيرا  ما نرى في وسائل اإلعالم ونشاهد على شاشات التلفاز األطراف المتحاورة يرفعون 

البعض، مما يؤدي أحيانا  إلى فقدان معالم الحوار وذهاب رونقه أصواتهم على بعضهم 
المتألق، األمر الذي يدخلهم في منازعات جديدة وخصوصيات متنوعة كان ينبغي عليهم 

 جميعا  تجنبها واالبتعاد عنها.

 

 التأني وعدم اإلسراع في الحوار: .3
السرعة ال تأتي بخير، فقد  يجب على األطراف التزام التروي والتأني في أثناء الحوار، ألن

يكون الطرف اآلخر عدوا  لك أو أنك قد تستشعر في نفسك منه البغضاء، فيشتد غضبه من 
أسلوب كالمك السريع لعدم استيعابه، وربما تقع في غلط كبير نتيجة إسراعك في الكالم 
فيخرجك عن ربقة الصواب على الرغم من كونك على حق، فتكون قد أديت خدمة إلى 

 طرف اآلخر وهي انتصاره عليك بسبب إسراعك في الكالم.ال
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 اجتناب الحوار مع من ال تحسن مجالسته والحواَر معه: .4
تجنب في حوارك مجالسة من يقصد التلهي أو التشفي في حواره معك، وال يقصد تبين الحق 

صواب، ومعرفَته، أو تمييَز الحق من الباطل، فإن مثل هؤالء أبعد الناس عن الحقيقة وال
 وليسوا أهال  للمجالسة، فضال  عن الحوار معهم.

 
إلى كل ما سبق إليه الخاطر واللسان، وقد قيل ال تتكلم بكالم تعتذر  عدم المبادرة بالكالم  .5

 منه.

 آفات الحوار:

إن للحوار آفات وسلبيات عدة منها ما يختص بالطرف األول من المتحاورين، ومنها ما يختص 
 نها ما يتعلق بهما معا .بالطرف الثاني، وم

 

 القسم األول: االنقطاع عن الحوار: له أسبابه التي تستوجبه وهي كثيرة منها:

اإلخالل بأدب الحوار، كأن ينتقل من االستدالل على المقالة إلى الشغب والصياح  .1
 والمسابة.

 الخروج من أصول قد اتفق عليها المتحاوران. .2
الحوار إلى مسألة أخرى ال عالقة لها بما قبلها، الخروج من المسألة التي عليها مدار  .3

 .7كانتقاله من النقض إلى المنع، أو من المعارضة إلى المنع
 هذه أهم األسباب التي تؤدي إلى االنقطاع.

                                                           
- ثقافة الحوار, د.ولي الدين فرفور، ص 85 فما بعد، حوار الحضارات، أحمد طالب اإلبراهيمي، مجلة العربي، العدد 7

.32 ص م،1228 آب ،477  
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 القسم الثاني: االنتقال في الحوار والمناظرة من كالم إلى كالم:

من االنتقال ما هو محمود، ومنه ما هو يعد االنتقال في الحوار انقطاعا  لكن ليس بإطالق، ألن 
 مذموم يقع على خالف األصل في المناظرات.

 أما االنتقال المحمود الذي ال يعد انقطاعا  فهو على وجهين:

  الوجه األول: أن ينتقل من كالم إلى آخر فيه تصحيح للكالم األول بناء على مطالبة الخصم
 لتصحيحه.

 لى آخر لتوضيح الكالم األول، فيما لو استشكل على الطرف الوجه الثاني: أن ينتقل من كالم إ
اآلخر فهمه أو كان غبيا  أو متغابيا ، مثال ذلك قصة إبراهيم عليه السالم مع النمرود، وانتقال 
إبراهيم من كالم إلى آخر ومن حجة إلى أخرى، إلثبات الحجة األولى، "َربَِّي الَِّذي ُيْحِيي 

 .8َوُيِميُت"

 ل المذموم فهو على وجوه:وأما االنتقا

  الوجه األول: أن ينتقل المحاور من دليل إلى دليل آخر ال يؤيد الدليل األول وليس له عالقة به
 وال مناسبة، بحيث يكون انتقاال  إال أنه يعد انقطاعا  يعجزه عن بيان وجه االستدالل بالدليل األول.

 بل اتمام الدليل األول.الوجه الثاني: أن ينتقل المحاور من دليل إلى آخر ق 
  ، الوجه الثالث: أن يعرض المحاور عن الكالم في أثناء كالمه قبل إتمامه فُيعد هذا انقطاعا

 .9واإلعراض قد يكون بالسكوت، أو باالنشغال بأمر آخر

 

                                                           
  - سورة البقر ة، آية 8.258
  - ثقافة الحوار, د.ولي الدين فرفور، ص 9.87
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 مناهج الحوار ومبادئه:

خفاقه:   ال بد للحوار من مناهج يقوم عليها بغية سالمته وعدم فشله وا 

 ألول: االعتماد على العقل الصحيح والنقل الصريح:المنهج ا

أما العقل الصحيح فيعتمد اعتمادا  كليا  على 
إبراز األدلة العقلية المثِبتة للدعاوى أو بيان 
مراتبها في طريق االستدالل العقلي السليم، وأما 
النقل الصريح فيعتمد على صحة إثباته للدعاوى 

 لمنقولة.إن كانت من باب األمور المروية ا

 
 المنهج الثاني: التجرد وعدم التعصب: 

والمقصود بالتجرد هنا تفريغ الحوار من األفكار 
المسبقة بين المتحاورين والتعصب لها، ألن ذلك 
يؤدي إلى معاندة الحق ومكابرته، فضال  عن 
كونه يحول دون الوصول إلى الصواب، ويشكل 

 حاجزا  نفسيا  يصعب اختراقه.
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 الثالث: عدم إثارة الطرف اآلخر: المنهج
ويتجلى هذا المنهج في الحوار بالتي هي أحسن 
"وال َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة وال السَّيَِّئُة اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي 

 .10َأْحَسُن"
فالمجادلة أو الحوار بالتي هي أحسن أسلوب 
هادئ وسليم ال إثارة فيه وال عنف، وهو من 

ي إقناع الطرف اآلخر أحسن األساليب وأنفعها ف
 بالفكرة أو الموضوع الذي هو محل الحوار.

 
 المنهج الرابع: مخاطبة الطرف اآلخر بما يفهم:
يتجلى هذا المنهج بتفريغ ما عند الطرف اآلخر 
من أفكار قد ال تكون صحيحية في األمر نفسه، 
مما يؤدي إلى إعجام إدراكه عن الوصول إلى 

: هات ما عندك الحقائق فيقول للطرف اآلخر
من أفكار وأبِرزها لدي أو دّعمها باألدلة 

 والبراهين سواء النقلية أم العقلية.
فإذا أبرزها وساق األدلة عليها، يكون قد أتى 
على تفريغ الطرف اآلخر ما عنده، ثم يذكر 
الطرف األول ما عنده من أفكار ويستعرضها 
 ويأتي بالحجج والبراهين، ويقول للطرف اآلخر:

 

هذا ما نعتقده وهذا ما نراه حقا  وصوابا ، فإن كان عندك ما هو أقوى أو أرجح فأسمعنا إياه، هذا هو 
 المنهج السليم الذي ينبغي علينا أن يقوم عليه الحوار الهادئ العلمي.

 

                                                           
  - فصلت, آية 10.34
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 المنهج الخامس: التيسير وعدم التعسير:
التيسير منهج قويم من مناهج الحوار، ولقد قام 

ر أحكامه وتكاليفه ومبادئه على اإلسالم في أكث
هذا المنهج قال تعالى: "ُيِريُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر وال 

 .11ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر"

( ِإنَّ َمَع 5وقال تعالى: "َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرا )
 .12اْلُعْسِر ُيْسرا "

فالحوار الهادئ هو الذي يتخذ من هذا المنهج 
يفتح القلوب على الحق ويقرب  أساسا  طيبا  مرنا  

األفكار إليه بعيدا  كل البعد عن التشديد 
 .13والتعسير

 

 
 

                                                           
  - سورة البقرة, آية 11.158
  - سورة الشرح, آية 12.6-5
  - ثقافة الحوار, د.ولي الدين فرفور، ص 53 فما بعد.13
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 رابعًا: حوار الحضارات:

 مفهوم حوار الحضارات: .1
حوار الحضارات أو حوار الثقافات يدور الحديث 
عنهما منذ أواخر القرن العشرين، واألكثر تحديدا  منذ 

صدام »نونة بـ صدور أطروحة صموئيل هنتنغتون المع
قال في هذه األطروحة: "إن الصراع « الحضارات

المقبل سيكون من التحالف بين الحضارة اإلسالمية 
ن على الغرب أن  والحضارة الكونفوشية الصينية، وا 
يستعد للنزال مع الحضارة اإلسالمية، إذ هي حضارة 
معادية، ومن االستعداد للصراع المقبل تجريد 

لقوة والنهضة منذ اآلن، حتى المسلمين من عناصر ا
إذا وقع الصراع تكون قدرات العدو ضعيفة، وتكون 

 .14تكاليف المواجهة قليلة"

 

أطروحة إيديولوجية نظرية ال تمت للمعرفة العلمية « صراع الحضارات»والحقيقة فإن هذه األطروحة 
ن ادعى هنتنغتون أنه ينطلق من رؤية علمية في استقراء الحضا رات ومنطلقاتها الفكرية بأي صلة، وا 

 والتاريخية.
وتوقع الكثير أن هنتغتون بعد تحول هذه األطروحة إلى كتاب أن يراجع استنتاجاته بطريقة عقالنية 
وواقعية، ألن ما قيل في هذا الكتاب يعد خطرا  بكل المقاييس، سواء وافقناه فيما طرحه أم اختلفنا معه، 

عادة طرح العداوات القديمة المدفونة بمفاهيم فاألهم أن كتابه يساهم في تأجيج الص راع المفترض، وا 
ونظريات جديدة، وافتراضات قد ال تكون صحيحة في الواقع كلها، ربما وجدت من يصغي إليها في 

 .15ظل التوتر والتنافس، في وقت تحتاج اإلنسانية فيه إلى التعاون والتعايش والتماسك والوئام

 
                                                           
- الدعوة لصراع الحضارات بين الفهم الخاطئ لإلسالم والحاجة إلى اختراع عدو, عبد اهلل علي العليان, جريدة عمان, 14

.5 ص ،7414 العدد ,مسقط  
 - حو ار الحضارات, عبد اهلل علي العليان، ص 15.211
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 تعايش الحضارات: .2
تقابلت وتعايشت وتصارعت لكنها الحضارات 

ظلت أقرب إلى التعايش والتسامح وبقي 
الصراع والتنافس محدودا  بظروف معينة، 
فاألهم هو االستعداد للتعايش والندية في 
التعامل، وهذا ما عبَّر عنه "فانغريد أوستن" 
عندما قال: "يجب أن نفهم بشكل أفضل لغة 

إلى  الحوار مع األمم األخرى، ولهذا نحتاج
سياسة ثقافية تقوم على فهم طبائع الشعوب 
بحيث نصبح قادرين على التعامل مع 

  خصائصها المتميزة في التفكير"، ثم قال:
"ولقد َخبرُت خالل إقامتي في شرق آسيا أن أناسا  هناك طوروا أنواعا  من االعتداد بالنفس يقوم أساسا  

ل إال إذا كنا نحن بدورنا مستعدين لالهتمام بحضارات على أنهم لن يقبلوا حضارتنا على المدى الطوي
 .16تلك األمم الحضارية وبطبائعها اهتماما  جادا  وعميقا "

                                                           
 - حوار الحضارات, عبد اهلل علي العليان، ص 16.212
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 البديل عن صراع الحضارات: .3
لتبنى على « حوار الحضارات»في اعتقادنا أن البديل اإليجابي لمقوالت صراع الحضارات هو 

دون إقصاء أو هيمنة، والعمل على إيجاد تفاهم مشترك،  االحترام المتبادل وتنوع الثقافات وتعددها من
ومد جسور التعاون والثقة المتبادلة قوامها الفهم والشفافية ألجل التعاون الصادق، لكن القبول بالحوار 
ومستلزماته يتطلب فرضيات مسبقة ومعطيات خاصة، فمن يرى نفسه على الحق والصواب بشكل 

 شكلية.كامل فستكون نظرته إلى الحوار 
على عكس من يعتقد بنوع من الواقعية، ويرى أن الحقائق في الحضارات مسألة نسبية وتحولية في 

 .17مساراتها التطورية عبر الزمن، فإن حوار الحضارات سيكون لديه جديا  

 
 

                                                           
- حوار الحضارات وصدامها للسيد صادق، ترجمة السيد علي موسوي، دار الهادي للطباعة والنشر، بيروت، 2002م، 17

.71 ص  
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 النزعة اإلقصائية عند بعض الحضارات: .4
إن النزعة اإلقصائية أو االعتقاد بالفرادة الكونية 

اطئ من الناحية الواقعية والمعرفية، اعتقاد خ
فالحضارات قد تتفوق في جوانب مادية أو 
علمية، لكن قد تتراجع في جوانب أخرى فكرية 
أو ثقافية أو حتى معرفية، هذه النظرة اعترف 
بها ولي عهد بريطانيا األمير تشارلز منذ سنوات 
في محاضرة دعا فيها الغرب إلى أن يتعلم من 

القيم الشفافة التي حافظ اإلسالم مضامين 
عليها، ومما قاله األمير تشارلز في هذه 

 المحاضرة:
 
"إن الثقافة اإلسالمية جاهدت للحفاظ على الرؤية الصحيحة المتكاملة للعالم، وعلى نحو افتقدناه نحن 

مي في خالل األجيال السابقة في الغرب، وهناك الكثير مما يمكن لنا أن نتعلمه من رؤية العالم اإلسال
هذا المضمار، وهناك طرق شتى لبناء صرح الفهم والتقدير المتبادل، ولعلنا نستطيع على سبيل المثال 

 .18أن نبدأ بزيادة عدد المعلمين في المدارس البريطانية، إننا نحتاج إلى أن يعلمنا معلمون مسلمون"

                                                           
  - حوار الحضارات, عبد اهلل علي العليان، ص 18.212
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 االنحسار الفكري والروحي عند الغرب: .5
تراجع الغرب يعزو األمير تشارلز السبب في 

وانحساره الفكري والروحي إلى أن المادة 
المعاصرة أحدثت خلال  مروعا  في حياة الفرد 
والمجتمع، ألنها مادية فقدت عنصر التوازن 
الضروري لحياة سوية متناسقة متكاملة، و"لقد 

نشعر بأننا  -نحن أبناء العالم الغربي  -بدأنا 
، قد فقدنا اإلحساس الكلي بالكون والبيئة

وبمسؤوليتنا الشاملة إزاء الخلق، ويمكن لنا من 
أجل إعادة اكتشاف الفهم األصيل لوجودنا 
ومهمتنا أن نلتمس العون على ذلك من التراث 
اإلسالمي المشبع بالنظرة الكلية األصلية إلى 

 .19الكون واإلنسان"
 

 الخالفة العملية لإلنسان. كما يمكن لنا االستفادة من هذا التراث في تحسين نظرتنا نحو األفضل في
إذا  البديل األسمى واألرقى هو أن تتفاهم الحضارات والثقافات وتتحاور وتعترف باآلخر، وأن يكون 

 التعامل والتعايش هو الوسيلة اإليجابية لتجنب األنانية وعواقب االستبداد والهيمنة والعدوان.

 

 

                                                           
  - المرجع السابق، ص 19.213
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 المنهجية السليمة في الحوار: .6
م حوار بين الحضارات والثقافات مبني على الرغبة الصادقة في التفاهم إن السعي الجدي لقيا

ن الحوار بين الحضارات ال يمكن أن يؤدي وظيفته التاريخية في إثراء التجارب اإلنسانية،  والتعاون، وا 
وفي االستفادة من الخبرات المتنوعة إال إذا تمت ممارسته في إطار منهج سليم، وأهم عناصر هذا 

 المنهج:
 

االتفاق على الغرض من وراء الحوار  .1
ليس في إقناع اآلخرين بالتخلي عن 
انتمائهم الحضاري وخصوصيتهم 
الثقافية، والدخول في حضارة أخرى 
مهما كان لها في لحظة تاريخية معينة 

 من تفوق وانتشار.
 

هلل في التسليم بأن التعددية الثقافية جزء من نظام الكون وسنٌة من السنن التي أودعها ا .2
المجتمعات البشرية، وأن السعي إلى القفز عليها واالبتعاد عنها عن طريق استبعاد 
اآلخرين أو تهميش دورهم، إنما هو حركة ضد التاريخ وضد السنن الثابتة في الكون وفي 

 مجتمعات الناس.
التوجه إلى البحث عن المشترك الجامع بين الحضارات المعاصرة، ألن طبيعة المرحلة  .3

لب توجيه الجهد نحو القواسم المشتركة سعيا  إلى وضع برنامج عمل موحد يتحقق به تتط
 .20االعتماد المتبادل، والمشاركة المتساوية ألبناء الحضارات المختلفة

                                                           
 - حوار في دافوس حول الحضارة الغربية والحضارة اإلسالمية, أحمد كمال أبو مجد, نقال   عن حوار الحضارات, عبد 20

.217-216 ص ،العليان اهلل  
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ولذلك فإن حوار الحضارات يتطلب إلى جانب 
المبادئ المذكورة آنفا  استعداد كل حضارة لفهم 

مايز األخرى في إطار من القبول بالت
واالختالف، وتجنب األحكام المسبقة التي ال 
تسهم في حوار جاد ومتفاعل مع القضايا 
المطروحة للنقاش، وتحاشي الصور المشحونة 

 بالكراهية والتوجس من اآلخر.
وفي الوقت نفسه فإن الحوار بين الحضارات 
يساهم في تثبيت السمة الرئيسة للثقافات 

واالغتناء  اإلنسانية وهي استجابتها للتطور
بالتفاعل فيما بينها، كما يسهم الحوار في عقلنة 
النزاعات التي تنشأ في أثناء تثبيت الهويات 

 .الثقافية لهذه الحضارات

 

إن من فوائد الحوار وغاياته إبطال المناخات المفعمة بالمخاوف ومشاعر العنصرية والكراهية، وتوفير 
 .21ن الثقافة والعلم والخبرةالمناخ المالئم لتبادل الوافد النافع م

 

                                                           
ِِ 126 - حوار الحضارات, د.يوسف الحسن، حلقة دراسية بالمعهد الدبلوماسي حول حوار الحضارات، 2007م، ص 21 . 
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 حوار األديانخامسًا: 

األديان جمع دين، والدين ما يدين به اإلنسان 
سواء كان وضعيا  أم سماويا ، ولقد تحدث 
القرآن الكريم عن كثير من األديان السماوية 
كاليهودية والمسيحية وأنبيائهما، وغير سماوية 
ن كاألصنام واألوثان وعبدتهما وسماها القرآ

أديانا  على الرغم من بطالنها قال تعالى: "َلُكْم 
 .22ِديُنُكْم َوِلَي ِدين"

  أما تعريف الدين في اصطالح العلماء فهو:

وضع إلهي يسوق الناس باختيارهم إلى ما فيه صالح أمرهم في دينهم ودنياهم، وبهذا أصبحت كلمة 
والمسيحيون والمسلمون، أصحاب الرساالت السماوية الدين ال تطلق إال على أهل الكتاب وهم: اليهود 

 والكتب السماوية.

 الحوار اإلسالمي المسيحي: .1

إن فكرة الحوار اإلسالمي المسيحي قد 
بدأت في الستينيات من القرن الماضي، 
حينما ناقش المجمع الفاتيكاني مشكلة 
العالقة بين الكنيسة والديانات األخرى غير 

الم، فتحدث المجمع المسيحية، والسيما اإلس
المسكوني الكاثوليكي بكالم إيجابي عن 

 اإلسالم ووضعه وتعاليمه المتميزة.
 

، وتوجه إلى المسلمين في بدء 1264ثم بعد ذلك ألقى البابا بولس السادس خطابا  في القدس عام 
السماوية  خطابه بتحية أخوية، ودعا الكنيسة المسكونية إلى احترام جميع الذين يعتنقون األديان

                                                           
 - سورة الكافر ين, آية 22.6
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أعلن البابا بولس السادس عن إنشاء سكرتاريا خاصة لشؤون  1264التوحيدية، وفي شهر أيار عام 
 .23الديانات غير المسيحية تتولى فيما بعد إدارة شؤون الحوار مع المسلمين

أيضا  وجه البابا بولس السادس رسالة كنسية جامعة كان التركيز فيها على  1264وفي شهر آب عام 
رة الحوار مع كل المؤمنين ذوي اإلرادة الصالحة إلرساء عالقات جديدة بين الكنيسة والديانات ضرو 

 .24األخرى القائمة في العالم، وعلى ضرورة التقارب والحوار مع المسلمين بصفة خاصة

  ،المسلمون يحسنون الظن بالدعوة إلى الحوار، ويميلون إليه، وال مانع عندهم بأن يكونوا طرفا  فيه
 والسيما أن من مبادئ اإلسالم الدعوة إلى الحوار.

  بعد ذلك ُعقدت مؤتمرات عدة حول الحوار اإلسالمي المسيحي في عواصم من العالم وأتبعها
ندوات ولقاءات مشتركة في موضوعات مختلفة كان الطرف المسيحي هو الذي يحددها، ولكن 

عدة قد يكون أهمها: افتقار الحوار إلى روح النتائج التي نتوخاها ليست بالنتائج المرضية ألسباب 
 .25العدل واإلنصاف أو افتقاره إلى تحقيق المبادئ اإلنسانية أو تطبيق القانون الدولي

ذا أردنا أن يكون الحوار فعاال  ومجديا  بين الطرفين اإلسالمي والمسيحي الغربي، فلنعد النظر في  وا 
هذا العصر ومبادئ الشرعية القائمة على قرارات  أسلوبه ومنهجه ليتماشى مع الروح الجديدة في

 األمم المتحدة ومواثيقها التي تدعو إلى احترام حقوق اإلنسان في العالم كله.

                                                           
 - ثقافة الحوار, د.ولي الدين فرفور، ص 23.106
 - اإلسالم والمسيحية, أليكس جوارفكسي، ص 24.140
 - ثقافة الحوار, د.ولي الدين فرفور، ص 25.107
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 موقف المسلمين من الحوار اإلسالمي المسيحي: .2
ذهب بعض علماء اإلسالم إلى أن الحوار 

وبخاصة مع الغرب  –اإلسالمي المسيحي 
الحياة في ضرورة من ضرورات -المسيحي 

الوقت الحاضر، وباب من أبواب الدعوة إلى 
ظهار حقائق اإلسالم  لى الدين الحق، وا  اهلل وا 
ومبادئه السامية، وتقديم اإلسالم إلى الغرب 

 المسيحي بصورته الحقيقية غير المشوهة.
ويجب على المسلمين أن يؤدَي كل واحد منهم 
دوره والسيما العلماء وأصحاب الفكر والثقافة، 

أال يقفوا مكتوفي األيدي أمام دعاة اإللحاد و 
  والتخريب في صفوف العرب والمسلمين،

واستندوا في ذلك إلى ما كان يفعله النبي صلى اهلل عليه وسلم في حواره مع المشركين أو اليهود 
والنصارى من أهل الكتاب، فقد عقد معهم مجالس للحوار أكثر من أن تحصى، وكان النبي الكريم 

 .26منهم في عرض آرائهم وعقائدهم واعتراضاتهميستمع 
ُقْل َمْن َيْرُزُقُكْم "كما استدل أصحاب هذا الرأي في فتح باب الحوار مع الغرب المسيحي بقوله تعالى: 

نَّا َأْو ِإيَّاُكمْ  ية بمضمونها هذه اآل 27"َلَعَلى ُهدى  َأْو ِفي َضاَلٍل ُمِبينٍ  ِمَن السََّماَواِت َواأْلَْرِض ُقِل اللَّه َواِ 
 تفتح أبواب الحوار بين المسلمين وغير المسلمين مهما كان دينهم ومعتقدهم.

ومن خالل ما تقدم أرّجح الرأي القائل بفتح باب الحوار اإلسالمي المسيحي لما نرى فيه من فوائد 
 كثيرة وأهداف عظيمة منها:

                                                           
 - ثقافة الحوار, د.ولي الدين فرفور، ص 26.110
 - سورة سبأ, آية 27.24
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دعم مفهوم العيش السلمي المشترك بين  .1
لبالد التي يوجد المسلمين والمسيحيين في ا

 فيها أصحاب الديانتين.

دعم مفهوم الوحدة الوطنية في البالد التي  .2
يوجد فيها أهل الديانتين المسيحية 

 واإلسالم.

دعم السعي المشترك للحماية من  .3
األخطار المحدقة المدلهّمة التي تحيط 
بالبشرية وتهدد اإلنسانية بالِفناء والدمار 

 .بسبب األسلحة النووية المدمرة
 

دعم موقف اإلسالم من التسامح بين الناس والسيما مع المسيحيين، وتوضيح الحقائق اإلسالمية  .4
 الخفّية على المسيحيين وغيرهم في العالم كله.

إلى غير ذلك من الفوائد واألهداف النبيلة التي تتمثل في تقريب العقول والقلوب إلى الدين 
ظهار محاسن اإلسالم، وحل المش كالت والمعضالت العالقة بين المسلمين والمسيحيين اإلسالمي، وا 

 في العالم على أساس متين من الحجج القاطعة والبراهين الساطعة.
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 التعايش بين األديان: .3

التعايش هو التفاعل، وهذا التعايش ال يكون إال 
بين المتعددين والمختلفين، ومن المعوقات 
 والسلبيات التي تواجه الحوار الداخلي )الذاتي(
في المجتمع العربي اإلسالمي اإلخالل بمبدأ 
التعايش، وهو المبدأ الذي أرسته صحيفة 
المدينة المنورة من قبل النبي صلى اهلل عليه 

  .28وسلم

جاء هذا الدستور على شكل اتفاقية مبرمة بين فصائل سكان المدينة على اختالف أصولهم العرقية 
حدة سكان )يثرب( األصليين، حيث أقام النبي عليه وعقائدهم الدينية، وأكد هذا الدستور على و 

 .29الصالة والسالم بين الفريقين وحدة مؤاخاة تضاهي القرابة والنسب

وفي عهد الخلفاء الراشدين اتخذ التعايش بين المواطنين في الدولة اإلسالمية صورة أكثر إيجابية، فلم 
المسلمين يؤازرون الجيش المسلم يقتصر على مجرد تبادل االحترام، بل غدا المواطنون غير 

ن كانوا على دينهم، وكان من مقولتهم: "يا معشر المسلمين  متطوعين للقضاء على سلطان الطغاة وا 
ن كانوا على ديننا"  .30أنتم أحب إلينا من الرومان وا 

تة وفي العصور اإلسالمية الثالثة والسيما في العصر العباسي فإن التعايش والتعدد ازدهر بصورة ملف
ربما يفوق الديمقراطيات الحديثة على الرغم من مظاهر الصيت الذائع لمقوالت التعددية والتعايش 
والديمقراطية في الغرب، فقد كان يجتمع في مجالس العلم آنذاك كل أطياف الفكر والمذهب والدين 

                                                           
- الحوار سبيل التعايش، د.محمد سعيد رمضان البوطي، ومحمد مهدي شمس الدين، وجودت سعيد، دار الفكر، دمشق، 28

.58 ص م،2002 ،2ط  
 - حوار الحضارات, عبد اهلل علي العليان، ص 29.183
- التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم, سورحمن هدايات، ترجمة محمد عبد الرحمن مندور دار السالم، القاهر ة، 30

.372 ص م،2001  
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الود ال تكاد والطائفة في مجلس واحد يتناشدون األشعار ويتناقلون األخبار، ويتحدثون في جو من 
 .31تعرف منهم أن بينهم هذا االختالف الشديد في دياناتهم ومذاهبهم

واإلشكالية التي تواجه التعايش بين األفكار واالجتهادات واختالفها في عصرنا الراهن هي في كيفية 
 االنفتاح على أفكار اآلخرين في المجتمع الواحد، وفي االعتراف باالختالف، وهذا االختالف يتطلب

 .32التعايش على أسس التعددية التي يرتضيها اإلسالم

وال يعني التعايش القبول بنسق واحد من التفكير والسلوك وصهر الجميع في بوتقته، كما ال يعني 
التعايش التنازل عن الحق أو توزيعه على المتعايشين بنسبة متساوية وفقا  لمفهوم التعدد الذي يفهمه 

كل طرف بوضعه الخاص، ويمارس نشاطه الديني أو المذهبي أو ، بل يعني أن يحتفظ 33الغرب
الفكري أو السياسي في إطار الحقوق والحريات العامة التي يكفلها اإلسالم بمضامينها المتوازنة 
والمرشدة، والتي ال تسمح ألي طرف بسلب حقوق اآلخرين أو اإلخالل بأمن المجتمع مهما بلغت قوة 

صورة المثلى للتعايش هو صورة دولة المدينة المنورة التي كان فيها هذا الطرف عدة وعددا ، وال
اليهودي والنصراني يعيشان فيها بأمان إلى جانب المسلم وفي كنف الدولة اإلسالمية، وكان الحبشي 

 .والرومي والفارسي يتمتعون فيها بكل حقوق المواطنة كالعربي تماما  

راد المجتمع الواحد بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية إذا  التعايش هو: إقامة نسق مشترك بين أف
 وفروقهم الدينية في جو من التآلف والتعاون.

 

 

                                                           
 .- حوار الحضارات, عبد اهلل علي العليان, نقال   عن التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم، ص 273 فما بعد31

 .- التنوع والتعايش, حسن الصفار, تقديم محمد عبده اليماني، ص 3261

 . - حوار الحضارات, عبد اهلل العليان، ص 33681
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 سادسًا: حوار الثقافات

تعد الثقافة هي روح األمة وعنوان هويتها، 
وهي من الركائز األساس في بناء األمم وفي 
نهوضها، فلكل أمة ثقافة تستمد منها 

ها، وتصطبغ عناصرها ومقوماتها وخصائص
بصياغتها، فتنتسب إليها، وكل مجتمع له 
ثقافته التي يتسم بها، ولكل ثقافة مميزاتها 

 وخصائصها.

وقبل الكالم عن الثقافة العربية ومميزاتها 
ومصادرها ومقوماتها وخصائصها وتأثيرها 

بين على الثقافات األخرى، ال بد من أن ن
  معنى الثقافة لغة واصطالحا .

 :34ة لغة واصطالحاً تعريف الثقاف .1
   الثقافة لغة  معناها: الحذاقة والخفة والفطانة: يقال ثُقف ثَْقفا  وثقافة، أي صار حاذقا  خفيفا

فطنا ، والتثقف مصدر الثقافة، وفعله ثقف إذا لزم، وثقفُت الشيء وهو سرعة تعلمه، وقلب 
 ثِقف أي سريع التعلم والتفهم.

 ة في األخالق والسلوك ترسم طريق الحياة وفي االصطالح الحديث: هي طريقة قويم
للشعوب، واستعملها علماء الفكر في الداللة على الرقي الفكري ورفعته وعلى األدب العالمي 

 .35االجتماعي لألفراد والجماعات على اختالفها
 :مفهوم الثقافة عند علماء الحضارة 

 من جوانب الحياة االجتماعية فهي:الثقافة عند علماء االجتماع تطلق على معنى واسع يشمل كثيرا  

                                                           

.1/6231 ،(ثقف) مادة اللغة وتاج والصحاح, 5/628( ثقف) مادة, العين كتاب -6  

.322 ص ،فرفور الدين ولي.د, الحوار ثقافة -3  
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مجموع األفكار والعقائد والمثل العليا والتعليم والقيم التي تسود األمة، ويظهر أثرها في آدابها وفنونها، 
 .36ونظمها وقوانينها، وعاداتها وأعرافها وأساليب معيشتها بشكل عام

 ظاهره المختلفة.فالثقافة عندهم تشمل أسلوب الحياة في األمة أو الجماعة بجميع م

 ميزات الثقافة: .2

 :37إن للثقافة ميزات كثيرة تتجلى في األمور اآلتية

إنها ضرورة من ضرورات الحياة اإلنسانية واالجتماعية، وذلك ألن قوام الحياة االجتماعية  .1
 الوظيفة والحركة، وكل ذلك يدور في فلك الثقافة، سواء كان فكريا  أم فنيا  جماليا  أم غير ذلك.

ها تحدد عالقة اإلنسان مع بني نوعه من خالل تفاعله مع اآلخرين بواسطتها في مختلف إن .2
 مجاالت الحياة اإلنسانية.

إنها تعبير عن اإلنسانية الموجودة في اإلنسان دون سائر المخلوقات والعجماوات، مما نعده  .3
 وسيلة من وسـائل التفاهم والتقارب وااللتقاء مع بنـي البشر.

للقيم الفكرية والروحية والمعنوية، وتوحد عند الجميع الهوية الجديدة روحا  ومسارا  إنها تجديد  .4
 ومثال  أعلى.

إنها وظيفة من الوظائف الحيوية البناءة التي تتفاعل مع الواقع اإلنساني الحيوي، وتتكيف  .5
 ين.معه آنيا  أو مستقبليا  بما يخدم اإلنسانية كلها ويأخذها نحو السمو والرقي المنشود

إنها إبداع متجدد حيوي مستمر يحافظ على القديم، ويسعى إلى تحقيق الكسب الجديد  .6
 اإلنساني من خالل أفكار وقرائح الحاملين لها، مما يؤدي إلى التفاعل الثقافي مع اآلخرين.

إنها تحليق فكري فيما وراء الطبيعة الذي يسمى عند الفالسفة بالميتافيزيقا، ويتفاعل معها  .7
 من خالل ثقافته وفكره ويستمتع بذلك. اإلنسان

 

                                                           

.167 ص م،3001 ،1ط بيروت، الفكر، دار شاهين، الصبور عبد.د ترجمة, نبي بن مالك, الثقافة مشكلة -2  

 الشروق، دار التويجري، العزيز عبد.د التعايش أجل من الحوار, 312-313 ص ،فرفور الدين ولي.د, الحوار ثقافة -1
.بعد فما 27 ص م،6228 ،ةالقاهر   
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 مصادر الثقافة العربية ومقوماتها: .3

تتسم الثقافة العربية اإلسالمية أساسا  بسمتين: سمة الثبوت فيما يتعلق بالمصادر القطعية، وما جاءت 
بداعاتهم القابلة للص واب به من عقائد وتشريعات وقيم، وسمة التغير فيما يتعلق باجتهادات المسلمين وا 

 والخطأ وبالتالي االختالف.

فالجانب القطعي في الثقافة العربية اإلسالمية يتسم بما يتسم به اإلسالم من خصائص بصفته دينا  
 ومنهجا  للحياة.

 ومصادر الثقافة العربية هي: -

مرجع الذي القرآن الكريم والسنة النبوية باعتبارهما المعين األساسي للعلوم اإلنسانية واللغة العربية، وال
يهتدي به المسلم في بحثه عن الحقائق في مجاالت المعرفة والوجود والقيم، وفيما يتعلق بالفكر والواقع 

 والنظر والسلوك.

وبذلك تكون الثقافة العربية اإلسالمية المنطلقة أساسا  من القرآن والسنة ثقافة منفتحة، داعية إلى 
 التعايش والحوار والتفاهم.

ية اإلسالمية عربية في لغتها، إسالمية في جذورها، إنسانية في أهدافها، وهي كشأن كل والثقافة العرب
 ثقافة تتكون من مقومات: فكرية وروحية، أهمها العقيدة.

ومن أقوى مقومات الثقافة العربية اإلسالمية اإليمان باألمة والثقة فيها، وهذا اإليمان ال بد من أن 
ألن اإليمان باهلل هو األصل، وهو الينبوع الذي ينبغي أن تُبنى عليه  ،38يستمد قوته من اإليمان باهلل

 العقيدة.

 

                                                           

 اإلسالمية الثقافة, 61ص ،م3003، 6ط بيروت، الفكر، دار هندي، ذياب صالح.د, اإلسالمية الثقافة في دراسات -6
.70 ص ،م3003 ،1ط عمان، المناهج، دار السيد، طه عزمي.د, ومصادرها مفهومها  

55 



 
 

 

 خصائص الثقافة العربية: .4

 :39لقد امتازت الثقافة العربية بخصائص تكاد ال توجد في الثقافات األخرى، ومن أهم هذه الخصائص

نطوت تحت الكيان العالمية والشمولية: بمعنى أنها ثقافة كل األديان والملل والنحل التي ا .1
العربي اإلسالمي، واندمجت معه وعاشت في ظل الدولة العربية اإلسالمية عبر األزمنة 
والعصور، فتكون الثقافة العربية اإلسالمية بهذا قد استوعبت كل األمم والشعوب، ووسعت كل 

 الثقافات التي تعايشت معها العرب النصارى والعرب اليهود كافة.
الثقافات األخرى الشرقية والغربية مع المحافظة على أصولها وثوابتها من  االنفتاح التام على .2

مكانية التعايش والحوار معها.  غير تجاوز حدها، وا 
القوة والمناعة أمام التحديات الكبرى الصادرة من قبل أصحاب األديان غير السماوية كالبوذية  .3

سفية، وسرعان ما تحولت هذه والوثنية والمجوسية وغيرها، ومن قبل أصحاب المذاهب الفل
المذاهب والفلسفات إلى قوى غازية حاولت جاهدة اإلضرار باألمة اإلسالمية والدولة العربية 
اإلسالمية، فبثت الشبهات وأثارت الفتن من أجل تحريف القيم اإلنسانية الصحيحة والفكر 

هات واالنحرافات اإلسالمي السامي، غير أن الثقافة العربية اإلسالمية تصدت لهذه الترَّ 
 وانتصرت عليها بفضل مقوماتها وخصائصها المتميزة والثابتة.

امتزاج الثقافة العربية بالثقافات األخرى التي كانت سائدة في العصر اإلسالمي األول مع  .4
المحافظة على هويتها المتميزة والمنفردة، وبهذا أصبح للثقافة العربية الغناء والثراء والتعدد 

ويأتي هذا التنوع من طبيعة المبادئ التي تقوم عليها الثقافة العربية اإلسالمية التي والتنوع، 
تحث الجميع على طلب العلوم والنظر والتفكير، وتحض على التماس الحكمة من أي مصدر 
كان، وتبارك بالتقارب والتعارف بين األمم والشعوب، فهذه المبادئ كلها دعا إليها اإلسالم، 

 لها قاعدة للتعايش الثقافي والفكري.فيمكن أن نجع

 

                                                           

 ص, السيد طه عزمي.د ،ومصادرها هامفهوم اإلسالمية الثقافة, 312-318 ص ،فرفور الدين ولي.د, الحوار ثقافة -3
.65 ص ،يحيى أبو محمد.د ،اإلسالمية الثقافة, 10  
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 تفاعل الثقافة العربية مع الثقافات األخرى: .5

إن التفاعل الثقافي العربي واإلسالمي 
مع بقية الثقافات األخرى مصدر قوة 
للثقافة العربية، هذا يدل على أن الثقافة 
العربية قد انفتحت على الثقافات 
 األخرى انفتاحا  كبيرا  ووسعتها، وتكيفت
الثقافات األخرى معها، ومن جملة 
اإليجابيات لهذا التفاعل الثقافي بين 
الثقافة العربية اإلسالمية وبقية الثقافات 
األخرى أن الثقافات األخرى لها أصول 

  وجذور يونانية في العلوم المختلفة 

ة عليها الفكر وكانت متفرقة في بالد الشام ومصر وفارس، فأضفت الثقافة العربية اإلسالمي والمعارف،
اإلسالمي السامي وغّذتها بروح اإلسالم والمعرفة اإلسالمية، فظهرت في هذه البالد مدارس علمية 
وفلسفية ممتزجة الثقافات متفاعلة مع بعضها البعض، فخرج العلماء والفالسفة بثقافة جديدة تشتمل 

 على علوم دينية وطبية، ورياضية وفلسفية، وغيرها من العلوم.

فة العربية اإلسالمية بما تحتوي عليه من ميزات وخصائص ومقومات قادرة على هذا التفاعل مع فالثقا
 الثقافات األخرى، مما ساعدها على سعة انتشارها وامتداد فروعها في مجتمعات شتى.

تجلى ذلك في المظهر العام الذي ظهر في السلوك والمعرفة ومدارس الفكر في الثقافات، وكان هذا 
الثقافي خاصية من خصائص الحضارة اإلسالمية التي لم يعرفها التاريخ اإلنساني ال في  التفاعل

األعصار وال األمصار قبل ذلك، فاتسمت الثقافة العربية اإلسالمية بسمة النصر والغلبة على جميع 
نما عن طريق التفاهم والتفاعل الثقافي، و  أبقت على الثقافات األخرى ال عن طريق الهيمنة الثقافية، وا 
 .40جذورها وأصولها، وفتحت باب التسامح مع األديان األخرى بعيدا  عن العقائد المختلفة لألديان

                                                           

.بعد فما 353 ص ،فرفور الدين ولي.د, الحوار ثقافة -6  
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 خالصة:

ن على كل طرف أن يلتزم بآداب الحوار وشروطه  إن األصل في الحضارات الحوار ال الصراع، وا 
 وضوابطه ويحترم الطرف اآلخر، ويقدر مرجعيته وخصوصيَته الثقافية.

 ار أركان وآداب ومناهج.للحو 

موقف الشريعة اإلسالمية من الحوار اإلسالمي المسيحي هو موقف مؤيد، والتعايش بين األديان هو 
إقامة نسق مشترك بين أفراد المجتمع الواحد بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية وفروقهم الدينية 

 في جو من التآلف والتعاون.

أسس حوار الحضارات وعزز هذا الحوار على مدار التاريخ  -أفضل الحضارات -وضع اإلسالم 
اإلنساني، وهو يرفض إلغاء الحضارات األخرى، كما يرفض تهميشها وسيطرة حضارة واحدة على 

 العالم.
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 اواًل: مقدمة

إم ص حب ا تا ز هذا االسم 
"ال ه  األوسا الجداد" هو 

،  والذي اهحه 1 ا وم ياهاز
ريه  ت يه الذي ح ل اسم 
"ال ه  األوسا الجداد" ر م 

 ، وفاه اهل  ا وم1991
 

ولوج حوي  جدادة في أرو ب إنج ز ياهاز  فهو ً  لهذا ال ه  األوسا الذي يدا أنه رح  و ك 
التسوا  األ ها ا  لح حف الفحسااني اإلسهاعاحي،  ال ت ثح  في اتف   أوسحو ال وقع يام الهعاس 

، و م هن  ج ء 1993الفحسااني ا سه رهف ت وهعاس الوزهاء اإلسهاعاحي إسح  هايام ر م 
ة  م دوم أم اتخح  يأي صوهة   هوة "ال ه  األوسا الجداد"  ت افً   ع هذه الظهوف ال ستجد

 م الصوه رم  ستهدف ته االستهاتاجا  الث يت ،   ستهدف ت ال  هوة الصهاوني اإل يها لي 
األصحي،  ل م هذه ال هة  ع التحواه العهوهي وال العم الذي ريه رنه إسح  هايام هعاس 

عاه  م حزب الحا ود يووله س خهًا  م فج ج   ع ه  -قيل اغتا له  -الوزهاء الصهاوني ال وتول 
ق عاًل: "إم هؤالء اواسوم قوة إسهاعال ي س ح     تستولي رحاه  م أهاٍض،  أ   نحم فنواس قوة 
إسهاعال ي وداه    تسااه رحاه  م أسوا "، و  م أحد األهداف ال ه   لهذا الاهل هو استيدال 

هي الهوا  ال ه  أوساا   الهوا  اإلسال ا  الت هاخا  والثو فا  لح ناو  يأخه   صانع    و  
التي تعني إذاي  العهب في  ا م هال ي غاه واع  ال ع لم،  أوع     فاه خعوره لحها ن  

 .اإلسهاعاحا  ال ي  هة وال   ح 

أاحول، و   تاله  م تدارا ت أيهزه  احتالل العها   11وقد تاوه هذا الاهل في أرو ب أحداث 
 ناو  وي لذات الخحاجا  إل   ستع هات وقوارد رس ها  وتد اه يناته ال ؤسسا ، وتحول دول ال

أ ها ا ، وتاواه أ ها ي ل  هوة "ال ه  األوسا الجداد" واهحه في صوه  ستحدث  ي سم 
ال ه  األوسا ال ياه، هوج له  الهعاس يوش وأه  م حهيه، ورح  هأسهم وزاهة الخ هجا   وندالازا 

                                                           
  - ال ه  األوسا الجداد،  ا وم ياه از، داه الجال، ر  م، 4991م، ص 1.83
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 ة دون لد ها سفاحد، وغاههم  م أه  م اإلداهة هااس، ون عب الهعاس داك ت اني ووزاه الدف
 .2األ ها ا 

 ثانيًا: فحوى مشروع الشرق األوسط الجديد وتقسيماته

 فحوى مشروع الشرق األوسط الجديد: .1

ر دة ته اب دول ال ناو  يإجهاء توسا  ت وتخاااى ت جداىدة  اتيحوه في ر حا   زدوج  لتف اك وا 
سىهاعال، تعاد هسم خهاعاه  رح  النحو الذي اع  م ال ص ل  العحاى  األ ها اى  وأس سىه  اليتىهول وا 

م، حان ى  تىىم تو سىم ته ىى  1911ي سىتخدام الوىىوة والتىدخل ال ي  ىىه فىي  سىى ه   ى يه ل ىى  جىه  رىى م 
الهجىىىل العث ىىى ني ال ىىىهاض يىىىام اإل يهااوهاىىى ت الآهياىىى  ال ها نىىى  طنىىىذاك، وي لىىىذات اإل يهااوهاتىىى م 

 اليهاا نا  والفهنسا .

 شروع الشرق األوسط الجديد:تقسيمات م .2

توعىىىى  الخهااتىىىى م ال هفوتىىىى م يىىىى لتوهاه اياعىىىى  التآاىىىىه ال وتىىىىهل، وه تىىىى م الخهااتىىىى م لاسىىىىت  سىىىىو  
خىىهااتام  ىىم ج حىى  خىىهاعا أخىىه   تداولىى  فىىي أوسىى ا الينتىى غوم، ول نهىى  ج اعىىً  توىىوم رحىى  ال يىىدأ 

 نفسه، التوسام والت زا .

 " في أحد أردده  األخاه توهاهًا اهسىم  سىتوياًل لح ناوى  فود ن هت  جح  "الووات ال سحح  األ ها ا
اووم رح  "إر دة ها ح  ال ه  األوسا" و  م هذا هو رنىوام التوهاىه، يحاىث اجىهي توسىام العىها  
وسوها  والسعودا  إل  دواالت ا عفا   تن زر ، يان   اىتم توسىاع ال  ح ى  األهدناى  اله  ى ا  رحى  

 فظ إسهاعال رح  ج اع األهاعي العهيا  الفحساانا  ال حتح  لا وم حس ب العها  والسعودا ، وتح
السالم ق ع ً  رح  أس س قىوة الىهدة اإلسىهاعاحا   ىم ن حاى ، وت ىز  وتنى زة دول ال ناوى  فا ى  يانهى  

  م ن حا  أخه .

                                                           
 -  ت ب ال ه  األوسا الجداد،  ح د الخولي، داه الهالل، ا4، 8003، ص 67، ال ه  األوسا الجداد يام اإل  ر  2

.الع هع  س  ي والحواو ،  
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 والتوهاه أرده الخياه "هالف ياته" ال ولونال ال تو رد  م الجاش األ ها ي الذي سىي  لىه أم ر ىل
في سالل ال دهر ت و عي  ال خ يهات العسى ها ،  وهىو الاىزال رحى  صىح  وثاوى  ي ها ىز األيحى ث 

، و ىى م هىىذا الخياىىه العسىى هي ريىىه رىىم  خ وفىىه يهىىذا الصىىدد رحىى  3التىىي ا ىىهف رحاهىى  الينتىى غوم
ي لوول: "إم هذه الحهب أول حهب تخسهه   2001حزاهام  2 عض  ع جا ي غالزوف يت هاخ 

اً  ورس هاً "، وات يع: "إنه ال خا ه إلسهاعال سو  تعىدال ال فى ،  ودفىع قواتهى  اليهاى  إسهاعال إرال 
يأقصىى   ىىى  ت حىىىك لحوعىىى ء رحىى  حىىىزب اك  حاىىىً ،  ف ل عه ىىى   صىىاها  وهىىىي  سىىىأل  حاىىى ة أو  ىىىوت 

 .لح ثاه  م الهه ن ت في ال ناو "

ال ه ىىىى  وتحواىىىى  فح و ىىىى  يىىىىوش ر حىىىىت  ىىىى  فىىىىي وسىىىىعه  لت ىىىىن  إسىىىىهاعال الوقىىىىت ال ىىىى في إل  ىىىى ل 
األهىىىداف، ل ىىىم صىىىالي  ال و و ىىى  الحين ناىىى  أثيتىىىت أم ح و ىىى  أول ىىىهت تعىىىد األعىىىعف فىىىي تىىى هاخ 
إسهاعال رس هاً ، ويات الوصاد فىي هىذا الحىواه هىو أم تسىت ه الحىهب رحى  نحىو ال اجىب إاو فهى  

 أيدًا.

 

                                                           

.6/837 ص ،ال حود ن اف يم رحي, الآهيا  الحع هة رح  الهد في ال فصل -4  
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 ثالثًا: أهمية مشروع الشرق األوسط الجديد ومالمح خريطته:

 :4شرق األوسط الجديد استراتيجياً أهمية مشروع ال .1

ا  ىىىف التوهاىىىه أم اهت ىىى م الوالاىىى ت ال تحىىىدة األ ها اىىى  يهىىىذه ال ناوىىى  ر ىىى  رىىىداه  ال اعىىىدم تيهاىىىهًا 
 وأه اته لآلتي:

ألم ال ناو  توع رح  خاوا ال  هات الجوا  واليهاى  واليحهاى  ذات األه اى  ال يىه  ل صى ل   .1
أنهىى   ىىها م الا قىى  العىى ل ي ي  تاىى ز اىىوال خ سىىام  الوالاىى ت ال تحىىدة األ ها اىى ، رىىالوة رحىى 

 سن  ال ويح .
إم هذه ال ناو  تحفل يتهدادات  ت ، سواء تحك التي يههت هفىض  ىعوب ال ناوى  لح  ىهوة  .2

األ ها ىىىي أم تحىىىك التىىىي سىىىتظهه  ىىىع تعىىى ظم دول ال ىىىه  األقصىىى  والصىىىام والهنىىىد الع القىىى م 
 ال ويالم.

حىالل إم ت ساه الجداه العهيي  ود   لت  .3 ساه هوا ت قو ا  وثو فا  أخه  لالستفهاد ي لعى لم وا 
ها نىى  الثو فىى  الواحىىدة، والنظىى م السا سىىي الواحىىد، وتسىىاا  العول ىى  يثىىوب و وىى س اإل يهااوهاىى  

 الجدادة.

 

 

                                                           
-   هوة ال ه  األوسا ال ياه والسا س  الخ هجا  األ ها ا ، هاا  سحام اليهازات، هس ل    جستاه، ج  ع  ال ه  4

.يعد ف   14 ص، 8003 ،األوسا  
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 مالمح خريطة الشرق األوسط حاليًا: .2

 

حا  رح  لين م لاسىت سىو  ايدو أم ن ه التوهاه   م اعني فا   اعناه أم الحهب العدوانا  اإلسهاعا
 حا   م  حا ت أخىه  لححىهب ال عحنى  والخفاى  رحى  ال ىعوب العهياى  واإلسىال ا  فىي ال ناوى  

 يع   ، والدول والتنظا  ت ال   نع  يخ ص .

رىى دة هسىىم جداىىدة ل ا نىى ت دول جداىىدة وايتعىى ث دول  واوتىىهل التوهاىىه أم اىىتم توىىواض أه ىى م دول وا 
 أخه .

اىىىىهام والعىىىىها  إذ إم الخهااىىىى  ال وت هحىىىى  تتعىىىى م تعىىىىدااًل وتوسىىىىا ً  ا ىىىىس الىىىىدول الت لاىىىى : سىىىىوها  وا 
والسعودا  وي  ست م واإل  هات العهيا  ال تحدة وته ا ، و   اتم اقتا رىه اىتم إلح قىه ي لىدول الت لاى  

 األهدم والا م وأفآ نست م.

هة إرىى دة وهسىىم حىىدود ، ويدااىى  اعحىىم التوهاىىه عىىهو «دولىى   هدسىىت م الجداىىدة»  ىى  احىىولل ال  ىىهوة يىىى 
اىىهام رحىى   و اىى م الىىدول الت لاىى  رحىى  ال ىىد  الوصىىاه وال توسىىا، يحاىىث تىىأتي العىىها  والسىىعودا  وا 
ق ع   الدول ال عهع  لحيحون  والتوسام رح  أس س ا عفي و ذهيي، و   جه  فىي العىها  أثيىت أم 

تىىؤدإ إلىى   سىىب ههىى م  الدا وهاااىى  التىىي ي ىىه يهىى  ال سىىؤولوم األ ها اىىوم فىىي   ىىهورهم األول، لىىم
 السااهة رح  العها   حاً .
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 ه ىىىوك -، وتعىىىم  ىىى  ل العىىىها  «دولىىى   هدسىىىت م ال يىىىه »  ىىى  تعىىىهرض الخهااىىى  الجداىىىدة  ىىىاالد 
و ح فظىى ت ال وصىىل وداىى ل  وال نىى ا  ال هداىى  التىىي اىىتم اقتا رهىى   ىىم ته اىى  وسىىوها   –النفااىى  

اهام وأه انا  وأذهياج م، واتم هذا يدرو  هد حو  و  األقحا ت التي ُهع ت ت هاخاً .وا 

و ؤد  هذا ال  هوة أم تهك األنظ   العهيا      هو رحاه ح له  الاوم لم ا نع الوالاى ت ال تحىدة 
األ ها ا   م أم تتحو   ص لحه  هدود فعل  عيا  رناف  في ال ناو ، ست توي ين هه  ا ل الز م 

جىهد وهىم نحىم غاىه جىداهام يهى  رحى  عىوء أم قصه، وي لت لي أصىي  الههى م رحى  الدا وهاااى   
 هذا ال  هوة الجداد.
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 اإلجهاز على ما تبقى من لحمة جامعة الدول العربية: .3

اإلجهىى ز رحىى   ىى  تيوىى   ىىم لج ىى  ج  عىى  الىىدول 
العهياىىىى  وعىىىىم هىىىىذه الىىىىدول إلىىىى  حظاىىىىهة "سىىىىو  
  ته   في ال ىه  األوسىا" تعى م  ىم خاللهى  

، غاىىىىه أم إسىىىىهاعال االرتىىىىهافي والتاياىىىىع والهاىىىى دة
انىىىىدالة االنتف عىىىى  الفحسىىىىاانا  وف ىىىىلي  حىىىى والت 
 حانتىىوم فىىي "ال ىىه  األوسىىا" قيىىه ال  ىىهوة فىىي 
ذلىىىىك الوقىىىىت، ل ىىىىم ايىىىىدو أم الوقىىىىت حىىىى م لحيىىىىدء 
ي حىىىىىىى والت جداىىىىىىىدة ل  ىىىىىىىهوة "ال ىىىىىىىه  األوسىىىىىىىا 
  .الجداد"،     صهحت وزاهة الخ هجا  األ ها ا 

ايْ ُ ُهومي  ويا رْذ ايْ ُ هُ وصد  اك تع ل  حاث اوول: " امي  يفيُهوا لرُاْثيرُتوكي أيْو ايْوُتُحوكي أيْو ُاْخهرُجوكي وي يركي الَّذر
ىى  رهرام ْاىىُه اْل ي ايْ ُ ىىُه الحَّىىُه ويالحَّىىُه خي اىىنرُ ْم إرمر واوىىول تعىى ل : " "،وي ىىْم در تَّىى  ايىىُهَدوُ ْم ري الي ايزيالُىىومي ُاويىى ترُحونيُ ْم حي

 .5اْستياي ُروا"

هيي الخ دة يهذه ال   هاع التوسا ا  اإلحتاللا  وغاهه  هو يح ج    س   م  ل إم هذا ال  ه الآ
 ؤ م غاوه إل  أم ادفعه يووة   هوة  ع د له اج ع األ تام العهيا  واإلسال ا  وا د  م 

 .قوته  ، واستورب ا وح ته  

 

                                                           

.846 طا , اليوهة سوهة -8  
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 :6رابعًا: ما هو مشروع الشرق األوسط الجديد

  له  في الآهب وهي  صاحح ت   يوه   ا ا  تفتوه هن ك ثالث   صاحح ت اجهي التهوا
 إل  الدق  ألنه  غاه  ستوهة و تحه   فإم  م الصعب إاج د تعهاف ج  ع   نع لذلك.

ف صاح  ال ه  األقص  ا  ل الصام والا ي م والهند الصانا  و وها  و   ج وهه ، و صاح  
األوسا اعم إاهام وي  ست م ال ه  األدن  اعم الدول العهيا  ي   فاه  ته ا ، و صح  

وأفآ نست م ودول طسا  الوسا  و نه  الدول العهيا ، أ    صاح  ال ه  األوسا ال ياه فحه 
خحفا  في ذهم أصح يه، وا  ل ال ه  األدن  ودول ال ه  األوسا إع ف  إل  دول    ل 

سهاعال، وي لت لي فإم اإلصهاه رح  استع  ل ال ه  لاس يهاعً ، و  ن   له خحفا  و هاٍم إفهاوا  وا  ا 
 ساع ، والآهض  م ذلك اعود إل  السييام الت لاام:

لآى ء  ح ى  رهيىي وسىحخ الصىف ت الوو اى  والعهياى  رىم  األول: الهغي  في ا س  عى لم العهويى ، وا 
العهب، وارتيى ه العىهب قي عىل واواعىف لىم ُتخحى  لتتعى هف وتتعى وم، ولهىذا السىيب تا لعنى  أدياى ت 

 اع  وهي:الآهب ي ف هام خ 

"ال ه  األوسا" أو " ناو  ال ه  األوسىا" أو "قعىا  ال ىه  األوسىا" يىداًل  ىم تعى ياه صىحاح  
هىىىي "ال ناوىىى  العهياىىى " و"الىىىوام العهيىىىي" و"األ ىىى  العهياىىى " و"الوعىىىا  الفحسىىىاانا "، ولهىىىذا السىىىيب 

ال آىىهب ظهىىه   ىىهوة ال ىىه  األوسىىا ال ياىىه و فهىىوم  ىى  ل إفهاواىى  لحتهىىهب  ىىم اسىىتع  ل تعياىىه "
 .7العهيي"

الث ني: هو عم إسهاعال إل   ج ور  ال ه  األوسىا ود جهى  يصىوهة فعحاى  فىي ال  ىه  العهيىي، 
دخ لهىىى  فىىىي النسىىىا  العهيىىىي، وجعىىىل هىىىذا ال اىىى م جىىىزءًا رعىىىواً  وأس سىىىاً   ىىىم  تحىىى  دول ال ناوىىى   وا 

إلىىى  انتىىىزاة  8العهياىىى  دوم أم اعىىىاه إلىىى  إيىىىهاز اسىىى ه، و ىىىم ثىىىم الت هاىىىد فىىىي ال حصىىىح  النه عاىىى 
قنىى ة النظىى م العهيىىي يج اىىع أاهافىىه  االرتىهاف العهيىىي الج ىى ري، وفىىهض التع  ىىل الاياعىىي  عىىه، وا 

                                                           
  -   هوة ال ه  األوسا ال ياه، نعام األ هب و  زم الحساني، داه ال هو ، ر  م، 8004، ص 6.66
 -   هوة ال ه  األوسا ال ياه, ريد الو ده زها  ال خ د ي, الداه العهيا  لحعحوم, ياهوت, ا4, 8004/4187م, ص 7

.يعد ف   14  
  - النظ م الدولي الجداد, ريد الو ده زها  ال خ د ي, داوام ال ايور ت الج  عا  ي لجزاعه، ا8، 8008م، ص 8.74
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يىىىىىأم الاهاىىىىى  الوحاىىىىىد إلىىىىى  اليوىىىىى ء فىىىىىي الح ىىىىىم تجداىىىىىدًا أو تحداىىىىىدًا أو توهاثىىىىىً  ا ىىىىىه حت ىىىىىً  ي ل اىىىىى م 
 .9الصهاوني

 تأسيس شراكة الشرق األوسطخامسًا: 

لتىىىىى يع إم   ىىىىىهوة  ىىىىىها   ال ىىىىىه  األوسىىىىىا ا
لحخ هجاىىى  األ ها اىىى  اىىىدفع رىىىدد  ىىىم يها جىىىه 
يعىىىىىىىىع   الاىىىىىىىىام  ىىىىىىىىم الىىىىىىىىدوالهات لىىىىىىىىيعض 
 نظ ىىى ت فىىىي ال ىىىه  األوسىىىا تحىىىت درىىىو  
درىىىم دوه تحىىىك ال نظ ىىى ت فىىىي السىىىعي نحىىىو 
اإلصىىىالل، وقىىىد تىىىم تصىىىواه ال  ىىىهوة رحىىى  
أنه ي هق  أ ل لحع لم العهيي، ورىدل الينتى غوم 
أم الحىىىهب رحىىى  العىىىها   ىىى  هىىىي إال الححوىىى  
 األول   م  سحسل ت  ال ال ه  األوسا.

و  ىهوة  ىها   ال ىه  األوسىا الىىذي 
ا هىىد ل  ىىهوة ال ىىه  األوسىىا ال ياىىه 

 اهت ز إل  أهيع  أهداف:

 

  ،الهىىدف االقتصىىى دي: وات حىىىوه حىىىول ال سىىى ردة فىىىي تحسىىىام الجىىىودة وت ىىىجاع االسىىىتث  ه
 وتسهال إاج د ال ؤسس ت.

 ىىىع ال ىىىدني، وتعزاىىىز دولىىى  الوىىى نوم، وتعزاىىىز الهىىىدف السا سىىىي: واىىىدوه حىىىول تهقاىىى  ال جت 
 التعددا  اإلرال ا .

  ، الهىىىدف التهيىىىوي: وات ثىىىل فىىىي ت  ىىىام الج اىىىع  ىىىم الت ىىىهس، وتحسىىىام اليىىىها   الدهاسىىىا
 وتأهال الا ق ت الي ها   خوض وظ عف التج هة والسو .

 الهدف الخ ص ي ل هأة. 

                                                           
  - ال هجع الس ي ، ص 9.60
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م  ىىم قيىىل الىىهعاس 2003الثىى ني ت ىىهام  1وتىىم اإلرىىالم رىىم   ىىهوة ال ىىه  األوسىىا ال ياىىه فىىي 
 .10األ ها ي جوهج يوش االيم خالل حداثه رم "الهاع  الوانا  لحدا وهااا "

 

و  نت دروة اإلصالل ال ت ثح  في ال ه  األوسا ال ياه، والتي ق  ت الوالا ت ال تحدة يإاالقهى  
ي  هت زاتهى  األس سىا  نا ي  رم ق دة األ ى  و ف هاهى  وفى  دوافىع إنسى نا  يحتى ، ول نهى  ارت ىدت فى

رح  الحو ع  واألهق م التي أوهده  توهاه التن ا  اإلنس نا  العهيا ، قد أ ىهف رحى  إرىداده   نخيى  
 ىىىم ال تخصصىىىام العىىىهب، أي أم ال يىىى دهة جىىى ءت ينىىى ًء رحىىى  ت ىىىخاص رهيىىىي ل ظىىى هه األز ىىى  

 :11العهيا  التي تت حوه في جوههه  حول

 .م العهيينوص الحها ت الذي اع ناه ال واا -

الحهاىى  السا سىىا  التىىي ت نىىع   ىى ه ته الفع لىى  فىىي نظىى م الح ىىم، وينىى ء  جت ىىع  عهفىىي وتوسىىاع  -
را ء  ج ل أوسع لح هأة.  الفهص االقتص دا ، وا 

ل م ال ي دهة األ ها ا      تسهيت،  و    ح ول أم ايحوهه  الهعاس يوش في خا يه تج هحت أهم 
ن ا  اإلنس نا ،  وهو التأثاه السىحيي لحصىهاة العهيىي اإلسىهاعاحي ال ح وه التي ه ز رحاه  توهاه الت

                                                           
  - جهادة الحا ة الحندنا  48  ي ا 8001, نوالً  رم   هوة ال ه  األوسا ال ياه، ص 10.444
 - الصندو  العهيي لحتن ا  االقتص دا  واالجت  را , ويهن    األ م ال تحدة لحتن ا , توهاه حول التن ا  الي ها  العهيا  11

, 4ا, يد    الف ه داه, ال ستاهي الوه ب ريد.د, سهاعاحيإلا العهيي الصهاة لدهاس   ود  , 48 ص ،8008/8008
.م8008  
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رح  التن ا  العهيا ،  يل إم التوهاه ردل وجود إسهاعال هو العوي  لف ل جهىود اإلصىالل والتن اى ،  
ورحىى  الع ىىس  ىىم ذلىىك تىىه  ال يىى دهة األ ها اىى  أم النتاجىى  الاياعاىى  ل صىىالل العهيىىي اجىىب أم 

ق  ىى  رالقىى ت اياعاىى   عهىى  فىىي إاىى ه  ىى  اسىى     ىىهوة ت ىىوم فىىي اتجىى ه الصىىح    ىىع إسىىهاعال وا 
ال ىىه  األوسىىا ال ياىىه، ولهىىذا جىى ء الىىهفض العهيىىي لح يىى دهة ج حىى  وتفصىىااًل ألم ال يىى دهة تج هحىىت 

 .12قعا  العهب ال ه زا  وهي الوعا  الفحساانا 

 

 13سادسًا: مصير الشعوب العربية في مشروع الشرق األوسط الكبير

ال ىىىىىىىىعوب العهياىىىىىىىى  فىىىىىىىىي  خاىىىىىىىىا  إم  صىىىىىىىىاه
االسىىىىتع  ه األ ها ىىىىي الجداىىىىد ل ناوىىىى  ال ىىىىىه  
األوسىىىا اىىىتحخص فىىىي  ح ىىى ت  ختصىىىهة وقحاحىىى  

 وهي:

التد اه ون ه الفوع  وتعزاز التفهق  والتوسام 
 ل ىىىىعوب ال ناوىىىى  يواسىىىىا  فتنىىىى  االقتتىىىى ل

الا عفي، وحهب أهحا  يىام الاواعىف واإلثناى ت 
  ألهداف  ال ختحف  وهدم لحع هاته  الودا  

تتعحىىىىى  ي ل  ىىىىىهوة األصىىىىىولي الىىىىىداني ال تاىىىىىهف والحىىىىى  م وال سىىىىىااه ا م  ىىىىىم خىىىىىالل الح و ىىىىى  
األ ها اىى ، إنىىه احىىتالل سىى فه ل هاعىىي العهياىى  و  ىىيوه ال يىىد  ىىم   ىىف أسىىي يه وخف اىى ه وأسىىهاهه، 

     أنه تد اه لح عوب العهيا  والها ن  رح   واهده .

م األهاعي العهيا  و ىعويه  رحى  أسىس ا عفاى  حزياى  سا سىا  إع ف  إل  ذلك ساتم تفتات وتوسا
وداناىى  أو إثناىى   تنىى حهة يواسىىا  ن ىىه الفتنىى  يانهىى ، وذلىىك  ىىع غاىى ب    ىىل ل  ىىهوة تأسىىاس وفىى   

                                                           
 - صوت األحهاه, صحاف  جزاعها , العدد 4904/ 6 حزاهام 8001, ال ه  األوسا  ناو  ط ن  إلسهاعال، نيال ز ي، 12

.90 ص ،م8007 جا ،تاستهااال لحدهاس ت العهيي ال ه   ه ز  
 - ال ه  األوسا الجداد، إس  رال طغ ، داه سهاج، ياهوت، 8008م، ص 91، الصهاة رح  ال ه  األوسا، هفعت 13

.414 ،م8007 داهالعحم،  صاف ،  
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وانىىي أو قىىو ي يانهىى ، و ىىع غاىى ب تىى م لىىدوه دولىىي أ  ىىي فعىى ل  ىىم خىىالل األ ىىم ال تحىىدة إلزالىى  
ناىى  حىىهة، تح ىىي ال ىىعوب العهياىى  وتعاىىد لهىى  اسىىتوالله  االحىىتالل أو اإل ىىهاف رحىى  انتخ يىى ت وا

 وسا دته  و واهده  و ها  ته  ع م ال نظو   الدولا  ال عتهف يه  في األ م ال تحدة.

إم  ثىىىىىل هىىىىىذه ال خىىىىى اه والتفتىىىىىت والت ىىىىىتت 
والت  لىىىىىب رحىىىىى  الىىىىىيالد العهياىىىىى    نىىىىىت فىىىىىي 
ال  عي ح صىح  فىي أواعىل الخ سىانا ت  ىم 

"ححف يآداد"، وقد الوهم ال  عي رح    ل 
 ىىىىىى م نتاجتيهىىىىىى  اسىىىىىىتنه ُض الع  ىىىىىىل ال ىىىىىىعيي 

  التع  ني الواني والوو ي العهيي،

والىىىذي أد  إلىىى  انحىىىداه ف ىىىل   ىىىهوة "ححىىىف يآىىىداد" الىىىذي  ىىى م اسىىىتهدف حهاىىى  ال ىىىعب العهيىىىي 
واسىىتآالله واقتصىى ده، وهىىذه الفتىىهة ال  عىىا  لىىم ت ىىم أقىىل سىىوءًا  ىىم الوعىىع الحىى لي ال تىىأزم والو تىىل 

ذا لىىم تسىىتاوظ ال ىىعوب العهياىى  رحىى  خاىىوهة ال خاىىا األ ها ىىي لح  ىىعب العهيىىي يج اىىع اواعفىىه، وا 
الصىىهاوني والتىىداري إلىى  تعىى  م وانىىي قىىو ي سىىهاع فىىإم ال ىىد األ ها ىىي الصىىهاوني األصىىولي 
سافو  وازداد في تد اهه واتع ظم في تخهايه    أحدثته ال واهث الاياعا ، ول ىم سىا وم فىي هىذه 

ٍد ي ىىها  غهياىى   حوثىى  رحىى   ىى ل تىىد اه  ىى  ل ل عوىىل األداىى م الثالثىى  فىىي  ه ىىز ال ىىه  ا ونىى  يأاىى
األسا، ولم اهحم أحدًا  م ال عوب  ه     نىت اواعفىه و ذاهيىه،  والهىدف  ىم هىذا  حىه اسىتوهاه 
الوالا ت ال تحدة األ ها ا  وها نته  رح   ناو  ال ه  األوسا ي   فاه  تآااه الخهاا  السا سىا  

آهافاىىى  لهىىىذه ال ناوىىى ، وذلىىىك رحىىى  حسىىى ب ال ىىىعوب العهياىىى  وحعىىى هاته  اإلنسىىى نا  الت هاخاىىى  والج
العهاو  و واهده  الاياعا  الآزاهة سواء   نىت نفاىً  أم  ى ًء وذلىك فىي صىهاة دانىي تعصىيي  ىز م 
اتخاىىىى  حىىىىدود الز ىىىى م وال  ىىىى م، واتفجىىىىه رحىىىى   ىىىى ل فوعىىىى  و هاهاىىىى  وقتىىىى ل اىىىى عفي وسا سىىىىي 

 .14لعهيا إلعع ف ال عوب ا

                                                           
  - الصهاة رح  ال ه  األوسا ال ياه, د. فاد  حي الدام الصواف, ا4, 8007م, ص 48 ف   يعد.14
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 سابعًا: أهداف مشروع الشرق األوسط الكبير
ج ء   هوة ال ه  

األوسا لح ناو  
يثوب يها  ظ ههه 

خاه له ، ول نه في 
واقع األ ه اح ل 
في اا ته  ف هق  

  واعح ،
فيان   نجىده اىدرو إلى  ن ىه الدا وهاااى  فىي  ناوى  ال ىه  األوسىا ي لت ى وه  ىع  ىعوب ال ناوى  

جىىوههه هىىو عىىم دولىى  إسىىهاعال   اىى م سا سىىي  ويىىول  ىىم قيىىل ج اىىع الىىدول إلىى  وح   هىى  إال أم 
 ج ورىى  دول ال ىىه  األوسىىا ود جهىى  يصىىوهة فعحاىى  فىىي ال  ىىه  العهيىىي وجعحهىى  جىىزءًا رعىىواً  
وأس ساً  في  تح  دول ال ناو  العهيا ،  وي لت لي اؤدي هذا إل  انتزاة االرتهاف العهيي الج  ري 

في العاش في ال ناو    ءت الدول العهيا  أم أيت وفهض التع  ل الاياعي  يدول  إسهاعال وحوه 
قن ة النظ م العهيي ي ل دوله يأم الاها  الوحاد لحيو ء هو الت تع يهع  الوالا ت ال تحىدة   عه ، وا 
الذي ا ه حت ً  يإسهاعال، وأم الوالا ت ال تحدة األ ها ا  ت  هس الها ن  رح  ال ناو  وأهحه   ىم 

ل األنظ   العهيا  و   رح  هذه األنظ ى  إال تنفاىذ  ى  تىهاه الوالاى ت ال تحىدة األ ها اى   ن سىيً  خال
ألم لهىى  الفعىىل ال ياىىه فىىي در هىى  وهىىذا  ىى  اسىىهل الاهاىى  لحوالاىى ت ال تحىىدة رحىى  إحىىداث التآااىىه 

خهة رىم الذي تهتعاه والذي ادخل في داعهة تآااه ال جت ع ت العهياى  رحى  ارتي ههى   جت عى ت  تىأ
ه ىب ال جت عى ت الي ىىها  األخىه ، وال يىد  ىىم  وا يى  هىىذه ال جت عى ت لتحىك ال تود ىى  وهىذا ال اىىتم 
وفىى  الهؤاىى  األ ها اىى  إال يينىى ء ال جت ىىع العهيىىي ال ثىى لي، وال ث لاىى  وفىى  الهؤاىى  األ ها اىى  خىىالف 

اه  ل أسي ب الهخى ء تحك ال ث لا  ال تهسخ  في ذهنا  ا خه، وال جت ع ال ث لي هذا ال يد  م توف
 .15له و م أه ه  ين ء ال جت ع ال ث لي وزا دة الفهص االقتص دا 

                                                           
 -   هوة ال ه  األوسا ال ياه والسا س  الخ هجا  األ ها ا , هاا  سحام اليهازات, هس ل    جستاه, ج  ع  ال ه  15

 ،جا االستهاتا لحدهاس ت ال ه   ه ز, ز ي نيال, سهاعالإل ط ن   ناو  األوسا ال ه , 89 ص ،م8003 ،األوسا
.90 ص, م8007  
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 خالصة:

إم   هوة ال ه  األوسا الجداد أو ال ياه اخدم  ص ل  الوالا ت ال تحدة األ ها ا  وهيايته  
تاللا ، إسهاعال، فال يد  م إلو ء العوء رح  ال  ه الآهيي الخ دة يهذه ال   هاع التوسا ا  االح

 وال يد  م  واجهته  ي  هوة  ع د له اج ع األ تام العهيا  واإلسال ا .

وقد هوج لهذا ال  هوة الهعاس األ ها ي جوهج يوش االيم، وأه  م حهيه ورح  هأسهم وزاهة 
الخ هجا   وندالازا هااس، ون عب الهعاس داك ت اني، ووزاه الدف ة دون لد ها سفاحد، وغاههم  م 

  ها ا .اإلداهة األ

والهدف األس سي  م هذا ال  هوة هو عم الدول العهيا  إل  سو    ته   في ال ه  األوسا 
 تع م  م خالله  إسهاعال االرتهاف والتاياع والها دة.
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 الرابعةالوحدة التعليمية 

 اإلرهاب

 أهدافه-أسبابه -نشأته -حقيقته 

 

 أهمية الوحدة الرابعة:

لما كان اإلرهاب اعتداء على نفوس الناس وأموالهم بغير حق وانتهاكًا لحرماتهم وأمنهم كان ال بد من 
 ليه.القضاء عليه واجتثاثه من جذوره صيانة ألمن البشرية وهو أهم ما تسعى إ

 

 األهداف التعليمية:

 :بعد دراسة هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادرًا على أن

 يعّرف اإلرهاب. .1
 يبين حقيقة اإلرهاب. .2
 يعدد أسباب اإلرهاب وأنواعه وأشكاله. .3
 يعدد اآلثار االقتصادية لإلرهاب على المستوى الدولي. .4
 منه.يحدد مفهوم اإلرهاب في اإلسالم وموقف اإلسالم  .5
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 اواًل: مقدمة

جاء اإلسالم بتعاليمه السمحة ومبادئه القويمة 
ومقاصده العظيمة ليحفظ للناس دينهم، ويوفر 
كرامتهم، ويصون لهم حقوقهم وضروراتهم، 

 ويرشدهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم.

نفوس الناس ولما كان اإلرهاب اعتداء على 
 وأموالهم بغير حق وانتهاكًا لحرماتهم وأمنهم 

 

ومصالحهم، كان لزامًا أن تتضافر الجهود لمدافعته والقضاء عليه، صيانًة لضرورات الناس وأمنهم 
 ومصالحهم، وحماية لهم من تبعات اإلرهاب وآالمه وشروره.

ظل عوامل نفسية واجتماعية خاصة، ويعد اإلرهاب من الظواهر االجتماعية التي تنشأ وتترعرع في 
وتحت ظروف سياسية واقتصادية وثقافية معينة، وتشترك جميع هذه الظروف والعوامل بشكل أو بآخر 
في إفراز ظاهرة اإلرهاب واجتثاث جذوره من أي مجتمع، وتتطلب فهمًا جيدًا لهذه الظاهرة من جميع 

 ها مبنيًا على أسس علمية صحيحة.جوانبها والوقوف على أسبابها، حتى يكون التعامل مع

ن إدراكنا للظروف التي ينمو فيها اإلرهاب يجعلنا نصل إلى قناعة بأن االلتزام بمتطلبات اإلصالح  وا 
 السياسي واالقتصادي والثقافي هو البوابة الرئيسة األولى إلنهاء هذه الظاهرة من مجتمعاتنا.
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 ثانيًا: تعريف اإلرهاب وحقيقته:

 لغة واصطالحًا: تعريف اإلرهاب .1

 تعريف اإلرهاب في اللغة:

كلمة اإلرهاب مشتقة من "رِهب": بالكسر، 
 يرَهب، رْهبة.

وترّهب غيره: إذا توعده، وأرهبه ورّهبه: أخافه 
 .1وفّزعه، ورِهب الشيء رهبًا، ورِهبه: خافه

ويقل وجود صيغة "اإلرهاب" في المصادر 
 األصلية في اللغة العربية، وقد ذكر الزبيدي
في كتابه تاج العروس: اإلرهاب بالكسر: 

 .2اإلزعاج واإلخافة

 

كما ذكر أصحاب المعجم الوسيط كلمة "اإلرهابيون" وفسروها بأنها: وصف يطلق على الذين 
 .3يسلكون سبيل العنف واإلرهاب لتحقيق أهدافهم السياسية

يدل على الخوف، واآلخر  وقال ابن فارس في معجمه: رِهب: الراء والهاء والباء أصالن: أحدهما
على دقة وخفة، فاألول: الرهبة، تقول: رِهبت الشيء ُرهبًا وَرهبًا ورهبًة، والترهيب التعبد، واألصل 

 .4اآلخر: الرْهب: الناقة المهزولة
 

                                                           
 - لسان العرب, ابن منظور, 634/1، مادة "رهب".1

 - تاج العروس, محمد مرتض الزبيدي، 735/2، مادة "رهب".2
  - المعجم الوسيط, مادة: رهب.3
  - معجم مقاييس اللغة 4.625/2
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 تعريف اإلرهاب في االصطالح:

حداث إن مفهوم اإلرهاب في الشريعة اإلسالمية فإنه يعني: التخويف ألعداء اهلل وأعداء  المسلمين، وا 
الخوف والرهبة في نفوسهم ليمتنعوا من إيقاد نار الحرب واإلفساد في األرض، واالعتداء على بالد 
المسلمين، وانتهاك حرماتهم، وهذا يختلف تمامًا عن معنى اإلرهاب الشائع في الوقت الحاضر، وعلى 

مونه ويحدد مدلوله، فهناك الرغم من عدم االتفاق على تعريف اإلرهاب دوليًا، بحيث يضبط مض
 تعاريف عدة لإلرهاب سأذكر بعضها، منها: 

  تعريف الَمْجمع الفقهي بجدة الذي جاء فيه: "هو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول
بغيًا على اإلنسان في دينه، أو دمه أو عرضه أو عقله أو ماله، ويشمل صنوف التخويف واألذى 

خافة السبيل وقطع الطريق، وكل فعل من أفعال والتهديد والقتل بغي ر حق، وما يتصل بصور الحرابة، وا 
العنف أو التهديد تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو 

 .5ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر"
  زراء الداخلية والعدل العرب حيث عّرف اإلرهاب بأنه: ومن التعاريف المهمة تعريف مجلسي و

"كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به، أيًا كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي 
أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو 

حاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق، أو األمالك العامة والخاصة، أو اختالسها أو أمنهم للخطر، أو إل
 .6االستيالء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر"

  فزاع المناوئين أو المعارضين تعريف قاموس أكسفورد لإلرهاب: "سياسة أو أسلوب ُيعد إلرهاب وا 
وجه عام إلى أي شخص يحاول أن يدعم آراءه باإلكراه أو لحكومة ما، كما أن كلمة "إرهابي" تشير ب

 .7التهديد أو الترويع"

إن قضية اإلرهاب يجب أن ُتجعل لها مرجعية معيارية ثابتة تشمل جوانب المشكلة كلها، ففي تحديد 
حقيقة اإلرهاب وماهيته ال بد من مرجع، وفي الحكم على عمل من األعمال أو قول بأنه مظهر من 

                                                           
  - القطاع الخيري ودعاوى اإلرهاب, د.محمد عبد اهلل السلومي، دارابن حزم، بيروت، ط1، 2222م، ص 5.116
  - حقيقة موقف اإلسالم من التطرف واإلرهاب, د.سليمان الحقيل، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 2221م، ص 6.55
  - التعاون العربي في مكافحة اإلرهاب, فايز الجنحي، دار السالم، ط1، 1998م، ص 7.181
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رهاب ال بد له من مرجع ُيرجع إليه، وفي تحديد األسباب السائقة إلى اإلرهاب ال بد من مظاهر اإل
 مرجع يرجع إليه.

 

 حقيقة اإلرهاب: .2

أي أن  8قال تعالى: "َوَأِعدُّوا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم"
االحتكام للقوة والقهر في ميدان المعارك أمر 

 طبيعي ومنطقي.

ول المعاصرة وهذا المعنى هو الذي يحمل الد
على تكوين جيوش قوية، وامتالك مختلف 
هابة اآلخرين.  األسلحة المتطورة لردع العدو، وا 

ومن أهم شرائط الجهاد المشروع في اإلسالم أن 
  يكون معلنًا من قيادة الدولة المسلمة ال من 

س بمصالح الدول لمفهوم المعاصر لإلرهاب فهو كل اعتداء أو تخويف أو تدمير أو مساا األفراد، أما
 من دون حق.

وحينئذ يختلف اإلرهاب بمفهومه الشائع اآلن عن الجهاد الذي هو حرب مشروعة، وال يكون إال بحق، 
 .9فالجهاد يالزم وجود الحق، أما اإلرهاب فليس بحق

                                                           
  - األنفال, آية 8.42
 - قضايا الفقه والفكر المعاصر، د.وهبة الزحيلي، دار الفكر دمشق، ط1، 2224م، ص 9.619
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لكن بعض الدول الحديثة والسيما الدول الكبرى 
تجعل اإلرهاب غير مشروع سواء كان بحق أم 

حال المقاومة والدفاع أو غير  بغير حق في
 ذلك.

وحينئذ يختلف معنى اإلرهاب عند األقوياء 
الحاليين عن معناه الصحيح في اإلسالم، وفي 
المنطق والعقل، ولدى فقهاء القانون الدولي، 
فاإلسالم والمنطق والقانون الدولي يقر كل منها 
فكرة اإلرهاب في حال الدفاع المشروع عن 

لبالد المغتصبة أو المعتــــدى الحقوق والحدود وا
  عليها فتكون مقاومة العدوان مشروعـة، أما 

 االعتداء بغير حق فليس مشروعًا.

ويؤيده أن اإلرهاب في مصطلح فقهاء القانون الدولي العام هو: عمل عنيف وراءه دافع سياسي، أيًا 
شريطة أن يتعدى العمل  كانت وسيلته، يؤدي إلى نشر الرعب والهلع في قطاع معين من الناس،

الموصوف حدود دولة واحدة أو دول أخرى، سواء ارُتكب العمل الموصوف في زمن السلم أم في 
 .10النزاع المسلح

أي أن اإلرهاب في المفهوم الدولي المحايد يشمل مختلف أنواع اإلرهاب المنظم: الفردي والدولي، 
 والسياسي والمصلحي واالقتصادي.

                                                           
 - اإلرهاب الدولي, د.عزيز شكري، دار العلم للماليين، بيروت، ط1، 1998م، ص 226 فما بعد.10
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من سبب ونتيجة واحدة هي:  وقد يكون له أكثر
إحداث الذعر والخوف في بعض األوساط أو 
التخريب، سواء كان مبتدأ أم إرهابًا مضادًا إذا 
لم يكن دفاعًا عن النفس أو المال أو الوطن أو 
الكرامة، ألن المدافع محق في فعله، ومعذور 
في رد عمله، وهذا يعني أن اإلرهاب عمل غير 

ه وأساليبه وغاياته، مشروع في دوافعه ومناهج
وأما المقاومة فهي: حق مشروع للدفاع عن 
الوجود والنفس والوطن والكرامة والمال، وسائر 

 .11الحقوق المقررة

  وهذا المعنى هو الذي يقره اإلسالم، وهو يلتقي 

َق األمم مع مفهومه عند العقالء، وعند المعتدلين من فقهاء القانون الدولي، ألن الشرعة الدولية أو ميثا
 المتحدة الحالي يقر كالهما مبدأ الدفاع عن النفس والوطن.

وبراهين ذلك من وجهة النظر اإلسالمية كثيرة، منها قول اهلل تعالى في بيان ضابط الجهاد المشروع 
 .12لََّه اَل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن"وهو رد العدوان: "َوَقاِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم واََل َتْعَتُدوا ِإنَّ ال

أي أن القتال مشروع للدفاع، ورد االعتداء غير مشروع في حال بدء العدوان، أي إلحاق الظلم والجور 
 أو األذى باآلخرين دون وجه حق.

                                                           
 - قضايا الفقه والفكر المعاصر, د.وهبة الزحيلي، ص 11.622
 - سورة البقرة, آية 192. 12
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 ثالثًا: نشأة اإلرهاب وأسبابه:

 نشأة اإلرهاب: .1

يرى كثير من الباحثين والمؤرخين أن اإلرهاب 
ة قدم العالقات اإلنسانية على وجه ظاهرة قديم

األرض، فهي ترتبط بوجود عالقات اجتماعية بين 
بني البشر، كما ترتبط بمدى التمسك بمنظومة 
القيم واألخالق والتعاليم النبيلة، فكلما ازداد تمسك 
أفراد المجتمع والتعاليم النبيلة قّلت هذه المظاهر 

  عفي المجتمع، وكلما نقص تمسك أفراد المجتم

بتلك المنظومة ازدادت هذه الظاهرة، وذلك ألنها ظاهرة سلبية وشاذة وغير سوية، ويعد الظلم وتسلط 
 .13القوي على الضعيف من أهم ما ينشر اإلرهاب ويسببه

وعلى هذا االعتبار، فإن هذه الظاهرة ليست نشاطًا طارئًا أو ظاهرة مفاجئة بل قديمة قدم اإلنسان 
جماعة، بل وجد من يتمرد على السلطة ويعتدي على اإلنسان من الناقمين على وسلوكه فردًا كان أم 

المجتمع الذي يعيشون فيه، وذلك بالخروج على نظمه وقوانينه ألسباب شتى وأهداف متعددة تسوغ لهم 
 من وجه نظرهم ما يقولون وما يفعلون.

ن أقدم حادثة إرهابية  لذا أقول إن ظاهرة اإلرهاب عاشت في أقدم الحضارات في العالم وحتى اآلن، وا 
وقعت على وجه األرض هي قتل قابيل ألخيه هابيل، وقد ذكر القرآن هذه الحادثة فقال تعالى: "َواْتُل 

َبا ُقْرَباًنا َفتُُقبَِّل ِمْن َأَحِدِهَما َوَلْم ُيَتَقبَّْل ِمَن اآْل  َل أَلَْقُتَلنََّك َقاَل ِإنََّما َخِر َقاَعَلْيِهْم َنَبَأ اْبَنْي آَدَم ِباْلَحقِّ ِإْذ َقرَّ
( َلِئْن َبَسْطَت ِإَليَّ َيَدَك ِلتَْقُتَلِني َما َأَنا ِبَباِسٍط َيِدَي ِإَلْيَك أِلَْقُتَلَك ِإنِّي َأَخاُف اللََّه 22َيتََقبَُّل اللَُّه ِمَن اْلُمتَِّقين )

                                                           
 - نظرة في مفهوم اإلرهاب والموقف منه في اإلسالم, د.عبد الرحمن بن سليمان المطرودي، مركز الملك فيصل 13

.بعد فما 22 ص ،1622 ،1ط اإلسالمية، والدراسات للبحوث  
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ْثِمَك َفَتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر َوَذِلَك َجَزاُء الظَّاِلِميَن ) ( ِإنِّي ُأِريُد َأْن تَُبوَء ِبِإْثِمي22َربَّ اْلَعاَلِميَن ) ( 22َواِ 
 .14َفَطوََّعْت َلُه َنْفُسُه َقْتَل َأِخيِه َفَقَتَلُه َفَأْصَبَح ِمَن اْلَخاِسِريَن"

كما أن نبي الرحمة والسالم صلى اهلل 
عليه وسلم لم يسلم من إرهاب من لم 

يسلم من آمن  يؤمن برسالته، كذلك لم
به واتبعه من األذى، فتعرضوا ألنواع 
من العذاب واالضطهاد من قبل قومهم 
مما اضطرهم ذلك إلى الهجرة مرتين 
إلى الحبشة ثم إلى المدينة، تاركين 
األموال واألمالك والديار واألهل 

 والعشيرة.

 

ب ممتلكاتهم، بل هو دين وبالرغم من أن اإلسالم لم يدُع إلى قطيعة رحم أو حرب على الناس وسل
الرحمة والسالم والمحبة واألمن واألمان، ومع هذا لم يسلم هذا الدين من ظهور فئات تخالف تلك 
التعاليم السمحة من تلك الفئات الخارجة عن الدين، والبعد عن الدين، والبعد عن رحمته وعدله 

 ووسطيته.

 :15ومن تلك الفئات

 هـ بسبب موقفهم من التحكيم الذي تم بين  32ن عام الخوارج: حركة ظهرت بعد موقعة صفي
-رضي اهلل عنه -ومعاوية بن أبي سفيان -رضي اهلل عنه -أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

 ، إذ كانوا ال يرون التحكيم، فاعتقدوا كفر كل من خالف رأيهم وعذبوهم.
 الخاص حتى في العبادات، وقد  القرامطة: أتباع "قرمط" الذي خالف تعاليم اإلسالم، فكان له رأيه

 كانت هذه الفرقة من أعنف الفرق، حيث حملت السالح لحمل الناس على اتباع مذهبهم.

                                                           
  - سورة المائدة, آية 14.32-25
- نظرة في مفهوم اإلرهاب, د.عبد الرحمن  المطرودي، ص22, ظاهرة اإلرهاب المعاصر، مصلح الصالح، ص 17 15

.بعد فما  
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هذه بعض األمثلة التي ظهرت في عصر صدر اإلسالم، واستمر بعضها إلى يومنا هذا، ولم 
والنصرانية  يكن هذا في المجتمع اإلسالمي فحسب، بل نقل الذين كتبوا عن الديانتين اليهودية

أمثلة مما ورد من قصص اإلرهاب في اإلنجيل والتوراة، سواء منها بين الديانتين أم بين أهل 
 الديانة الواحدة.

 تلك كانت لمحة سريعة عن جذور اإلرهاب ونشأته التاريخية.

أما في العصر الحديث، فقد تنوع اإلرهاب في 
أشكاله وصوره، فتكونت عصابات وحركات 

ذات أهداف ومعتقدات ومناهج  منظمة ومسلحة
وأفكار تعلنها للمجتمع الدولي، وترتكب أفظع 

 الجرائم وأشدها، وبالطريقة التي تراها في سبيل 
 

تحقيق أهدافها، أو نشر أفكارها في العالم، ولكن ليس بمقدور اإلنسان أن يستعرض التاريخ الحديث 
 ن يشير إلى شكلين بارزين من أشكاله وهما:وخصوصًا في هذا الجزء من العالم من دون أ لإلرهاب،

 الهجوم على األشخاص المتمتعين بحماية دولية. .1
 إبادة الجنس. .2

 وقد ارُتكب هذان الشكالن كالهما للمرة األولى من قبل الصهاينة، وبأسلوب مؤسساتي.

 .نادوت"ويتمثل الشكل األول في اغتيال أول وسيط لألمم المتحدة في فلسطين، وهو "الكونت فولك بر 

ويتمثل الشكل اآلخر في المذبحة التي ارُتكبت في دير ياسين، وهي صحيفة شائنة أخرى في تاريخ 
الحركة الصهيونية يجب أن يشار إليها بالبنان حينما تثار مسألة الرهبة واإلرهاب، أما استئصال شأفة 

 .16المسلمين في البوسنة والهرسك فال تزال في الذاكرة

 

 
                                                           
  - اإلرهاب الدولي والنظام العالمي الجديد, د.محمد عزيز شكري، ص 16.89-85
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 أسباب اإلرهاب: .2

تعددت االتجاهات والمدارس الفكرية التي تناولت دراسة أسباب ظاهرة اإلرهاب، ولكنها تتفق في القول 
إن ظاهرة اإلرهاب مركبة معقدة ولها أسباب كثيرة ومتداخلة، بعضها واضح وطاٍف فوق السطح، 

مستوى والبعض اآلخر خفي غائص في األعماق، وبعضها عام على المستوى الدولي، واآلخر على ال
 المحلي في كل دولة.

ولكن األكثر تعقيدًا أولئك الذين يردون أسباب اإلرهاب إلى أسباب دينية وثقافية فقط، وعلى الرغم من 
خطأ هؤالء في توجههم وتصورهم، فقد تبنت بعض المنظمات هذا التوجه، وجعلت دين المتهمين 

ْين لتلك الدولة أو ذلك المجتمع، وصنفوا معتنقي ذلك الدين من األعداء  باإلرهاب وثقافتهم عدوَّ
واإلرهابيين، ومع األخذ في الحسبان كل ما ُذكر، فإني سأجمل األسباب التي ذكرها بعض الباحثين في 

 هذا المجال منطلقًا في ذلك من بعدين هما: 

 .البعد المحلي للدول، وهو المستوى الداخلي لكل دولة 
 .البعد العام، وهو المستوى الدولي 

 

 عد المحلي )المستوى الداخلي(:الب (1

يعزو بعض الباحثين أسباب اإلرهاب إلى البيئة التي يعيش فيها اإلنسان، والمؤثرات التي تتدخل في 
 تكوين نمط حياته أو تأثره فيها، وأهم هذه األسباب هي: 

 :17األسباب التربوية والثقافية .أ
 18نسان "كل مولود يولد على الفطرة"التربية والتعليم هما أساس تثبيت التكوين الفطري عند اإل

فأي انحراف أو قصور في التربية يكون الشرارة األولى التي ينطلق منها انحراف المسار عند 
اإلنسان، والفهم الخاطئ للدين إلى صورة من الجهل المركب، ويجعل الفرد عرضة لالنحراف 

المؤسسات التي تتولى  الفكري والتطرف في السلوك، ويقع عبء هذا األمر ومسؤوليته على

                                                           
  - نظرة في مفهوم التطرف, د.عبد الرحمن المطرودي، ص 17.26-23
  - رواه البخاري، باب ما قيل في أوالد المشركين، 122/2 رقم 18.1387
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تربية األفراد وتعليمهم وتثقيفهم في جوانب التكوين التربوي العام أو التربوي الخاص كالتعليم 
الديني، فحينما يتدنى مستوى األداء في تلك المؤسسات، فإن ذلك يؤثر على صدور المعتدلين، 

 لذي يقود إلى اإلرهاب.ويدفعهم إلى تبني مواقف متشددة وآراء متطرفة، واحتضان االنحراف ا
 األسباب االجتماعية: .ب

إن انتشار المشكالت االجتماعية ومعاناة المواطنين دوافع إلى انحراف سلوكهم، وتطرف آرائهم 
وغلوهم في أفكارهم، بل ويجعل المجتمع أرضًا خصبة لنمو الظواهر الخارجة على نواميس 

 الطبيعة البشرية المتعارف عليها في ذلك المجتمع.
لى سبيل المثال: حينما ال تتكافأ الفرص بين المواطنين فيها، أو عندما ال يكون العدل مقياسًا فع

للجميع بين المتساوين والتفريق بين المتفرقين، أو حينما يتسلط القوي على الضعيف، وغير ذلك 
 من األخطاء االجتماعية.

 األسباب االقتصادية: .ج
لبات أسرته كان رضاه واستقراره االجتماعي ثابتًا، وكلما كلما كان دخل الفرد يفي بمتطلباته ومتط

كان دخل الفرد قلياًل ال يسد حاجاته كان مضطربًا غير راض عن مجتمعه، بل يتحول عدم 
الرضا إلى كراهية تقوى إلى نقمة على المجتمع، إضافة إلى التدني في مستوى المعيشة والسكن 

حدوثها هو إخفاق الدولة في توفيرها له بسبب فشل والتعليم والصحة التي يرى الفرد أن سبب 
الفساد اإلداري، وعدم العدل بين أفراد المجتمع. هذه الحالة من اإلحباط والشعور تجاه المجتمع 

 يوّلد عند اإلنسان حالة من التخلي عن االنتماء الوطني، وعدم احترام الوطن والمواطن.
 األسباب السياسية: .د

ياسي والتخبط في العمل، وعدم االستقرار في المسير يزعزع الثقة، إن الغموض في النهج الس
ويقوض البناء السياسي للمجتمع، ويخلف حالة من الصدام بين المواطنين والقيادة السياسية 
وتتكون والءات متنوعة، وتقوم جماعات وأحزاب، وهذا وجه من وجوه انتشار اإلرهاب بسبب 

 المنهج السياسي.
فهو البحث عن المكاسب السياسية من خالل إيجاد الضغوط مثل إقدام  أما الوجه اآلخر،

بعض الدول على احتضان بعض الجماعات أو األفراد الخارجين على قوانين بالدهم 
وتشجيعهم، ومساعدتهم ماديًا ومعنويًا، وذلك تحقيقًا لمكاسب سياسية، واستخدامهم ورقة ضغط 

األخرى متى ما أرادت، لتحصل الدولة الحاضنة على  تلوح بها الدولة الحاضنة في وجه الدولة
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تنازالت سياسية أو مكاسب اقتصادية من الدول االخرى، بل يصل األمر ببعض الدول في 
 بعض الحاالت إلى تدريب عصابات التخريب واإلرهاب تحقيقًا ألغراضها.

 

 البعد العام )المستوى الدولي(: (2

ر النظام السياسي الدولي إلى الحزم والقوة في الرد على إن شيوع اإلرهاب الدولي يرجع إلى افتقا
االنتهاكات والمخالفات التي تتعرض لها مواثيقه ومبادئه من خالل عقوبات رادعة لكل مظاهر اإلرهاب 

 الدولي.

 :19وبالجملة فإن أبرز أسباب اإلرهاب على المستوى الدولي تتلخص فيما يلي
إلرهاب يحدد مظاهره وصوره وأسبابه: هذه الضبابية وعدم عدم االتفاق الدولي على تعريف محدد ل .1

الوضوح أفسحت المجال لبعض الحكومات الحتضان ما ترى أنه ليس من اإلرهاب في مفهومها، 
بينما قد تشن دول أخرى حربًا على ما تسميه إرهابًا في مفهومها وهو ليس كذلك، وهذا الوضع 

 الحركة والتنقل تحت غطاء شرعية وجودها. مّكن بعض المنظمات التي تمارس اإلرهاب من
التقدم العلمي والتقني في مجال شبكات االتصال: والذي مكن أعضاء تلك الخاليا والشبكات  .2

اإلرهابية من الحصول على معدات وأجهزة فنية متطورة جدًا تيسر لهم االتصال، وتساعدهم على 
 تنفيذ مهماتهم بدرجة كبيرة من الدقة واإلتقان.

وسائل اإلعالم من إذاعة وتلفزيون وقنوات فضائية وشبكات االتصال العالمية "اإلنترنت"  تغطية .3
لألعمال اإلرهابية، وهذا يعطي فرصًا واسعة أمام اإلرهابيين الذين يسعون وراء الدعاية ألهدافهم 

دولي ونشر فكرهم، ويميل بعض المحللين إلى اعتبار هذه التغطية دعاية مكثفة لمناشط اإلرهاب ال
وعملياته، ومن بين األسباب المهمة التي تحفز اإلرهابيين باتجاه التوسع في أعمالهم ألنها تحقق 
لهم أهدافهم المتمثلة في الحصول على حضور إعالمي أمام الرأي العام العالمي من دون أن 

 يتكلفوا شيئًا في سبيل اإلنفاق على تلك الدعاية.
ل على معلومات دقيقة وحساسة بطرق واضحة أو ملتوية، قدرة الحركات اإلرهابية على الحصو  .4

 وهذا يساعدها في تنفيذ برامجها اإلرهابية داخل تلك الدول أو خارجها.
                                                           
 - اإلرهاب الدولي, د.عزيز شكري، ص 23 فما بعد, نظرة في مفهوم اإلرهاب, د.عبد الرحمن المطرودي ص 19-28
31.  
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وجود ما يسمى بحركات المقاومة للفكر السائد في بعض الدول أو النظام الحاكم فيها، ومساعدة  .5
 لديمقراطية لها في بالدها.بعض الدول لتلك الحركات، وذلك بحجج عدم توافر الحرية أو ا

ظهور ظاهرة الكيل بمكيالين في سياسة بعض الدول ضد دول أو شعوب أخرى مما دفع بعض  .6
المنظمات إلى استغالل هذه الظاهرة في نشر الفكر المضاد لذلك الظلم السياسي في المواقف 

 .20واالنتصار للحقوق

 

 رابعًا: وسائل اإلرهاب وأهدافه:

ب وتختلف مظاهره، وبعض تتعدد ووسائل اإلرها
األعمال اإلرهابية تستعمل تقنيات العلم الحديث 
المتقدمة في سبيل تحقيق أهدافها لالعتداء على 
األشخاص أو وسائل النقل، أو االعتداء على 
األموال، إال أن العامل الرئيسي للعمل اإلرهابي 
هو الفزع أو الرعب، وكل هذه المظاهر 

ية العربية لمكافحة واألشكال تضمنتها االتفاق
 .1222اإلرهاب التي صدرت عام 

 

 

 

                                                           
 - ظاهرة اإلرهاب المعاصر، مصلح الصالح، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، 2222/1623م، ص 20
82.  
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 أشكال اإلرهاب: .1

 :21من أهم أشكال الجرائم اإلرهابية هي

: وتعد األسلوب األكثر عمليات التفجير -1
شيوعًا واستخدامًا وانتشارًا في معظم الجرائم 
اإلرهابية في العالم، وذلك ألسباب عدة منها: أنه 

الكافية لإلرهابي األسلوب الذي يمنح الفرصة 
مكانية االنسحاب من  إلكمال العملية اإلرهابية، وا 
مسرح الجريمة دون القبض عليه، فضاًل عن أن 
هذا األسلوب ُيحدث في حال وقوعه قدرة عالية 
في جذب انتباه الجماهير ووسائل اإلعالم، أي 

  أنه حقق الغاية المرجوة وهي الرعب واإلثارة.

الجرائم وهو شكل من  االختطاف: -2
اإلرهابية يوجه حيال الشخصيات السياسية، ويعد 
من األشكال التي انتشرت وبشكل مذهل في 
اآلونة األخيرة، واالختطاف ال يستثني المواطنين 
خصوصًا األغنياء منهم بغية الحصول على 
األموال منهم أو من عائالتهم كفدية مقابل 

 حياتهم.

 

                                                           
 - اإلرهاب والقانون الدولي, إسماعيل غزال, المؤسسة الجامعية للنشر، بيروت، ط1، 1992م، ص 21.42

94 



ي : وهتخريب المنشآت المهمة وتدميرها -3
شكل من أشكال الجرائم اإلرهابية، ويتم ذلك عن 
طريق تخريب وتدمير تلك المنشآت أو مراكز 
المعلومات المهمة من خالل سرقة تلك 

 المعلومات أو تدميرها أو تخريبها.

 

وهما من األشكال  المصادرة واالبتزاز: -4
الشائعة التي ُتستخدم من أجل الحصول على 

ومصادرة  مكاسب عن طريق السطو المسلح
األموال، أو ابتزاز األشخاص أو الشركات، وقيام 
التنظيمات باالبتزاز يعد من وجهة نظرها ضرورة 
قصوى تدعوها الحاجة لكي تتمكن من تحقيق 

 أهدافها.
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وهو من األشكال التي  احتجاز الرهائن: -5
تستخدم من قبل الجماعات اإلرهابية للحصول 

تنظيمات على مكاسب سياسية تتعلق بمطالب ال
التي يتبعونها، والضغط على الحكومات 

 السياسية الحاكمة لتحقيق مطالبها.

 

وتوجه حيال الشخصيات  االغتياالت: -6
المهمة والسياسية في النظام السياسي الحاكم، 
والتي يعمل اإلرهابيون على التخطيط الغتيالهم 
من أجل تحقيق شيء من األهداف التي حددها 

 التنظيم.
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ويعد من أهم أساليب  ائرات:خطف الط -7
اإلرهاب منذ سبعينيات القرن الماضي، وأدى 
إلى زيادة اهتمام السلطات على مستوى العالم 
بتأمين سالمة الطيران المدني، واتخاذ إجراءات 

 .22مشددة لتفتيش الركاب

 

 

 أهداف اإلرهاب: .2

هداف تسعى القوى اإلرهابية إلى اتفق معظم الباحثين في مجال اإلرهاب الدولي على تحديد نوعين من األ
 :23تحقيقهما ويتمثالن في اآلتي

وهي التي تعلنها المنظمة اإلرهابية في أثناء تنفيذ العملية اإلرهابية وتتمثل  األهداف المباشرة: .1
 في:

 الحصول على األموال لتمويل نشاط المنظمة وتجنيد أفراد جدد للعمل فيها. .أ
واء كانوا سياسيين أم أفراد المنظمة الذين ألقي القبض إطالق سراح المعتقلين من السجون س .ب

 عليهم في عمليات سابقة.
 اغتيال الخصوم بعمليات مكشوفة أو مستترة. .ج
 تأمين خروج األفراد القائمين بتنفيذ العملية اإلرهابية بعد االنتهاء من التنفيذ.  .د

                                                           
 - اإلرهاب مظاهر ه وأشكاله, محمد الحسين، موقع اإلسالم، ص 32 فما بعد, اإلرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن، 22

.بعد فما 72 ص م،2222 ،1ط دمشق، الفكر، دار يازجي، أمل.ود شكري عزيز محمد.د  

 - اإلرهاب الدولي دراسة قانونية ناقدة, د.محمد عزيز شكري، ص 152, اإلرهاب ومظاهره وأشكاله, محمد الحسين، 23
.بعد فما 52 ص  
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 عملية الدعاية الالزمة للمنظمة اإلرهابية. .ه
أي األهداف التي ال تعلنها المنظمات اإلرهابية ولكنها تسعى إلى  األهداف غير المباشرة: .2

 :24تحقيقها، وتشمل هذه األهداف األمور اآلتية
إضعاف سلطة الحكومة أو إظهارها بالعجز نظرًا لعدم نجاح الحكومة في الكشف عن  .أ

 .العملية قبل تنفيذها، وعدم القدرة على مجابهة الموقف الناجم عن العملية اإلرهابية
الحصول على اعتراف رسمي من الدولة بوجود المنظمة، أو الحصول على اعتراف دولي  .ب

ذاعتها.  بوجودها نتيجة إلعالن بيانات تفرض المنظمة اإلرهابية إعالنها وا 
إجبار الدولة على القيام بأعمال موجهة ضد المواطنين، بما يؤدي إلى فقدان الثقة في  .ج

 حقيق األمان للمواطنين. الحكومة نظرًا لعدم قدراتها على ت
 إيجاد متعاطفين مع المنظمة اإلرهابية من رعايا الدولة.  .د
ضرب السياحة واقتصاديات الدول واألمن فيها، ويمتد إلى مرتكزات القوة وعواملها لدى الدول  .ه

 التي تمنحها الشرعية.

                                                           
 - ظاهرة اإلرهاب المعاصر, مصلح الصالح, ص 25 فما بعد, اإلرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن، د.أمل يازجي، 24

.بعد فما 22 ص ،الحسين محمد, وأشكاله مظاهره واإلرهاب, 125 ص ،شكري عزيز.ود  
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 خامسًا: أنواع اإلرهاب:

رهاب يفرز لنا طائفتين من أنواع اإلرهاب: إرهاب زمن إن استخدام المعيار الزماني للتمييز بين أنواع اإل
رهاب زمن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.  السلم، وا 

رهاب  أما استخدام المعيار الجغرافي أو المكاني فيجعلنا أمام طائفتين من اإلرهاب: إرهاب داخلي وا 
 دولي.

 :واع اإلرهاب بحسب المعيار الزمانيأن

 سلم:اإلرهاب زمن ال .1

 تقع معظم أعمال اإلرهاب زمن السلم، وذلك عائد إلى أحد األسباب اآلتية:

فشل جماعة ما في أن تطرح أفكارها بصورة  .1
مقنعة للمحيط، لكي يلتف الناس حول هذه 
المبادئ، ويطالبون أن تصبح عقيدة لهم أو 
نهجًا للتحرير أو غيره، ويصبح هذا الفشل 

وقع على عاماًل للتراجع واالنحسار والتق
 الذات للسقوط في إيديولوجية اإلرهاب.

  الضغط الذي تمارسه سلطات الحاكمة بحق .2

 بعض الجماعات والذي يقمع أي عمل ديمقراطي حر ومنظم ومشروع.
ما تلجأ إليه الدول عادة من إرهاب، ويكون عادة إما عن طريق أجهزة استخباراتها، أو عن طريق  .3

الجغرافي وحدودها، أي أن اإلرهاب هنا غالبًا ما يكون مؤثرًا منظمات صورية داخل وخارج إطارها 
 على طبيعة العالقة بين الدول التي تعكس الكثير من التوتر أو بعضًا منه.

 .25ويعد اإلرهاب زمن السلم أحد المؤشرات على أن المجتمع الذي يعاني منه ال يعيش حالة استقرار
 

                                                           
 - اإلرهاب الدولي والنظام العالمي الجديد، د.عزيز شكري, ود.أمل يازجي، ص 25.22-21
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 اإلرهاب زمن النزاعات المسلحة: .2
داخلية أو -غير دولية -القانون الدولي بين ثالثة أنواع من النزاعات المسلحة: دولية  ميز فقهاء

 الحروب األهلية.
إن قانون النزاعات المسلحة "قانون الهاي"، والقانون الدولي اإلنساني  النزاعات الدولية المسلحة: .أ

ء إلى اإلرهاب كوسيلة "قانون جنيف" نظما طرق ووسائل سير العمليات القتالية، وقد حّرما اللجو 
 من وسائل االقتتال.

وما تجب اإلشارة إليه في هذا الصدد هو أن أعمال اإلرهاب زمن النزاعات المسلحة الدولية 
هي فئة إضافية ومحددة تختلف عن االنتهاكات األخرى التي حددها كل من القانونين السابقين 

والجرائم ضد -م: جرائم الحرب الذكر، والتي يمكن تصنيفها في ثالث طوائف من الجرائ
 وجريمة إبادة الجنس البشري.-اإلنسانية 

النزاعات المسلحة غير الدولية واإلرهاب: ويقصد بهذه الفئة النزاعات التي تقوم عادة بين جيش  .ب
نظامي أو أكثر في مواجهة حركات تحرر وطني، أو حركات ثورية موجودة خارج إقليم الدولة 

 أو داخله.
الدولية التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط االستعماري واالحتالل األجنبي، وضد والمنازعات 

األنظمة العنصرية تبقى تحت حماية وسلطان القانون الدولي، كما استقر عليها العرف ومبادئ 
اإلنسانية، وهي تعد جزءًا من النزاعات الدولية، ويسري عليها ما يسري على هذه األخيرة من 

 أحكام.
ني أن تحريم اللجوء إلى اإلرهاب هو حكم يسري على حرب العصابات تمامًا كما يسري مما يع

على الحروب بين الدول، واألعمال اإلرهابية فئة مستقلة عن جرائم الحرب التي عددتها المادة 
( انتهاكًا، 16الثامنة من النظام األساسي إلنشاء المحكمة الجنائية الدولية والتي بلغ عددها )

( المتعلقة بجريمة 6ختلف عما ورد في المادة السابعة من جرائم ضد اإلنسانية، والمادة )كما ت
 اإلبادة الجماعية.

 –النزاعات المسلحة الداخلية واإلرهاب: وُيقصد بها الحروب األهلية، وكانت المادة الرابعة  .ج
والمتعلق 1242عام م، الملحق باتفاقات جنيف ل1222الفقرة الثانية من البروتوكول الثاني لعام 

بضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، قد منع أعمال اإلرهاب ضد األشخاص الذين ال 
يشتركون مباشرة أو الذين يكفون عن االشتراك في العمليات العدائية، وتعد الحروب األهلية 
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ن، م من أطول الحروب األهلية في القرن العشري1221حتى  1225اللبنانية التي بدأت عام 
وقد عرفت هذه الحرب كل فنون اإلرهاب من أخذ رهائن، والتعدي على أشخاص محميين دوليًا 

 .26وغيرها من عمليات تصفية وتخريب
 
 

 :أنواع اإلرهاب بحسب المعيار الجغرافي

 اإلرهاب الداخلي: .1
بان، ال يكاد يكون هناك دولة واحدة نجت من اإلرهاب الداخلي من الشرق األوسط حتى أوروبا واليا

 وانتهاًء بالواليات المتحدة األمريكية.
لذا أقول: إن أي مجتمع من المجتمعات قد يتعرض لإلرهاب إذا انقطعت صلة الوصل بين المعارضة 

 والحكم القائم، أو بين الشعب والسلطة، أيًا كانت أسباب االنقطاع.
ضافة إلى جهد دولي مشترك وقد حاولت كثير من الدول الرد على اإلرهاب بتبني تشريعات داخلية، إ

لمواجهة هذه الظاهرة، ففي أوروبا مثاًل: انضمت جميع الدول الغربية إلى االتفاقات التي تتعلق بصورة 
 م.1222من صور اإلرهاب، كما وقعت اتفاقية لقمع اإلرهاب عام 

 اإلرهاب الدولي: .2
لإلعالم العالمي وبخاصة الغربي دور يأخذ هذا النوع من اإلرهاب حيزًا كبيرًا من االهتمام الدولي، وكان 

عطائها في بعض األحيان أبعادًا خبيثة لم تكن في الحسبان، وبدأ  مهم في إبراز هذه الظاهرة وا 
األمريكيون بعد أحداث نيويورك وواشنطن يعانون من أمراض بكتريا الجمرة الخبيثة من دون أن يعرف 

 .27أحد أي شيء عن مرسلي الطرود المجرثمة
 

 

                                                           
  - اإلرهاب الدولي والنظام العالمي الجديد, د.محمد عزيز شكري, د.أمل يازجي، ص 26.25-23
 - نظرة في مفهوم اإلرهاب, د.عبد الرحمن المطرودي، ص 51, اإلرهاب الدولي, د.محمد عزيز شكري، ود.أمل 27

.33 ص ،يازجي  
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 اآلثار االقتصادية لإلهارب على المستوى الدولي:ًا: سادس

يعد االستقرار السياسي واالجتماعي أحد أهم المقومات البدهية للتنمية االقتصادية، وفي هذا المبحث 
 سنذكر أهم اآلثار االقتصادية التي انعكست على المستوى الدولي.

 أثر اإلرهاب على البطالة: .1

دي الدولي وآثار اإلرهاب ومكافحته، أثر واضح في تزايد معدالت لقد كان لفقدان األمن االقتصا
البطالة في معظم دول العالم، وتشير التقديرات األولية إلى توقع استمرار ارتفاع هذه المعدالت في 

 معظم االقتصادات العالمية.

 ولعل من أبرز اآلثار االقتصادية التي تنتج عن البطالة:

 اإلنفاق االستهالكي. توقع المزيد من االنخفاض في 
 .انخفاض معدالت اإلنفاق االستثماري 
 28العديد من المشكالت السياسية واالقتصادية. 
 أثر اإلرهاب على التضخم: .2

في حاالت االستقرار السياسي واالقتصادي ينشط الطلب نتيجة لزيادة اإلنفاق االستهالكي، ويكون 
يادة التوظف، وقد يكون التضخم كبيرًا بحيث تنتج لهذا االرتفاع آثار إيجابية على حفز االستثمار وز 

عنه آثار سلبية في االقتصاد والمجتمع، ولكن في حاالت انعدام األمن أو زيادة المخاوف فإن الطلب 
يتضاءل، ويترتب على ذلك ركود في األسواق وكساد للمنتجات، لذا فإن معدالت التضخم تزداد تبعًا 

 .29طر اإلرهابللوضع السياسي الدولي وانتشار خ

 أثر اإلرهاب على االستثمار: .3

م، 2111عن مستواها  %22بنحو  2112انخفضت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر عام 
وشهدت الواليات المتحدة وبريطانيا النسبة األكبر من هذا االنخفاض حيث بينت إحصائية لوزارة 

                                                           
  - اآلثار االقتصادية لهجمات 11 أيلول, أيمن محروس, موقع اإلسالم اليوم.28
  - اقتصاديات النقود, د.عبد الرحمن يسري أحمد، دار الجامعات المصرية، ط1، 1221م.29
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ة تراجعت للعام الثاني على التوالي بنسبة أن االستثمارات األجنبي 26/6/2113التجارة األمريكية في 
يمكن إرجاعه  2112تزيد على النصف، وذكرت اإلحصائية أن التراجع في اإلنفاق االستثماري عام 

 إلى عدد من العوامل التالية:

 .التراجع في عمليات االندماج والشراء في مختلف أنحاء العالم 
 .تباطؤ النحو االقتصادي العالمي 
 ألسهم في األسواق المالية العالمية.تراجع أسعار ا 

وقد قامت إحدى الدراسات التطبيقية بإجراء دراسة تحليلية آلثار النزاعات في المتغيرات االقتصادية 
 الرئيسة، وكان من أهم النتائج التي تم التوصل إليها ما يلي:

 .تدهور معدالت النمو االقتصادي 
 .انخفاض معدالت االستثمار 
 30لى الدفاع على حساب القطاعات التنموية األخرىزيادة اإلنفاق ع. 
  وقد كان من أهم اآلثار التي نتجت عن اإلرهاب التوجه الكبير إلى إحالل السياحة المحلية محل

 السياحة الدولية.

وأخيرًا نقول إن لإلرهاب الدولي بصفته أوضح صور انعدام األمن االقتصادي آثارًا سلبية متعددة تتجاوز 
ولية حيث تمتد آثاره لتتجاوز الدولة المستهدفة باإلرهاب إلى دول أخرى كثيرة، مما ينعكس الحدود الد

 على الكثير من المتغيرات االقتصادية الرئيسة مثل: التضخم والبطالة، واالستثمار وغيرها.

                                                           
  - اآلثار المالية لإلضرابات المسلحة, هشام محمد الحراك، ص 30.16-15
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 سابعًا: اإلرهاب في المنظور اإلسالمي

تعرض اإلسالم والمسلمون إلى االتهام باإلرهاب 
التطرف، بل إن بعض الوسائل اإلعالم والعنف و 

اليوم أصبحت تبرز اإلرهاب وكأنه صفة مالزمة 
وقد نسبت بعض وسائل  لهذا الدين ومعتنقيه،

اإلعالم وبعض الكتاب اإلرهاب إلى اإلسالم زعمًا 
أن تعاليم اإلسالم وأحكاَمه وبعَض آيات القرآن 

  الكريم تدعو إلى اإلرهاب، وتوجه المسلمين إلى 

 طريقه، ويزعمون اشتمال آيات القرآن واألحاديث النبوية وداللتها على ذلك إما بالنص أو بالمعنى.سلوك 

 وحتى يكون نفي ذلك عن اإلسالم قائمًا على أساس علمي، فإني سأوضح ذلك من منطلقين: 

 أولهما: الداللة اللفظية في اآليات القرآنية التي وردت فيها كلمة إرهاب.

 ه اإلسالمي في مكافحة اإلرهاب ومعالجة أسبابه.ثانيهما: التوجي
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 األول: الداللة اللفظية في اآليات القرآنية:

يَّاَي َفاْرَهُبوِن" ،  31وردت كلمة رهب وما اشتق منها في اثني عشر موضعًا في القرآن الكريم منها: "َواِ 
ُكْم"  .32"ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّ

لتلك اآليات على أمرين: أن الداللة اللفظية في كل تلك المواضع تعني الخوف أو  وقد اتفق المفسرون
الخشية وما اشتق منهما، وليس من داللة تلك اآليات ما يفيد إباحة القيام بالقتل والتخريب واإلفساد 

ْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة َوِمْن واالعتداء على اآلخرين، أما معنى اإلرهاب الوارد في قوله تعالى: "َوَأِعدُّوا َلُهْم َما ا
ُكم" يعني دفع االعتداء والوقاية منه.  ِرَباِط اْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّ

فالمقصود أن وجود القوة المادية عامل مهم في حفظ التوازن وعدم االعتداء، فمتى علم العدو بوجود قوة 
 .33سيرتدع عن االعتداءتستطيع مقابلته وردعه بها، فإنه 

وعليه يكون المعنى المقصود بكلمة "ترهبون" الواردة في اآلية السابقة المعنى اإليجابي أي سد باب 
االعتداء والقتل والخراب والفساد الذي يلحق بالمجتمع ضررًا كبيرًا، فهو إرهاب وقاية ودفع للشر، ال 

 إرهاب اعتداء.

 

                                                           
  - سورة البقرة, آية 31.41
  - سورة األنفال, آية 32.61
  - انظر تفسير الطبري 21/4, وتفسير البغوي 321/3, وتفسير القرطبي 33.35/1
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 أسباب اإلرهاب واالعتداء ومعالجتها:الثاني: توجهات اإلسالم في مكافحة 

 34إن الشريعة اإلسالمية تعاملت مع ظاهرة اإلرهاب في اتجاهايين متوازيين هما:
  االتجاه الوقائي التربوي: ويقصد به بناء المناعة الذاتية المدافعة للعوامل المسببة لخروج السلوك

لمنابع التي توّلد اإلرهاب، البشري عن جادة الصواب، وقد يطلق على هذا االتجاه تجفيف ا
ويتمثل في غرس الفضائل وتربية النفس على اآلداب الخّيرة، وااللتزام باألحكام الشرعية، ودعوة 
يجاد  شاعة العدل في كل شيء، ودعوة اإلسالم إلى التراحم بين الناس، وا  اإلسالم إلى السلم وا 

 وعدم الغلو في الدين. التعامل مع غير المسلمين، والدعوة إلى الوسطية واالعتدال
  أما االتجاه الثاني: فهو اتجاه المعالجة، ويتمثل فيما شرعه اهلل من أحكام وتشريعات عقابية

رادعة، وهذه األحكام تتضمن بعدين أساسيين: البعد األول تطهير النفس البشرية وتخليصها من 
ة من العودة إلى مثلها عقدة ارتكاب الذنب، أما البعد اآلخر فيتمثل في ردع من يرتكب جريم

وزجر اآلخرين من الوقوع في ذلك الخطأ، وهذا بعد وقائي كما في قوله تعالى: "َوَلُكْم ِفي 
، أي أن تطبيق حكم القصاص يمنع بعضكم من 35اْلِقَصاِص َحَياٌة َيا ُأوِلي اأْلَْلَباِب َلَعلَُّكْم َتتَُّقون"
 .36قتل بعض مخافة أن يقتص منه، فيحيا معاً 

فإن موقف اإلسالم من اإلرهاب موقف أزلي يجمع بين الوقاية والمعالجة للمخالفات التي قد تكون  لذلك
 سببًا في مزيد من اإلرهاب والعنف.

 

                                                           
  - نظرة في مفهوم اإلرهاب وموقف اإلسالم منه, د.عبد الرحمن المطرودي، ص 22 فما بعد.34
  - سورة البقرة, آية 35.122
  - انظر تفسير الطبري 121/2, تفسير ابن أبي حاتم 222/1, تفسير البغوي 36.42/2
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 ثامنًا: إرهاب المستأَمنين وموقف اإلسالم منه

إن كل عمل تخريبي يستهدف اآلمنين مخالف ألحكام شريعة رب العالمين والتي جاءت بعصمة دماء 
لمين والمعاِهدين، إنه يخطئ من يعتقد أو يظن بأن المسلمين ال يقبلون دخول غير المسلمين إلى المس

بالدهم إال إذا كانوا يرغبون في اإلسالم، كما يخطئ أيضًا من يرمي المسلمين بأنهم يحملون سيوفهم في 
ون على أنفسهم وال يثقون أيديهم ليسّلوها في وجه كل من ال يدين بدينهم مما يجعل غير المسلمين ال يأمن

بأن تطأ أرجلهم بالدهم، لكن الحقيقة تخالف هذا االعتقاد، فالجوار بين العرب قبل اإلسالم كان له شأن 
 كبير، وكانت الدماء تسيل من دون حماية المستجير وحفظه، وكانوا يفتخرون بهذا ويعتزون بحمايته.

لمين، فأّمن الرسل والمعاهدين عهدًا مؤبدًا أو مؤقتًا، وأّمن ثم لما جاء اإلسالم أقره ورعاه بذميته وذمة المس
أيضًا من يدخل بالد المسلمين لمصلحة سواء للتجارة أم لطلب الصلح والموادعة أم يحمل رسائل أو 
مبالغ الجزية أم لسماع القرآن والتعرف على مبادئ اإلسالم وتعلم أحكامه والوقوف على غاياته وأهدافه، 

 مطمئنًا ويعود إلى بالده كذلك.فيدخل آمنًا 

 تعريف األمان والمستأَمن: .1

 ال ابن منظور: أستأمن إليه: دخل في أمانه، واآلمن: المستجير ليأمن على نفسه.ق

 واألمان يعتمد على ركنين أساسيين هما: المؤمِّن والمستأَمـن:

   ،ألنه ينظر إليه ما فيه المؤّمن: هو الذي يعطي األمان، واألصل في هذا أنه اإلمام أو نائبه
مصلحة المسلمين، ويجوز أن يكون المؤمن من أفراد الرعية من المسلمين المكلفين ذكورًا كانوا أو 

 إناثًا.
  37والمستأَمن: هو من طلب األمان لنفسه ليدخل بالد المسلمين مدة معلومة. 

 

                                                           
 - درر الحكام شرح غرر األحكام، محمد بن فرامرز بن علي الشهير بمال خسرو، دار إحياء الكتب العربية، من دون 37

.1/222 ،وتاريخ ةطبع  
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 األدلة على مشروعية األمان من الكتاب والسنة: .2

ْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشِرِكيَن اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكاَلَم اللَِّه ثُمَّ َأْبِلْغُه األصل في األمان قول ه تعالى: "َواِ 
 .38َمْأَمَنه"

قال ابن كثير رحمه اهلل تعالى: "ثم أبلغه مأمنه" أي وهو آمن مستمر األمان حتى يرجع إلى بالده وداره 
 .39ومأمنه

مشروعية األمان لغير المسلمين قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: "ذمة المسلمين والدليل من السنة على 
 .40واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة اهلل والمالئكة والناس أجمعين"

وقوله: "يد المسلمين على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، ويجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم، وهم يد 
 .41سواهم" على من

ويوجد في بالدنا معاهدون ومستأَمنون، فمن قدم إلى بالدنا من غير المسلمين لعمل أو تجارة أو سياحة 
أو غير ذلك فهو إما معاهد أو مستأَمن ال يجوز االعتداء عليه، لقول النبي صلى اهلل عليه وسلم: "من 

ر اهلل محترمون لما اقتضى اإلسالم ، فنحن مسلمون مستسلمون ألم42قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة"
احترامه من أهل العهد واألمان، فمن أخل بذلك فقد أساء إلى اإلسالم وأظهره للناس بمظهر اإلرهاب 

 .43والغدر والخيانة، ومن التزم أحكام اإلسالم واحترم العهود والمواثيق فهذا هو الذي يرجى خيره وفالحه

 قتالهم وال التعرض لهم أو أذيتهم. فهؤالء ومن شاكلهم مستأَمنون ال يجوز

 

                                                           
  - سورة التوبة, آية 38.6
  - تفسير ابن كثير، 39.332/2
  - رواه البخاري 21/2، رقم الحديث 40.6221
  - رواه أبو داود، رقم الحديث 41.2251
  - رواه البخار ي، رقم الحديث 42.2225
  - إرهاب المستأمنين وموقف اإلسالم منه, د.بدر بن ناصر البدر، موقع اإلسالم، ص 43.13
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 الواجب على المسلمين تجاه المستأَمنين: .3

أوجب اإلسالم في شريعته حقوقًا واجبة للمستأمنين يجب الوفاء بها وأداؤها تجاههم، وأرشد المسلمين إلى 
 كيفية التعامل معهم، ومن هذه الحقوق:

خافتهم، العدل معهم وعدم التعدي عليهم في أنفسهم وأموالهم وأ .1 عراضهم بل وال يجوز ترويعهم وا 
 ويعاملون بالعدل والقسط.

دعوتهم إلى اإلسالم وبيان أحكامه بعلم وحكمة وأسلوب حسن قال تعالى: "َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة  .2
ين أنه أذن لغير أهله من ، ومن سماحة هذا الد44ِللنَّاِس َبِشيًرا َوَنِذيًرا َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُمون"

أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين أن يعيشوا في أرضه مع بقائهم على دينهم وعدم إكراههم على 
اإلسالم، ولم يخُل عصر من العصور من وجود غير المسلمين داخل المجتمع اإلسالمي، 

 يعيشون بين المسلمين، وينعمون باألمن على أنفسهم وأموالهم.
المحتاج منهم بالصدقة والصلة: قال تعالى: "اَل َيْنَهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي  اإلحسان إلى .3

وُهْم َوتُْقِسُطوا ِإَلْيِهْم ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ  . وعن أسماء 45"الدِّيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َتَبرُّ
رضي اهلل عنهما قالت: "قِدمت علي أمي، وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا بنت أبي بكر 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فاستفتت رسول اهلل، فقلت: يا رسول اهلل إن أمي قِدمت علي وهي 
 .46راغبة أفأصلها؟ قال: نعم صليها"

 .47از الهدية إلى غير المسلمين"قال النووي: وهذا دليل لجواز صلة األقارب الكفار، واإلحسان إليهم وجو 
ومن خالل ما سبق يتبين لنا تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق، ومن األنفس المعصومة أنفس 
المعاهدين وأهل الذمة والمستأمنين لقول النبي صلى اهلل عليه وسلم: "من قتل معاهدًا لم يرح رائحة 

هد فإن نفسه وماله معصومان ال يجوز التعرض ، ومن أدخله ولي األمر المسلم بعقد أمان وع48الجنة"
له، ومن قتله فإنه لم يرح رائحة الجنة، كما قال النبي صلى اهلل عليه وسلم، وهذا وعيد شديد لمن تعرض 

 للمعاهدين والمستأمنين.
                                                           
  - سورة سبأ, آية 44.22
  - سورة الممتحنة, آية 45.2
  - رواه البخاري، رقم الحديث 46.3112
  - شرح النووي على مسلم، 47.32/14
  - رواه البخاري، باب إثم من قتل معاهداً  22/4 رقم 48.3166
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 خالصة:
إن اإلرهاب في المفهوم الدولي يشمل مختلف أنواع اإلرهاب السياسي واالقتصادي، والمذهبي أو 

 عتقادي.اال

قد يكون لإلرهاب أكثر من سبب والنتيجة واحدة هي: إحداث الذعر والخوف في بعض األوساط أو 
التخريب، سواء كان مبتدأ أو إرهابًا مضادًا إن لم يكن دفاعًا عن النفس أو المال أو الوطن أو الكرامة، 

مقاومة فهي حق مشروع للدفاع وهذا يعني أن اإلرهاب غير مشروع في دوافعه وأساليبه وغاياته، أما ال
 عن الوجود وسائر الحقوق.

يمكن إجمال األسباب التي ذكرها بعض الباحثين لإلرهاب منطلقاين في ذلك من بعدين هما: البعد 
 المحلي للدول، وهو المستوى الداخلي لكل دولة، البعد العام، وهو المستوى الدولي.

ف، تخريب المنشآت المهمة وتدميرها، المصادرة واالبتزاز، عمليات التفجير، االختطا من أشكال اإلرهاب:
 احتجاز الرهائن، االغتياالت، خطف الطائرات.

اتفق معظم الباحثين في مجال اإلرهاب الدولي على تحديد نوعين من األهداف تسعى القوى اإلرهابية إلى 
 تحقيقهما ويتمثالن في: األهداف المباشرة، واألهداف غير المباشرة.

استخدام المعيار الزماني للتمييز بين أنواع اإلرهاب يفرز لنا طائفتين من أنواع اإلرهاب: إرهاب زمن إن 
رهاب زمن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.  السلم، وا 

رهاب  أما استخدام المعيار الجغرافي أو المكاني فيجعلنا أمام طائفتين من اإلرهاب: إرهاب داخلي وا 
 دولي.

 أثر اإلرهاب على البطالة، وعلى التضخم ثار االقتصادية لإلهارب على المستوى الدولي:اآل من
 واالستثمار.

اإلسالم هو دين الرحمة والسالم وهو ضد اإلرهاب بجميع أشكاله، كما يطرح طرقًا عديدة لمعالجة هذه 
 اآلفة.
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 الخامسةالوحدة التعليمية 

 التطرف

 

 :الخامسةأهمية الوحدة 

 األفكذذا  ظهذذ   حيذذ  زمنهذذا وفذذ ، المسذذلمين بعقيذذ   تتعلذذ  فهذذ   اتهذذا فذذ  بالغذذ  أهميذذ  الوحذذ   لهذذ   إن
 حصذذذ  إلذذذ  ال ا يذذذ  الع ائيذذذ  المذذذزا       ذذذن فضذذذةا  اإلسذذذةمي  الذذذ  و  بمسذذذتقب  يتعلذذذ  وفيمذذذا، المتط فذذذ 
 .اإلسة  ف  التط ف

 األهداف التعليمية:

 بع    اس  ه   الوح   التعليمي  يجب أن يكون الطالب قا  اا  ل  أن: 

 .أنوا هو  التط ف يع ف .1
 .الع ب  المجتمع ف  التط ف ظاه   تنام  أسباب ع  ي .2
 .للتط ف العةج ووسائ  الوقاي  ط   بيني .3
 .التط ف من اإلسة  موقف بيني .4
س ائي  الغ بي  ال وائ   و  ح  ي .5  .التط ف ظاه   تضخ  ف  والعلمانيين وا 

 :المفتاحية كلماتلا

  وام  - خا جي  -  اتي  - تنام  - ال ول  - العمل  - السياس  - اال تقا ي - نواعأ - التط ف
 .العلمانيون - س ائي إ - الغ بي  - األ  اء - اإلسة  - موقف - الط   - العةج - الوقاي  -
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 واًل: مقدمةأ

 و اء تكمذذذذن والتطذذذذ ف الشذذذذ و  أو االنحذذذذ اف آفذذذذ  إن
 أو األ مذذذذذذذذذذذذ  التقليذذذذذذذذذذذذ  أو، االسذذذذذذذذذذذذتب ا  أو الجهذذذذذذذذذذذذ 

 أو، تشذذذاو  أو  ويذذذ   ونمذذذن  الم تجلذذذ  التصذذذ فا 
 الذذذذ ي هذذذذو والحكذذذذي ، األمذذذذو  لعواقذذذذب هذذذذا   تقذذذذ ي 
، وقو هذذذا قبذذذ  المذذذ م   النتذذذائ  أو المخذذذاط  يتفذذذا  

 بع ئذذذذ   ليذذذذه صذذذذعب مذذذذا خطذذذذ  فذذذذ  انزلذذذذ  مذذذذا فذذذذ  ا
  .يزج  أو يؤ ب ل  ما  نه الت اجع

 لنفسذذذه ليضذذذمن، الذذذو   تمذذذا  وا يذذذاا  يكذذذون أن شذذذ ء  لذذذ  قذذذ  م   لكذذذ  بذذذ  ال كذذذان، االحتمذذذاال  هذذذ   وأمذذذا 
 سذبب التطذ ف أو التشذ   أو التصذلب فذ ن، والمزالذ  المخذاط   ذن بنفسذه  وينذ ، الطيب  والسمع  السةم 
 الوقذذوع مذذن الشذباب ليذذ من التطذ ف ظذذاه   بحذ  ضذذ و   يقتضذذ  اوهذ  ،السذذمع  وتشذويه واالنهيذذا  السذقوط

 .والفسا  والفتن  الضياع هاوي  ف 

 أوصذاف مذن الغ بذ  اإل ة  أجهز  ف  به يلص  مما الب ء ك  ب يء اإلسة  أن البح  ه ا من وسيتبين
 يبتكذ   ممذا  لذ  وغيذ ، واإل هاب والتط ف، واألصولي  التعصب أو التزم  وه  مغ ض  وافت اءا  كا ب 

 أن أساسذاا  يعنذ  ال الفئذا  أو األفذ ا  بعذ  تطذ ف أو شذ و  ألن والمسذتقب  الحذا  فذ  والحاق ون األ  اء
 .المنك   أو القبيح .فعا ألا ه   إل   فعه  أو  لمه  ال ي هو اإلسة  تش يع
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 وأنواعه التطرف تعريف ثانيًا:

 :واالصطالح اللغة في التطرف تعريف

  وح فذذذه الشذذذ ء حذذذ   لذذذ  يذذذ   فذذذاألو ، أصذذذةن والفذذذاء والذذذ اء الطذذذاء: فذذذا   ابذذذن قذذذا : اللغذذذ  فذذذ ،
 .1فيه ح ك   ل  ي  : والثان 

 طذ ف: الجصذا  قذا . صذفالن  ذن زا  مذا: وقيذ ، نهايتذه من  بايق ما اللغ  ف  الش ء وط ف 
 .2ط فاا  الوسط من بق    ما يكون أن ويبع ، ونهايته ابت اء  يكون أن إما الش ء

  3الط فين أح  إل  االنحياز هو: االصطةح ف. 
  لذه لذي  إجذ ا  أو ا تذ اء أو  نف ك  هو: بقوله تعال  اهلل  حمه الزحيل  وهب  ال كتو  فه     وق 

 .4وطني  أو ا تقا ي  فعال و  أو، جائ  نظا  لمحا ب  أو سياسي  ألسباب ش    مسوغ
 حذذ   ذذن فخذذ ج، هوه ي ذذ آ ابذذهو ، وأحكامذذه الشذذ ع حذذ و  تجذذاوز مذذن كذذ  هذذو: اإلسذذة  فذذ  والمتطذذ ف 

 توجيهذذذا  النبويذذذ  السذذذن  فذذذ  و    وقذذذ  ،و  فذذذاا  شذذذ  اا  شذذذا اا  يعذذذ  مذذذا إلذذذ  الجما ذذذ  و أي  تذذ ا اال
 هلذذذ : "وسذذذل   ليذذذه اهلل صذذذل  النبذذذ  قذذذو  مثذذذ ، المغذذذالين المتطذذذ فين وتهذذذ  ، الشذذذ و  تمنذذذع  شذذذي  

 .5"المتنطعون
 وقو  ،وأفعاله  أقواله  ف  الح و  المجاوزون: والمتنطعون، فيه والتش   ال ين ف  المغاال  والتنطع 

 شذ    ومذن، الجما ذ   ل  اهلل وي ، ضةل   ل  أمت  يجمع ال اهلل إن: "وسل   ليه اهلل صل  النب 
 .6"النا  ف  ش   

 
                                                           
  - معج  مقايي  اللغ  1.09/2
  - أحكا  الق آن للجصا  2.259/3
  - مجل  البيان، الع   3.21/55955
  - قضايا الفقه والفك  المعاص ،  .وهب  الزحيل ،  ا  الفك ،  مش ، ط1، 2995،   4.303
  - أخ جه مسل  2955/4،  ق  2519، و وا  أحم  ف  المسن  5 /151،  ق  5.3555
  -  وا  أحم  ف  المسن  299/45،  ق  21224، والت م ي 35/4،  ق  6.2151
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 :التطرف أنواع

 :وأهمها، إليه تؤ ي الت  ال وافع بحسب   ي   أنواع للتط ف

المسذلمين،  وجما ذ  والسذن  القذ آن صذ ي  تعذا   خاص  بآ اء اال تقا  وهو: اال تقا ي التط ف .1
 المعاصذذذذ   الح كذذذذا  وبعذذذذ  ،7والم جئذذذذ  والق  يذذذذ  الجهميذذذذ  مذذذذن الق يمذذذذ  اال تقا يذذذذ  الِفذذذذ   مثذذذذ 

 .وغي هما مص  ف  والهج   التكفي  كجما  
 أنهذا مذع بذالكف  ال ولذ   لذ  فيحكمذون هذؤالء يشذتط وقذ ، بذالكف  اإلنسذان  ل  الحك  هو: التكفي 

 بذذذ ن يحكذذذ  أن يصذذذ  فذذذة إسذذذة   يذذذا  اآلن كلهذذذا اإلسذذذةمي  الذذذ و  بذذذ ن معنويذذذ   لمذذذاا  شخصذذذي 
  ذذ ا مذذا المسذذلمين غيذذ   ليهذذا يسذذتو ِ  ولذذ ، مسذذلمون سذذكانها ألن كفذذ   ا  إلذذ  تحولذذ  إحذذ اهما
 .8بالمئ  ستين  ل  تزي  بنسب  فيها مطبق  التزا  اإلسة  وأحكا  فلسطين،

 فذذذ  كذذذالخوا ج، القانونيذذذ  ال ولذذذ   لذذذ  العصذذذيان النذذذا  مذذذن فئذذذ  إ ذذذةن وهذذذو: السياسذذذ  التطذذذ ف .2
 واسذتباحوا،  نذه اهلل  ضذ  طالذب أبذ  بذن  ل  سي نا حك   ل  الع ا  ف  خ جوا ال ين الماض 

 .  اه  فيما المسلمين بقي  قت 
 العبذا ا  مما سذ  فذ  اإلفذ اط أو، الذنف  بتعذ يب اال ت ا  ح   ن الخ وج وهو: العمل  التط ف .3

 شذذؤون تعطيذ  إلذذ  يذؤ ي وهذذ ا،  لذ  وغيذذ  التذزوج وتذذ   الليذ  أغلذذب فذ  وصذذة   ائذ  صذذيا  مذن

                                                           
  - الق  ي : ه  ال ين يقولون: إن اإلنسان يخلف أفعا  نفسه، والمعاص  ال ي ي ها اهلل.7

ن، فيها له إ ا   ال اإلنسان أفعا  يقولون ال ين ه : الجهمي   له ق    ال عالهأف ف  مجبو  واإلنسان، باإل ا   وشع  أح  وا 
.اختيا  وال اإل ا   وال  

 العص  ف  كان ال ي والخةف، و ثمان  ل ، الصحاب  بين وقع ال ي الخةف حك  ف  توفقوا ال ين وه : سياسي 
.اهلل إل  أمو ه  ف  الحك  وي جئون، األموي  

 الكف  مع نفعت ال كما معصي  اإليمان مع يض  فة، الكف    ا ما ال نوب ك   ن يعفو اهلل إن يقولون ال ين وه : إباحي 
.اال تقا  مع العم  ويكف ، طا    

  - قضايا الفقه والفك  المعاص ،  .وهب  الزحيل ،   8.303
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  لذذذ  وكذذذ ، واضذذحاا  ضذذذ  اا  بهذذذا ويلحذذ ، اإلنسذذذاني  الذذنف  وي هذذذ ، الفطذذذ   ويجذذاف  العمليذذذ  الحيذذا 
 .9"أواسطها األمو  خي : "وسل   ليه اهلل صل  النب  قا ، والمعت ل  السمح  النبوي  للسن  مناف

 كتفجيذذ ، مختلفذذ  ب سذذاليب أخذذ    ولذذ  أ اضذذ  فذذ  والخذذوف الذذ    إحذذ ا  وهذذو: الذذ ول  التطذذ ف .4
 مذذن  لذذ  ونحذذو، العامذذ  المؤسسذذا  أو المنشذذآ  وقصذذف األشذذجا  وقطذذع، المنذذاز  وهذذ   القنابذذ 

 .10الح ب أ  السل  زمن ف  وسواء، ال و  أ  األف ا  من سواء، األض ا 
 للعذ ب محذا ب كلذه شذعبها إن حي ، ك س ائي  محا ب  بة  ف  يكن ل  إ ا مش وع غي  أم  وه ا

 المملوكذ  األ اضذ  واحذتة  والتهجي  والت مي  والتقطيع التخ يب ج ائ  أفظع وي تكب، والمسلمين
حذذذ اقه  منذذذازله  مذذذن السذذذكان وطذذذ   بذذذ  وقهذذذ اا  غصذذذباا  قامذذذ  أ اضذذذيه  ومصذذذا   ، بيذذذوته  فذذذ  وا   وا 

 العامذذ  مؤسسذذاته  وضذذ ب و يذذا ه  الفلسذذطينيين مواقذذع وحصذذا ،  ليهذذا الصذذهيوني  المسذذتوطنا 
 الذذ و  تما سذذه الذذ ي والتطذذ ف اإل هذذاب أنذذواع أشذذنع وهذذ ا، اإلبذذا   جذذ ائ  مذذن  لذذ  ونحذذو والخاصذذ 

 .11نفسها
 غيذ  ف  تح ي  أو ما  أو ب أي إم ا  أو قتا  ف  يشا   ال بمن واأل   الض   إلحا  اإلسة  يق  وال

 ال ولذ  قيذا   تعلنهذا مشذ و   حذ ب قيا  حا  ف  إال األ  اء من أح  قت  لألف ا  يح  وال، المحا ب  البة 
 .وطبيعياا  مق  اا  أم اا  المعا   مي ان ف  والقه  للقو  االحتكا  يكون وحينئ ، المسلم 

                                                           
  -  وا  البيهق  ف  شعب اإليمان 513/3،  ق  5115، وابن أب  شيب  ف  المصنف 110/1،  ق  9.35123
  - اإل هاب ال ول ،  . زيز شك ي،   295 فما بع .10
  - قضايا الفقه والفك  المعاص ،  .وهب  الزحيل ،   11.491-499
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 العربية المجتمعات في التطرف ظاهرة تنامي أسباب ثالثًا:
  وامذ  جملذ  نتيجذ  العذا   فذ  التطذ ف ظذاه   تنش 

  نذ  لذوحظ وقذ ، واحذ   امذ  نتيج  ولي ، متشابك 
 فذذذ  التطذذذ ف لظذذذاه   الغذذذ بيين مذذذن كثيذذذ  تشذذذخي 

 فذ    اسذاته  مبالغذ  واإلسذةمي  الع بيذ  المجتمعا 
 نظ ه  وجه  من أساسي   وام  أ بع   ل  الت كيز

 : ه 
 .الفق  .1

 .الجه  .2

 تخذذ ي  إلذذ  تذؤ ي التذذ  المتشذ    التعلذذي  منذاه  .3
 مذذذذذا وبخاصذذذذذ  متط فذذذذذ  ب فكذذذذذا  مشذذذذذبعين أفذذذذذ ا 
 .ال يني  بال  اسا  يتعل 

 

 .المتط ف  الجما ا  وت    العنف تما   متط ف  حك  أنظم  وجو  .4

 تطذو  إل  تؤ ي الت  ال وافع تقسي  يمكن،  مقاا  أكث  صحيح  بصو   وتشخيصها الظاه   فه  أج  ومن
 :قسمين إل  واإلسةمي  الع بي  المجتمعا  ف  ونموها والسلوك  الفك ي التط ف مظاه 

 .المجتمعا  ه    اخ  من  اتي   وام : األو  القس 
 .خا جي   وام : الثان  القس 
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 الداخلية الذاتية العوامل األول: القسم
، المنكذذ   ذذن والنهذذ  بذذالمع وف األمذذ  مثذذ  الشذذ  ي  المفذذاهي  لذذبع  الخذذاط  والفهذذ  الذذو   ضذذعف .1

 .التطبي  ف  والممنوع المسموح  ل  تنفي  وآلي 
 وتبعيتهذا المؤسسذا  هذ   اسذتقة  و ذ  ، الع بيذ  الذ و  فذ  ال سذمي  الذ ين  التوجيذه مؤسسا  ضعف .2

 .والت شي  والنو ي  التوجيه ف  مؤث   غي  وجعلها المواطن ثق  أفق ها مما السياسي ، للسلط  المطلق 
 الشذ يع  أحكذا  التزا  من بعي   الع بي  الحكوما  من كثي اا  ب ن وسياسي  شعبي  قطا ا  ل   القنا   .3

 الذذبع  لذذ    افعذذاا  أوجذذ  مذذا وهذذو الحيذذا  واقذذع  ذذن الذذ ين أحكذذا  تغييذذب  لذذ  تعمذذ  وأنهذذا، اإلسذذةمي 
ل  الحكوما  تكفي  أحكا  إص ا  ف  للتس ع  والمما سذ  السياسذ  العمذ  إزاء سياسذي  مواقف اتخا  وا 

 .السياسي 
 لةسذتفا   للجميذع ف صذ  وف ذ  الع بذ  العال  ف  العا  الفط ي والت ين اإلسةمي  الصحو  ظاه   تنام  .4

 مزيذ  كسذب فذ  التذ ين  لذ  اإلقبذا  هذ ا مذن اسذتفا   المتط فذ  األفكذا  بعذ  فذ  أن شذ  وال، منها
 .ألفكا ها المؤي ين من

 منهذذا المتشذذ    اإلسذذةمي  الح كذذا  لكذذ  ووضذذعها، ال سذذم  غيذذ  الذذ ين  للتوجيذذه الحكومذذا  محا بذذ  .5
 بعذ  مواجهذ  فذ  بذ و ها اإلسذها   لذ  الح كذا  ه   ق    أضعف ما وهو، واح   سل  ف  والمعت ل 
 واسذع  شذعبي  قطا ذا  لذ   قنا ذ  أوجذ  كمذا، الجميذع  لذ  خطذ اا  تشذك  باتذ  التذ  التطذ ف مظاه 

 ونتيجذ  اال تذ ا ، أ  بالتشذ   اتسذ  سذواء،  ينذ  هذو مذا كذ  ضذ  سذلبياا  موقفاا  تقف الحكوما  تل  ب ن
،  اته ال ين ض  تقف أنها  ل  إليها تنظ  ب أ  شعوبها ل   الحكوما  تل   ن السلبي  القنا   ه  
 جميعذذذذاا  ومعذذذذاملته ، والمتشذذذذ  ين المعتذذذذ لين بذذذذين المسذذذذاوا  أن كمذذذذا، معينذذذذ   ينيذذذذ  توجيهذذذذا  ضذذذذ  ال

 مجمو ذذذا  إلذذذ  المعت لذذذ  المجمو ذذذا  بعذذذ  بالنتيجذذذ  يحذذذو  قذذذ  القذذذانون  لذذذ  وخذذذا جين كمتطذذذ فين
 .مسته ف  أنها تشع  ما ام  متط ف 

 الجهذذا  بعذ  قبذذ  مذن فك يذذ  توجيهذا  فذذ   أو ال ينيذ  والمق سذذا  بالذ ين االسذذتخفاف فذ  المبالغذ  .5
 .التش   من مزي  نحو معاكس  فع      إل  ويؤ ي، االستفزاز من نو اا  يشك  ال سمي 
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 الخارجية العوامل: الثاني القسم
 :سياسية عوامل .1

 التغييذذ  أفذذ  وانسذذ ا  واإلسذذةمي  الع بيذذ  المجتمعذذا  فذذ  ال يمق اطيذذ  وغيذذاب تذذ اولها و ذذ   بالسذذلط  التفذذ  
 ظهذو  أسذباب مذن: أن الجذاب ي الذ كتو  يذ   السذيا  هذ ا وف  ،السياسي  واألحزاب الح كا  أما  السلم 
 شذ ء كذ  وقبذ  أوالا  هذو، مذا لوجي يو ي إ أي باس   أ الطائف  باس   أ الع   أو اإلسة  باس  سواء التط ف
 .االقتصا ي  الظ وف إل  إضاف ، ال يمق اطي  غياب
 أو فكذذ ي تطذذ ف  لذذ  فعذذ     والجما ذذا  األفذذ ا  قبذذ  مذذن السياسذذ  أو الذذ ين  التطذذ ف يكذذون مذذا كثيذذ اا 

 .فقط والقمع بالعنف مواجهته  ل  وتص  اآلخ  مع الحوا  ت ف  حسين السلط  تما سه سلوك 
   لذذذ يو م وطنيذذذ  غيذذذ  أنهذذذا  لذذذ  واإلسذذذةمي  الع بيذذذ  الحكومذذذا  بعذذذ  إلذذذ  القطا ذذذا  بعذذذ  نظذذذ 

، الحكومذا  تلذ  مذع الحذوا  جذ و  بعذ   القنا ذ  إلذ  القطا ا  تل   فع لألم  معا ي  بقو  وم تبط 
 .معها للتعام  المج ي الوحي  الخيا  هو العنف استخ ا  وب ن

 شذذعب  غضذذب حالذذ  أوجذذ  إسذذ ائي  وبذذين  سذذمي    بيذذ  أطذذ اف بذذين تسذذوي  ومعاهذذ ا  اتفاقيذذا  توقيذذع 
 .االتفاقيا  لتل  المؤي   الحكوما  تل  تجا 

 :واقتصادية اجتماعية عوامل .2
  نقمذذذ  حذذذاال  إلذذذ  يذذذؤ ي الع الذذذ  وغيذذذاب بذذذالظل  الشذذذ ائ  بعذذذ  وشذذذعو ، االجتمذذذا   والتفذذذاو  الفقذذ 

حباط  . ين  ببع  متعلق  ليس  متط ف  توجها  لنشوء خصباا  م تعاا  تشك  وا 
 ا  يول ذ  الخلقذ  للفسذا  الصذا خ  المظذاه   لذ  ال سذم  والسكو  األخةق  االنحة  ف  التط ف   

 . يني  وقنا ا  توجها  وأصحاب  ا يين مواطنين ض  مضا   فع 
 :نفسية عوامل .3

 ناتجذاا  العذا   فذ  يكذون والسذلوك  الفكذ ي للعنذف فالتوجذه، السذابق  العوامذ  جملذ   ن العا   ف  تنج  وه 
 والمما سذذ ، والقذو  التعبيذ  فذ  بالح يذا  والتمتذع السياسذ  التغييذ   لذ  اليذ   بسذبب سياسذ  إحبذاط  ذن

 اخذذتةال  نتيجذذ  القذذائ  الوضذذع تحسذذين إمكانيذذ  مذذن واقتصذذا ي اجتمذذا   إحبذذاط  ذذن كذذ ل  ناتجذذاا  ويكذذون
 .كبي   واقتصا ي  اجتما ي 
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 والسياسي  الثقافي  العولم  وانعكاسا  أخطا  من الخوف ف  واإلسةمي  الع بي  المقت حا  كما أن مبالغ 
 أواسذذذط وخشذذذي ، اإلسذذذةم  العذذذال  إلذذذ  تصذذذ ي ها يجذذذ ي غ بيذذذ  كسذذذلع  إليهذذذا النظذذذ  تذذذ  التذذذ  واالقتصذذذا ي 

زالذ  الحذذ و  وفذت  االنفتذاح  مليذذ  تذؤ ي أن مذن إسذةمي   الثقافذذ  اختذ ا  إلذ  والثقافيذذ  السياسذي  الحذواجز وا 
   ذوا  بعذ  تنذام  إلذ   فعذ ، الحضذا ي  وهويتهذا ثقافتهذا حسذاب  لذ  للمنطق  الغ بي  والعا ا  والقي 

غة  والتش   االنغة   .العولم  ش و  التقاء والمناف  الح و  وا 

  ليذه ينطوي وما- المنطق  بها تم  الت  والنفسي  والثقافي  السياسي  االحتقانا  إل  إضاف -العوام   ه  
 لتنذذاف  مواتيذذ  أجذذواء تذذوفي  إلذذ  أ  ، والتمذذز  والعجذذز الضذذعف مظذذاه  مذذن كثيذذ  مذذن الع بيذذ  األمذذ  واقذذع

 .والتط ف التش   نز ا 
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 العالج ووسائل التطرف من الوقاية طرقرابعًا: 

 :التط ف ف  الوقوع من  ةجي  وأخ   وقائي  ط   هنا 

 :التطرف وقوع من الوقائية الطرق .1
 وهذذذذ ، لذذذه المؤ يذذذذ  أسذذذبابه تحاشذذذذ  أو ب زالذذذ  تكذذذون
 ،اإل ة  وأجهز  وال  ا  والمفك ين العلماء مهم 
 أ ما  ف  التو ط من وتو يته  النا  بتح ي  و ل 

 الضذذذذوابط وم ا ذذذا ، اإلسذذذةم  المعيذذذا  فذذذ  العنذذذف
 أو باآلخ ين ض  اا  يلح   م  ألي الش  ي  والقيو 
 أو، وضذذغائنه  أحقذا ه  يسذتثي  أو مصذالحه  يمذ 
 يذذت  ال وهذذ ا ،جذذ اا   سذذي معذذاك  فعذذ     إلذذ  يذذؤ ي

  الق آن آيا  وفه ، وش  ه اهلل  ين ف  بالتفقه إال
 

 .ال فاع أو المقاوم  ح  مما س  وم ا ا ، مش و يته وأحوا  الجها  ف  الوا    النبوي  واألحا ي  الك ي 
ن  .12اآلخ ين تكفي  وآف  الجه  آف : أهمها   ي   أسباب ف  تكمن آفته وا 
 القذ آن يقذ ؤون" القذ اء  يفهمذون ال قذو   ذن بقولذه السذببين هذ ين  ن وسل   ليه اهلل صل  النب  أخب  وق 
ق ائذذذذه القذذذذ آن بقذذذذ اء  أنفسذذذذه  ي خذذذذ ون أنهذذذذ  أي" حنذذذذاج ه  يجذذذذاوز ال  يع فذذذذون وال فيذذذذه يتفهمذذذذون ال وهذذذذ  وا 

 .13مقاص  
  لذذذ  ويت تذذذب، والسذذذيئا  بالذذذ نب يكفذذذ ون إنهذذذ : الغذذذة  شذذذ ن فذذذ  العلمذذذاء قذذذا  فقذذذ : المذذذؤمنين تكفيذذذ  وأمذذذا

 .14إيمان  ا  و ا ه ، كف   ا  اإلسة   ا  وأن، وأمواله  المسلمين  ماء استحة  بال نوب تكفي ه 
 .وتكفي ه   با   وظل ، وأحكامه اهلل ب ين الجه  :الصفتين بكلتا يتصفون والمتط فون فالغة 

                                                           
  -  وام  التط ف والغلو واإل هاب و ةجها، خال  الع ،  ا  المكتب ،  مش ، ط1، 1001 ،   129 فما بع .12
  - فت  البا ي ش ح صحي  البخا ي، ابن حج : 13.203/12
 - انظ  اال تصا ، إب اهي  بن موس  بن محم  اللخم  الشاطب ، تحقي  مشهو  بن حسن آ  سليمان،  ا  التوحي ، 14

1423، 2/225.  
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 :للتطرف العالجية الطرق .2
 : منها التط ف لعةج كثي   ط   هنا 
 مذذذن الصذذذال  السذذذلف  ليذذذه والذذذ ي والسذذذن  الكتذذذاب فذذذ  المذذذ كو  النحذذذو  لذذذ : اال تقذذذا  تصذذذحي  .1

 .وش   خي   وبالق   اآلخ  واليو  و سله وكتبه ومةئكته باهلل اإليمان وهو، والتابعين الصحاب 
  لذذ  تحقذذ  فذذ  ا، وواجذذب فذذ   هذذ ا: الحيذذا  قذذوانين فذذ  الشذذ يع  وتطبيذذ  اهلل شذذ ع إلذذ  االحتكذذا   .2

ال، الواجذب بهذ ا المطالب  ف  الح  ألنفسه  أ طوا ال ين والغة  المتط فين   ائع جميع سقط   وا 
، والفسذذ  والظلذذ  بذذالكف  االتهذذا  مذذن الحكذذا  وينجذذو، الكفذذ   ائذذ   فذذ  المهملذذون أو المقصذذ ون وقذذع

 .والفسا  التط ف فتن  وتنته 
 قائمذ  للشذ يع  نظذ ته  كانذ  الذ ين االجتهذا  وأئمذ  الصذال  السذلف مذنه  بحسذب ال ين ف  التفقه .3

  لذذ  والسذذن  الكتذذاب بفقذذه مباشذذ   والعمذذ  ،للمخطئذذين األ ذذ ا  والتمذذا  والتسذذام  اال تذذ ا   لذذ 
 .15التط ف ح كا  ل    ملياا  المفقو  هو المنه  وه ا، واالجتها  الح  ه أ منه 

 األفذ  يوسذع الذ ي العلذ  ف نذه: األساسذي  الفتو  ومعايي  الش يع  مقاص   ل  لفه  الةزم  التو ي  .4
 وينيذذ ، واال تذذ ا  والم ونذذ  التذذوازن ويحقذذ ، المفاسذذ  و  ء المصذذال  م ا ذذا  إلذذ  وي شذذ ، والمذذ ا  

 .النا  حاجا  ويغط ، المستقب  آفا 
، العطذاء ليتحقذ  وج يذ  وواقعذ  متكامذ  نحذو  لذ  والنساء ال جا  ل   اإلسةمي  الشخصي  بناء .5

 بنذذذاء ويظهذذذ ، الذذذ ين فذذذ  الجهذذذ  آفذذذ  مذذذن والذذذتخل  الماضذذذ   واسذذذب وتصذذذفي ، والتفذذذت  والتنميذذذ 
 إهمذذا  أو تقصذذي  وأ شذذ و  أي  ون اجتمذذا   وتكافذذ  ومنسذذج  الئذذ  نحذذو  لذذ  المسذذلم  األسذذ  
 يظهذ  ال وحينئذ ، اإلسة  ص و  ف  المسلم  األس   حا   ليه كان كما ،ال ين أحكا  من لش ء
 و  ذذا ، الغلذذو أصذذحاب يسذذتغله ممذذا، نشذذاطها ومما سذذ  األسذذ   تكذذوين فذذ  القصذذو  أو النقذذ  وجذذه

 .16الق آن ب حكا  العم  تفعي  إل  والعو  ، التط ف
 فذ  الشذ  ي  أحكذا  إحيذاء  لذ  والعمذ ، والمجتمذع الحيذا   ذن الذ ين فصذ  منهاج  ن التخل  إن

 يسذذ  الذذ ي هذذو فاضذ  إسذذةم  مجتمذذع إلقامذ  اقتصذذا ي  نهضذذ  نحذذو والتوجذه والذذ ين الذذ نيا شذؤون
                                                           
  -  وام  التط ف واإل هاب و ةجها، خال  الع ،   139 فما بع .15
  - قضايا الفقه والفك  المعاص ،  .وهب  الزحيل ،  ا  الفك ،  مش ، 2995 ،   16.413-411
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 آمذذن نحذذو  لذذ  اهلل شذذ ع إلذذ  ال شذذي   العذذو   فذذ  األمذذ  ويحقذذ ، التطذذ ف ح كذذا  أمذذا  الط يذذ 
 .ومستق 

 

 التطرف من اإلسالم موقفخامسًا: 

 ناحيذ  مذن فهذو، تف يط وال فيه إف اط ال  ين اإلسة 
 العذذذال  أنحذذذاء فذذذ   سذذذالته نشذذذ  أتبا ذذذه  لذذذ  يوجذذذب
 يقذ  ال أخ   ناحي  ومن، واإلقناع والمنط  بالحج 
 .والهوان الم ل  أو القه  أو اإلك ا 

   نز   اإلسة  ي ف  الحكي  التوجه ه ا خة  ومن

 بعذذ   لذذ  اإل هابيذذ  الحذذوا   بعذذ  بسذذبب القلذذ  ويشذذيع، والخذذوف الذذ    ينشذذ  الذذ ي الغلذذو أو التطذ ف
 أوضذذاع كذذ  ويمقذذ ، التجا يذذ  أو الصذذنا ي  المؤسسذذا  أو الممتلكذذا  أو، اآلمنذذين أو األب يذذاء األشذذخا 
   ذذذذو  اإلسذذذذة  ألن، مسذذذذلمين غيذذذذ  أو مسذذذذلمين لألشذذذذخا  حذذذذ  بغيذذذذ  اإلسذذذذاء  أو التذذذذ مي  أو التخ يذذذذب
 .وحكيم  خال   إنساني  حضا ي 

  لذ  القائمذ  الفاضذل  األخذة  والتذزا ، العبذا   وتصذحي  العقيذ   إصةح بين   وته ف  يف   ال واإلسة 
 ك ْنذت  ْ " لهذ  اهلل وصذف المسذلمين فذ  يتحقذ  حتذ  والفسذا  المنكذ   ذن والنه ، واإلصةح بالمع وف األم 
ْي    ون   ِللن ا ِ  أ ْخِ ج  ْ  أ م     خ  وفِ  ت ْ م    ت ْنه ْون   ِباْلم ْع   ت ْؤِمن ون   اْلم ْنك  ِ    نِ  و   .17"هِبالل   و 

 والتطذذذ ف اإل هذذذاب وقمذذذع للسذذذة  اإلسذذذة    ذذذو  إن
 نصذذذذو  خذذذذة  مذذذذن إنسذذذذان لكذذذذ  المعذذذذال  واضذذذذح 
 :منها كثي   ش  ي 

 
                                                           
  - سو   آ   م ان، آي  17.119
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ن وا ال ِ ين   أ يُّه ا يا" ل وا آم  ْل ِ  ِف  اْ خ   .18"م ِبين     و   ل ك  ْ  ِإن ه   الش ْيط انِ  خ ط و ا ِ  ت ت ِبع وا و ال   ك اف  ا  السِّ

نْ " ومنها وا و اِ  ن ح  ْل ِ  ج  ك  ْ  ل ه ا ف اْجن  ْ  ِللس  ت و  ل   و   .19"اْلع ِلي  الس ِميع   ه و   ِإن ه   الل هِ    

 يذذ وع أن ل جذذ  يحذذ  ال" والسذذة : الصذذة   ليذذه قولذذه منهذذا للتطذذ ف حذذ اا  تضذذع نبويذذ  أحا يذذ  و    كمذذا
 .إنسان لك  اإلسة  ف  محت   الحيا  ح  ألن، مسل  وغي  أي 20"مسلماا 

 الذذذ و  و لمذذاء الفقهذذذاء أصذذ   وقذذذ ، التطذذ ف أ مذذذا  ويشذذجب اإل هذذذاب يذذ ين اإلسذذذة  أن سذذب  ممذذذا تبذذين
  شذذ   الثالثذذ   و تذذه فذذ  الموضذذوع هذذ ا حذذو  واضذذحاا  بيانذذاا  الذذ ول  اإلسذذةم  الفقذذه مجمذذع فذذ  اإلسذذةمي 
 فذذذ  العذذذ وان تحذذذ ي  الثالثذذذ  الفقذذذ   فذذذ  جذذذاء  2991/هذذذذ1422  ذذذا   أيلذذذو  فذذذ  الكويذذذ   ولذذذ  فذذذ  المنعقذذذ  
 صذذم     ممذذن اآلمنذذين األب يذذاء قلذذوب ت ويذذع  لذذ  ومذذن، حذذ  بغيذذ  اال تذذ اء يحذذ   اإلسذذة  إن" اإلسذذة 

 .21"مح   إ هاب هو النوع ه ا من   وان ف ي، ه ؤ  ما

 
 

 
 

 

                                                           
  - سو   البق  ، آي  18.293
  - سو   األنفا ، آي  19.51
  -  وا  أحم  ف  المسن  153/23،  ق  23954، وأبو  او  291/4،  ق  20.5994
  - قضايا الفقه والفك  المعاص ،  .وهب  الزحيل ،   21.414
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 المسلمين لدى التطرف ظاهرة تضخيم في األعداء دورسادسًا: 

 العذذذال  فذذذ  التطذذذ ف ظذذذاه   تذذذ    أن الصذذذعب مذذذن
 اإلسذذة  أ ذذ اء حقيقذذ   لذذ  الوقذذوف  ون اإلسذذةم 
 بشذك  وتسييسذها الظذاه   هذ   تذ جي  ف  والمسلمين

 .والمسلمين اإلسة  حقيق  لتشويه ظاه 

 ظذذذذذاه   تضذذذذذخي  فذذذذذ   و  لهذذذذذ  الذذذذذ ين أبذذذذذ ز ولعذذذذذ 
 : ا  بشك  ه  التط ف

 .الغ بي  ال وائ  :أوالا 

 .إس ائي  :ثانياا 

 .العلمانيون :ثالثاا 
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 :الغربية الدوائر .1

 ظذذذذاه   تضذذذذخي  فذذذذ  الغذذذذ ب صذذذذحف سذذذذاهم  لقذذذذ 
 الزحذذذذف خطذذذذ  مذذذذن العذذذذال  أخافذذذذ  حتذذذذ ، التطذذذذ ف

 فذذذذذ  إ ةمهذذذذذ  وسذذذذذائ  هذذذذذ  وهذذذذذا،  ليذذذذذه األصذذذذذول 
 لتخنذذذ  الخطذذذ  نذذذواقي  تذذذ   تذذذزا ال وأم يكذذذا بذذذاو أو  

 إلذذذ  المسذذذلمين  ذذذو   وتحذذذا ب، اإلسذذذةمي  الصذذذحو 
 .22الحنيف  ينه 

 مذذذن للنيذذذ  األصذذذولي  مصذذذطل  الغذذذ ب اسذذذتخ   لقذذذ 
 .23خاص ب الغلو وأه   موماا  اإلسةمي  الصحو 

 طائفذ  به ووصموا، المصطل  ه ا الغ بيون نق  لق 
 ، 1015  ا  من ا تبا اا  المسلمين من

 

 حالذ  فذ  يعذي  الغذ ب جعذ  ممذا، التذ ين مظاه  وظهو ، اإلسةمي  الصحو  تنام  الفت   ه   شه   إ 
 .24م ضي  حال  ب نها وصفها إل  الباحثين بع   فع    ج  إل  القل  من

 :ي ت  فيما  ن ه  – اإلسةمي  باألصولي  يسم  ما أو- التط ف مفهو  ويتلخ 

                                                           

 فما 112    ،1002 ،2ط ال سال ، مؤسس  اللويح ، ال حمن  ب ، المعاص   المسلمين حيا  ف  ال ين ف  الغلو -1
.بع   

.202   ،األ يان مقا ن  معج  -2  
.1    ،1000 ،1ط الوفاء،  ا   بيع، حام . ، ال ولي  والقو  اإلسة  -3  
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 األكثذذذذ  هذذذذو للتطذذذذ ف السياسذذذذ  الجانذذذذب ن .1
 .التط ف موضوع ف  بالبح  استئثا اا 

 مذذذن يعذذذ  إليهذذذا والذذذ  و  الشذذذ يع  تطبيذذذ  إن .2
 كذذذان سذذذواء،  نذذذ ه  التطذذذ ف مةمذذذ  أبذذذ ز
 لألفذذ ا  السذذلوك  الجانذذب فذذ  التطبيذذ   لذذ 
 .كلها لألم  االجتما   الجانب ف  أ 

 الحيذا   ذن الذ ين فص      إل  ال  و  إن .3
 .والغلو التط ف من

 بها وااللتزا  الق آن ب وام  الح ف  األخ  إن .4
  .والغلو التط ف من

 : أم ين بين  ل  ف  يسو ون والغ بيون، العنف أ ما  مزاول  الغة  أ ما  أظه  من إن .5
 .الكفا  ض  الجها  .أ

 .المسلمين الحكا   ل  كالخ وج، المش وع غي  واإل هاب العنف .ب
 السائ  النمط يكف ون كما، والنصا   اليهو  يكف  ون فه ، النا  من غي ه  يكف  ون المتط فين إن .5

 .25المسلمين من
 فذذ  والسياسذذ  الذذ ين بذذين يفصذذ  ال الذذ ي اإلسذذة  لحقيقذذ  أو التجاهذذ  التحامذذ  مذذ   هنذذا ويةحذذظ
 .كله تا يخه

                                                           

.132-131   ،اللويح  ال حمن  ب ، المعاص   المسلمين حيا  ف  ال ين ف  الغلو -1  
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 قضذي  إن: كذامي ا إيزابية اإليطالي  المستش ق  تقو 
 من فيه مبالغاا  تضخيماا  واجه  اإلسةمي  األصولي 

 يذذذزا الو  كذذذان فذذذالغ ب، الغ بذذذ  اإل ذذذة  أجهذذذز  قبذذذ 
 خطذذاا  لنفسذذه يضذذمن حتذذ   ذذ و اختذذ اع إلذذ  بحاجذذ 
 الشذيو ي  فذ  متمذثةا  العذ و هذ ا كان فلعقو ،  فا ياا 
 انهذذذذذا   و نذذذذذ ما، الشذذذذذ ق  المعسذذذذذك  يتبناهذذذذذا التذذذذذ 

 مذذذذن: التذذذذال  التسذذذذاؤ  الغذذذذ ب لذذذذ   بذذذذ ز الشذذذذيو ي 
 خزانذذذذ  مذذذذن يسذذذذحب بذذذذه وا   المقبذذذذ    ذذذذ ونا سذذذذيكون
 التذذذذا يخ  العذذذذ و صذذذذو   الذذذذزمن غبذذذذا   ليهذذذذا تذذذذ اك 
  .26اإلسةم  بالعال  المتمث  الق ي 

 أو المسذذذيحي  ال يانذذ  فذذ  كثيذذ   أصذذولي  مظذذذاه  وجذذو  مذذن الذذ غ  و لذذ  فذذذنحن": قائلذذ  حذذ يثها تابعذذ  ثذذ 
 المنطذ  هذ ا ن   حين ف  األصولي  المظاه  ه    نف  ن ح يثاا  نسمع ال، الغ ب ف  األخ   ال يانا 
نو ، الع ب  العال   ل  يطب    تذ   أن يكفذ ، إ ةمذه وسذائ  ف  حقيقي  صو   تق ي  ف  ي غب ال الغ ب ا 
 شذعائ  يذؤ ون وهذ  النذا  تصو ، العنيف  ومظاه ها األصولي  الظاه    ن تتح    ن ما األخبا  نش ا 
: تقذو  ثذ  "،اإلسذةم  والعنذف التطذ ف وظذاه   الصذو  هذ   بذين تذ بط ث ، المساج  ف  يصلون أو،  يني 

 وبذذين بينهذذا الذذ بط خذذة  مذذن األصذذولي  الظذذاه    ذذن الحذذ ي  فذذ  التلفزيذذون محطذذا  تفكذذ  لذذ  لمذذا ا تذذ  "
 ال ي األح  ق ا  إل  لةستماع أح  يو  ك  الفاتيكان ف  بط   الق ي  ساح  يؤمون ال ين آالف مشه 
 يذذؤ ون  ذذا يين بشذذ   لذذ  يطلقذذوا أن الصذذحفيين لهذذؤالء أجذذاز مذذن ثذذ   (الثذذان  بذذول  يوحنذذا) البابذذا يقيمذذه

 ".األصولي  صف  ال يني  شعائ ه 

                                                           

، لطانس  م  اهلل  ب  لل كتو  الشهو  يستنط  حسين بعنوان مقا  من، 14  ، ه1414( 14) الع   البيان مجل  -2
.ج ا  سفي . ، التط ف ظاه    ن نقةا   
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ال، سذذب  مذذن أمثذذا  مذذن، المنصذذفون هذذ  وقةئذذ ، الحقيقذذ  قذذو   ذذن الغذذ بيين أ مذذ  الحقذذ  إن  ال فلمذذا ا وا 
 بذذين الذذ ائ   الحذذ وب هذذ  وهذذا أهلهذذا  بذذين والحذذ وب النصذذ اني  المذذ اهب بذذين التطذذ ف  ذذن صذذحفه  تكتذذب

 الصذذذ ب مذذذن األ ثذذو ك  حقذذذ  هذذذو وهذذا، الحيذذذ  النمذذذا ج مذذن الشذذذمالي  إي لنذذذ ا فذذ  والب وتسذذذتان  الكاثوليذذ 
 .نقو  ما  ل   لي  خي  وا  هابه 

 إ هابيذذذ  منظمذذذ ( 319) وجذذذو   ذذذن األم يكيذذذ  المؤسسذذذا  بعذذذ  بهذذذا قامذذذ  التذذذ  ال  اسذذذا  أسذذذف   وقذذذ 
 الغ بيذذذذ  بذذذذاو أو    و  فذذذذ  هذذذذ   واإل هذذذذاب التطذذذذ ف  مليذذذذا  مذذذذن( %43) وقذذذذع وقذذذذ ، العذذذذال  فذذذذ  متط فذذذذ 

 الشذذ   فذذ ( %15)و األم يكيذذ  المتحذذ   الواليذذا  فذذ  منهذذا( %5)و ،الةتينيذذ  أم يكذذا فذذ  منهذذا( %22)و
 27.ومجةته  صحفه  ف   ل  إل  يشا  ال فلما ا، األوسط

                                                           

.592-591   ،2912 ،3ط  مش ، األمين، محم   ا  ج ا ، سفي . ، التط ف ظاه   -1  
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 :إسرائيل دور .2

 إسذذ ائي   و  حقيقذذ   لذذ  والوقذذوف المذذ و   ون اإلسذذةم  العذذال  فذذ  التطذذ ف ظذذاه   تجذذاوز الصذذعب مذذن
ب ازهذذا وتسذذويغها الظذذاه   هذذ   ت صذذي  فذذ   تزويذذ  فذذ  كبيذذ اا   و اا  إلسذذ ائي  أن منطلذذ  مذذن الغ بذذ  للعذذال  وا 

 حذو  وااللتفذاف اإلسذةمي  الصذحو   عِ ت   ألنها  ل ، اإلسةم  التط ف بقضي  يسم  ما وتضخي  الحقائ 
 .التط ف من اإلسةمي  الط وحا 

 حذذذذايي ) األسذذذذب  االسذذذذ ائيل  الذذذذ ئي  ظذذذذ   نذذذذ ما، األصذذذذول  الخطذذذذ  لتسذذذذوي  تتذذذذاج  إسذذذذ ائي  بذذذذ أ  وقذذذذ 
لذ ، القذا   الخط  ه ا إل  ويشي  يك  ( ه تسوغ  خذة  مذن و لذ ، لذه الذ ول  المجتمذع تصذ ي ضذ و   وا 
 :باو أو    و  ف  األخي   جولته

 يشذذك  أنذذه معتبذذ اا  المتعصذذب اإلسذذةم  االتجذذا   لذذ  شذذعواء حملذذ  شذذن ب يطانيذذا إلذذ  زيا تذذه ففذذ  .1
 .الح  العال   ل  خط  أكب 

نمذذا، وحذذذ   األوسذذط الشذذذ   تهذذ   ال المتط فذذ  اإلسذذذةمي  الح كذذا  إن: بولنذذذ ا فذذ  وقذذا  .2  تنتشذذذ  وا 
ن، كلذذه العذال  فذ  بسذ     ال ئيسذذ  الخطذ  تشذك  اآلن حتذذ  الغذ ب يتجاهلهذا التذذ  الظذاه   هذ   وا 
 .حالياا  العال  يواجه ال ي

، وطنذذه مذذن وطذذ     ش ذذ شذذعب مذذن واألصذذولي  اإل هذذاب مذذن الخطذذ  نذذاقو  إسذذ ائي   ولذذ   ئذذي  يذذ   هكذذ ا
 صذذب ا مجذذاز  يعلذذ  ال وك نذذه، حاقذذ    ينيذذ  ونز ذذ  وا  هذذاب تطذذ ف الو   نذذف  لذذ ال  قامذذ  مذذا  ولتذذه وكذذ ن

 المصذذلين  شذذ ا  يقتذ  أن المفتعذذ  السذة  مذذن أكذان، مخيمذذاته  فذذ  اآلمنذين للسذذكان الز تذ  وتذذ  وشذاتية
 .28صائمون  سجو  وه   مضان أيا  من يو  ف  اإلب اهيم  المسج  ف 

 من الع ي  ف  وح  ، وأم يكا باو أو    لإ بجول   ابين سح إ اإلس ائيل  الوز اء  ئي  قا نفسها  وبالط يق 
 خذذة  قذذا  فقذذ : المذذ  هذذ ا أمذذا  الوقذذوف ضذذ و   إلذذ  و  ذذا، العذذال  فذذ  األصذذول  المذذ  خطذذ  مذذن خطاباتذذه

                                                           

.بع  فما 592   ،ج ا  سفي .  ،التط ف ظاه  : انظ  -1  
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 تقليذذذ  العذذال   لذذ  نا  و ، األوسذذط الشذذذ   منطقذذ  خذذا ج ينتشذذ  األصذذذول  اإلسذذة  إن: ب يطانيذذا  لذذإ زيا تذذه
 .التيا  ه ا ض  ح بها ف  إس ائي 

 السذذ طان إيقذذاف يذذت  لذذ  إ ا باهظذذاا  الذذثمن سذذي فع أجمذذع والعذذال  الغ بذذ  العذذال  إن: خذذ آ تصذذ ي  فذذ  وقذذا 
 .اإلسةم 

 تهذذ ف معينذ  سياسذ  نحذذو اإلسذ ائيلي  الحكومذ  لذ   واضذذحاا  وتوجهذاا   امذاا  تيذذا اا  تمثذ  التصذ يحا  هذ   إن
 فذذ  ومهمذذاا  بذذا زاا   و اا  تلعذذب إسذذ ائي  أنو ، اإلسذذةم  لمذذ ل ب سذذ   العذذال  اسذذتع اء منهذذا، خبيثذذ  أهذذ اف إلذذ 

 . ليه القضاء

 الذذذ    اسذذذتم ا  لتضذذذمن المنطقذذذ  فذذذ  بالوكالذذذ  الشذذذ ط  تكذذذون أن البذذذا    الحذذذ ب انتهذذذاء مذذذن أ ا   وقذذذ 
 .اإلسة  من الغ بي  الشعوب نفو  ف  المت ص  الخوف شعو  مستغل ، لها والغ ب  األم يك 

 الخطذذ  محذذ  يحذذ  بذذ أ ج يذذ اا  خطذذ اا  هنالذذ  إن" :بقولذذه مو يذذ  سذذو  اليهذذو ي الكاتذذب إليذذه أشذذا  مذذا وهذذ ا
 بالعمذ  أخ   م   إس ائي  تقو  أن محب اا  أم اا  يكون و بما، اإلسةمي  األصولي  هو الخط  ه ا، الشيو  
 ."القات  لإلسة  المتصا   الضخ  التيا  ض  الم   ه   ف  ولكن، للغ ب متق   ك فاع

 مثذ  كثيذ     بيذ  نظذ  اسذتق ا  مهذ  اا  األوسذط الشذ   اليو  يكتس  اإلسةمي  األصولي  من الشك  ه ا إن
 ضذذ  اإل هذذاب  العنذذف  لذ  ومح ضذذاا ، وباكسذذتان أفغانسذذتان حتذ  والجزائذذ  وليبيذذا والسذذو ان واأل  ن مصذ 
 .29إس ائي 

  نذوان إلذ  األمذ  تحذو  اإلسةمي  األصولي  خط  من بالتح ي  المغلف اإل ةم  التضخي  ه ا ظ  ف 
 بالقيا  إس ائي  بتكليف األم يكي  اإل ا   إلقناع خاص ب وأم يكا الغ بي  الصحف صفحا  صو  ف  يوح 
 هذذذ   مذذذن الثذذان  والهذذذ ف، األو  الهذذذ ف هذذو وهذذذ ا، لهذذذا والتصذذ ي الموجذذذ  هذذذ   محا بذذ  فذذذ   ئيسذذذ  بذذ و 
سذ ائي  هذذ  تعذي  ب نهذا الع بيذذ  الذ و  إشذذعا  هذو الحملذ   الجهذذو  توحيذ  مذذن بذ  فذذة ولذ ل  ،واحذ   أزمذذ  وا 

 الخطذ  هذ  اإلسذةمي  الصذحو  بذ ن تشذع ه  ف نهذا ك ل  ،األصول  التيا  أما  للوقوف الع بي  اإلس ائيلي 

                                                           

.595   ،التط ف ظاه    ن نقةا ،  24/4/1003 الحيا  ج ي   -1  
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 بذ  فذة ولذ ا، التيذا  هذ ا وجذه فذ  واحذ اا  صذفاا  يقفذوا أن الجميذع فعلذ  و ليه، الع بي  األنظم   ل  الحقيق 
 .30إس ائي  مع  ةقاتها لتطبيع كلها الع بي  ال و  تعم  أن من

نهذذا، إسذذ ائي  تواجهذذه الذذ ي هنفسذذ الخطذذ  تواجذذه الع بيذذ  الذذ و  إن: نذذافون سذذح إ يقذذو  الصذذ   هذذ ا وفذذ   وا 
 .هانفس بالقو  معه تتعام 

                                                           

.595   ،التط ف ظاه    ن نقةا ،  29/1/1003 بوس  الواشنطن صحيف  -2  
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 :العلمانيين دور .3

 يلتزمذذذذوا أن  ون اإلسذذذذةمي  الصذذذذحو  ضذذذذ  التطذذذذ ف لمصذذذذطل  اسذذذذتخ اماا  النذذذذا  أكثذذذذ  هذذذذ  العلمذذذذانيين إن
 .بالموضو ي 

، المح مذا  يتجنذب وممذن، ولباسذه صذةته فذ  بالسذن  يلتذز  ممذن للتنفيذ  المصذطل  هذ ا يوظف ما وكثي اا 
 وتطبيذذ ، اإلسذذةم  بذذالحك  ينذذا ون الذذ ين وضذذ ، 31وحجابهذذا لباسذذها  لذذ  أصذذ   إ ا المسذذلم  المذذ أ  ومذذن

 .اإلسةمي  الش يع 

 هيمنذ  إبعذا  شذ نه مذن مذا كذ  يتبنذون فهذ  ولذ ل ، األمذ  أ ذ اء ي يذ   مذا تعكذ  التذ  المذ آ  ه  العلمانيون
 .المسلمين حيا   ل  اإلسة 

، ال سذذتو ي  بالشذذ  ي  يز مونذذه مذذا  لذذ  مذذاا قي   نفسذذها مذذن وجعلذذ ، بة نذذا فذذ  العلمانيذذ  األحذذزاب قامذذ  لقذذ 
 ته    و ، اإلسةمي  الفك     ا  ك  والنا  بالح ي  وض ب ، و قي تها لألم  مناوئ  بوليسي  بعقلي  فحكم 
 المجذا  فيذه فتحذ  الذ ي الوقذ  فذ ، النهذا  وضذ  فذ  اهلل شذ يع  تحكذي  إلذ  الذ  و  حذ  لهذ  لي  أ  اء
 . لمان  منهاج لك 

ذذ غ اسذذت   المسذذلمين مذذن قليلذذ  فئذذ   نذذ  التطذذ ف أن هذذ ا كذذ  بعذذ  لنذذا يتبذذين  المسذذلمين  لذذ  ليقضذذ  خ وض 
 و اء مذن يبتغذ و ، الظذاه   هذ   الصذهيون  الغ بذ  اإل ذة  ضذخ  فقذ ، نفسذه اإلسذة  تعذالي  و لذ   موماا 
 :   ل 

 .وأهله اإلسة   ل  ل يه  الموجو   الحق  نز   إ ضاء .1
 .الق ن ه ا ف  الم ي   وقضاياه  المسلمين مع يتعاطف ال حت  العالم  العا  ال أي تضلي  .2

 

 
                                                           

.بع  فما 59    ،1003 للنش ، ال ولي  اآلفا   ا  الصاوي، صةح.  خ ،اآل أي  وال ال ين  التط ف -1  
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 خالصة:
، بنا ها واكتو  ويةتها و اق  وغي ها المسلم  المجتمعا  من كثي  منها   ان  المي  ظاه   التط ف إن

 مزاج ، ال هن شا  ، النف  م ي ، التفكي  منح ف فالمتط ف، كله ش  فالتط ف، منها تعان  ومازال 
 .الشخصي  مهزو ، متسخط

 .ال ول  التط ف، العمل  التط ف، السياس  التط ف، اال تقا ي التط ف أنواع التط ف: منو 

 العنف تما   متط ف  حك  أنظم  وجو ، و المتش    التعلي  مناه ، الجه ، الفق التط ف:  أسبابمن و 
 المتط ف  الجما ا  وت   

 اإلسة  أ  اء حقيق   ل  الوقوف  ون اإلسةم  العال  ف  التط ف ظاه   ت    أن الصعب من
 .والمسلمين اإلسة  حقيق  لتشويه ظاه  بشك  وتسييسها الظاه   ه   ت جي  ف  والمسلمين

 :ه  الظاه   ه   تضخي  ف   و  له  ال ين وأب ز

  الغ بي  ال وائ. 

  س ائي  .وا 

 والعلمانيون. 
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 .هذ1423، 1ط
 .1421/2995، 1ط، الفك   ا ، الزحيل  وهب . ، المعاص  والفك  الفقه قضايا .3
، الفكذ   ا ، هذا ون السة   ب  تحقي ، زك يا بن فا   بن أحم  الحسين أبو، اللغ  مقايي  معج  .0

 .1300/1010 طبع 
  .1035، بي و ، الفك   ا ، النيسابو ي القشي ي حجاج بن مسل  الحسين ألب ، مسل  صحي  .19
، ال سذال  مؤسسذ ، وآخذ ين األ نذاؤوط شعيب تحقي ، حنب  بن أحم ، حنب  بن أحم  اإلما  مسن  .11

 .1429/1000، 2ط
 ابذ اهي .و  المخزومذ ، مه ي.  تحقي ، الف اهي ي أحم  بن الخلي  ال حمن  ب  أبو، العين كتاب .12

 . 1003، الهة  ومكتب   ا ، السام ائ 
، بيذذ و  المع فذذ ،  ا ، العسذذقةن  حجذذ  بذذن  لذذ  بذذن أحمذذ ، البخذذا ي صذذحي  شذذ ح البذذا ي فذذت  .13

 .هذ1310
 لعذذذذا  ،14 العذذذذ  ، البيذذذذان مجلذذذذ  فذذذذ  مقذذذذا ، سذذذذلطان  مذذذذ  اهلل  بذذذذ . ، الشذذذذهو  ي سذذذذتنط  حذذذذين .14

 .هذ1414
 .هذ1411، 1ط، للنش  الوطن  ا ، الشب  العزيز  ب  بن  ل  الغلو، .15
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 السادسةالوحدة التعليمية 

 الغلو

 

 السادسة الوحدة أهمية

 بعذذ  بذذزوز حيذذ  مذذن زمنذذ فذذ  و ،  لمسذذلمين بعقيذذ   تعلذذ ي فهذذو   تذذ  فذذ  بالغذذ  أهميذذ   لموضذذو  لهذذ   إن
 يتعلذذ  وفيمذذا ، إلسذذ   لمحازبذذ   زيعذذ   لغلذذو محازبذذ  و تخذذا   لشذذزيع  فذذ   لغلذذو معنذذ  وغيذذا   لغلذذو أعمذا 

 .مسازها تصحيح من ب  ال  إلس مي   ل عو  بمستقب 

 

 :التعليمية األهداف

 :بع   ز س  ه ه  لوح    لتعليمي  يج  أن يكون  لطال  قا زً  عل  أن
 . لغلو يعزف .1
 . لغلو أسبا  يع   .2
 . لعق ي  لمستوى عل   لغلو أبعا  يبين .3
 . ل عوي  لمستوى عل   لغلو أبعا  يبين .4
 . ألمن   لمستوى عل   لغلو أبعا  يبين .5
 . الجتماع   لمستوى عل   لغلو أبعا  يبين .6
 .معالجت  وكيفي   لغلو آثاز ح  ي .7
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 :المفتاحية كلماتلا

 -  لتشذ   -  لجفذو  -  لجه  - محازب  -  لظل  - إعز   -  لخصو  -  لفق  - أسبا  -  لح .- لغلو
 - معالجذذ  - آثذذاز -  لفكذذزي.- الجتمذذاع  -  ألمنذذ  -  لتذذ ين -  لخذذزو  - تكفيذذز -  لمسذذتوى - أبعذذا 
 .خطط - مز كز -  لفتوى -  لخطا  - طز 
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 اواًل: مقدمة

  لجهلذ   لُعبا  بع  إل   ل ين ف   لغلو ب وز تزجع
، و لزن قذذ   لنفذذا  وأهذذ ،  ألهذذو   وأصذذحا ،  ألو ئذذ 
 إلذ  و لمنذ فعين  لغيذوزين بعذ  ضذحيته  من وكان
(  ألسذذنان حذ ثا )  لسذذذذذذذن صذذغاز مذن عاطفيذاً   لتذ ين
 هذ هفق يقذ  وسذل  عليذ   هلل صذل   لنبذ  وصذفه  كما

 ولذ ، عقذوله  تنضذ  ول ،  لحيا  ف  وتجزبته  لل ين
 . لعل  أه  إل  يزجعو 

  لذذ ين  ألولذذ   لخذذو ز  تكونذذ   لصذذنفين هذذ ين ومذذن
 وبعذذ . وجذذا لوه  حذذاوزوه  أن بعذذ   لصذذحاب  قذذاتله 

  . ل ما   ستحلو  أن

  ألحذذ   سذذفها   ألسذذنان أحذذ     لزمذذان آخذذز فذذ  قذذو  سذذيخز " أنذذ  وسذذل  عليذذ   هلل صذذل   لنبذذ  أخبذذز وقذذ 
  ألز  فذذ  ويسذذعون و لنسذذ   لحذذز  يهلكذذون ألنهذذ  بقتذذاله   لنبذذ  أمذذز وقذذ  ،" لبزيذذ  قذذو  خيذذز مذذن يقولذذون
 .فسا  ً 

  لتكفيذذذز جماعذذذ )  لحذذذ ي   لعصذذذز فذذذ  منهذذذا وكذذذان ، لتذذذازي  مذذذ  ز علذذذ   لمظذذذاهز هذذذ ه مثذذذ  ظهذذذز  وقذذذ 
 فذ  آثازهذا  متذ   ثذ   لماضذ   لقذزن آخذز فذ  مصذز ف  ظهز   لت ( و لتبين  لتوقف وجماع ) ،(و لهجز 
 . ألم  شبا  عل   لنك   آثازها والتز   ،و لعال   لمسلمين ب   من كثيز

 وتشذذ   عذذو  أو نهضذذ  كذذ  تصذذاح  قذذ (  لغلذذو) و لتكفيذز  لعنذذف ظذذو هز عنهذذا تنشذذ  قذذ   لتذذ   لتشذذ   ونزعذ 
 بذين تظهذز التذز   - نشاز لكنها ش   ف   إلس   من ليس  وه  -  إلس   أو  ف  ظهز  فكما. عنها
 .وآخز وق 
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 واصطالحاً  لغة الغلو تعريف ثانيًا:

 :لغةً  الغلو تعريف

 عل  ومشتقاتها  لكلم  له ه  ألصلي   ألحزف ت وز
  بن قا  ،و لق ز  لح  مجاوز : عل  ي   و ح  معن 
:  لمعت  و لحزف و ل    لغين:  هلل زحم  فازس
: يقا ، ق ز ومجاوز   زتفا  عل  ي   صحيح أص 
 ف  وغ ،  زتفاع  و لك، غ  ً  يغلو  لسعز غ 

:  لجوهزي وقا ، 1ح ه جاوز أي، غلو ً  يغلو  ألمز
، 2 لح  في  جاوز أي، غلو ً  يغلو  ألمز ف  وغ 
 يغلو و ألمز  ل ين ف  وغ : منظوز  بن وقا 
 .3ح ه جاوز: غلو ً 

 

 :اصطالحاً  الغلو تعريف

  صط ح ف  للغلو كثيز  تعزيفا  هناك
 :بعضها س  كز  لفقها 

 ف  يز   ب ن  لح  مجاوز :  لغلو 
 ما عل   م  أو حم ه ف   لش  
 .4يستح 

 و لتش ي   لش   ف   لمبالغ : هو أو 
 .5 لح  يتجاوز في 

 

                                                           
  - معج  مقاييس  للغ  )با   لغين و ل   من كتا   لغين(، 1.387/4
  -  لصحاح, ما   غ , 2.2448/6
  - لسان  لعز ، ما   غ ، 3.131/15
  -  قتضا   لصز ط  لمستقي ، أبو عب   هلل محم  بن أب  بكز،   ز  لكت   لعلمي ، بيزو ، ط1، 1443هذ، 4.328/1
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 و لك،  لمشزو   ألمز ف   لح  مجاوز  هو  لشز  ميز ن ف   لغلو ب ن  لعلما  تعزيف من سب  مما يتضح
 و سط   لح  ألن،  لحكي   لشاز  أز  ه  ل ي  لوصف عن يخزج   ل ي  لح  إل   لمبالغ  أو في  بالزيا  

ضاع  تفزيط إل  إما: نزعتان في  وللشيطان إال ب مز  هلل أمز وما ،و لتفزيط  إلفز ط بين ما، و    إفز ط إل  و  
 بتقصيزه ه  ، ل  مضيع  ألمز عن  لجاف  أن فكما، في  و لغال  عن   لجاف  بين وسط  هلل و ين، وغلو
 .6بتجاوزه ك  ف،  لح  عن

     من  ألم  تح يز هو  لك من و لقص ،  ل ين ف   لغلو من تح ز  لكزي   لقزآن ف  نصوص وز   وق 
 فإنمذا،  لذ ين فذ  و لغلذو إيذاك : "قذا  حيذ  منذ  أمتذ  وسذل  عليذ   هلل صذل   لنبذ  حذ ز كما،  لعضا   لغلو
 .7" ل ين ف   لغلو   ك قبل   كان من أهلك

ذذ  ل ك  : "تعذال  قذا ، و لوسذذطي   العتذ    هذ  بذذازز  سذم  ولألمذ  ك  ع ْلن ذاُك ْ  و  ذذًطا ُأمَّذ ً  ج  س  ل ذذ  ُشذه        ل ت ُكوُنذو  و   ع 
ي ُكون    لنَّاس   ل ْيُك ْ   لزَُّسو ُ  و   كمذا،  لتشذزيع مذن  لشذاز  مقصذ  خذالف فقذ ، وغالب   ل ين شا  فمن ،8"ش ه ي  ً  ع 
 .و لوسطي   لع  :  ألم  سم  عن خز 

 ،و إلخسذذاز  لطغيذذان بذذين أو و لتفذذزيط  إلفذذز ط بذذين أو و لتقصذذيز  لغلذذو بذذين و لتذذو زن  لتوسذذط فذذ   لخيذذز إ  ً 
يز  ن ف   ت ْطغ ْو  أ الَّ : "تعال  قا  ُزو  و ال   ب اْلق ْسط    ْلو ْزن   و أ ق يُمو : "أيضاً  وقا  ،9" ْلم  يز  ن ُتْخس   .10" ْلم 

  لتقصذذيز جانذذ  إلذذ  تجذذاوزه هذذو: و إلخسذذاز. و إلفذذز ط  لغلذذو جانذذ  إلذذ   لوسذذط حذذ  تجذذاوز هذذو: و لطغيذذان
 .و لتفزيط

 

                                                                                                                                                                                     
  - فتح  لبازي، شزح صحيح  لبخازي: 5.278/13
  - مشكل   لغلو, عب   لزحمن  للويح ،   ز  لوطن، ط1،1416، 6.34/1
  - أخزج   بن ماج  ف  سنن , كتا   لمناسك, با  ق ز حص   لزم , ح ي  زق  7.3423
  - سوز   لبقز , آي  8.143
  - سوز   لزحمن, آي  9.6
  - سوز   لزحمن,آي  10.3
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 الغلو أسبابثالثًا: 

 . لح ي   لعصز ف  للغلو خاص  وأسبا ، ومكان زمان ك  ف  للغلو عام  أسبا  هناك

 ومكان: زمان كل في الغلو ظهور في العامة األسباب .1
  لعلذذ  ضذذعف أي  لذذ ين فذذ   لفقذذ  قلذذ  -1

 غيذذذذذز علذذذذ   لعلذذذذ  أخذذذذ  أو،  لشذذذذزع 
 .أهلي  غيز عن تلقي  أو، سلي  منه 

 و لعصذذذذبيا   ألهذذذذو   نزعذذذذا  ظهذذذذوز -2
 .و لتحزبا 

 
 (.حكم  وال عل  ب  عو طف)  لمتزن  غيز و لغيز ،  لتجاز  وقل   لسن ح  ث  -3
 و لفتنذذ   لسذذو   عذذا  عذذن و لتلقذذ  بهذذ  و القتذذ    عذذنه   لتلقذذ  وتذذزك وجفذذوته   لعلمذذا  عذذن  البتعذذا  -4

 .حول  و اللتفا 
 أو،  لمنكذذز عذذن و لنهذذ  بذذالمعزوف  ألمذذز وتذذزك،  لمجتمعذذا  فذذ  و لظلذذ  و لفسذذا   لمنكذذز   شذذيو  -5

 .ب   لتقصيز
 . لمسلمين ب   من كثيز ف  و لسياسي   القتصا ي   ألوضا  بسب  وأهل   لو قع عل   لنقم  -6
 .وأهل  لل ين وكي ه  لشبا  و  للغيوزين و ستفز زه  و لخاز   ل  خ  ف   لخصو  تح ي -7
 . لمت ين  لشبا  والسيما  لغيوزين من كثيز ل ى  ل عو  ف   لحكم  وضعف  لصبز قل  -8

 إ   وبخاص ، مكان وأي زمان أي ف  و لتنطع  لغلو لظهوز ه   مه  ونحوها  ألسبا  ه ه تو فز  إ  
  لسذما  هذ ه معالجذ  عذن و لذ عا   لعل  وط    لعلما  وغفل   لوال  تقصيز  ألسبا  ه ه إل  أضيف
 .11مبكز وق  ف  وأسبابها

                                                           
  - كتا   لخو ز ، ناصز  لعق ،   ز  لقاس ، ط2، 1417، ص 123 فما بع .11
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 :الحديث العصر في الغلو ظهور أسباب .2

 فذ   لمسذلمين بذين و إلزهذا   لعنذف أسذبا  مذن سذب  هذو  لذ ي  لغلذو لظهذوز هي    لت   ألسبا  إن
 :منها ومتشابك  كثيز   لح ي   لعصز

 وفذ   لعذي  كضنْ  ف  أوقعه  مما - وأخ قاً  وشزيع  عقي   -  ينه  عن  لمسلمين أكثز إعز   -1
 أفذذز   ً   ليذذو   لمسذذلمين مذذن كثيذذز حيذذا  فذذ  كثيذذز  أمذذوزفذذ    إلعذذز   هذذ   ويتجلذذ  ، لشذذقا  حيذذا 

 : إلعز   ه   مظاهز ومن، وجماعا 
  وحمايتها و لمنكز    لفو ح  وظهوز،  لفسا  شيو. 
 في   لتقصيز أو  لمنكز عن و لنه  بالمعزوف  ألمز تزك. 
  لمستوز   و ألفكاز  له  م  و لمبا ئ بالشعاز    لتعل . 

 وجذوزه   لذوال  ظلذ أ    لشذعو  ظلذ أ    ألفذز   ظلذ  أكذان سذو  ، وأشذكال  صذوزه بشت   لظل  شيو  -2
 . لشزيع  مقاص  أعظ  يناف  مما لبع  بعضه   لناس ظل أ  

 بذذالمعزوف و آلمذذزين و لعلمذذا   لصذذالحين علذذ  و لتضذذي ، بالسذذنن و لعمذذ  بالذذ ين  لتمسذذك محازبذذ  -3
  لغيذز  لذ وي  سذتفز ز أعظذ  يعذ  مما و لفجوز  لفس  أله   لتمكين وبالمقاب ، نكزم ل عن و لناهين

 .و الستقام 
 يميذذذ   لتذذذ   لتوجيهذذذا  أصذذذحا  أكثذذذز لو قذذذع  لمت مذذذ و ، بالذذذ ين  لفقذذذ  وقلذذذ   لشذذذزع  بذذذالعل   لجهذذذ  -4

 وضذذذذحال ،  لذذذذ ين فذذذ   لفقذذذذ  وضذذذذعف بالجهذذذ  يتميذذذذزون أنهذذذ  يجذذذذ  و لعنذذذذف  لغلذذذو إلذذذذ  أصذذذحابها
 . لشزعي   لعلو  ف   لحصيل 

  لعلمذذا  نجذذ   لمسذذلمين بذذ   أغلذذ  فذذ و ، و لمسذذلولين  لشذذبا  وبذذين و لشذذبا   لعلمذذا  بذذين  لجفذذو  -5
، بذذ كثزه   لظذذن يسذذيئون وزبمذذا،  لشذذبا  أكثذذز عذذن معذذز  فذذ  وتجذذازبه  وفقههذذ  وحكمذذته  بعلمهذذ 
 نفسذذ  حذذاجز هنذذاك وكذذ لك،  لعلمذذا  عذذن بمعذذز  وهمذذته  ونشذذاطه  ته يبحيذذو   لشذذبا  تجذذ  وكذذ لك
 عليذ  مذا يفهذ  وال، بذاآلخز  لظذن يئيسذ منه  ك ً  تجع ، و لمسلولين  لشبا  من  لنخب  بين كبيز

  لتفذذاه  أسذذاس هذذو  لذذ ي  لحذذو ز قذذ فُ  هنذذا ومذذن، غالبذذاً  أمينذذ  غيذذز ووسذذائط وسذذائ  عبذذز إال  آلخذذز
 .12 إلص ح

                                                           
  - كتا   لخو ز , ناصز  لعق ، ص 125 فما بع .12
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،  لعذذاطف   لشذحن علذذ  مناهجهذا فذذ  تعتمذ  ف غلبهذذا ، لمعاصذز   لذذ عو   بعذ  منذذاه  فذ   لخلذ  -6
 وتحشذذو، ونحوهذذا و قتصذذا ي  سياسذذي :  نيويذذ  وغايذذا  عاطفيذذ  أمذذوز مجذذز  علذذ  أتباعهذذا وتزبذذ 
ذذ لذذ   لتذذ  و لمفذذاهي  باألفكذذاز أ هذذانه   بذذ   لمخذذالفين مذذع  لتصذذا   إلذذ  تذذل ي و لتذذ  شذذزعاً   تلصَّ
 .حكم 

  لشذذبا  بعذذ  فاتخذذ  :فقذذ  وال علذذ  بذذ  للذذ عو  ه ه  وأشذذبا  ألحذذ   وسذذفها   ألسذذنان حذذ ثا  تصذذ ز -7
 بذ   لجسذا   ألحذ    وو جهذو ، فقذ  بذ   ألمذوز فذ  وحكمذو ، علذ  بغيذز فذ فتو ، جهاالً  زلسا  منه 
 يعذزف وال  لعلمذا  يستنقص منه  كثيز ب ، و لتجزب  و لفق   لعل  أه  إل  زجو  وال زأي وال تجزب 
 .ق زه  له 

  لذ ين فذ   العتذ    مذنه  عذن  لخذزو  فذ  و لتنطذع  لتشذ   أثذز يظهزو : و لتنطع  ل ين ف   لتش   -8
 فذذ   لذك مذذنعليذ   لصذذ   و لسذ     لنبذذ  حذ ز وقذ ، وسذذل  عليذ   هلل صذذل   لنبذ  عليذذ  كذان  لذ ي

 فذ  و لتشذ   ،13"غلبذ  إال أحذ     لذ ين هذ   يشذا  ولذن، يسذز  لذ ين هذ   إن: "فيذ  يقذو   ل ي  لح ي 
 . ل ين ف   لفق  قل  عن ينش  ما كثيز ً   ل ين

 مذع  :حكمذ وال فقذ  وال علذ  بذ  وغيذزه  و لمثقفذين  لشذبا  مذن فئذا  ل ى  لعاطف  وقو   لغيز  ش   -3
 بالحكمذذ  مشذذزوط  لذذك ولكذذن ،شذذزعاً  محمذذو  أمذذز  هلل  يذذن وعلذذ   هلل محذذاز  علذذ   لغيذذز  أن  لعلذذ 
  لذذك أ ى بعضذذها أو  لشذذزوط هذذ ه قذذ  فُ  فذذإ  ،  لمفاسذذ  و ز   لمصذذالح عذذا  ومز ، و لبصذذيز  و لفقذذ 
 . ألموز معالج  ف  و لش    لغلو إل 

 

 

                                                           
  - زو ه  لبخازي، كتا   إليمان, با   ل ين يسز، 16/1 زق  13.33
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 الغلو أبعادرابعًا: 

 :أزبع  مستويا  ل إ  لغلو أبعا  تقسي  يمكن  الستقز   خ   من

 . الجتماع  و لمستوى،  ألمن  و لمستوى،  ل عوي و لمستوى،  يق   لع    لمستوى

 :العقدي المستوى .1
 : لمسلمين ومجتمعا  حكا  تكفيز .1

 مذا  لمسذ ل  لهذ ه  لتفصذي  إلذ   لنظذز  ون،  هلل أنذز  مذا بغيذز  لحكذ  مسذ ل  منهذا كثيذز  ب ُشذ  لذك ف  وله 
 .وفس  وظل  كفز بين

 . لمسلمين عل  ه ومظاهزتُ   لمسلمين لغيز  لحكا  مو ال  شبه : ومنها

 بهذ  وص  حت   لنظا  أفز   بقي  زو وكف  ، ب عيانه  أعضائها وتكفيز،  لحكوما  تكفيز سب  ما عل  وبنو 
 مذذن  لنذذاس  مذذا   سذذتباح  هذذ   لهذذ  سذذو  وقذذ ،  لكذذافز  لنظذذا  أعذذو ن أنهذذ   لشذذزط  أعيذذان تكفيذذز إلذذ   لغلذذو
 .و لشزط   ألمن زجا 

 إلذذ  يلتفتذذو  أن  ون مذذن كذذافز فهذذو  لكذذافز زيكف ذذ لذذ  مذذن أن بحجذذ   لمسذذلمين عمذذو  زفكف ذذ بعضذذه  و شذذتط
 و لمو قع  القتصا ي  و لمفاص   آلمنين فاسته فو  حز    ز  لوطن جعلو  إنه  ب ، ومو نع   لتكفيز شزوط

 أن  ون  ألمذذو   ويسذذتبيحون  ألزو ح يستزخصذذون جعلذذته  عقذذوله  فذذ  قامذذ  وحجذذ  ب لُشذذ،  السذذتز تيجي 
 .و لمعزف   لعل  أه  لتح يز يلتفتو 

 : لمسلمين جماع  ومفازق   لخزو  .2

 و لعبذذاز  ، نتزنتيذذ  إل و لزسذذائ   لحماسذذي  بالخطابذذا  يحزكذذونه  ألشذذخاص ووال هذذ  طذذاعته  جعلذذو  فهذذلال 
  ألمذ  مصذالح علذ  حذزص وال فقذ  وال بعلذ  هذلال  يعذزف وال، مشذبوه  ومو قذع، عميل  قنو   عبز  لمشفز 

 .وقضاياها
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 :الدعوي المستوى .2
 :  لت ين من  لناس تنفيز .1

 شذذوه ، عقذذ  يقبلهذذا وال،  يذذن يزضذذاها وال شذذزيع  تقزهذذا ال  لتذذ  و لعبثيذذ  بيذذ يو لتخز   ل مويذذ  أفعذذاله  ألن
 ،14(زو والتنف   زو وبش   زو والتعس   زو يس  : )يقو  وسل  علي   هلل صل  و لنب ،  لت ين من  لناس ز ونف    ل ين

  آلمنين  لمسلمين وتزوي  ألمن وزعزع  و لتخزي  بالت ميز هلال  يزع  كما و لشزيع  لل ين  النتصاز وه 
 ؟!وغيزه 

 أعبذذذا ً   ل عويذذذ  أعبذذذائه  إلذذذ  أضذذذاف ممذذذا أهذذذ  مذذذا هذذذو  ون علذذذيه  بذذذالز  و لذذذ عا   لعلمذذذا  إشذذذغا  .2
 .ج ي  

 :األمني المستوى .3
،  ألمذذن وزعزعذذو ، وأمذذو له  وأزو حهذذ   لنذذاس  مذذا  فاسذذتباحو ،  لنذذاس وقتذذ  بذذالتفجيز  ألمذذن زعزعذذ  .1

 و لعزبيذ   إلسذ مي   لذ و  شذلون فذ  للت خ   لمصالح وأصحا  للطامعين سانح   لفزص  وجعلو 
 . ألمن ضبط عل  ق زتها ع   بحج 

 .وغيزه كالتعلي  سيا ي  وطني  أموز ف  للت خ  بالوطن للمتزبصين  ل زيع  تق ي  .2
 :االجتماعي المستوى .4

ذذما  هذذ   لعلمذذا  أن إل ز كهذذ  وتهميشذذه   لعلمذذا  إسذذقاط بمحاولذذ  و لذذك،  لفكذذزي  ألمذذن زعزعذذ  .1  ص 
  لسذذاح  خلذذ   لعلمذذا  ُأسذذقط و    ، وتخزيذذ  قتذذ  مذذن لذذ  مذذا يخططذذون ويفشذذ  يحذذبط  لذذ ي  ألمذذان
 وُمفتون،  لظلم  وزباني ، سلط  علما  ه   لتكفيزيين عن  وسمومه ، فالعلما  أفكازه  لب  أمامه 
 .ما يشتهون وف  للحكا 

 حماسذه  مسذتغ ً   لشذبا  مذن شذزيح   لفكذز هذ    ستقط  حي ، وتب ي ها  لشاب   لطاقا  تضييع .2
 هذ ه إليذ  فانذ فع ،  لتغزيبيذون بهذا يقذو   لتذ   لتجذاوز   و سذتيا ه ، و لذ عوى  ل ين عل  وغيزته 

  عن و لنه  بالمعزوف  ألمز من نو   لفكز ه    عتنا  أن منها ظناً  ل ينها وحبها بإخ صها  لفئ 
 .15بنا  طاقا  تكون أن من ب الً   ألم  ف  وتخزي  ه   طاقا    فجعلها،  لمنكز

                                                           

.63 زق  ،1/25,  لبخازي أخزج  -1  
.بع  وما 111 ص ،1417 ،1ط  لوطن   ز  لشب ،  لعزيز عب  بن عل   لغلو، -1  
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 الغلو آثارخامسًا: 

 آثذاز لذ  مسذتطيز وشذز خطيز      لغلو
 :16منها وسيئ  قبيح 

  لمسذلمين تكفيز عل  يحم  إن  .1
 حصذذذذذذذذ  كمذذذذذذذذا  مذذذذذذذذائه  وسذذذذذذذذفك
 حتذذذ ،  ألمذذذ  هذذذ ه مذذذن للخذذذو ز 

 عفذان بذن كعثمذان، خيازهذا قتلو 
 وغيزهمذذذا طالذذذ  أبذذذ  بذذذن وعلذذذ 
  .عنهما  هلل زض 

 كمذا  لمسذلمين كلمذ  وتفزيذ   لطاعذ  عصذا وشذ   لمسذلمين أمز ول  عل   لخزو  عل  يحم  إن  .2
 مذذن بقتذذ  وسذذل  عليذذ   هلل صذذل   لنبذذ  أمذذز وقذذ ،  لتذذازي  مذذ  ز علذذ   لخذذو ز  مذذن ويحصذذ  حصذذ 
 ويفذز  عصذاك  يشذ  أن يزيذ  ،منك  و ح  زج  عل  جميع   ك زُ وأمْ  أتاك  من): قول  ف   لك يفع 

 .17(فاقتلوه جماعتك 
 قصذذ  فذذ  كمذذا و لعبذذا    لذذ ين فذذ  تسذذاه ً   لذذك باعتبذذاز ،و العتذذ    و لوسذذطي   لسذذن  فذذ  يزهذذ  إنذذ  .3

 . لصحيح  لح ي  ف  وز  كما وسل  علي   هلل صل   لنب  عم  و تقال    ل ين  لث ث 
  لذنفس فذإن ، لذ ين مذن و النسذ   غْيذ لزَّ  علذ  يحمذ  وقذ ،  لصذالح  لعمذ  عن  النقطا  يسب  إن  .4

 عليذذ   هلل صذذل   لنبذذ  قذذا  ولهذذ   ،فتتزكذذ   لعمذذ  مذذن تمذذ  أو تعجذذز وقذذ   لعمذذ  شذذ   مذذع تضذذعف
  لذ ي هذو: نبذ   و لمُ  ،18(أبقذ   ً ظهذز  وال ،قطذع أزضذاً  ال  َّ نب ذ لمُ  فذإن):  ل ين ف   لمتش   عن وسل 
 .  بت  لعط  سفز ف   نقطع

 ."لف ن  هللُ  يغفز ال و هلل  : "قا   ل ي من حص  كما  هلل زحم  من  لقنوط عل  يحم  إن  .5

                                                           
-   لغلو، عل  بن عب   لعزيز  لشب ،   ز  لوطن، ط1، 1417، ص 112، و نظز:  لغلو مقاب   لتساه , صالح 16

.س  إل  زوح موقع إع    , لفوز ن  
  - زو ه مسل  23/6، با  حك  من فز    أمز  لمسلمين، زق   لح ي  17.1852
  - زو ه  لبيهق  ف   لسنن  لكبزى, با   لقص  ف   لعبا   18/3، زق   لح ي  18.4524
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 الغلو معالجةسادسًا: 

 :منها  لغلو لع   كثيز  طز  هناك

 و لحجذ  و لمناقشذ  بذالحو ز  لغلذو ظذو هز لعذ   ومبزمجذ  ومحذ    م زوسذ  علميذ  وخطذط بز م  طزح .1
 . لم ى وبعي    لم ى قزيب  و لتزبوي  و إلس مي   لعلمي  وبالبز م  و لتزبي ،

 مذذذن و لحذذذ  آثازهذذذا، وتخفيذذذف  لمشذذذكل  حذذذ  فذذذ  لإلسذذذها  و لمفكذذذزين و لذذذ عا   لعلمذذذا  همذذذ   سذذذتنها  .2
 فذ  وسذائ   لمشذكل  طذزح  لجميذع علذ  فيجذ ،  لمباحذ   لوسائ  وبك  حاص  هو مما ب كثز  نتشازها
 .م زوس علم  ب سلو  و لتعلي   لتزبي  وملسسا ،  إلع  

ذذ  أهذذ  علذذ   لت كيذذ  .3 ليذذ  و لع قذذ   لح   علذذ  ل نفتذذاح  لزيذذا ي  وزهذذ  ممازسذذ  فذذ   لمجتمذذع فذذ   لقذذو  وع 
 ك  ف   لمسلولين وكباز  لعلما   لك وأو ، و لزسمي  و الجتماعي   ل يني  بالمزجعي  وضبطه   لناس،
 ويخصذص، ويحذاوزه   لنذاس فيذ  يسذتقب  أسذبوعياً  أو يوميذاً  وقتذاً  منه  و ح  ك  يخصص وأن، منطق 
 .ويزش ه  به  ويزف  يحاوزه  وقتاً   لمن فع للشبا 

 بذذاحثون فيهذذا أن يكذذون بمعنذذ ، زسذذمي  وغيذذز زسذذمي  متخصصذذ  وملسسذذا  وجمعيذذا  مز كذذز إنشذذا  .4
 و لوسائ   ل زم   إلمكانا  له  وتوفز و لحو ز، و ل ز س   لبح  عل  يعكفون متفزغون ومتخصصون

 .وغيزها و إلع مي   لعلمي 
نشذذذا ، وطزيقذذذ  وعذذذ   ً  نوعذذذاً  و لمفتذذذين  لفتذذذوى   ئذذذز  توسذذذيع .5  و سذذذع   لمنذذذاط  كذذذ  فذذذ  للفتذذذوى  و ئذذذز و  

شكاالت  ومشك ت   لمجتمع لحاجا  تتص ى  إلمكانا  كبيز   لص حيا   فالنذاس، و لخطيز   لكبيز  و  
 .كبيز ص   من لها ح   مما  لزغ  عل  جي   بعلمائه  ثقته  التز  

  لشذذزعي  و لقو عذذ ، و تجاهاتذذ   لغلذذو وأصذذو ، ومسذذلمات  وثو بتذذ   لذذ ين أصذذو  فذذ  مزكذذز   وز   إقامذذ  .6
 وعسذذكزيين مذذ نيين مذذن  لمسذذلولين لكبذذاز  ألحكذذا  وضذذزوزيا ، و لطاعذذ  و لسذذمع و لبيعذذ   لحذذاك  حذذو 

 .وغيزه 
 و لذوال   لمنكذز عذن و لنهذ  بذالمعزوف و ألمز بشزوط  لجها  ف   ل ين أحكا  بين  لتفزي  عل   لت كي  .7

  لشذذزعي   ألصذذو  هذذ ه باسذذ  يحذذ    لذذ ي و لتطذذزف و لغلذذو  لتشذذ   وبذذين،  لشذذزعي  بضذذو بطها و لبذذز  
 و لكتذا   إلعذ   وسائ  بع  من لها و لتنكز  لبع  قب  من  ألصو  وتجاوز  لخلط ألن  لعظيم ،

 .و لغلو  لفتن  أه  ب  ويت ز ،  لناس  ستفز ز إل  يل ي
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،  إلعذذ   ووسذذائ  وبياناتهذذا  ل ولذذ  قذذز ز   فذذ  وته يُبذذ   لزسذذم  وشذذب   لزسذذم   لذذ ين   لخطذذا  تسذذ ي  .8
 .محتزم  وال جي   غيز وأساليب   ل ين   لخطا  صياغا  أغل  ألن

  لتسذاه  أو  لذ ين زفذ  فذ   لمعذاكس  لتطذزف هذو  لحاضذز  لعصذز فذ   لتطذزف لوجو  سب  أعظ  .3
 .بتو زن  لنوعين ع   ف   لج ي  وع   عن  و إلعز  

  لغلذذو وبذذين، حذذ  وهذذو و لسذذن  بالذذ ين  لتمسذذك بذذين  لحاضذذز  لعصذذز فذذ   لتفزيذذ   لحذذا  هذذ ه فذذ  ويجذذ 
 .باط  وهو و لتطزف

 وهما، ب مزين إال حاسماً  ع جاً  ع ج  يمكن ال " ل ين   لتطزف"  لغلو إن : 
 مذن  لمعبذز  و لقو عذ   لشذزعي   لنصذوص خذ   مذن أحسذن  هذ بذالت  و لمجا لذ   لجذا   لحو ز .1

 .بج  زته  ويعتزف  لمحاوز يحتزمه   ل ين و لمتخصصين  لز سخين قب 
 .19بج    النحز ف مو طن وكشف  لحجذذذ  إقام  بع ،  لغلو أسبا  معالج  ف  و لحز   لج  .2

                                                           
 -  لغلو  ألسبا  و لع  ,ناصز  لعق  ، ص 19.22
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 :خالصة

 مذذذن بذذذ  وال ،كلمذذذته  وتفزيذذذ   مذذذائه  وسذذذفك  لمسذذذلمين تكفيذذذز فذذذ   لخطيذذذز  آثذذذازه لذذذ  خطيذذذز      لغلذذذو إن
 و لمفكذذذزين  لعلمذذذا  همذذذ  و سذذذتنها ، و لمناقشذذذ  بذذذالحو ز م زوسذذذ  علميذذذ  وخطذذذط بذذذز م  بطذذذزح معالجتذذذ 
 . لصحيح  بالوسائ   نتشازها من و لح ،  لمشكل  ه ه ح  ف  لإلسها 

  لسن ح  ث ، و لتحزبا  و لعصبيا   ألهو   نزعا  ظهوز،  ل ين ف   لفق  قل من أسبا   لغلو  لعام : 
 عل   لنقم ،  لمجتمعا  ف  و لظل  و لفسا   لمنكز   شيو ، وجفوته   لعلما  عن  البتعا ،  لتجاز  وقل 
 . ل عو  ف   لحكم  وضعف  لصبز قل ، و لسياسي   القتصا ي   ألوضا  بسب  وأهل   لو قع

 بالعل   لجه ، وأشكال  صوزه بشت   لظل  شيو ،  لمسلمين أكثز إعز  من أسبا   لغلو  لخاص : 
 بع  مناه  ف   لخل ، و لمسلولين  لشبا  وبين و لشبا   لعلما  بين  لجفو ، بال ين  لفق  وقل   لشزع 
 ف   لتش  ، فق  وال عل  ب  لل عو  ه ه  وأشبا  ألح   وسفها   ألسنان ح ثا  تص ز،  لمعاصز   ل عو  

 .و لمثقفين  لشبا  من فئا  ل ى  لعاطف  وقو   لغيز  ش  ، و لتنطع  ل ين

،  ألمن  و لمستوى،  ل عوي و لمستوى،  يق   لع    لمستوى :أزبع  مستويا  ل إ  لغلو أبعا  تقسي  يمكن
 . الجتماع  و لمستوى

 ل   لع ي  من طز   لمعالج .للغلو آثاز خطيز  كما 

 . لح ي   لعصز إل  و ستمز  لسالف   ألزمان إل  يزجع  ل ين ف   لغلو
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 :تمارين

 . لعام  أسباب  و  كز  لغلو عزف .1
 . لح ي   لعصز ف   لغلو ظهوز أسبا  ع   .2
 .و الجتماع   ألمن   لمستوى عل   لغلو أبعا  بين .3
 . لغلو آثاز   كز .4
 : لصحيح   إلجاب   ختز .5

 :هو  لغلو

A.    لحيا  أموز ك  ف   العت . 
B.  لح  مجاوز . 
C.  ل  أه  هو ممن  لزأي طل. 

 . لح  مجاوز  B :الصحيحةاإلجابة 

 

 : لخاطئ   إلجاب   ختز .6

 : ألمن   لمستوى عل   لغلو أبعا  من

A.  لمسلمين جماع  ومفازق   لخزو . 
B.  لناس وقت  بالتفجيز  ألمن زعزع .  

  لمسلمين جماع  ومفازق   لخزو  : Aصحيحةالاإلجابة 
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 :المراجع

   ز، هذذازون  لسذذ   عبذذ  تحقيذذ ، زكزيذذا بذذن فذذازس بذذن أحمذذ   لحسذذين أبذذو،  للغذذ  مقذذاييس معجذذ  .1
 .1333/1373 طبع ،  لفكز

، للم يذين  لعلذ    ز،  لجذوهزي حما  بن إسماعي  نصز أبو،  لعزبي  وصحاح  للغ  تا   لصحاح .2
 .1447/1387، بيزو 

، 1ط، بيذذزو  صذذا ز،   ز،  لمصذذزي منظذذوز بذذن مكذذز  بذذن محمذذ  بذذن  لذذ ين جمذذا ،  لعذذز  لسذذان .3
1375 . 

، بيذذزو ،  لمعزفذذ    ز،  لعسذذق ن  حجذذز بذذن علذذ  بذذن أحمذذ ،  لبخذذازي صذذحيح شذذزح  لبذذازي فذذتح .4
 .هذ1373 طبع 

 .هذ1443، 1ط،  لعلمي   لكت    ز، بكز أب  بن محم   هلل عب  أبو  لمستقي ،  لصز ط .5
 .هذ1417، 1ط، للنشز  لوطن   ز،  لشب   لعزيز عب  بن عل ، آثازه مسائل  نش ت   لغلو .6
 .هذ1416، 1ط،  لوطن   ز،  للويح   لزحمن عب ،  لغلو مشكل  .7
 .هذ1417، 2ط،  لقاس    ز،  لعق  ناصز،  لخو ز  كتا  .8
  لبذذا  عيسذذ  مكتبذذ ،  لبذذاق  عبذذ  فذذل   محمذذ  تحقيذذ ،  لقزوينذذ  يزيذذ  بذذن محمذذ ، ماجذذ   بذذن سذذنن .3

 . 1374، 1ط،  لقاهز ،  لحلب 
، 1ط،  لنجذا  طو    ز، ناصز زهيز محم  تحقي ،  لبخازي إسماعي  بن محم ،  لبخازي صحيح .14

 .هذ 1422
، 2ط، بيذذذذزو ،  لفكذذذذز   ز،  لنيسذذذذابوزي  لقشذذذذيزي حجذذذذا  بذذذذن مسذذذذل   لحسذذذذين أبذذذذو، مسذذذذل  صذذذذحيح .11

1385 . 
 . 1385، 1ط، بيزو ،  لمعزف    ز،  لبيهق  عل  بن  لحسين بن أحم  بكز أبو،  لبيهق  سنن .12
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 السابعةالوحدة التعليمية 
 التكفير

 

 :السابعة الوحدة ةأهمي

 ومون، الرجوا  بوقووا  ال بالشور  تيثب و فهوو، ورسوله اهلل رهكف   من إال ريكف   فال هلل وحق شرعي حكم التكفير
 .الوحدة أهمية تقتي هنا

 :التعليمية األهداف

 التعليمية يجب أن يكون الطالب وادرًا على أن:بعد دراسة هذه الوحدة 

 .التكفير يعر ف .1
 .التكفير ضوابط   يبين .2
 .الحاضر العصر في التكفير أسباب يعدد .3
 .التكفير عالج كيفية حددي .4
 .التكفير من والمحكومين الحكام ضرورة تحذير يبين .5

 :المفتاحية الكلمات

 طرق - الصحيح - الهوى - االضطهاد أسباب - الخروج - ةقنش - الجه   ضوابط - التكفير - الكفر
 صوفين - اليهوود  - موذاهب - المعرفوة - الثقوة - القواعود - ضوحالة - التحذير - التسامح - عالج -
 .الناجون - الهجرة - حروراء - الخوارج -
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 واًل: مقدمةأ

 الفكوووووووور فووووووووي ضوووووووويةر  م   حالووووووووة التكفيوووووووور ظوووووووواهرة إن
، تاريخووووه موووون مبكوووور ووووووت فووووي ظهوووورت، اإلسووووالمي

 تشووهلهم والتوولا ، وحووديثاً  وووديماً  النووا  بنارهووا واكتوووى
 عصوبية يجادهاإ على ساعد، ومنتدياتهم نواديهم في

، اإلسوالمية العلووم دراسوة فوي تعموق عدم ثم، مسرفة
ووو  ، أخوورى وت ركووت النصووو  بووبع  خووذأ   حتووى   وع 
ووووووو همووووووو وأ   هالمتشووووووواب   علوووووووى  علوووووووى مووووووودواعت  ، مالمحك 

 الفهووم عوون فضووالً ، الكليووات عوون عوور وأ   الجلئيووات
 الظواهرة هوذه فشوت لوذا، النصوو  لبع  السطحي

 موون بوود ال لووذا، المتقوودمين موون أكثوور المتووقخرين عنوود
  .لها ضوابط ووضع، عليها الوووف

 

 وضوابطه التكفير تعريف ثانيًا:

 :التكفير تعريف

 والسووتر الجحووود وهووو ،نوواً افر وك   فوووراً وك   ك فووراً  ريكف وو ك ف وور   مصوودر وهووو ،اإليمووان نقووي  الك فوور  : اللهووة فووي، 
 .وسترها جحدها: اهلل نعمة كفر يقا 

 اهلل ألنعم الجاحد: والكافر. 
 وكوذا، وامتنعووا عصووا: أ  كفوروا وود الحورب دار ألهو  ويقوا ، الحق تهطية ألنه اإليمان ضد: والكفر 

 .1النبوة أو الشريعة أو الوحدانية جحود الكفر وأعظم، وسترها جحودها النعمة كفران
 نإس ان   إ ن  : "تعالى ووله ومنه ،النعمة كفران في غالمبال  : والكفور  .2"م ب ين ل ك ف ور   اإلإ 

                                                           
  - تاج العرو  3453/1, ولسان العرب 1.144/5
  - سورة اللخرف, آية 2.15
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 ويطووقط  اإلنسووان ينحنووي   أن هووو: والتكفيوور: النهايووة فووي وووا ، والخضووو  الووذ  هووو: اللهووة فووي والتكفيوور 
 .3صاحبه تعظيم يريد من يفع  كما الركو  من وريباً  رأسه

 االصطالح في الكفر تعريف أما: 
 ترهاس   النعمة وكفران، بالباط  الحق ستر هو الذ  اإليمان ضد فهو اإليمان نقي : الكفر. 
  وأعظووم ،شووكرها أداء بتوور  مالموونع   نعمووة سووتر والكفووران ،اإلظهووار هحق وو مووا تهطيووة الكفوور: المنوواو  وووا 

 .4الشريعة أو النبوة أو الوحدانية جحود الكفر
  لم مما بشيء الرسو  تصديق عدم الكفر: الرال  ووا  .به مجيئه بالضرورة ع 
  رادة معرفووة عوون التصووديق رفوو  هووو: آخوورون ووووا  عليووه اهلل صوولى النبووي بووه جوواء ممووا يءبشوو ولووو وا 

 .5وطعي يقيني بطريق إلينا ووص  وسلم

 :الكفر ضوابط

 اطمئناناً  ال اإلكراه لداعي فيفعله، الكفر على ي كره فمن، منه إرادة بهير الكفر يقع أن وهو: اإلكراه .1
ان ه   ب عإد   م نإ  ب الل ه   ك ف ر   م نإ : "تعالى لقوله ي كف ر فال به، و لإب ه   أ كإر ه   م نإ  إ ال   إ يم  ئ ن   و  يم ان   م طإم  ل ك ونإ  ب اإلإ   و 
ًرا ب الإك فإر   ش ر ح   م نإ  دإ  .6"الل ه م ن   غ ض ب   ف ع ل يإه مإ  ص 

 القتو  نفسوه علوى خشوي حتوى الكفور على كرهأ   من أن على العلم أه  أجمع: القرطبي اإلمام يقو 
 .7باإليمان مطمئن وولبه كفر إن عليه إثم ال أنه

 يسوتطيع ال درجة باإلنسان الحلن أو الفرح يبلغ فقد: أو الحلن الفرح شدة من المرء على اإلغالق .2
 الصحيح بالحديث هذا على العلماء ويستد ، الكفر ظاهره   وو  منه فيصدر يقو  ما فيها يميل أن

 أحودكم مون إليوه يتووب حوين عبوده بتوبوة فرحواً  أشود )اهلل: وسولم عليوه اهلل صلى النبي فيه وا  الذ 
 شوووجرة فوووقتى منهوووا، فووو ي  وشووورابه طعاموووه وعليهوووا منوووه فانفلتوووت، فوووالة بوووقر  راحلتوووه علوووى كوووان

 وا  ثم بخطامها فقخذ عنده وائمة هي إذ كذل  هو فبينما، راحلته من آي  ود ظلها في فاضطجع
                                                           
 - النهاية في غريب الحديث واألثر، أبو السعادات المبار  بن محمد الجلر ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1191م،  3

4/343.  
  - التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1133م، 4.239/1
  - العقيدة اإلسالمية، عبد الرحمن حبنكة الميداني، دار القلم دمشق، ط4، 1133م،   5.515
 - سورة النح , آية 6.135
 - تفسير القرطبي، 7.153/13
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 الفوورح بسوبب بوذل  يؤاخووذ ، فلوم8الفورح  شوودة مون أخطوق ربو  وأنووا عبود  أنوت اللهووم الفورح: شودة مون
ن يكفر فلم، دابته رؤية عند له حص  الذ  الشديد  .يرده لم لكونه الكفر بصريح أتى وا 

ووم   أصوو  وهووذا: الجهوو ب العووذر  .3  بووالد أو باديووة فووي نشووق كموون بووه اإلنسووان عووذري   فالجهوو  ،عليووه عجم 
 .بجهله عذروي   بكفره يحكم فال كفر  أمر منه صدر فإذا، باإلسالم عهد حديث كان أو، بعيدة

 عليوه اهلل صولى النبوي عون رو  ووود، كفور  أمور بالخطوق إذا صودر اإلنسوان في عوذر: بالخطق العذر .4
 .9عليه  است كرهوا وما والنسيان الخطق أمتي عن وضع اهلل )إن: وا  أنه وسلم

وو مأ معينووة مسووقلة فووي االجتهوواد بعوود كووان سووواء والخطووق  فهووو وصووده مووا غيوور   فووووع شوويئاً  وصوود نم 
 الحووق ووصوود محموود أمووة موون اجتهوود موون أنووه فالصووواب التكفيوور وأمووا :العلموواء أحوود يقووو ، معووذور
 .هؤ خط له هفري   ب  يكفر لم فقخطق

 مون رونيكف   ال العلم أه  كان فلهذا ،الرجا  بقووا  ولي  بالشر  تيثب   فهو: شرعي حكم التكفير  .5
ن خوالفهم  كموون، بمثلوه بيعاو و أن لإلنسوان فلووي  شورعي حكوم الكفور ألن، رهميكف وو فالمخوال   كوان وا 
 لحووق حوورام واللنووى الكوذب ألن، بقهلووه وتلنووي عليوه تكووذب أن لوو  ولووي ، بقهلو  ولنووى عليوو  كوذب
 .10ورسوله اهلل كفره من إال ركف  ي   فال هلل حق التكفير وكذل ، تعالى اهلل

 فووي مووا فعلووى اآلخوورة فووي أمووا، السوورائر يتووولى واهلل، للعبوواد الظوواهر علووى تجوور  الوودنيا فووي األحكووام  .5
 ولوووب عوون أ نقووب أن أوموور لووم إنووي): وسوولم عليووه اهلل صوولى اهلل رسووو  وووا  فقوود ،وجوو  عوول اهلل علووم

 .11 بطونهم أشق وال، النا 
 فووي صوواحبها يخلوود وال، والجماعووة السوونة أهوو  عنوود والكبووائر المعاصووي بمطلووق المسوولم تكفيوور عوودم .9

نما، النار ن عذبه شاء إن، تعالى اهلل إلى أمره وا   ي هإف ور   ال   الل وه   إ ن  : "تعوالى عنه، ووا  صفح شاء وا 
ي هإف ر   ب ه   ي شإر     أ نإ   .12"ي ش اء ل م نإ  ذ ل     د ون   م ا و 

                                                           
 - أخرجه مسلم 2134/4، روم الحديث 8.2949
 - أخرجه ابن ماجة, 551/1، روم 9.2345
  - ضوابط التكفير, خالد حسن محمد البعداني، ص 03 .10
  - رواه البخاري في صحيحه, باب بعث علي بن أبي طالب: 460/3 رقم 1034 .11
  - سورة النساء, آية 12.446
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 التكفير نشأةثالثًا: 

 تواريخي بعود التكفيور لمسوقلة ه  اإلنسان يتساء  ود
، وارث وووووووووم لكووووووو  إن: فنقوووووووو  موووووووذهبي  امتوووووووداد أو

 .الخوارج هم النابتة هؤالء وسلف

 التوواري  جسووم فووي وعرضووه بطولووه ضووارب فكوور   وهووو
 أو، اليهووووود  سوووبق بووون اهلل عبووود هوأحدث ووو، اإلسوووالمي

 كهووووايتحر  اسووووتطا  التووووي الفتنووووة عوووون  خووووتم: فقوووو 
 ضوووود الرعووووا ، السووووفلة وهووووم األوبووووا : موووون بقدواتووووه
 بموووولاعم عنووووه اهلل رضووووي عفووووان بوووون عثمووووان الخليفوووة
 علووى بوورلت وهنووا، بقتلووه األموور انتهووى حتووى مختلفووة

 بقمووووي  التلووووويح) بووووو يعوووورف مووووا الفاجعووووة تلوووو  إثوووور
   عنه اهلل رضي عثمان

رواء إلذكوواء المالئمووة هموفرصووت   مبتهوواهم الفتنووة سووعاة فيووه وجوود الووذ  بدمووه والمطالبووة  يوود وضوورب الفتنووة وا 
 بووين األحووداث جوورت لكوون، والحوواكم والخليفووة السوولطان وهووو بووالرمل المتمثوو  الوودين حووو  وااللتفوواف، الوحوودة
 العناصووور بعووو  لوووه خططوووت الوووذ  النحوووو علوووى عنهموووا اهلل رضوووي معاويوووة وسووويدنا علوووي سووويدنا عسوووكر

 علوي فريوق التقوى وحينموا .معواً  القتوا  إلوى الفريقوان فعود  ، الباط  بصوت الحق صوت واختلط ،المدسوسة
 فوي كوان مون بعو  أنكور، التحكويم علوى واتفقووا" صوفين" يووم سوفيان أبوي بون معاوية وفريق بطال أبي بن

 إال حكم ال، اهلل دين في الرجا  مت  حك  : "له ووالوا، التحكيم أمر عنه اهلل رضي طالب أبي بن علي جي 
 .13بكفره حواصر   ثم "هلل

و أهو  بايعوه وود إموام وهوو، طالوب أبوي بون علوي علوى خرجووا ود المذكورون فهؤالء  بو ، روهوكف و قودوالع    الح 
 رضووي موون وكوو   ، هوأصووحاب   ومعاويووة الجموو  وأصووحاب، عنووه اهلل رضووي عثمووان تكفيوور إلووى األموور بهووم بلووغ

                                                           
 - الفرق بين الف  رق, عبد القاهر بن طاهر البهداد ، تحقيق محي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت، ط2، 13

 ،1ط سالة،الر  مؤسسة ،القرني محمد بن اهلل عبد, والجماعة السنة أه  عند التكفير وضوابط, بعد فما 94   م،1134
.33   م،2335  
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 شوعاراً  غودا حتوى حوق بهير التكفير: مةاأل في أظهر من أو  هي الهاضبة العناصر هذه فكانت، بالتحكيم
 .لهم

 العوراق فوي منطقوة إلوى صوفين مون عنوه اهلل رضوي علوي رجوو  بعود نحوالواا الهوغائيوة العناصور تل  إن ثم
 عنه اهلل رضي لعلي العسكر  الخيار يكن ولم ، 12333) نحو وكانوا هنا  وتجمعوا ، حروراء) لها يقا 
 طريق عن إوناعهمى لإ فسعى، صوابهم إلى إلرجاعهم األوحد الح  هو - حدث ما ك من  رغمعلى ال –

وامووة المنوواظرة ، نصووفهم رجووع حتووى فووقفحمهم، عنووه اهلل رضووي عبووا  بوون   اهلل عبوود إلوويهم فقرسوو ، الحجووة وا 
 دخلووا ثوم، األرت بون   خبواب بون   اهلل عبود ووتلوا، دماءهم واستحلوا، النا  ماشية على منهم بقي من وأغار
  433) فوي عنوه اهلل رضوي علي إليهم فسار، النهروانفي  عسكروا ثم ،ولده أم   هوجاريت   هولد   ووتلوا، منلله
، ه  وتل و كلنوا أن وا: إليوه فقرسولوا، خبواب بون   اهلل عبود واتو    مواأسل   أن: إليهم أرس  منهم بور   فلما ،أصحابه من

 .14تسعة إال منهم يفلت ولم، جميعاً  ووتلهم، عنه اهلل رضي فقاتلهم

جورام   الخووارج خطور يقف ولم  بون علوي: الخليفوة لقتو  خططووا بو ، المسولمين أموور أوليواء منواجلة عنود هموا 
 الجوورم بهووذا فقووام الخووارجي ملجووم بوون الوورحمن لعبوود المهمووة هووذه وأوكلوووا، يلووةغ   عنووه اهلل رضووي طالووب أبووي

 .الوخيم

 حتووى، الحووروب موون سلسوولة فووي معهووم دخوو  هووو  41) عووام عنووه اهلل رضووي لمعاويووة األموور اسووتتب أن وبعوود
 .االمتداد في ذل  بعد استمروا لكنهم، شوكتهم أضعف

، الصوووحابة بعووو  تكفيووور حوووو  تتمحوووور معووودودة مسوووائ    هاأصوووول   تتجووواول لوووم أمرهوووا أو    الخووووارج وكانوووت
 الفووورق مووون أصوووبحوا حتوووى السوووب  بهوووم تفرووووت الووولمن موووع لكووون، الكبيووورة بمرتك ووو وتكفيووور، الووودماء واسوووتحال 
 .15المقاالت وأصحاب، الكالمية

 المجتمعوات تكفيور: وضوايا حوو  تتمحوور ديوةعق   وطروحوات  ، مذهبيوة مودونات   المنحورف الفكور لهوذا أصبح
 وجوووب ذلوو  علووى ورتبوووا، حوورب ديووار ديووارهم واعتبووار، دمووائهم واسووتحال   ، ومحكووومين اموواً حك  ، اإلسووالمية

، غاياتهم تحقيق وبين بينهم و يح   لمن ووة بك  والتصد ، ومقاتلتهم بالقوة منهم السلطة انتلا ى لإ السعي

                                                           
  - الفرق بين الف  رق للبهداد ،   14.93
  - دراسات في األهواء والفرق والبد , د.ناصر العق ، دار القاسم، ط1، 1119م،   131 فما بعد.15
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 ربطهمتوو ال المعاصوور التكفيوور لفكوور التاريخيووة والجووذور ،المعاصوورة العنووف جماعووات تبينووه مووا بالتحديوود وهووو
 بووالتوافق األووو  علووى أو بالتطووابق يجوولم ليكوواد الموورء إن بوو  فقووط والمنوواه  التصووورات حيووث موون بووالخوارج
 والنظوورة العارمووة االنتقووام مشوواعر فوويهم أججووت التووي  التفكيوور طريقووة)و  النفسووية ةبووكير الت) حيووث موون بينهمووا

 .لحظة ك  في االنفجار تنتظر ةموووته تخريب عناصر وجعلتهم، حولهم نم   لك  السوداوية

 وود فوالجميع، هنوا مموا بوقكثر الخووارج لفئوة التواري  امتوداد علوى جنعور   أن إلوى بحاجة العجالة هذه في ولسنا
 والتوي  القاعودة)و  النوار مون النواجون)و  والتكفيور الهجورة جماعوة) عن المختلفة عالماإل وسائ  عبر سمع
 :16وهي ،األو  الخوارج لمنه  اجتراراً  الدارسين نظر في دعت   واحدة نقطة حو  وتتفق، جميعها تلتقي

 بالسالح المسلمين أئمة عن الخروج وجوب. 
  طاعاتهم من اليد ونل. 
 وتكفيرهم. 
 معهم الجهاد جوال وعدم. 
 خلفهم الصالة وال. 
 لهم الدعاء مشروعية وعدم. 
 دور ويجعلونهوا  المسولمين دور) علوى بالتكفير الحكم فيسحبون منهم البع  يتجاول وود 

 .ونسائهم وأموالهم لدمائهم استحاللهم مع، حرب

                                                           
  - الهلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة، عبد الرحمن اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط2، 1112 م.16
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 الحاضر العصر في التكفير أسبابرابعًا: 

 

 الحاضوور العصوور فووي التكفيوور أسووباب إجمووا  يمكوون
 :التالية باألسباب

 .السياسي االضطهاد .1

 .الرسميين بالعلماء الثقة فقدان .2

  األعمووا  كفوور) األصووهر الكفوور بووين الخلووط .3
  .17 االعتقاد كفر) األكبر والكفر

، التكفيور ظواهرة وانتشوار نشووء أسوباب مون إليوه السوطحية والنظورة وويموه الودين بتعواليم المعرفوة ولة .4
 هوو كموا، التكفيريوة للحركوات الماللموة السومات مون السوطحية أو الجهالوة صوفة من يجع  ما وهذا
 .بمقالتها يق  لم من ك  وكذا، الكبيرة مرتكب رتكف   التي الخوارج فروة في الحا 

عجاب الهوى اتبا  .5  بالكفر عرضه في والقدح وذمه المخالف تكفير في وذل ، برأيه رأ  ذ  ك  وا 
 .سليم ومنه  وعلم بصيرة دونمن 

 ويسوتحلون المعاصوي وأصحاب الكبائر أه  رونيكف   الذين كالخوارج المنحرفة الفرق مذاهب اتبا  .5
 .واألفراد والمجتمعات الدو  على الكفر إطالق في والدين العلم في األصاغر هموتقليد  ، دماءهم

 دون النصو  ببع  واألخذ، المطهرة النبوية والسنة الكريم القرآن لنصو  الصحيح الفهم عدم .9
 .18الكلية القواعد وتر  بالجلئيات األخذ أو ماتالمحك   وتر  هاتبالمتشاب   األخذ أو، بع 

 

                                                           
  - التكفير جذوره, أسبابه, د.نعمان عبد الرلاق السامرائي، دار المنارة عمان، ط2، 1135م،   17.31
  - ضوابط التكفير عند أه  السنة والجماعة, عبد اهلل بن محمد القرني،   18.155
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 التكفير عالجخامسًا: 

 :منها التكفير ظاهرة لعالج كثيرة طرق هنا 

 اإلسوالمي الخلوق فوإن وناعوة، يهير وال المشكلة يح  ال ذل  ألن مضاد: بتكفير التكفير نواجه أال .1
نما، بقختها والسيئة بمثلها الشتيمة مواجهة عن يقبى  بالتي والدفع والصفح اإلغضاء إلى يدعونا وا 
ت و   و ال  "أحسن، وا  تعالى:  هي س ن ة   ت سإ ف عإ  الس يِّئ ة   و ال   الإح  س ن   ه ي   ب ال ت ي ادإ ب يإن ه   ب يإن     ال ذ   ف إ ذ ا أ حإ  و 

ل ي   ك ق ن ه   ع د او ة   يم و  م   .19"ح 
 لمعالجتهوا ضورورية كمقدموة منطلقاتوه ومعرفوة التكفيور أسباب دراسة بمعنى:  التكفير أسباب رفع  .2

، التكفيريوة فكوارألا فوي موؤثرة واالوتصوادية واألمنيوة السياسوية األجوواء كانوت فربموا، منها والتخل 
لالوة الموانوع تلو  رفوعفوي  ينحصور الحالة هذه في المعالجة وطريق  كانوت لوو أموا، األسوباب تلو  وا 
 للامواً  يكوون الحالوة هوذه ففوي، صوعوبة أشود وعالجهوا، صوعبة هنوا فالمشوكلة، ثقافيوة التكفيور أسباب
 التواري  درو  ألن، والسونان بالسوجن ال والبرهوان بالحجوة ومقارعتوه التكفيور  الفكور مواجهة علينا
 .20الداخ  من يعالجها وال الخارج من المشكلة يعال  والسجن، قنعي   وال قمعي   السيف أن علمتنا

 ورعايووة، وعرضووه ومالووه نفسووه فووي اآلخوور احتوورام علووى المحبووة رسووالة ونشوور :التسووامح ثقافووة تعليوول .3
 ي نإه واك م   ال  : "تعوالى ووا ، والعودوان بوالظلم يتحر  ال مادام عنه األذى وكف إنسانيته، وحفظ حقووه
ون   الل ه   ين   ع  ل ومإ  الودِّين   ف وي ي ق وات ل وك مإ  ل ومإ  ال وذ  ووك مإ  و  ر ج  ونإ  ي خإ ي وار ك مإ  م  وه مإ  أ نإ  د  وط وا ت ب ور  ت قإس   الل وه   إ ن   إ ل ويإه مإ  و 

ين ي ح ب   ط   . 21"الإم قإس 
  االخوتالف حوق) هوي وتنظيمهوا تقصويلها بعود إليهوا والودعوة بهوا التبشوير بنا يجدر ويمة أهم وأظن
 أحاديووة ظوو  فووي ويتحوور  واالسووتبداد القمووع أجووواء فووي وينمووو ينبووت التكفيوور ألن، البشوور بنووي بووين
 االختالف. في حقهم ومصادرة اآلخرين على فرضها يراد التي والفهم الرأ 

 

                                                           
  - سورة فصلت, آية 19.34
 - اإلسالم والعنف وراءة في ظاهرة التكفير, حسن الخشن، المركل الثقافي العربي، ط1، 2335م،   253, التكفير 20

.بعد فما 153   ،م1135 ،1ط القيم، الدين مكتبة مدكور، رجب, لوجه وجهاً  والهجرة  
  - سورة الممتحنة, آية 21.3
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 التكفير من التحذيرسادسًا: 

 فتنووووة   هووووي والمحكووووومين للحكووووام التكفيوووور مسووووقلة إن
 اإلسووووالمية الفوووورق موووون فروووووة تبنتهووووا، وديمووووة عظيمووووة
 فوإن األسوف وموع، بوالخوارج المعروفوة وهي، القديمة
 الكتوواب عوون الخووروج فووي يقووع ووود الوودعاة موون الووبع 
 هووذا فوي والسووبب، والسونة الكتواب باسووم ولكون والسونة
 :أمرين إلى يعود

 بالقواعوود التفقووه عوودم: والثوواني، العلووم ضووحالة: األو 
 .الشرعية

 ألنهوم وحوديثاً  ووديماً  كثيورة جماعوات ضولت هنوا ومون
 لكوون، فحسووب المووؤمنين سووبي  لتوولاما بعوودم يكتفوووا لووم

 الكتووواب تفسوووير فوووي همءأهووووا واتبعووووا عقوووولهم ركبووووا
  .جداً  خطيرة نتائ  ذل  على وابن   ثم، والسنة

ن وونإ : "تعووالى وولووه وهووي أال، دائموواً  حولهووا يدنوودنون آيووة، وغيووره اللمووان هووذا فووي التكفيوور فتنووة أصوو  وا  م   ل وومإ  و 
ك مإ  ا ي حإ ون ه م   ف ق ول ئ     الل ه   أ نإل     ب م   .دويقة معرفة بال ويوردونها، عميق فهم غير من فيقخذوها ،22"الإك اف ر 

 علوى والتضوييق  ، اإلسوالم وتشوويه، الودعوة وتقهقور  ، العميواء الفوتن إال الطائشة أعمالهم نتائ  من نر   لم لذا
 23.أهله

ن فساد وتفجير وت  من يوم ك  نشاهده ما وا   الضوالة والفورق المنحرفوة الجماعوات بعو  من األر  في وا 
 الكبووائر وأصووحاب المعاصووي ألهوو  التكفيوور هووو أسووبابه أهووم موون وبهتانوواً  لوراً  اإلسووالم تطبيووق عيتوود   التووي

 حوورم وووود، واالعتوودا  الوسووطية ديوون هووو اإلسووالم أن يجوود الحنيووف شوورعنا فووي والمتقموو ، الوودماء واسووتحال 

                                                           
  - سورة المائدة, آية 22.44
  - التحذير من المجالفة بالتكفير, السيد محمد علو  المالكي، ط2، 1423،   13 فما بعد.23
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 اهلل صولى ووا  فقد عنه والنهي التكفير تحريم ومنها االعتداءات أنوا  بشتى المسلم على عتماداال اإلسالم
ال وا  كما كان إن أحدهما بها باء فقد كافر يا: ألخيه وا  امرئ أيما: "وسلم عليه  .24"عليه رجعت وا 

 

 

 

                                                           
 - رواه مال  في الموطق, باب ما ي  كره من الكالم 1433/5، روم 3535, والبخار  في صحيحه, باب من كف  ر أخاه 24

.5134 روم ,3/25  
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 :خالصة

 الثقوة وفقودان االضوطهاد: أسوبابه من وكان، مسرفة عصبية إيجادها على ساعد مرضية ظاهرة التكفير إن
 .بالعلماء

 احتوورام علووى والتقكيوود المحبووة رسووالة ونشوور التسووامح ثقافووة وتعليوول أسووبابه برفووع التكفيوور عووالج موون بوود الو 
 .الخطير الداء هذا من والتحذير، اآلخرين

 الضوابط. والعديد من لتكفيرل اتتعريفال وهنا  العديد من

 الكفووور بوووين الخلوووط، الرسوووميين بالعلمووواء الثقوووة فقووودان، السياسوووي االضوووطهاد عديووودة منهوووا: أسوووبابللتكفيووور 
عجاب الهوى اتبا ، الدين بتعاليم المعرفة ولة، األكبر األصهر والكفر  موذاهب اتبوا ، برأيوه رأ  ذ  كو  وا 

 .المطهرة النبوية والسنة الكريم القرآن لنصو  الصحيح الفهم عدم، كالخوارج المنحرفة الفرق

 تعليول، التكفيور أسوباب رفوع، مضاد بتكفير التكفير نواجه أال :منها التكفير ظاهرة لعالج كثيرة طرق هنا 
 .التسامح ثقافة

 األعما  فهذه، األعرا  وانتها  الدماء استباحة من فيه لما العظيم خطره له التكفير في التسر  إن
 المطمئنين اآلمنين النا  وحياة، واالستقرار األمن لحرمات وهت   ، المسلمين بإجما  شرعاً  محرمة وأمثال ها

 عنها. حياتهم في للنا  غنى ال التي العامة للمصالح وهت   ، ومعايشهم مساكنهم في

 بلوغ موا آخور مون وكوان، ذلو  في وشدد انتهاكها وحر م وأبدان هم وأعراضهم أموالهم للمسلمين اإلسالم حفظو 
 حوورام وأعراضووكم وأموووالكم دموواءكم إن: "الووودا  حجووة خطبووة فووي فقووا  أمتووه وسوولم عليووه اهلل صوولى النبووي بووه

 .25"هذا بلدكم في هذا شهركم في هذا يومكم كحرمة عليكم

 
 

                                                           
  - رواه البخار  24/1، روم 25.59
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 الثامنةالوحدة التعليمية 

 اآلمنين تواجه والتهديدات التي التفجيرات

 

 :الثامنة الوحدة أهمية

، هالاجتاوو  الفو   اسووته  علو  اطاوو ن اسوتر  آاون اجتاوو  إقتاو  رووه السواتهة  ال سووت   هجوه  جوهر  إن
 .البحث أراة  تنب  رنت انه 

 :التعليمية األهداف

 رذه الهح ة التعلةاة  ةجب أن ةكهن الطتلب قت  ًا عل  أن: بع    اس 

 .العتلم لهت ةتع ض التي هالته ة ا  التفجة ا  أسبتب ةع   .1
 .هالته ة ا  التفجة ا  عل  تت تب التي النتت ج بةنة .2
 .هالته ة ا  التفجة ا  ان الهقتة  هست ل ةح   .3
 .هالته ة ا  التفجة ا  بأح اث الجنتة حكم بةنة .4

 :المفتاحية الكلمات

 - الفكووو  - التشووو   - انحسوووت  - الفرووو  - الجهووول - األجنبوووي - الوووه   – الظلوووم - األهضوووت  - أسوووبتب
 - الفتووته  – الهاعةوو  - هسووت ل - الهقتةوو  - إروو ا  - ا سووتعات  - ابتشوو ة غةوو  - ابتشوو ة - التفجةوو ا 

 .الحكم - الجنتة
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 واًل: مقدمةأ

 هالضووووو   هاألذ  الفسوووووت  أنوووووها  كووووول اإلسووووو م حووووو م
 هعوووووووت  تهم بأشختصوووووووهم الاوووووووهاطنةن علووووووو  الهاقووووووو 

 هابووتن   جسووه  اوون ال هلوو  ا افوو  هعلوو ، هااتلكووتتهم
، هحووو ا   هاكتبوووت ، هاؤسسوووت  ههزا ا  ،هاصوووتن 
 ال عووب هنشوو ، انشوو   هقصوو ، طووت  ا  هاختطووت 

 هاووت، التجت ةو  لتهالاحو هالشوها   اآلانو  األحةوت  فوي
 عاوو   قتوول اوون هالعاووتل الاهظفووهن لوو  ةتعوو ض قوو 

 األسووووووولح  ألن، ارصوووووووه  غةووووووو  خطوووووووأ أه ارصوووووووه 
 رووي إناووت هقنتبوول هاوو اف  بنووت   اوون ال رةبوو  الح ةثوو 

 تهجوو  أن   ،هالاحتلووةن األعوو ا  لاحت بوو  اصوونهع 
  ،أهستطهم في الذع  هنش  ها  رتبهم الاهاطنةن ض 

 اإللوزام أه العاو  الرتول فوي بتلرصوت  الو نةت فوي سوها  هالاخ بوهن الو ات  هسفتكه الرتل  عن  ةسأل ذلك كل
 .جهنم نت  في بتلعذاب اآلخ ة في أم بتل ة 
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 :الحالية والتهديدات التفجيرات أسباب ثانيًا:

 :1انهت كثة ة فةهت نعةش الذ  العتلم رذا لهت ةتع ض التي هالته ة ا  التفجة ا  أسبتب إن

 االقتصادية: واألحوال السياسية األوضاع سوء .1

 هرزةاو ، جتاوتعيها  السةتسوي الهضو  سوه  بسوبب التفجةو ا  إحو اث  لإ الاتحاسةن الشبتب بعض ةلجأ
 الطتقووت  أنووها  هاختلوو ، هالثوو ها  الووب   علوو  الاتكبوو ةن هتسوولط، أعوو ا هت اهاجهوو  فووي اإلسوو اة  األاوو 

، الت بهةو  انترجهوت تغةةو  هاحتهلو ، هالفك ةو   ةو ر  الع   هقضتةترت األا  شؤهن في رؤ   هت خل، هاإلاكتنت 
 الكبوو   للوو هل السووةت ة هجعوول، هالضووع  هالهووهان بتلووذل الاسوولم أشووع  ااووت، الووب   أجووزا  بعووض هاحووت ل
 هرم، ةحت بهن  أنهم هةزعاهن بتإل رتب ةب ؤهن جعلهم ات، هسلبتً  هنهبتً  قت ً  الاهاطنةن عل  جةشهت هتسلةط
 .هه هج اه  اإل رتب صتنعه

 ذ ةعو  أصوحتب  زعوم فوي التفجةو  هةكوهن، هالعتوتب للوهم ةع ضوهت ااوت الاتفو   اهق  الاسلا  ال هل  هتر 
 .الع بي أه الاسلم الاهاطن لك اا  هأصهن هأحزم أقه  اهقفهت ةكهن أن عل  ال هل  هحال، للتنفةس

، األسعت  ها تفت ، النفهذ هاستغ ل  ، ال خل تهزة  هسه ، البطتل  هانتشت   ، ا قتصت   الهض  سه  أن كات
حو اث، الفعول    أنوها  ان نه  اات س  إل  الاخ بةن رؤ    ف ت الطبرة  ههجه   لتح ةوك هالوذع  البلبلو  ها 
 .ت خل  ان هالح ، الع ه لط   الحكها  أه السةتسة  السلط 

 العوو ة إعوو ا  اوون بوو    إذن، اصووتب علوو  اصووتب هضووم  ، شوو  هنووذة  سووه  ظووتر ة هالتفجةوو  التوو اة  هكووتن
ت ل ُهم   ه أ ِع ُّها: "تعتل  لرهل  الع ه عن  اهجه  ره لات هالاكتف   الا  ا  ت ط ع ُتم   ا   .2"ُقه ة ِان   اس 

ناوت، الغو ب اون جت نوت الوذ  األسلهب هره، ال اخلي هالت اة  الس ح بشه  اإلص ح ةكهن ه   بأسولهب ها 
 .3هالانتصح  هالاشته ة هالاهاجه  الاصت ح 

 

                                                           
 - اإل رتب ال هلي -   اس  قتنهنة  نتق ة،  .عزةز شك  ،  ا  العلم للا ةةن، 1991م،   204 فات بع .1
  - سه ة األنفتل, آة  2.00
  - قضتةت الفر  هالفك  الاعتص ,  .هرب  الزحةلي،   3.373-377
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 االجتماعي: الظلم .2

 السةتسوووووووووي الظلوووووووووم   ةووووووووو  ا جتاوووووووووتعي الظلوووووووووم إن
 هجووه  تفتروو  الحكووم أنظاوو  أغلووب فوو ن، ها قتصووت  

، اإلنسوووتن ك ااووو  هأخصوووهت فةهوووت األستسوووة  الح ةوووت 
، ها سوتب ا  هالبطش، األفهاه هكم   الره  عل  هتعتا 
 هالاسووووكن  الفروووو  زهاةترووووت هةسووووه ، الشووووه   هانعوووو ام
 اإلسوووو م فووووي ةسووووا  ااووووت فةهووووت شووووي  ه ، هالحتجوووو 
 ااووووت، هالفروووو ا  األغنةووووت  بووووةن ا جتاووووتعي بتلتكتفوووول

 هال شوهة هالغوش هاللصهصوة  الجو ا م كثو ة إلو  ةؤ  
 .هغة رت

 

، الاسووووووتهاة هتحرةوووووو ، هالرضووووووت ي السةتسووووووي فتلعوووووو ل
طووووو   حرووووووت ، الفهضوووووهة    الانظاووووو  الح ةووووو  ها   ها 

 تهزةوو  هع الوو  الرضووت  فووي العوو ل لووها  ه فوو ، الحوو 
 ها سوتر ا  األاون إشوتع   لوإ ةؤ   ذلك كل ،الث هة

 هاحووو  كووول لهصوووهل الج ةاووو  است صوووتل أه هتجفةووو 
 .ارهه  ه  اظلهم غة  حر  إل 
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 األجنبي: التدخل وتسهيل للعدو الوالء .3

 اووووها  ه تكووووهن بووووأن  هقهت وووو هك ااتوووو  الووووهطن عووووزة إن
 الووه   ةكووهن بووأن  ، أرلوو  بأةوو   هسوولطتت  هق ا اتوو 
   حةووووث، علنةوووو  أه سوووو ة  بط ةوووو  الاسوووولاةن لغةوووو 
، فةو  حةوه  أه حتسوم قو ا  ب ص ا  البل  أرل ةسترل

، هالبتطنو  الظوتر ة  هث هاتِو اها  ه اهاطنهه ةاتلك ه 
 ها نصووووةت  التنفةووووذ إ  الاووووهاطنةن لهووووؤ   ةكووووهن ه 

 بأسووووتلةب ق ا اتوووو  عووووت ة ةالووووي الووووذ  العوووو ه ألهااوووو 
  .اختلف 

 حرووووه  افووووترةم كوووول تصووووة  أن إلوووو  كلوووو  ذلووووك أ  
 هاضوتاةن، فروط كشوعت ا  الغ بوي بوتلاعن  اإلنسوتن
 للتحووو   الشوووعهب نضوووتل إقووو ا  فوووي ال هلةووو  الشووو ع 

 باختلو  ا جنبةو  هالسوةط ة ا ستعات ة  الهةان  ان
 فوووي السوووتف  أا ةكوووت تووو خل بسوووبب، اعطلووو  الهسوووت ل
 ألصووووووورها ثوووووووم، هالع بوووووووي اإلسووووووو اي العوووووووتلم شوووووووؤهن
 .4هالع ب بتلاسلاةن اإل رتب اصطلح

 

 

                                                           
  - قضتةت الفر  هالفك  الاعتص ,  .هرب  الزحةلي،   330 -4.339
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  والمرض: والفقر الجهل .4

 : يهر اله ام الثتلهث ظتر ة    هجه  هالته ة  التفجة  حها ث  لإ اللجه  أسبتب ان إن

 فهووووووووم هسووووووووه ، اهلل شوووووووو   بأحكووووووووتم الجهوووووووول .1
 بعووض ها اعووتة، هالتروو م الحضووت ة اتطلبووت 
 .هال هلة  ال اخلة  الظ ه 

 بعووض لوو   هالح اووتن الفروو  ظووتر ة ههجووه   .2
، الفروو  خووط تحو  ةزالووهن  روم الووذةن النوتس
 سووبةل فووي الحةووتة ةست خصووهن ةجعلهووم ااووت

 .الذا  إثبت 

 الاستعصوي أه الاعرو  الاو ض حتلو  تهاف   .3
، األجووه  هغوو   العوو   فوو   تهةووؤ هعوو م

  .الخت   في لع    الإ الحتج  أه

، األاةوو  هاحووه، اكووتن كوول فووي الاوو ا س هفووتح، الجهووتل بتعلووةم الظووهار  رووذه تجووتهز اوون حةن ووذ بوو  ه 
غنووت ، هالهجوو انةت  الاشووتع  هتهووذةب  ةصووبحها حتوو  الاوو ض هعوو  ، الضووعفت  هاسووتع ة الاحتووت  ها 
 .هالاختلف  ال ااة  الحها ث بهذه الاته طةن رؤ   عن  اإلحبتط ا حل  تجتهز فةتم، أقهةت  أصحت 
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 اإلسالمية: الشريعة تطبيق انحسار .5

 الع بةوو  الووب   فووي الحتكاوو  السوولطت  أغلووب إن
 فوي اهلل شو ةع  تطبةو  عن أع ض  هاإلس اة 

 قووووووهانةنهم فووووووي الغوووووو بةةن ترلةوووووو  هآثوووووو  ، الووووووب  
 عوووون الوووو ةن ففصوووولها، حةووووتتهم هطوووو از هأنظاووووتهم

 في رذا نجتح أن ة  كها هلم، الغ ب اثل الحةتة
 لهووووت ع قوووو    الاسووووةحة  كووووهن بسووووبب، الغوووو ب
 رووه الووذ  اإلسوو م عكووس علوو ، العتاوو  بتلحةووتة

 .حةتة هنظتم هعرة ة  ةن

 الاسوووولاةن لوووو   الشووووعه  يتنووووتاإلوووو   رووووذا أ  
 فتحاسوو ، اهلل شوو   تطبةوو  إلوو  العووه ة بهجووهب

   تطبة  عل  إص ا رت أعلن  الشبتب ان ف  

 األاوون  جووتل اوو  قتتلةوو  اصووت ات  فووي فهقعووها ،الشووبتب اوون الف وو  بتلووك الحاووتس هاسووتب ، الاطلووب رووذا
، الا ةبو  التح كوت  احوه  روه اإلسو اة  الوب   أغلوب فوي الشو ةع  تطبةو  عو م فكوتن، أحةتنتً  هالجةش

 .الا ن هأرم الب   عهاصم في ها غتةت   هالتفجة ا  بتلته ة ا  هالرةتم الشتذة هالتص فت 
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 الفكر: وانحراف والتكفير الدين في التشدد .6

لروووت  التخ ةبةووو  األعاوووتل أه بتإل روووتب ةسوووا  اوووت إلووو  ةجنحوووهن الوووذةن إن  فكووو  ذهه قوووهم الاتفجووو ا  ها 
 الووو ةن فوووي اتشووو  ة ف ووو  فهوووم الشوووتال ، باعطةتتووو  اإلسووو م سووواتح  عووون هبعووو ، ظوووتر   هعرووول، احووو ه 
 ةكلفنووت لووم تعووتل  اهلل فوو ن، كبةوو  خطووأ هرووذا الهاقوو ، فووي ف ضوو  ةجووب اإلسوو م بووأن  عترووت رم هتصووه ه

نات، بذلك  .5"ال ِّةن ِفي ِإك   اه      : "فرتل اإلك اه عن نه  ها 

 أه هصحةح ص ةح ب لةل إ  غة ه أه   ةس تكفة  مهةح   ، اعنه  شخ  ألنهت ال هل  تكفة ب ت عةُ  ه 
 أ  بهاحووتً  كفوو اً  توو ها أن إ ): برهلوو  الفسووت  قتووتل عوون هسوولم علةوو  اهلل صوول  النبووي لنهووي كفوو  إعوو ن
 .6(ب رتن فة  اهلل ان عن كم ظتر اً 

 .7اآلخ ةن  ات  استح ل ان ذلك عل  ةت تب ات هةح م

 تعلوون الوذ  اإل روتب ه ا  روي الةوهم أا ةكوت ألن، هغة روت التفجةو ا  إلو  توؤ   التوي األسوبتب أروم روذه
 الرةوت ة صوف  لهم ةكهن األشخت  بعض ا  بتلتهاطؤ اهازنت  أه لاسهغت  تهج ه إنهت، علة  الح ب

 .عنهم تتخل  ات س عتن ثم، هالاح ضةن

 

 

                                                           
  - سه ة البر ة, آة  5.250
  -  هاه البخت   في صحةح . 6
  - قضتةت الفر  هالفك  الاعتص ،  .هرب  الزحةلي،   7.335
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 8والتهديدات التفجيرات آثارثالثًا: 

 :انهت بعة ة هآثت  نتت ج علةهت ةت تب خطة ة ظتر ة هالته ة  التفجة  ظتر ة نإ

 هكول، األاون  جوتل هاسوتنفت ، الثرو  هارتوزاز، السولط  هاضوط اب، النوتس قلوهب فوي هالخه  ال عب إح اث
نات، ج ه  تحر    بترظ  تكتلة  هالاجتا  ال هل  ةكل  ذلك  .احرر  خست ة ري ها 

 :انهت ابتش ة غة  آثت  هرنتك، ابتش ة  آثت رذه

 ته ةووب إلوو  الاووتل  جووتل فةهوو  ، اهازةنهووت هقلووب، األاوو  حةووتة فووي خطةوو ة ثغوو ة أه تصوو   إحوو اث .1
 الثروو  تووهاف  لعوو م الاتلةوو  األسووها  أهضووت  هتضوو ب، األجتنووب انهووت فةسووتفة ، الخووت   إلوو  ثوو هاتهم
 .التعتال ان النتس هااتنت 

، الكوول بنووته اووت هتهوو ةم الووب   هتجز وو ، هعوو ه هصوو ة ، هاؤةوو  اعووت ض بووةن الاجتاوو  أبنووت  تف ةوو   .2
 .هالض ا  الس ا  في اتعتهن  قهة  تكهن أن إل  هق  كل في تحتت  التي األا  بهح ة ةخل هرذا

 كاوووت هالته ةووو ، التفجةووو  خطوووه ة حسوووب هاتبتةنووو  ات حرووو  أضووو ا اً  هاألفووو ا  هال هلووو  األاووو  إضووو ا   .3
 .األع ا  أاتم ال هل  إضعت  ذلك عل  ةت تب

 ارتووووزاز إلوووو  تووووؤ   التووووي هاألكتذةووووب الاغ ضوووو  اإلشووووتعت  هتوووو هةج، هالبغضووووت  الك ارةوووو  غوووو س  .4
 .ها جتاتعة  ها قتصت ة  السةتسة  الاعتةة  هاخت ل، األهضت 

، هأسو ت  انزلو  فوي بأاوتن العوةش عل  ح ة  انهم فكل، اإلنستن هحره  الاجتا  حره  إر ا   .5
 هأزا ، ا حهال هت    األهضت  تجاة  إل  ةؤ   األان اخت ل ألن، هصنتعت  هز اعت  هتجت ت 
 .ع ة ة باشك   هاإلنذا ، ا قتصت 

حوو اث، ا سووتر ا  زعزعوو  ة ةوو هن الووذةن هاألعوو ا  األسووتعات  أغوو اض خ اوو   .0  الووب   فووي البلبلوو  ها 
 األا  برضتةت التفكة  في لهت الف ص  ت ك هع م، اصتلحهت هتعطةل إلضعتفهت هاإلس اة  الع بة 
حبتطهوت العو ه اخططت  هاهاجه ، الكب    تحتوت  اقتصوت  هأزاوت  روزا  إحو اث علو  هالعاول، ها 
 .لتجتهزرت سنها 

                                                           
  - قضتةت الفر  هالفك  الاعتص ,  .هرب  الزحةلي،   8.399-330
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 9والتهديدات التفجيرات هذه من الوقاية وسائلرابعًا: 

 طو   هأروم، هضوعفتً  شو ة الج ةاو  نوه  بحسب هالاخ بةن اإل رتبةةن رؤ   ج ةا  ان الهقتة  هست ل تتع  
 :ةلي ات هالته ة  التفجة  ج ةا  ان الهقتة 

 تلووك اع فوو  احتهلوو  بعوو  هذلووك، إلوو  الج ةاوو  الاؤ ةوو  األسووبتب إزالوو  أه تحتشووي إلوو  الابووت  ة .1
، هسووه هت النةوو  هحسوون اإلخوو   اوو   علوو  ها طوو  ، كلهووم أه الجنووتة بعووض اوون األسووبتب

بطتل، الح  إحرت  عل  العال ةجب الحتلةن ففي  أه كوتن حتكاوتً  الاسولم شأن ألن، البتطل ها 
 .الاب أ رذا ةلتزم أن غة ه

 جوو ا  اوون هاألفوو ا  هالاجتاوو  هاألاوو  ال هلوو  ةصووةب الووذ  هالخووت  العووتم الضوو   ف احوو  بةووتن .2
 بهووذا ةتحروو    لألخطووت  العوو   أسوولهب أن ةوو  كهن الجنووتة فوو ن، هالتوو اة  هالتخ ةووب التفجةوو 
 النفووو  تحرووو  اوووت سووو عتن نبةلووو  هأرووو افهم صوووتلحةن كوووتنها فووو ن، ةسووولكهن  الوووذ  الشوووت ن السووولهك

 .العن  إل  اللجه   هن هالابتش ة بتلاصت ح 
 هالخبو ة هالصو ح العلوم أرول اون جاتعو  اون لهوت هالاخطوط، الاب اجو  الهت فو  الهاعةو  الت بة  .3

 رووذا ف احوو  اوو   الاجتاوو  لةعوو  ، هالا  ةوو  هالاسوواهع  الاروو ه ة اإلعوو م هسووت ل اوون هاإلفووت ة
، إةوها هم أه اعهم التعتط  أه لجتنحةن  الإ ا نضاتم عل  أح  ةتج أ ف ، اإلج ااي السلهك

 .عن رم الس ح  تخب  أه، الف ا  عل  استع تهم أه
 الشو ةع  أصوهل عل  تعتا    هالتي، الشتذة الفتته  ألهان كل هاحت ب  است صتل عل  العال .4

 فهوم هضو ه ة، الصوحةح ا سو م نهوج عون انحو ا  اون فةهوت ةكوهن ق  ات هتزةة ، هارتص رت
 .الش ةع  ارتص  ها   اك، الفته  أصهل

 .هالتستاح هالهسطة  ها عت ال الح  عل  الرت م ال ةن في هالتفر  اإلس م فهم في التعا  .5
 رووذه أسووبتب إزالوو  فةجووب، الفروو  هجووه  فووي هتسووبب ا قتصووت  فووي خلوول اوون الشووكه  كتنوو  إذا .0

 .علةهت ترضي ب ااج ههض ، الاشكل 

 عون أه، الشوتال ا جتاوتعي التكتفول هأنظاو  إلو  قوهانةن اللجوه  ط ةو  عون إاوت اإلسو م في سهل هالع  
 انحةووتز  هن للجاةوو  الفوو   تكووتفؤ ابوو أ هتحرةوو  هأهكت رووت، البطتلوو  هتصووفة ، العاوول ظوو ه  تهة وو  ط ةوو 

                                                           
  - قضتةت الفر  هالفك  الاعتص ,  .هرب  الزحةلي،   9.394-391
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 بوتلزها  هالفتةوت  الشبتب اشك   هحل إنرتذ العال عل  ان ب    كذلك، حزب أه تجا  أه ف   لاصتلح
 .الافة ة األعاتل أه الانتسب  هالهظت  

 :والتهديدات التفجيرات بإحداث الجناة حكم

 التفجةوووو ا  رووووذه نأ أ ، هالرووووتنهن الشوووو ةع  تروووو ة  فووووي هالتجوووو ةم التحوووو ةم فهووووه: األهل الحكووووم أاووووت 
 .الض   في الاتسبب  أه الابتش ة ال هل  أان ج ا م ان كبة ة ج ةا  تع  هالته ة ا 

 هالته ةوو  بووتلتفجة  الجنووتة رووؤ   فعوول ألن، هالعصووةتن اإلثووم الشوو ةع  فووي فهووه: الثووتني الحكووم هأاووت 
 .ِ ال نةت في علةهت بهةحتس  ، فتعلهت هةفس  ةأثم، كبة ة اعصة 

 هحكوووم الج ةاوو ، جسووتا  بحسوووب العرووتب اسووتحرت  اإلسووو اي فرهنووت فووي فهوووه: الثتلووث الحكووم هأاووت 
 األةوو   هترطةوو  صوولب، غةوو  اوون أه هصوولب، هقتوول حووبس اوون الاحووت بةن، حكووم تروو م كاووت رووؤ  

 بووتلحبس، ةجووتز  الشوو ة  هالهعةوو  ها  رووتب الته ةوو  علوو  فعلوو  اقتصوو  فاوون خوو  ، اوون هاأل جوول
  هان هةصلب، رتلةُ  س قهت أه نهبهت أه هالختص  العتا  الااتلكت  هأتل  قتل هان تل،قُ  قتل هان

 .10خ   ان ه جل  ة ه ترط  هج حتً  قطعتً  األعضت  عل  اعت  

                                                           
  - قضتةت الفر  الاعتص ،  .هرب  الزحةلي،   10.339
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 :خالصة

 في سة   هنتت ج آثت  علةهت ت تبت خطة ة ظتر ة نعةش  الذ  العتلم ارذ في هالته ة  التفجة  اظتر  إن
 .الثر  هارتزاز ال عب ك ح اث، هالاستربل الحتض 

 للع ه ا جتاتعي، اله   الظلم، ا قتصت ة  هاألحهال السةتسة  األهضت  سه : أسبتب التفجة ا ان 
 ال ةن في اإلس اة ، التش   الش ةع  تطبة  هالا ض، انحست  هالفر  األجنبي، الجهل الت خل هتسهةل
 الفك  هانح ا  هالتكفة 

ر ا  حره  اإلنستنلتفجة  لآثت  ابتش ة رنتك   .هري: الخ اب هتف ة  الاجتا  ها 

 الاجتا  أبنت  تف ة ، األا  حةتة في خطة ة ثغ ة أه تص   إح اثابتش ة للتفجة ا :  غة رنتك آثت  
 الاجتا  حره  إر ا ، هالبغضت  الك ارة  غ س، هاألف ا  هال هل  األا  إض ا ، هاؤة  اعت ض بةن

 .ا ستر ا  زعزع  ة ة هن الذةن هاألع ا  األستعات  أغ اض خ ا ، اإلنستن هحره 

 بةتن، إل  الج ةا  الاؤ ة  األسبتب إزال  أه تحتشي إل  الابت  ة التفجة ا  هري: ان الهقتة  هست ل تتع  
 عل  العال، الاب اج  الهت ف  الهاعة  الت بة ، هاألا  ال هل  ةصةب الذ  هالخت  العتم الض   ف اح 

 .ال ةن في هالتفر  اإلس م فهم في التعا ، الشتذة الفتته  ألهان كل هاحت ب  است صتل
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 :تمارين

 .العتلم لهت ةتع ض التي التفجة ا  أسبتب ع   .1
 .العتلم لهت ةتع ض التي التفجة ا  ان الهقتة  هست ل اذك  .2
 .العتلم لهت ةتع ض التي هالته ة ا  التفجة ا  آثت  اذك  .3
 :الصحةح  اإلجتب  اخت  .4

 :التفجة ا  أسبتب ان

A. ا جتاتعي. الظلم 
B.  هاإلنستن الاجتا  حره  إر ا. 
C.  اإلس م فهم في التعا. 

 ا جتاتعي الظلم A: الصحيحة اإلجابة

 :الختط   اإلجتب  اخت  .5

 :التفجة ا  ان الهقتة  هست ل ان

A.  الاب اج . الهت ف  الهاعة  الت بة 
B.   للع ه. اله 

 للع ه. اله    B:الصحيحة اإلجابة
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 :المراجع

، 1ط، النجووتة طووه   ا ، نتصوو  زرةوو  احاوو  تحرةوو ، البخووت   إسوواتعةل بوون احاوو ، البخووت   صووحةح .1
1422. 

 .م2000/رو1427، 1ط الفك ،  ا ، الزحةلي هرب . ، الاعتص  هالفك  الفر  قضتةت .2
 تحرةو ، األن لسي عطة  بن غتلب بن الح  عب  احا  أبه، العزةز الكتتب تفسة  في الهجةز الاح   .3

 .رو1422، 1ط، بة ه  العلاة ، الكتب  ا ، الشتفي عب  الس م عب 
، هآخو ةن حجوي احاو  تحرةو ، بوتلر افي الشوهة  الو حان عبو  بن إ  ةس بن أحا  العبتس أبه، الذخة ة .4

 .م1994، 1ط، اإلس اي الغ ب  ا 
 .م1991 بة ه ، للا ةةن، العلم  ا  شك  ، عزةز احا .  ال هلي، اإل رتب .5
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 الوحدة التعليمية التاسعة

 الفساد

 

 :التاسعة أهمية الوحدة

ًا ا طال بالررن إرر ء ا ضررا الررء هطارر د  طفرراد فرررو  رر    طا رراف ا رر     ررا    ًف  ط عرر ا فرررو  ط رر ً ل طورررا نظرر
ً عبه . ًبضة فرو ا   طالب

 األهداف التعليمية:

ً عة ضعا ً ل   طر طب يإاء أء ي ب  طبعريالية  طا اف     ا  أء: وفر ق ا
ً   ط ع ا. .1  يع
 يعاا أ م أنا ع  ط ع ا. .2
ً به. .3  يضيء الظ  ً  ط ع ا االؤش
ًيعة  إلعالالية. .4 ً   طاق ية الء  ط ع ا  ي  طش  يعاا ر
 يضيء أ م صًا  ط ع ا. .5
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 الكلمات المفتاحية:

ًشاف  -الظ  ً  - طإضيً  - طصغيً  - اقبص اي  -  الني  - طَعااي  -أنا ع  -  ات  - ط ع ا   - ط
ً ت   - طال عراضية  –ضر ف  طال   ً ضرة  - طن ر    –صرًا  ط عر ا  - طاق يرة  -الؤشر  -الع ط ررة  - طضغري  - ط 
ً ريرررررة  – طشررررر   ية  - إرررررم  ًيالرررررة  - طاظررررر     -هيررررر  د  - إلعرررررالالية  - طايالا ًق ضرررررة  - طرررررا  ع  - طإ  - ط

  ط   ش.

 

184 



 

 اواًل: مقدمة

ًى طهيضه ، ا نبشً ا ؤ ر   ًف  عبش  ط ع ا آ ة وري
طالع صرررً ااعررريال   طعررر طم  إلعرررالالي  ررري  طعررر طم  

ًإ ء  طنهاض ا طبناليرة،  ًب أ ًضي،  شلَّ اف ا طع
ً رررر   رررري عرررررم الؤشررررً  ً  عهرررر  اباها  عرررر  م  رررري ب
ًضيررررررررة  ًية،  يفرررررررر ت  طرررررررراال  طع  طبناليررررررررة  طضشرررررررر
ا إلعالالية  ري  يرل  طا  الرة، عرا د فررو العرباى 

ًف.   اقبص ا أم  طبعريم أم  طص ة أم  إلا 

ً  هء النشررررري  ررررر   إر ررررره هنالرررررر   ررررر ا  ط عررررر ا اصررررررا
ًف،  ً عرة  ر    طظر    طالبعااف،  ي بر    طرإ هطرو ا

 ا إلعه م  ي ه  طبه .
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 ثانيًا: تعريف الفساد وأنواعه

 تعريف الفساد لغًة واصطالحًا:

   ًا  ط عررر ا  ررري  طرغرررة:  طعررررب ا طبرررر  اوررر
 طشرررررريد فررررررء إانرررررره النب عرررررر ل ضرررررره انايفرررررره 

 .1 طصالح
 ،ًي:  عررررا  طشرررريد ي ع ررررا  عرررر ا ل  قرررر ل  ط ررررا 

 هرررررررررررررررا   عرررررررررررررررا، ا اعب عررررررررررررررر ا: ورررررررررررررررال  
  .2 اعبصالح، ا طال عاف: وال   طالصر ة

 .ا عا  طشيد  ع ا ل ا  عاا ل: نايض َصَرَح،  ها   عا 
  ط عرر ا  رري  اصرررالح  طارر ناني:  ررا عرراد  عرربغالل  طعررررة الررء أ ررل ب ايرر   طالإ عررب ا طالنرر  ن 

  طو صة.

الررت  2223أالرر   ب  قيررة   الررم  طالب رراف طالإ   ررة  ط عرر ا طعررنة  ًيرر   ط عرر ا طإررء  ً  ً  هطررو بع  إنهرر  طررم ببررر
   ات  ط ع ا  طبي  اابه   ي:

 .ًشاف  طالا رنيء  طعالاالييء  طارنييء 
 .   هع دف  عبغالل  طاظ 
 .ًاع ً د غيً  طالش   إلث
 .ًف ض طنااا   طالب  
   ًيضه  ورربالا  طالالبرإررر ت أا بضايررا   أا بعررر

ً  الاظ  فالاالي.  ضشإل آوً الء ر
 .هف قة عيً  طعا طة 

 

ًإضرررة االعاررراف بشرررالل  اوررربالات  طبررري بالرررا  ط  نرررب  طعي عررري ا اقبصررر اي  ًف ال ا ط عررر ا فالاالررر ل ظررر  
 ا ا بال في ا  والقي.

                                                           
ً  ياي, ال اف ) عا(، 1.231/7   - إب ب  طعيء طر 
ًي، ال اف ) عا(، 2.515/2   -  طص  ح ب    طرغة,  ط ا 
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 أنواع الفساد: 

:   ً  يبو   ط ع ا أشإ ال الوبر ة االبعااف طعل الء أض

  ط ع ا  طَعااي: .1
ا ،  رإ   إر ء  طالعبارا ا ا  ع ا  افبا ا  ط ي  ا أع ا إرل  عر ا،  عرعي  إلنعر ء َبَضرن طالعبار

  عا ل إ ء  طععي   عا ل، اِ    إ ء  طالعباا ص ي  ل صرح ععيه، ق ل بعر طو: وَا ِذَ   قذيرَل َطه رما َا 
اء ) رذ   ء  ال صا ًَاضذ َق ط ا  هذنَّاَل  َن ا ا ا   ذي   ا اءو11ب  اعذ ع ً  ا اَء َاَطإذءا َا َيشا ( َأَا هذنَّه ما   م   طاال  اعذ

3. 
 ني ا ا بال في: ط ع ا   ال .2

  الء أع ا  طنعم، االء  اا   الء ا يشعً ضع  ً  طرنعم، يارال  طنضري صررو  ي فريره اعررم: 
ًضه ، العررر  و  ررري ضانررره، فنرررا  قرررات ياالررره،  إينالررر   يررر ت طررره 4)الرررء أصرررضح الرررنإم آالنررر ل  ررري عررر

 .5 طاني (
  ط ع ا  طعي عي: .3

 .6إعب و صا ط ي يعضً فنه ضينه هع دف  عبعال ل  طعررة  طع الة طب اي  ال
  ط ع ا   والقي. .4
  ط ع ا  اقبص اي: .5

ًإ ت، عررا د  طارنيررة أم    نضيررة  طبرري بعرربغل ب شرري  طضر طررة  رري  طعرر طم  ً  م  طشرر يبالثررل  رري  رر
ًإ ت  ًبإضهرر  ال  يرر  شرر ً  م  اقبصرر اية  طبرري ب ًضرري  رري  اعرربغالل  طضشررن طريررا  طع الرررة، أا  ط رر  طع

  ط نعي ت.

                                                           
ًف, آية 3.12-11 ًف  طضا   - عا
ًضه: أي  ي ن عه.4   - ع
ًقم 322, ا ضء ال  ة ض ب  طان فة 1337/2، 5 ًضه 113/1،  ًا, ض ب الء أصضح آالن ل   ي ع ًي  ي   اب  طال  ًا    طضو   - 

.4141 ًقم   
ًيً فء  طبنالية  ي  طع طم 1553م,  طضنإ  طااطي طإلنش د ا طبعاليً، ص 6.112   - با
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  ط ع ا  طال طي: .6
ًيعة  إلعرالالية االض ا هر ، اياصا ضه إل  طال عر الالت  طال طيرة ا اقبصر اية  طالو ط رة   إر م  طشر

ً ً  طال بالرن، اِ طرو  ط ير ف  طفرنإ طرضارة  ابؤاي هطو أإل أالا ل  طن ا ض طض رل اِ طو فام  عبا
ً د ا طالعا يء، االء  ي  إالهم  .7 ط ا

 

 أال  أنا ع  ط ع ا الء  يث  ط  م،  يالإء  طباليي  ضيء:

  ( ًت  طاظي يرررة  ط عررر ا  طصرررغي  ً عررر ا  طرررا
ًا   طرراني (: ا ررا  ط عرر ا  طرر ي يالرر ًَا الررء  رر
   ً ًيء، طرررر   نرررر ا  ررررا ااء بنعرررري  الررررن  رورررر
ًيررر   ينبشرررً ضررريء صرررغ ً  طالررراظ يء فرررء ر

ًيء. ًش اى الء  رو   عبالم 
 

  ت  طاظي يرررررة  ً  ط عررررر ا  طإضيرررررً ) عررررر ا  طرررررا
 طعرير  الرء  طالرراظ يء(: ا طر ي ياررام ضره إضرر ً 

ايررررررر  الصررررررر طح  طالعرررررررؤاطيء ا طالررررررراظ يء طب 
ًف، ا را أ رم اأشرالل  ال ايرة أا   بال فيرة إضير

 اأورً طبإري ه  طااطة الض طغ فوالة.
 

 

                                                           
ً  افال ه,  عيء  عيء ش  بة, ال رة  طافي  إلعالالي،  طعاا 552، ص 7.27   -  ط ع ا  طال طي أعض ضه اصا
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 ثالثًا: مظاهر الفساد ومؤشراته

 مظاهر الفساد:

ًضي  ي ً  الظ  ً  ط ع ا  ي  طع طم  طع  :8الء أض

 الرشوة: -1
ًى الء أ ل بن ي  فالل الو ط   صال  طالهنة.  أي  ط صال فرو أالا ل أا أي الن  ن أو

 المحسوبية: -2
ًى  ي  طواالة ضغيً    طر صال فرو الص طح العينة.  أي ب فيل  هة فرو أو

 المحاباة: -3
ًا الرر  أا  ال فررة ااء  اطبرر  م ضيصررال  طعالررل ا طإ رر دف  طال الررة، الثررل: بعيرريء  أي  طبرراول طصرر طح  رر

ًغم الء إانه غيً إ د. ً ضة أا  انبال د فرو  ط  شوص  ي النصب العيء  عض ب ببعر  ض طا
 ال العام: نهب الم -4

ًي ب ررت العررالي ت  ً  ضهرر  الررء غيررً ا رره  رر  ضشررإل عرر أي  ط صررال فرررو أالررا ل  طااطررة ا طبصرر
 الوبر ة.

 االبتزاز: -5
ًبضررررة ضاظي رررة  ً  العررريء  ررري  طال بالرررن الا ضرررل بن يررر  الصررر طح ال أي  ط صرررال فررررو أالرررا ل الرررء رررر

  طشوص  طالبص  ض ط ع ا.
 غسيل األموال:  -6

ًاع. ي فالرية هو  د  طالصاً غيً  طا ناني طه       الا ل اب ايره  أا اال ه   ي  اقبص ا  طالش

 

                                                           
ً ت  ا بال  الء أ ل  طن   ة، رضعة 8 ً   ا.ف الي  طشعيضي، النشا ً  الإ   به, أ الا أضا اية, هش  -  ط ع ا: أعض ضه ار

ًف ,ضعا  ال  3 ص م،2224  طااا، أال ء، ً  اي،  طالصر و الااي.ا ، ط ع ا ظ   .3 ص  طثا  ية،  رطاإة شضإة  طض  
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 مؤشرات الفساد:

ً ر  ضصريغ ا ي ر ت  ً ت  ط ع ا بظل ا ف ة  طالع طم، بنبشً ابب شو ا ورل  طال بالرن، ايب عرا ظها هء الؤش
 9الوبر ة ببالثل  ي:

ًف  طغنررو  ط رر  ش ا طال رر     رري  -1 شررياع ظرر  
  طال بالن.

ً ررة بصررل  يهرر  هطررو  -2 ًشرراف طا ًف  ط شررياع ظرر  
 طالعبالعرررررررررإ ت  طالرراضرررررررررة  ررررررررري أي  الررررررررررة 
 الع الرة.

 
ًص  ي شغل  طاظ   . -3  غي ب الضاأ بإ  ؤ  ط 
ًق ضة  -4 ً ل -فع   ط  أا ظهاً    ضشإل شإري الن ه ال ل نب   ه .-أ ه ف اأا دل ااا
ًافة. -5   اعبغالل  طعي  طراظي ة طب اي  الص طح   بية فرو  ع ب  طالص طح  طالش
ًا   طالاصاا فء  طاا فا ا طنظم  طع ال -6  ة طب اي  الن  ن و صة. طو
ًؤاا  -7 ًاب  ًابيء، ا طر ي يرؤاي هطرو  ر ً  يرة ا طر ًف  اضب   ، البالثرة  ي  طبعايرا ت  إل   نبش ً ظ  

   الا ل الء  طضرا.

 

                                                           
ًي,  ب ي ال الا أاليالة، الؤبالً  يالاط ي   طااطي  طع ضن فشً الء 6 هطو 3 بشً يء  طث ني 9  -  ط ع ا  طعي عي ا إلا 

ً  أعض ضه  ط ع ا ,ضعا  ال  12 ص م،2212 .ضعا  ال  6 ص ،اية أضا أ الا ,الإ   به ار  
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ًب  ع الؤشً  ط عر ا  ري أي ال بالرن ا ال فررو  ايعا  
ًق ضرررة  ط إااليرررة، افرررع   طاررر ناء، اغيررر ب  بررراني  ط

ًيع ت، اقا ينشر  ط ع ا نبي ة طغير ب   طالعر ييً  طبش
ا  عا  طبنظيالية ا طا نانية ابرضياه ، اعري اف الضراأ 
ًايررررة ضالرررر  يررررؤاي هطررررو  عرررربغالل  طاظي ررررة  طع الررررة   ط 

ًاية. ًا  طااطة الء أ ل ب اي  الص طح    االا 

ًبه النظالرررررة  ًيرررررً   ويرررررً  طررررر ي نشررررر اقرررررا أظهرررررً  طبا
 طشرر   ية  طع طاليررة  طبرري ببورر  الررء  طع صررالة   طال نيررة 

ً ل طه  أء  الين ًطيء الا  طاال   فف د  ري   العرة  ض
ًضيرررررة ا طضررررر طغ فررررراا    ااطرررررة ا برررررر  ل  21 طررررراال  طع

ًبيضه   ي عرم  ط ع ا  طع طالي.   ب   ظ فرو ب

يضارررررو  ط عررررر ا ضشررررربو أري  ررررره أ رررررا العررررر ال  طهرررررام  طبررررري با  ررررره فالريررررر ت  طبناليرررررة  اقبصررررر اية ا طعي عرررررية 
 .10ا ا بال فية

ًضررة  ط عرر ا  ررا أء بإرراء ً ب ية شرر الرة إلفرر اف  طعررال ضالوبررر   اطهرر    ي عررء اعرريرة طال    نرر إ ورررة  عررب
ً   ي  طال بالن الء  طاالة هطو  طا فاف، االء  طا فاف هطو  طاالة، اِ نه د  طظرم اأشإ ل  اعبغالل  ي إل  صا

ًضر  طالعؤاطية ض طال  عضة.   طال بالع ت الء والل 

 

                                                           
ً  اي، ص 10.12 ً  , ا.الااي  طالصر و  طض ًف  ط ع ا: ال  يبه  االظ     - ظ  
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ًيعة  إل ًا  طعايراف  فبالات  طشر ً د ت  ع طرة طراق يرة الرء  ط عر ا ببالثرل ض طوصراص  ري غر عرالالية فررو ه ر
ًفية ابااية  طرا  ع  طرايني  ري ن راا  طعالر ل ا طالرا رنيء  ط إراالييء،  ا طايم  طوراية، ا اطب  م ض طعض ا ت  طش

ًف  عء  اوبي ً طهؤاد  طش غريء طراظ     طع الة، ابياليء  طعيشرة  طإ ًا ًيالرة طهرم، ا ر   ااء أء ب غ ل ف
 ال  نبن اطه  يال  ييبي:

 أثر العقيدة والعبادة: .1

طرعاياف أثً ا فح  ي  طنظ م  ط ي يعرإه ال بالن ال ، اا يالإء  صرل أي نظر م   بالر في أا  قبصر اي أا 
ً   طعااية.  عي عي فء   ا

ًق ضة بنالي  ي ن ا  إلنع ء  طشرعًا ض طالعرؤاطية فرء إرل الر  يارام ضره الرء فالرل أالر م   ي بعر طو، هء برإ  ط
ًا  رري ن ررا  إلنعرر ء أء  برراطَي  طاظرر    ا  فالرر ل العررؤاطية فظيالررة، اأء  اأنرره ال  عررب فريرره،  يررث بغرر
ًضاء  طالثرررل   فررررو  ً قضرررَة  ي  ررري  طبررري  عررررت  ط إررر م ا طرررااف ا طعالررر ل يفررر  إل عررر ا ضبررررإ  طالعرررؤاطية اال

ًص فرررو أالررا ل  طالعررراليء، ا ط ًضيررة ن اعررهم فرررو  ط رر ال   ظررة فريهرر ، االنررن  طبعرراي ا طاررااف  ط عررنة  رري ب
 فريه .

ًعرره   رري إررل اقررت الالرر  ي عررره ياررظ  أالرر   طعضرر اف:  إنهرر  بشررالل  اليررن نررا  ي  ط يرر ف، اضاعررن  طالعرررم أء يال 
، ا طعضررر اف ضال هاالهررر   طشررر الل بب اررر  ض طعالرررل طشرررؤاء  طررراني ، الثرررل عرررا  ًًا  طفررراليً، اب اليررره الرررء إرررل  طشررر

ًف،      ت  طن ا االا يرا  طعراء هطريهم،   طع الرل  طر ي يارام ضا  ضره فررو أإالرل ا ره،  هرا  ري فضر اف العربال
 ً ً  البو ق م  طالعرم ضيا د  طعض ا ت فرو أإالل ا ره إ نرت ال نعر ل طره الرء  طاقراع أا  برو  طب إيرً  ري  إلفر

ًية  .11ضن عه، أا ضي ره أا ضال بالعه الء والل الو ط  ت افالري ت  ع ا ال طية أا ها 

                                                           
 - اع  ل الإ   ة  ط ع ا  اقبص اي  ي  طار ع  طع م, ا.ص طح  طعري, ال رة   العة االش ,  طعاا   ال، ف م 2225، 11

ًيعة النهج ,232-225 ص ًق ضة ,72 ص ,ن صً ضء  ي فضا ، طال طي  ط ع ا الء  طال بالن  ال ية  ي  إلعالالية  طش   ط
ًية .54 ص م،1535 ،1ر  طعالم، ا ً ال الا، فري  عنيء , إلعالم  ي  إلا   
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 تقوية الوازع الديني: .2

ًيعة  ًضية أفف د  طال بالن  طالعرم، ض يث يبااى  طا  ع  طايني ا  والقي ضينهم، الء الا صا  طش  إلعالالية ب
ًق ضررة  طا وريررة  رري ن ررا  إلنعرر ء  طالررؤالء، اا يوررص  ط رر إم ااء  طال إررام، أا   اليررً  ا رر   الرر  يعررالو ض ط

ًف إرل هنعر ء ا  فر ل ا و  ً ًضرَي  ري قر ًآء ا طعرنة أء ي ، اِ نالر  ي ر ال ضيع عرية  طار رير ل نررر  فريره ااء  طاليالًا
ً ل،   طالعير ً  ً ه  طاا نيء  طافعية، اا بعرري طره ا نر ل أا  فبضر   طا  ع  طايني أا   والقي،      طا  ع ا بع
ًا   ط ي با ا ضه   فال ل  ي برإ  طنظم  ا  طالعي ً  طال اي، ا ا العي ً  طالن عة  رنية  طبي بعاا فرو  ط 

ًإ  طا يا  ا  طالن ً د فالل ال ،   طال    عة ا طالصر ة  طشوصية  ار.الء  

 حسن االختيار لشغل الوظائف العامة: .3

الء  طا  ب فرو  ط إ م باطية  طاظ     طع الة ط اي  طعرم ا  ال نرة ا طإ ر دف    ال نرة ب الرل صر  ضه  فررو 
طي فريه.   طعالل ضإوالص، اأا د ال  إ ر  ضه فرو أبم ا ه، ا طال   ظة فرو ال  ا 

ًف ًا برراطي أالررً  طالعررراليء   ررل  طإ رر دف ا  ال نررة ا اضبعرر ا فررء برراطي  طظََّرالررة  إالرر  أإررا فرالرر د  طالعررراليء فرر
ًف شؤاء  طالعراليء ً ضة ا طالااف  ط يء ا يصر اء إلا   .12ا طَ َعاة ا اي  طا

 تأمين المعيشة الكريمة للعاملين في الوظائف العامة: .4

ً ا ا يباق  فنا بياليء  ط    ت  ا ًيعة  إلعالالية ض    قبص اية   ع عية طهم   عب، ضل هء   بال م  طش
ًيالة  طبي بري  ض إلنع ء، ا طبري ا بار  فنرا برياليء  اعربهالإ  طا  رب  يبعاى  طإ هطو بياليء  طالعيشة  طإ

ال .   ط ي يعا  ط

هء بياليء ال  يإ ي  طع الل  ي  طار ع  ط إاالي يالإء أء يعب  ا الء قال  طنضي صرو  ي فريه اعرم: )الء 
ه الن ل  ريبو  الن ال، اطيعت طره  ا رة  ريبور   ا رة، اطريا طره ور ام  ريبور  و االر ل، اطي طن  فالالل اطيا ط

 .13اطيا طه ا ضة  ريبو  ا ضة(

                                                           
ً الء   غضش، ص 63, اعي عة  إلعالم  ي  طاق ية 12 ًف  فضا  ط ًي  ي  طنظ م  إلعالالي, ال الا  ط  - بنظيم  طعالل  إلا 

.1/226، عيا أ الا الع اية أ الا,  ط ع ا الء ا طالنن  

ً ه أ الا  ي العنا ، 13.255/6   - أو
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ً ب  طارررا ضررريء  ط اهررر د فن صرررً فررراف يالإرررء أء برررراول فرررالء  ط   ررر ت   ع عرررية  طال ايرررة، إ طرعررر م ا طشرررر
.  ً ً ية، اأث ث  طالن ل اغي  ا طعإء، ا طإعاف ا طو ام، ا رات  ط 

الاهم اقا ًف هفر د أاط إ  طع الريء ال  يإ يهم، اطيا ال  يعا  ًا  .14أإا  طعرال د ف

 

 خامسًا: صور الفساد

ًً ض رالنيء، االء أ م   ات  ًبإ ضه  اِ ط     طف الاء  ي   ً  م فاياف، ايب نء  طال  هء صًا  ط ع ا ا ط 
  ط ع ا ال  ييبي:

 النفاق: .1

ًيم  طن     افبا اي، ا ا ناف ء:  فبا اي، افالري أا عراإي اإال ال  ال ً  ًآء ا طعنة، أال  ب  م ضنص  طا
ًيم ضبرراضيد أ ررره ابهايررا م ض طعرر  ب  طشررايا، اافيررا م ض طه يالررة ا طويضررة قرر ل  ًآء  طإرر  اررا  الرربوت عررًا  طارر

ض اء ) اَلررًَض  و ذرري ق ر رراضذهذما بعرر طو:  رر ذ رر  َاَطه ررما َفررَ  ب  َأطذرريم  ضذاَلرر  َإرر ن ا  َيإا ( َا ِذَ   قذيررَل َطه ررما َا 12 َررَ  َا  م   طرَّرره  اَلًَفل
اء ) رذ   ء  ال صا ًَاضذ َق ط ا  هذنَّاَل  َن ا ا ا   ذي   ا اءو11ب  اعذ ع ً  ا اَء َاَطإذءا َا َيشا ( َأَا هذنَّه ما   م   طاال  اعذ

15. 

ًف طر ع ا  ط ي  ي فا  ا  رؤاد  طالنر  ايء ا طرإ هالر  أء يإراء شرإ ل، 16ق ل  ضء فرية ًف العبع  ًض فض  :  طال
  ا ل ضعضب  عا م، الن فرالهم ضص ة ال  ي  ااء.اِ ال   

ً م:  هرررا  إلورررالل ضيصرررال   ورررال  ا را ب  اأالررر   طن ررر    طعالرررري  طررر ي يارررن الرررء ضعرررض  طالعرررراليء اغيررر
 ا بال فية ا طو صة، ا ا اطيل فرو   ب     طشوصية، ا نعا م  طثاة، ا انه  م  ط  بي، افع   إليالر ء، 

                                                           
ًب، ر1، 2224م، 14.575/2 ًايش، ا ً يع ً الء ضء ورااء، ب اي  فضا  ي ال الا ا   -  طالااالة, فضا  ط
ًف، آية 12/.1512 ًف  طضا   - عا

2- ًً .1/164 ،فرية  ضء,  طع ي   طإب ب ب عيً  ي  طا ي   طال   
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ًيء ال  أوضً فنه  طنضي صرو  ي فريره اعررم ضااطره: )آيرة  طالنر    ثرالث:  ، ا ا17ا طاليل طإلع دف هطو  رو
 .18ه    ا ث إ ب، اِ    افا أور ، اِ      ب الء و ء(

ًن   ط  فً ضالا اف   فرا د، اضوي نرة   الرة ا طرارء، ا طبا ررؤ الرن   فرا د  ايبالثل  طن    ضنافيه  ي فص
ً  ، ا إلعرر دف طإررل الرر   يهرر ، ايعررا ضإظهر ً  طررااد طرااطررة  طالعرررالة انظ الهرر ، اال  اطررة  ررا  ً اله  ا ف فررة  عرربا

 .19  فل      ي  ط اياة فاليالل طوفا د ا طإ  ً، ا  عاع ل ي ب  طبورص النه ضالوبر   طاع  ل

اا ه  طشضه ضيء أ ل  طن ر   ا طوانرة:  را أء  ر ل  طالنر  ايء هظهر ً  إليالر ء طرالرؤالنيء، اِ ظهر ً  طإ رً  ري 
ًاء  طااد طارنهم، ايعالراء ورابهم ضعفهم الن ضعض، ا  ل   طو  نيء ا ف ة الثل  طالن  ايء،  نهم يظه

ًضررري  ًيضرره افرراء   فررا د فررررو   بالطرره،  هررم الررء أورررً  ط ا عررريا، اي ررا  قبررل  ط  عرراا  ط  فرررو بو
ًأيهالر  ن قفر ل طرعهرا، اإر    ًأي  إلالر اليء ال طرإ ا  ا  فري  نره يصريً  ري  ض إل ال ع، ا طالع  ا ا ط الي  ري 

ًأي إض ً  طال طإية ط  عاا  طال  .20عرم ي ابل  ي 

 

 الحرابة:  .2

ًض الرر  يااالرراء ضرره  هء الررء أورررً أفالرر ل  طال عررايء  رري   
ً ت  ًيرررة ا طرررا   الرررء  رررام  طالضررر ني ا طالؤععررر ت ا طال ررر ل  طب  
ً اء فرررء  ً رر ،  هررم  رري  رر   ال رر ًذضاء افرراا نياء، اورر  اغي
ً  م أالررء  طااطررة،  ًبإضرراء أعرراأ  رر  طنظرر م، ايور رراء ضرر  الء، اي

ًيم.ايعب ا ًآء  طإ ًف طهم  ي  طا  اء  طعااضة  طالاً

  

                                                           

.352 ص ، ط  يري ا ضة.ا,  طالع صً ا ط إً  ط اه قف ي  -3  
ً ه -4 ًي أو .33 ًقم ،1/16 ، طالن    ةالفال ض ب,  طضو   
.352 ص ، ط  يري ا ضة.ا,  طالع صً ا ط إً  ط اه قف ي  -5  

.ضعا  ال  62 ص  م،2222 ،1ر ،االش   طالإبضي، ا ً  ط  يري، ا ضة.ا,  إلعالم  ي ااطية ط  طعالق ت -6  
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ًَاضذ َ َعرر ال  َأءا ي َابَّر ررا  َأاا ي َصرررَّ  َء  ذرري   ا ررَعاا ع رراَطه  َاَيعا ض اَء  طرَّررَه َاًَ ًذ يَء ي َ رر  يهذما وهذنَّاَلرر  َ ررَ  د   طَّرر ذ ض ا  َأاا ب َارَّررَن َأيارراذ
َء   اَ  اَلٍ  َأاا ي ناَ اا  الذ ر ه ما الذءا وذ ريم )َاَأًا   ًَفذ َفرَ  ب  َفظذ ر وذ ر اي   ذري  طرَاناَي  َاَطه رما  ذري  را ( هذاَّ 33ًاضذ َ طذَإ َطه رما وذ

ريم ) َرال ا  َأءَّ  طرَّرَه َغ  رراً  ًَ ذ ا  َفرَرياهذما  َرر فا  ً رلذ َأءا َباارراذ ررءا َقضا يَء بَر ض ا  الذ ًضاء هء أور  ا   طنرر ا 21(و34 طَّر ذ ،   طال رر 
ًف ااء قبرر ًيرر  فرررو  طالرر  ًض، أي ي ضعررا  أا يضعرراا  هطررو ضرررا اقرعرا   طر ل أ ررا اا أورر  الرر ل، ين َررا  الررء   

ًاء  ي      رية  م  طاام  ًضاء  طال إا آوً، اِ ء قبرا  اأو ا   طال ل، ق برا  اصرضا  ضعا  طابل أالا ب ل، ا طال  
ً ا رم ضعرضب أنهرم ي الري ضعفرهم ضعفر ل، اياصرااء  طالعرراليء اغيررًَ   م  طر يء ي بالعراء، اطهرم اَلَنعرة الالرء أ

ًا  هرررم ااالررر  هم اأالرررا طهم ، ا ررر    طاصررر  ينرضررر  بال الررر ل فررررو  طررر يء يااالررراء  رء 22الرررء  طالع  رررايء  ررري أ
ًيب  طاي ً، ا افبرا د  ًش ش ت ان ا   طنشً  ط فً ا ط افو، ابو ًية ض ط ً ت  طن  ً ت اِ رال   طعي  ض طب  ي

ًضيء فرو  طالالبرإ ت،  يعب ااء      طعا ب، ضل هنهم ض  عر ة  ط ايثة أورً  الء أاط رإ  طر يء إر نا  ال ر 
ًاع، ا عب صرر ل شرري بهم اِ   طررة  ًين ا طرر ض  عررر ة  طاايالررة ) طعررالح   ضرريض(  ي برر  اء هطررو أشررا  طاالررن  طعرر

ً م  طع م ً م افً  .23ش

 

 البغي: .3

اطا بياال أي بيايل ضعض  طنصاص -ضالغ طضة - ا  االبن ع فء ر فة الء ثضبت هال الب ه  ي غيً العصية 
ًفية.   طش

ًفية، اي رب  ا طضغي ً م،  نه  ًا اظررم ا فبرا د فررو  ر   طااطرة  طا  الرة فررو أعر ا صر يح الرء  طشر  
ًَاضذ  رراَء  طنَّرر َا َاَيضاغ رراَء  ذرري   ا يَء َيظارذال  ًاف  طظرر طاليء طااطرره بعرر طو: وهذنَّاَلرر   طعَّررضذيل  َفرَررو  طَّرر ذ قالررن  طظرررم االررر 

ًذ  طاَ    أ اَط ذَإ َطه ما َفَ  ب  َأطذيم  مذ   ا ال ًا )42)ضذَغيا ، اقال  طنضري 24(و43( َاَطاَلءا َصَضًَ َاَغَ ًَ هذءَّ َ طذَإ َطالذءا َف ا
 .25صرو  ي فريه اعرم: )الء  الل فرين   طعالح  ريا الن (

                                                           

ًف  طال  اف، آية 34-33.  1- عا

ً  ي، 215/11.  2- ب عيً  ط

 3- قف ي   ط اه ا ط إً  طالع صً, ا. ا ضة  ط  يري، ص 355.

ًى, آية 43-42. ًف  طشا  4- عا

ً ه العرم 53/1.  5- أو
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ا إم  طضغ ف: أنهم ه   طم يإء طهم النعة اقاف،  رإلال م ) طااطة( أء ييو  م اي ضَعهم  بو يباضا ، اِ ء بي ضا  
هرررم النعرررة )الإررر ء ال صرررء( اشررراإة أي عرررالح اقررراف يرررافا م  إلالررر م هطرررو  طبررر  م  طر فرررة، طرابررر ل، اإررر ء ط

ًب،  إء أضا   طإ، ق برهم  بو  طه يالة ا طابل. ًأي  ط ال فة، إال  ي عل الن أ ل  ط   ا انفال م هطو 

ً م، ا  غرب أنهم  م  طر يء يضراؤاء   طعراا ء اطإء ايضاؤ م  إلال م ض طاب ل  بو يضاؤا ،  ء قب طهم طا ن ش
 .26ا طاب ل طي ااا  وربهم

 إيذاء اآلخرين واإلضرار بهم: .4

ًيالة ضعرا   طالعرم اَلء أعا  اينذه  طب ري ض  وال   طإ
 وبير ً  إليالر ء  طصر يح ا طعضر اف  طعراياف ا طالع الرررة 
ًا ا ط ال فررة، اغ يررة   ط عررنة،  رر  وال  طبهرر يب  ط رر
ًضيرة  ط  فررة   طعض اف اأع ا  طالع الرة  طريضرة  ري  طب

  يب  طن ا  إلنع نية.ابه

اضن دل فريه طيا الء ور   طالعررم اا الرء آا ب اينره 
ًف أء  ًفه  طبررررري ي عررررريل فنهررررر   ررررري  طررررراني  ا روررررر اشررررر
 ًً يصررراً فنررره هيررر  د   رررا، أا يبعالرررَا هط ررر    طفررر
ضي ررا،  هررا ررر  ً  طررن ا صرر  ي  طارررب الررء    ارر ا 
ًف  طاني ررة  ا طضغفرر د ا ط عررا ا طفررغينة ا طإيررا  طالررؤ ال

ً   الء  ً ض  طاراب،  يإراء  طعرراإ  طنظير  اغي أال
ً ل فء عالالة  طن ا  طالؤالنة  .27العض

 

ًيالرة االرء  طإضر  ً  طبري نهرو فنهر   إلعرالم، اشراا  ًيء العرراليء اغيرً العرراليء    طوالصة: هء هي  د  رو
ًف. ًبإضيه  ض طع  ب  طشايا  ي  رو  فرو ال

                                                           

 1- قف ي   ط اه ا ط إً  طالع صً, ا.ا ضة  ط  يري، ص 356.

ً ن  طع ض ، ص 357.  2-  طال
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 سادسًا: طرق معالجة الفساد

ً د ت ا طورر ا ت ا طعي عر ت  طبري يالإرء الرء والطهر  الإ   رة  ط عر ا، االرء أ رم  ر    ن إ  طعايرا الرء  إل ر
ً د ت ال  ييبي  :28 إل 

ً اع أال م ض قي  طال عايء. -1 ًبإضي  ط ع ا ضيشإ طه  طالوبر ة طإي يإاء  ن إ   افن فااضة ق عية طال
ً د ت  ي  الين  طاا  ً. -2  بو يض فاا  طاا نيء ا طرا  ح ابضعير  إل 
 ط ه ت  ط إاالية  طبي ببع الل الن  ط الهرًا طإريال يإراء  نر إ ال ر ل  طر اد هطو  طش   ية  ي إل  -3

ًشاف.  طر
 هفر د اًا أإضً طالؤعع ت  طال بالن  طالاني طرالع  الة  ي إش  ا فح قف ي   ط ع ا. -4
بعيررريء العرررباي ت    رررًا ا طالرررا ويل ااعررريال  طر  ررر ت  طبررري ببع الرررل الرررن  ط الهرررًا الرررء  طالررراظ يء  -5

  طعالاالييء.
ً رية -6  ا طضعا فء أعراب  ط إم  طالرر . ب عيل قا فا  طايالا
ًقيبهم، ا طباصي   طاقي  ا طعرالي طراظ   . -7  برايً نظم  وبي ً ابعييء  طالاظ يء اب
ً ا ا اب رر    -3 ًبضررة ض عرربا الة    ر ًا يررة  طال ًإير  فرررو  ط  نرب   والقرري اب عيرل  طارريم  طاينيرة ا ط  طب

 ن ا هفا ا اليث   أوالقي طإل الهنة.

 

                                                           
ً ع ت,  طعاا 28 ً  الإ   به, عالً ف ال  عء, ال رة  طن   ة ا طش   ية طرض اث ا  طا ً , ار ًي: أعض ضه, آث   -  ط ع ا  إلا 

ًيد 1/6 ًقم ق ناء ا نظً, 142 ص ،2214 ًم 21 ب    ط ع ا الء ةض طاق ي يبعر  2226 شض ر 22  طالا     ر 1427 ال 
.االإ   به  

198 



 

 الشريعة اإلسالمية سابعًا: حكم الفساد في

ًف  ً م ضإ الر ع  طعرالر د، طواطرة  طإثير ًيعة  إلعرالالية الرء إضر  ً  طالع صري أا  طر ناب، ا را  ر  ط ع ا  ري  طشر
ًيم: ًيم  ط ع ا ضعضب  طنهي فنه، ا طنهي يابفي  طب  ًيم  ي ب  ًآء  طإ   طن  ية فنه،  الء  طا

اَل  ًَاضذ َضعاَا هذصا ا ا   ذي   ا َه وقاطه بع طو: وَاَا ب  اعذ  .29 ذ

َ  اَلإ مو ًا ًَاضذ َاب َار ع ا  َأ ا ا   ذي   ا  .30اقاطه بع طو: وَ َهلا َفَعياب ما هذءا َبَاطَّياب ما َأءا ب  اعذ

يثَ قذرهذ  رءا َضعاراذ الذ راَء َفهارَا  طرَّرهذ الذ يَء َيناا ف  ًف ضعضب  ط ع ا، طااطه بعر طو: وَا طَّر ذ ضل هء  طع  ب يف ف   ي  رو
ًَاضذ أ اَط ذَإ َطه م   طرَّعاَنة  َاَطه ما ع اد   طاَّ ًوَاَيااَرع اَء الَ  ا اَء  ذي   ا  .31  َأاَلًَ  طرَّه  ضذهذ َأءا ي اَصَل َاي  اعذ

ًشررا ا طعاررل ا طعررا ا، أء يإانررا  قرراف  صررينة اأا ف هصررالح  افرررو   الررة الالثرررة ض طااطررة، اضي ررل  ط إالررة ا ط
ًاع  طال عررايء ضإررل الرر  أابررا  الررء   ًشرر ا ا ررءا    الررة إل اءذ الذ ررَء  طاا ررً  إالررة اعررررة طااطرره بعرر طو: وَ رَررااَا َإرر َء الذ

ناه مو ًَاضذ هذاَّ َقرذيالل الذالَّءا َأناَ ياَن  الذ َء َفءذ  طاَ َع اذ  ذي   ا رذإ ما أ اط ا َضاذيٍَّة َيناَهاا َقضا
32. 

ًا َفهررم اِ يارر  هم فنررا اِ     نبشرً  ط عرر ا  رري   الررة ا رب فريهرر  ضإررل هالإ ن بهرر  ار ق بهرر  الا االرة  طال عررايء ا
ًيويررررة  رررري بررررااليً  طظرالررررة ا طال عررررايء  ًي، ا طعضررررً ا طالررررا فظ  طب   ررررااا م  بررررو ا يعرررربالً  ط عرررر ا ايعبشرررر
ًَ ضذر طاَا اذ  روا يَء َ ر ض ا   طصَّ ًيم طرعظرة ا افبضر ً، قر ل بعر طو: وَاَثال راَا  طَّر ذ ًآء  طإر ًف أوضً فرنهم  طار اأفا نهم إثي

َب ا 5) َاا ي   ا َء  ذ ًاَفاا يَء َرَغاا   ذري  طارضذاَلا )12)( َا ذ ا   ذيهَر   طاَ َعر ا )11(  طَّ ذ َثً  َضرَإ 12(  َرَيإا ( َ َصربَّ َفرَرياهذما ًَ
َر َفَ  ب ) َص او13َعاا ًا ضََّإ َطضذ طاالذ  .33( هذءَّ ًَ

ًيعهم، ا طبضايا ضيفال ط ً  م أ ل  ط ع ا ا طال عايء ابا ًيم ابهايل   هم أال   طعنة  طنضاية:  هي الري ة ضضي ء ب 
ًف ضين عهم اضيالبهم، االء         ايث: ً الية  طف    إل 

                                                           
ً  , آية 29.56 ًف   ف   - عا
ًف ال الا, آية 30.22   - عا
ًفا, آية 31.25 ًف  ط   - عا
ًف  اا, آية 32.116   - عا
ًف  ط  ً, آية 33.14-5   - عا
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ًفه( ً م االه اال طه اف  .34قال  طنضي صرو  ي فريه اعرم: )إل  طالعرم فرو  طالعرم  

 .35اقاطه صرو  ي فريه اعرم: )ا هيال ء طالء ا أال نة طه، اا ايء طالء ا فها طه(

)ً ً ًً اا ف  .36اقاطه: )ا ف

ً ل،  إررل العرررم أالرريء  فرررو الرر ل أويرره ااالرره   رر       ايررث با ررب أء يإرراء  طال بالررن  إلعررالالي   ا رر ل العرربا
ً ت، االصرر نن االبرر  ً اغيررً  ً ت اا   ً  اهرر  الررء ها  ًفرره االالبرإ برره، افرررو الرر ل   الررة االؤععرر به  اال اف

 .37 طإ

 

                                                           
ًقم 34.2564 ًيم ظرم  طالعرم، 1536/4،  ًا   العرم  ي ص ي ه, ض ب ب   -  
ًقم 35.12333 ًا   أ الا  ي العنا , 376/15،   -  
ًقم 36.234   - ً ا    ضء ال  ة, ض ب الء ضنو  ي  اه، 734/2، 
  - قف ي   ط اه ا ط إً  طالع صً, ا.ا ضة  ط  يري، ص 347  ال  ضعا.37
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 خالصة:

ًيء  رري أن عرر ًً ضرر رو ًنرر ل ضإط رر    طفرر ًيرر   طصرر يح الاب ً   فررء  طر هم اأالررا طهم ضالرر  أء  ط عرر ا  ررا  ان رر
ً البهم،  عرو   الة الالثرة ض طااطة اأ ل  ط إالة ا طعال أء يإانا  أا ف هصالح    الة، ضإرل الر  أابرا  الرء  اإ
ًي ايإررراء  ين ررر   ًاع  طال عرررايء اِ ياررر  هم فنرررا  رررااا م،  برررو ا يعررربالً  ط عررر ا ايعبشررر ًشررر ا ا  إالرررة إل

  طرا  ء.

ًي  طر ع ا الء  يث  طرغة ا اصر  الح. ن إ  طعايا الء  طبع 

االء أنا ع  ط ع ا:  ط ع ا  طَعااي،  ط ع ا   الني ا ا بال في،  ط ع ا  طعي عي،  ط ع ا   والقي،  ط ع ا 
  اقبص اي،  ط ع ا  طال طي.

 أال  أنا ع  ط ع ا الء  يث  ط  م:  ط ع ا  طصغيً،  ط ع ا  طإضيً.

ًشاف،  طال عاضية،  طال  ض ف، نهب  طال ل  طع م،    اضب   ، غعيل   الا ل.االء الظ  ً  ط ع ا:  ط

ً   طاق ية الء  ط ع ا فاياف النه :  ار

 .أثً  طعاياف ا طعض اف 

 .بااية  طا  ع  طايني 

 .عء  اوبي ً طشغل  طاظ     طع الة  

 .ًيالة طرع الريء  ي  طاظ     طع الة  بياليء  طالعيشة  طإ

ً ً ضهم. ًيء ا إلف ً ضة،  طضغي، هي  د  رو  الء صًا  ط ع ا:  طن   ،  ط 

ً  . إال  ًبإضيه اغي ً  الع ط ة  ط ع ا الثل الع قضة ال  يا ا  طعايا الء ر

ًف  ً م ضإ الر ع  طعرالر د، طواطرة  طإثير ًيعة  إلعرالالية الرء إضر  ً  طالع صري أا  طر ناب، ا را  ر  ط ع ا  ري  طشر
ًآء ا طعنة  طنضاية.   طن  ية فنه الء  طا
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 تمارين:

ً   ط ع ا ا  إً أنا فه. .1  ف
ًضي.فاا أ م الظ  ً  ط ع ا  ي  طع .2   طم  طع
ًيعة  إلعالالية. .3 ً   طاق ية الء  ط ع ا  ي  طش    إً ر
  وبً  إل  ضة  طص ي ة: .4

 الء صًا  ط ع ا:
A.    طن . 
B. .ًإي  فرو  ط  نب   والقي   طب
C. .بااية  طا  ع  طايني 

 . طن    A :اإلجابة الصحيحة

  وبً  إل  ضة  طو ر ة: .5
ً  الع ط ة  ط ع ا:  الء ر

A. .رية ً  ب عيل قا فا  طايالا
B.  طال ل  طع م.نهب  

 نهب  طال ل  طع م. B :الصحيحة اإلجابة
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 المراجع:

ً  ي، ا ً  .1 ً  يم  طعرر ال ً  يرراي، ب ايرر  ا.الهرراي  طالو االرري اا.هضرر إبرر ب  طعرريء،  طوريررل ضررء أ الررا  ط 
 م.1535االإبضة  طهالل، 

ًي، ا ً  طعررم طرالاليريء،  .2 ًضية، أضا نصً هعال فيل ضء  ال ا  ط را   طص  ح ب    طرغة اص  ح  طع
 .1427/1537، 4ر

ًً  طرا ي   ري ب عريً  طإبر ب  طع ير ، أضرا ال الررا فضرا  ط ر  ضرء غ طرب ضرء فريرة   ناطعرري،  .3  طال ر
ًات، ر   ر.1422، 1ب اي  فضا  طعالم فضا  طش  ي، ا ً  طإبب  طعرالية، ضي

ًي، ب ايرر  ال الررا   يررً ن صررً، ا ً رررا   طن رر ف،  .4 ًي، ال الررا ضررء هعررال فيل  طضورر  صرر يح  طضورر 
  ر.1422، 1ر

ًات، ص يح الع .5 ًي، ا ً  ط إً، ضي ًي  طنيع ضا  م.1535رم  ضي  ط عيء العرم ضء       طاشي
عررنء  ضررء ال  ررة، ال الررا ضررء ي يررا  طا اينرري، ب ايرر  ال الررا  ررؤ ا فضررا  طضرر قي، الإبضررة فيعررو  طضرر ب  .6

ًف، ر  م.1572، 1 ط رضي،  طا  
ًعرر ط .7 ًاء، الؤععررة  ط ًنرر ؤار اآورر ، 2ة، رالعررنا  إلالرر م أ الررا، أ الررا ضررء  نضررل، ب ايرر  شررعيب   

1422/1555. 
ًي، ب ايررررر  ال الرررررا  رررررؤ ا فضرررررا  طضررررر قي، ا ً  طضشررررر  ً  .3 ًا، ال الرررررا ضرررررء هعرررررال فيل  طضوررررر    اب  طال ررررر

ًات، ر  .1425/1535، 3 إلعالالية، ضي
ًات،  .5 ًضري، ضير ً ث  طع ً  ي، ا ً ه ير د  طبر ً  ي )ال  بيح  طغيب(، ال الا ضء فالً  ط عء  طر ب عيً  ط

  ر.1422، 3ر
12.  ً افال ررره،  عررريء  عررريء شررر  بة، ال ررررة  طرررافي  إلعرررالالي،  طعررراا   ط عررر ا  طالررر طي: أعرررض ضه اصرررا

552. 
ً ت  ا ربال  الرء  .11 ً   ا.ف الري  طشرعيضي، النشرا ً  الإ   بره، أ الرا أضرا ايرة، هشر  ط ع ا أعض ضه ارر

 م.2224، أال ء، 1أ ل  طن   ة، ر
ًي،  ب رري ال الررا أاليالررة، الررؤبالً  يالاطي يرر   طررااطي  طعرر ضن فشررً  .12  3هطررو  6 ط عرر ا  طعي عرري ا إلا 

ًيء  طث ني   م.2212بش
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اع  ل الإ   رة  ط عر ا  اقبصر اي  ري  طارر ع  طعر م، ا.صر طح  طعرري، ال ررة   العرة االشر ،  طعراا  .13
 م.2225  ال، 

ًيعة  إلعالالية  ي  ال يرة  طال بالرن الرء  ط عر ا  طالر طي، فضرا  ي ضرء ن صرً، الاقرن  طعررام  .14 النهج  طش
ًية  ي  إلعالم،  عنيء فري ًق ضة  إلا   م.1535، 1ال الا، ا ً  طعالم، ر  طا نانية،  ط

ًب، ر .15 ًايررررررررش، ا ً يعرررررررر ً الء ضررررررررء ورررررررررااء، ب ايررررررر  فضررررررررا  ي ال الرررررررا ا ، 1 طالااالرررررررة، فضررررررررا  طررررررر
1425/2224. 

 .1422/2222، 1 طعالق ت  طااطية  ي  إلعالم، ا.ا ضة  ط  يري، ا ً  طالإبضي، االش ، ر .16
ً  الإ   برره، عررالً فرر ال  عررء، ال رررة  طن   .17 ً  اررر ًي أعررض ضه آثرر    ررة ا طشرر   ية طرض رراث  ط عرر ا  إلا 

ً ع ت،  طعاا   م.2214، ف م 12ا طا
، ال ررة  .13 ًية طالإ   ة  ط ع ا  ري  طارر فيء    رري ا طور ص، ض عرل النصرًا ًيعية ا إلا   طبا ضيً  طبش

 م(.5/2212) 26  العة  طن  ح  طارنية، ن ضرا،  طال را 
15.  ً ًي االإ   به الء النظًا  ط إً  إلعالالي، ا. ر ا العررم أضرا قر فاا، ال ررا  طاق ية الء  ط ع ا  إلا 

 م.2213إرية ضغا ا، طرعرام  اقبص اية  ط  العة،  طعاا  طع اا ا طثالثاء، طع م 
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 العاشرةالوحدة التعليمية 

 الوسطية

 

 :العاشرة أهمية الوحدة

إن الحياة الهادئة السعيدة ال تصلح بغير توسط في األمور بين التشدد واالنحالل، لذا تعد الوسطية مطلبًا 
 الوحدة.أصياًل ومظهرًا حضاريًا ليتحقق االنسجام الفكري واألخالقي والسلوكي، لذا ألقينا الضوء على هذه 

 األهداف التعليمية:

 أن: على قادراً  الطالب يكون أن يجب التعليمية الوحدة هذه دراسة بعد
 يعرف الوسطية لغًة واصطالحًا. .1
 يعدد آفاق الوسطية التي تجعل البشرية مزدانة بالخير. .2
 يعدد أهم مظاهر اليسر والسماحة في اإلسالم. .3
 يبين آثار الوسطية على المجتمع. .4

 فتاحية:الكلمات الم
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 أواًل: مقدمة

االعتدال في كل أمور الحياة من  الوسطية هي
تصورات ومناهج ومواقف، وهي تحٍر متواصل 
للصواب في التوجهات واالختيارات، فالوسطية 
ليست مجرد موقف بين التشدد واالنحالل، بل هي 

  منهج فكري وموقف أخالقي وسلوكي،
اَل تَْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّْنَيا َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن اللَُّه ِإَلْيَك َواْبَتِغ ِفيَما آَتاَك اللَُّه الدَّاَر اْْلِخَرَة وَ كما ذكر القرآن "

حيث تشير تلك اْلية إلى أهمية الوسطية وتحقيق ، 1ن"َواَل تَْبِغ اْلَفَساَد ِفي اأْلَْرِض ِإنَّ اللََّه اَل ُيِحبُّ اْلُمْفِسِدي
 التوازن في الحياة.

فق الشرع فهو الوسط، والحق أن الوسطية في مفهوم اإلسالم منهج ومرجع الوسطية إلى الشرع، فما وا
أصيل ووصف جميل، ومفهوم جامع لمعاني العدل والخير واالستقامة، فهي حق بين باطلين واعتدال 

 بين تطرفين، وعدل بين ظالمين.
ن ضوابط المنهج الوسطي تقوم على جملة من الدعائم الفكرية تُبرز مالمحه وتحدد معالمه ، وتحسم وا 

 منطلقاته وأهدافه وتميزه عن غيره من التيارات.

                                                           
  - سورة القصص, آية 1.77
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 ثانيًا: تعريف الوسطية

 تعريف الوسطية لغة واصطالحًا:

 الوسطية في اللغة:
الوسطية مصدر صناعي، يدل على التمكن في الوسط، قال ابن فارس: "الواو والسين والطاء بناٌء 

 .2ووسطه" صحيح يدل على العدل والنََّصف، وأعدل الشيء أوسطه
وقال الجوهري: "وَسْطُت لقوم أِسطهم َوسطًا وسيطة: توسطتهم، وفالن وسيط في قومه إذا كان أوسطهم 

. 3نسبًا، وأرفعهم محاًل، والوسط من كل شيء: أعدله، ويقال أيضًا: شيء وسط أي بين الجيد والرديء"
َكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسًطا ِلَتُكوُنوا ومنه جاء استعمال هذا اللفظ في القرآن الكريم في قوله تعالى: "وَ 

 .4ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيدًا"
هذا التشبيه بقوله: كما هديناكم أيها المؤمنون بمحمد صلى اهلل  5وقد أوضح اإلمام الطبري في تفسيره

خصصناكم ففضلناكم على غيركم من أهل األديان بأن عليه وسلم، بما جاءكم به من عند اهلل، كذلك 
جعلناكم أمة وسطًا، والوسط في كالم العرب: الخيار، ثم قال: وأنا أرى أن الوسط في هذا الموضع هو 
الوسط الذي بمعنى الجزء الذي هو بين الطرفين، ووصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين، فال هم أهل 

ه، تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب اهلل وقتلوا أنبياءهم، ولكنهم أي غلو فيه، وال هم أهل تقصير في
 المسلمين أهل توسط واعتدال فيه، فوصفهم اهلل بذلك، إذ كان أحب األمور إلى اهلل أوسطها. 

                                                           
  - معجم مقاييس اللغة: مادة )وسط(.2
  - الصحاح: م )وسط(.3
  - سورة البقرة ,4.143
  - تفسير الطبري، 5.5/2
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 الوسطية في االصطالح:
ذبهما أو متفاوتين، تتجا -غالبًا  –هي سلوك محمود يعصم صاحبه من االنزالق إلى طرفين متقابلين 

 رذيلتا اإلفراط والتفريط، سواء في ميدان ديني أم دنيوي.
والمعنى االصطالحي يدور على االعتدال، وتجنب الغلو والتقصير، قال ابن القيم رحمه اهلل: ما أمر 
ما إفراط وغلو، فال يبالي بما ظفر من البعد  اهلل بأمر إال وللشيطان فيه نزعتان: إما تقصير وتفريط، وا 

 .6ئتينمن الخطي
وسيتضح لنا من خالل استقراء بعض نصوص القرآن والسنة أن الوسطية هي الدين كله، بحيث يسوغ 
أن نقول: اإلسالم هو الوسطية، مادامت الوسطية ال تخرج عن العدل والخيار واالستقامة، واالتزان 

التقصير  –الطرفين  والقصد، وهل هذه إال المبادئ التي جاء االسالم من أجلها، فالدين كله بين هذين
بل اإلسالم قْصد بين الملل، والسنة قْصد بين البدع، ودين اهلل بّيٌن الغالي فيه، والجافي  -والمجاوزة 

 .7عنه
الوسط: هو العدل في قول جماعة، وأكد هذا القول اإلمام القرطبي في تفسيره،  8قال الرازي رحمه اهلل

ما جعلها أهاًل ألداء الشهادة على األمم االخرى، كما ثبت فثبت أن األمة اإلسالمية متصفة بالعدالة م
أن األمة اإلسالمية معتدلة متوسطة في رسالتها وشريعتها ومبادئها وقيمها، تلتزم الصراط السوي، وتلتزم 

 منهج االعتدال.
 

                                                           
  - الوابل الصيب، أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر، مؤسسة الرسالة، ط5، 1445، ص 6.24
  - الروح, أبو عبداهلل محمد بن أبي بكر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1893م، ص 7.257
  - تفسير الرازي، 8.98/4
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 ثالثًا: آفاق الوسطية

للوسطية آفاق عديدة تجعل الحياة البشرية مزدانه 
االعتدال، وآفاق الوسطية بأوصاف الحق والخير و 

 هي: 

 
 

 :مسايرة أوضاع الفطرة اإلنسانية

إن أساس مسايرة أوضاع الفطرة اإلنسانية أو مراعاتها هو وسطية الشريعة اإلسالمية في أحكامها 
مكاناته المزدوجة الجامعة  االعتقادية والمنهجية والعلمية، وممارسة العبادات بما يالئم طبيعة اإلنسان وا 

 ق الجسم والروح، ويحفظ التوازن دون إلحاق ضرر لجانب على آخر.بين ح
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 اإلقرار بوجود النزعات والميول البشرية:

ال ينكر إنسان وجود الواقع النفسي والميول 
والعواطف والغرائز التي خلقها اهلل في البشر، 
وهذا يحتاج إلى اإلشباع بالطرق السوية، فمن 

لمباحة كان قلقًا تمتع باللذات المشروعة أو ا
معذبًا ومن أسرف في اللذات والمشاعر وقع 
فريسة المرض والقلق، لذا أباح اإلسالم الزينة 
والتمتع بالطيبات وحّرم الفواحش، ورّغب 
بالزواج، فقال تعالى: "يا َبِني آَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم 

نَُّه اَل ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َوُكُلوا َواْشَرُبوا َواَل ُتْسِرُفوا إِ 
َم ِزيَنَة اللَِّه الَِّتي 31ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفين ) ( ُقْل َمْن َحرَّ

ْزِق ُقْل ِهَي ِللَِّذيَن  َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّ
 .9آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َخاِلَصًة َيْوَم اْلِقَياَمة"

 

 

 استقرار نظام األسرة:

على بناء األسرة القوية يحرص اإلسالم 
المتماسكة الجادة المتعاونة، فاْلباء واألجداد 
واألحفاد يعملون كأنهم في معسكر تدريب فعال 
لتحقيق الكفاية اإلنتاجية الذاتية، ورفد المجتمع 
ببناء الجيل الصاعد وبقاء النوع اإلنساني، 

  ونظام األسرة المسلمة القائم على التعاون 

                                                           
  - سورة األعراف, آية 9.33-31
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من الزواج حتى انتهاء الرابطة الزوجية بالطالق االضطراري أو الموت، نظام وسطي  والتراحم بدءاً 
معتدل يضم بين أجنحته إذا التزمت آداب اإلسالم وروعيت ضوابط أحكامه كل ما يحقق الخير والتقدم 

 والسعادة لقيامه على قواعد العدل والمساواة والحرية المنظمة.

 

 الجنائية:تكامل نظام المسؤولية المدنية و 

إن عماد المسؤوليات هو النظام المدني بتنظيم العقود والتصرفات واألنشطة االقتصادية من إنتاج 
 واستثمار وادخار وتوزيع، وتوجيه كل الفعاليات نحو ما يحقق المصلحة العامة أو العليا لألمة.

لمساواة وأداء الحقوق وتنفيذ وأساس المعامالت في اإلسالم: هو الحرية االقتصادية المنظمة، والعدالة وا
 .10االلتزامات "َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقود"

وجعُل المعامالت قائمة على أساس التعادل في التبادل دون تقصير أو إهمال أو إكراه وغير ذلك دليل 
ن التنازع واالختالف ألن واضح على الوسطية والتوفيق بين الواقع وآفاق المستقبل، وحماية المجتمع م

االختالف أو التنازع يؤدي إلى الوهن والضعف في األمة وزرع األحقاد واالرتباك، وهّز الثقة بين 
 المتعاملين.

 .11قال تعالى: "َوَأِطيُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه واََل تََناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِريُحُكم"
حفظ األمن والحفاظ على نظام التدين واألرواح والعقول واألعراض وكذلك المسؤولية الجنائية من أجل 

واألموال، فيعاَقب الزناة واللصوص ورماة العفيفات بالفاحشة والمحاربون لشدة الجريمة وخطورتها، كما 
يعاَقب القتلة أو سفاكو الدماء والمفسدون والمخربون على أساس من العدل والمماثلة أو المساواة إلطفاء 

ات النفوس ومنع عادة األخذ بالثأر، يشير إلى ذلك قول اهلل تعالى: "َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة َيا حزاز 
 .12ُأوِلي اأْلَْلَباِب َلَعلَُّكْم تَتَُّقون"

ويكون العفو عن جرائم الحدود قبل رفعها إلى القضاء، وكذا بعد االدعاء أمام القضاء في القصاص 
 مجانًا أو إلى الدية.

                                                           
  - سورة المائدة, آية 10.1
  - سورة األنفال, آية 11.44
  - سورة البقرة, آية 12.178
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ذا الجمع بين عقوبة القصاص والدية والعفو مما تميزت به شريعتنا للداللة على الوسطية واالعتدال، فقد ه
ُشرع القصاص وحده في الديانة اليهودية، والعفو وحده في الديانة المسيحية، ثم جاء اإلسالم جامعًا بين 

 .13المزايا كلها

 

 ترسيخ مجاالت العالقات الدولية:

بتعميم السالم ومحاربة  المسلمون مطالبون
اإلرهاب غير المشروع، قال تعالى: "َيا َأيَُّها 

ْلِم َكافَّة"  .14الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِفي السِّ
واألصل في عالقات المسلمين بغيرهم هو السلم 
ال الحرب، والباعث على القتال هو العدوان، 

قرار الحرب مع النهي عن التعتداء إنما هو    وا 
وطردهم من ديار المسلمين لقوله تعالى: "َوَقاِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه الَِّذيَن رة ومقاومة الغاصبين للضرو 

 .15ُيَقاِتُلوَنُكْم واََل َتْعَتُدوا ِإنَّ اللََّه اَل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِدين"
لمقاومة للمحتلين وحينئذ يكون لزامًا التفرقة بين اإلرهاب بالمعنى المطلق، وبين الجهاد المشروع أو ا

لطرد األعداء والغاصبين، فالمعنى األول فيه خلط بين المفاهيم وتسويغ الظلمة والمستكِبرين على 
المستضعفين، والمعنى الثاني حق وعدل وشرف وكرامة بل واجب وأساس هذه التفرقة قول اهلل تعالى: 

وُهْم َوتُْقِسُطوا ِإَلْيِهْم ِإنَّ "اَل َيْنَهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم  ِفي الدِّيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن تََبرُّ
( ِإنََّما َيْنَهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َقاَتُلوُكْم ِفي الدِّيِن َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َوَظاَهُروا 9اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطين )

 .16ْخَراِجُكْم َأْن َتَولَّْوُهم"َعَلى إِ 
إن نداء اإلسالم في األسرة الدولية واضح المعالم لقيامه على مبدأ التعاون والتفاهم والتزام شرعة الحق 

 والعدل، وهذا َمعلم آخر مهم في تقرير وسطية اإلسالم واعتداله.
                                                           
  - قضايا الفقه والفكر المعاصر, د.وهبة الزحيلي، ص 13.559
  - سورة البقرة، آية 14.249
  - سور ة البقرة, آية 15.184
  - سورة الممتحنة، آية 16.8-9
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 رابعًا: مظاهر اليسر والسماحة في اإلسالم

 تركة بين األديان:االستفادة من الجسور المش

الجسور المشتركة بين اإلسالم وما سبقه من األديان كثيرة، يمكن االنطالق منها في شرعنا والتحاكم 
إليها للتوصل إلى ما يبرز سماحة اإلسالم وسموَّه في الدعوة إلى وحدة الصف، والوقوف أمام التيارات 

 اإللحادية أو العلمانية أو المادية أو غيرها.

الثالثة )اإلسالم واليهودية والمسيحية( تؤمن بالذات اإللهية، وبرسالة الرسل الكرام، وبالكتب  فاألديان
 السماوية، وبالمالئكة، وباليوم اْلخر.

واالختالف إنما هو في الفروع والجزئيات مراعاة لتقدم العقل البشري وتطور اإلنسانية بشرط وحدة 
ا اإلخبار والتعبير القرآني وهو قول اهلل عز وجل: "َشَرَع َلُكْم االعتقاد وصحة اإليمان، وما أحكم وأدق هذ

ْيَنا ِبِه ِإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأنْ  َأِقيُموا الدِّيَن واََل  ِمَن الدِّيِن َما َوصَّى ِبِه ُنوحًا َوالَِّذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َوَما َوصَّ
 .17ِكيَن َما َتْدُعوُهْم ِإَلْيه"َتَتَفرَُّقوا ِفيِه َكُبَر َعَلى اْلُمْشرِ 

 وتنحصر عالقة المسلمين بغيرهم في ضوء هذا المفهموم في شطرين:

األول: اإلقرار والتصديق بكل ما صح نزوله على األنبياء والرسل السابقين من الصحف والكتب 
 السماوية.

عن وحدة الَهدي اإللهي في الثاني: تصحيح ما وقعت فيه الكتب السماوية الحالية المتداولة من انحراف 
 .18العقيدة والنظام التشريعي

                                                           
  - سورة الشورى, آية 17.13
  - قضايا الفقه والفكر المعاصر، د.وهبة الزحيلي، ص 18.549-547
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 كون التكاليف بقدر االستطاعة:

من أبرز خصائص اإلسالم: قلة تكاليفه في العبادات وغيرها، فدائرة المباح فيه أوسع من دائرة الحرام، 
هولة، وأساس ومنها جعل التكليف بحسب الوسع والطاقة لينسجم اإلنسان مع التكاليف اإللهية بيسر وس

 .19ذلك قوله تعالى: "اَل ُيَكلُِّف اللَُّه َنْفسًا إالَّ ُوْسَعها"

وكذلك ما نجده في السنة النبوية من وصايا وتوجيهات تزجر الناس عن المغاالة في العبادة واالمتناع 
ن، فإن عن الطيبات، منها قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: )يا أيها الناس خذوا من األعمال ما تطيقو 

 .20اهلل ال يمل حتى تملوا(

 نبذ التعصب الديني والمذهبي:

اقتضت حكمة اهلل أن يوجد االختالف بين الناس في الملل والنحل والمذاهب واالعتقادات لمعرفة الحق 
ي )َوَلْو َشاَء َربَُّك َْلَمَن َمْن فِ من الباطل، وإلقرار الحرية وترك االختيار واإلرادة لإلنسان قال تعالى: 

( َوَما َكاَن ِلَنْفٍس َأْن ُتْؤِمَن ِإالَّ ِبِإْذِن اللَِّه 88اأْلَْرِض ُكلُُّهْم َجِميعًا َأَفَأْنَت ُتْكِرُه النَّاَس َحتَّى َيُكوُنوا ُمْؤِمِنين )
 .21ن"َوَيْجَعُل الرِّْجَس َعَلى الَِّذيَن اَل َيْعِقُلو 

االعتراض إال في حدود الدعوة الهادئة  هذا دليل واضح على ضرورة التسامح في التعامل، وترك
 والمنطقية إلى اهلل تعالى.

وهو دليل أيضًا على ترك التعصب الديني، والترفع عن األحقاد، ألن اإلنسان ال يصح له أن يتجاوز 
السنن اإللهية وعليه أن يرضى بما رضي اهلل تعالى له، فليس للداعية التسرع في تكفير اْلخرين، ألنه 

ومبعد، كما ليس ألي مسلم إيذاُء مشاعر اْلخرين أو االستعالُء عليهم، أو احتقارهم أو  سلوك منفر
محاولة االعتداء عليهم أو التنكيُل بهم، حتى مع أشد الناس كفرًا وهم المشركون الوثنيون لقوله تعالى: 

                                                           
  - سورة البقرة, آية 19.294
  - رواه البخاري في صحيحه، 155/7، رقم 20.5941
  - سورة يونس، آية 21.83
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، أي سب اْللهة الباطلة أمام أتباعها 22ْدًوا ِبَغْير ِعْلم""َواَل َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َفَيُسبُّوا اللََّه عَ 
 .23مدعاة لسب اإلله الحق، فُيمنع ذلك سدًا للذرائع

 منع اإلكراه في الدين:

الحرية االعتقادية متروكة لكل إنسان في شرعة القرآن، ال بمعنى إقرار الضالين والكافرين على كفرهم، 
نما بمعنى كل محاوالت اإلكراه أو اإلجبار على تغيير المعتقد أو المذهب أو الدين، ألن ذلك ال ينفع  وا 

 وال يفيد شيئًا.

وهذا ما قرره القرآن الكريم في قوله تعالى: "اَل ِإْكَراَه ِفي الدِّيِن َقْد َتَبيََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر 
، هذا ولم يثبت 24ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى اَل اْنِفَصاَم َلَها َواللَُّه َسِميٌع َعِليم" ِبالطَّاُغوِت َوُيْؤِمْن ِباللَِّه َفَقِد اْسَتْمَسكَ 

في تاريخ اإلسالم أن المسلمين مارسوا اإلكراه على الدين مع غير المسلمين كما صرح بذلك آرنولد في 
 .25كتابه "الدعوة إلى اإلسالم"

 مقاومة كل أنواع التطرف:

في البالد التي ال عدوان فيها على المسلمين، ألن اإلسالم واالنتصار لقضاياه مقاومة التطرف والغلو 
والدفاَع عن مبادئه ومحاولة نشر عقيدته، والترويَج لنظامه وشرائعه، ال يكون على اإلطالق بارتكاب 
السلوك اإلجرامي أو االنطالق من معايير التشدد والغلو والتطرف الغريبة عن روح اإلسالم ومنهجه 
نما يزرع الرعب والخوف بين اْلمنين،  في الدعوة، ألن هذا السلوك الشائن ال يحقق أي هدف، وا 

 ويلحق األذى والضرر في المصلحة العليا لألمة.

فلقد أدركنا في هذا البحث حرص اإلسالم على السماحة واالعتدال واالتزان والقصد في االعتقاد 
 .26واألفعال والطاعات

                                                           
  - سورة األنعام, آية 22.149
  - قضايا الفقه المعاصر, د.وهبة الزحيلي، ص 23.574
  - سورة البقرة، آية 24.254
  - قضايا الفقه المعاصر والفكر المعاصر, د.وهبة الزحيلي ص 25.571
  - المرجع السابق، ص 26.572
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 ب شرعي وحضاري:خامسًا: الوسطية مطل

الوسطية في اإلسالم هي مقاصد الشريعة وغاياتها 
األساسية، وهي خمسة: حفظ الدين والعقل والنسب 
و العرض والمال، لتحقيق مصلحة الفرد والجماعة 
يجاد التوازن واالعتدال الذي به تدوم  واألمة، وا 
األوضاع واألحوال على منهج حسن ووضع 

 سجم مع إمكانات مستقر، فالتوسط في األمور ين
 

البشر وقدراتهم وعطاءاتهم، وبه ينعم الناس في مظلة الحرية، فيحقق األمن النفسي واالجتماعي والصحي 
والمعيشي، ويتجنب الناس كل ألوان الخوف والقلق واليأس والوئام، بل وُيقبل الناس أفرادًا وجماعات على 

 التنمية وزيادة االنتاج.

، ومطلب شرعي أصيل، ومظهر حضاري رفيع، ليتحقق التكامل واالنسجام إن الوسطية حق وخير عدل
بين األوضاع، والتعاون بين الجميع، ويصيَر اإلخاء واإلقدام على العمل أساس كل تقدم ورفاه، كما أن 
حالة الوسطية تؤدي إلى أداء الواجبات وحقوق اهلل تعالى وحقوق الناس، فال تقصير في واجب، وال إهدار 

 Sوال تقصير في األداء.لحق، 

إن الحياة الهادئة ال تصلح بغير توسط في األمور، 
ن التوفيق بين متطلبات الدين وشؤون الدنيا  وا 
والمصالح العامة والخاصة أمر مرهون بتوافر القدرة 

 على إنجاز المهام كلها.

ولقد أرشد القرآن الكريم إلى ظاهرة التوازن في 
ممارسات القائمة على األشياء واألعمال والقدرات وال

صحوة الوجدان، وقوة العزيمة، والتمسك بالحق، 
 والتزام العمل الصالح هو سمة المجتمع 

 

216 



ْنَساَن َلِفي ُخْسر )1، قال تعالى: "َواْلَعْصر )27المتحضر اِلَحاِت 2( ِإنَّ اإْلِ ( ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
ْبر )َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَوا الوسطية هي المنهج الذي يكاد يكون مطلب الجميع، واألغلبية  .28("3َصْوا ِبالصَّ

ترفض التطرف وتنفر منه، والجميع يرفض العنف إال الفئة الضالة المنبوذة من كل إنسان عاقل، 
بد أن  والوسطية تعني االعتدال وشجب التنطع أي المبالغة، واالعتدال هو الوجه الرحيم للوسطية، ولذا ال

تفهم أن الوسطية هي األخذ بأسباب الحضارة والتمدن، وأن نكون عصريين متعايشين مع العالم المتمدن 
 المستنير.

األخذ بكل مقتضيات الحضارة، واالنتهال من -نحن أبناء العصر الحاضر -الوسطية في مفهومنا 
 مصادرها.

كما كنا يومًا من صناعها ثم تداول أمَرها هذه الحضارة هي جهود البشرية بتوفيق اهلل إلعمار األرض، 
 غيُرنا، فواجبنا أن نكون في مسيرتها.

                                                           
  - قضايا الفقه والفكر المعاصر, د.وهبة الزحيلي، ص 27.592
  - سورة العصر, آية 28.3-1
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 سادسًا: آثار الوسطية على المجتمع:

إن المجتمع الصالح يتكون من األفراد الصالحين، وبصالح الفرد صالح لألمة والدولة والمجتمع، فإذا  .1
 نعمة اإلخاء اإليماني.صلح المجتمع سادت السكينة والمودة والمحبة وشعر الناس ب

ذا كان هناك شيء من التكاليف الشاقة لألفراد، واختل ميزان الحق والعدل والتوسط في األمور،   .2 وا 
وانعدمت الحريات التي هي تعبير عن الوسطية وقع المجتمع فريسة األمراض الفتاكة، واالنحرافات 

 القاتلة.
نفع، فتكاد السلبيات أو األخطاء تنعدم أو تكون في إن للوسطية آفاقًا بعيدة المدى، ألنها إيجابية ال .3

طريقها إلى الذوبان، وذلك لما تغرزه من آثار اجتماعية ملموسة من إشاعة المحبة، وتنامي المودة، 
حسان التعامل معهم، وصارت أحوال  واالبتعاد عن التعصب واألحقاد، وتوفير الثقة لآلخرين، وا 

باالستقرار، وتفرٍغ لإلنجاز والعطاء، والتزاٍم للحق والعدل فما من  األسرة والمجتمع في طمأنينة وشعور
مشكلة اجتماعية تثور إال وكان سببها شذوذًا في التخطيط والعمل، أو انحرافًا عن المقصد الشريف، 
سعاد الفرد والجماعة،  أما حال الوسطية فتكون من أهم األسباب الداعية إلى االستقرار والوئام، وا 

 .29دنية وازدهار الحضارةوتقدم الم

                                                           
  - قضايا الفقه والفكر المعاصر, د.وهبة الزحيلي، ص 29.593
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 سماحة اإلسالم في معاملة غير المسلمين:سابعًا: 

إن سماحة اإلسالم في معاملة غير المسلمين أحُد 
الموضوعات الثرية بالمادة العلمية، وقد حظيت 
باهتمام العلماء قديمًا وحديثًا، ولذلك فإن التشريع 
اإلسالمي نظم عالقة المسلم مع غيره من بني 

رادًا ومجتمعات ووضع الضوابط الكاملة جنسه أف
 في ذلك داخل المجتمع اإلسالمي وخارجه.

 

وهذا المبحث يوضح لنا سماحة اإلسالم في معاملة غير المسلمين بمختلف أصنافهم ودياناتهم من أهل 
الكتاب وغيرهم، وذلك من خالل الوقوف على هدي القرآن والسنة في ذلك والتطبيق العملي في سيرة 

 نبي صلى اهلل عليه وسلم، وسيرة السلف الصالح من الصحابة رضي اهلل عنهم والتابعين لهم بإحسان.ال

 

 مدلول السماحة وأهميتها: .1

السماحة تعني المسامحة، وقد ورد في الحديث قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: )أحب الدين إلى اهلل 
ها مبنية على السهولة والسماحة تشمل أصول ، قال ابن حجر السمحة: السهلة أي أن30الحنفية السمحة(
 الدين وفروعه.

ن بناء دين اإلسالم منذ ظهوره كان على اليسر قال صلى اهلل عليه وسلم: )إن الدين يسر ولن يشاد  وا 
 .31الدين أحد إال غلبه(

جعله وفي هذا الدين من السماحة والسهولة ومن اليسر والرحمة ما يتوافق مع عالميته وخلوده وهو ما ي
صالحًا لكل زمان، تقرر أن الخالف باٍق بقاء اإلنسان على األرض، وأن التعدد والتنوع في أخالق 
وسمات البشر مما مضى به القدر اإللهي، فسنة اهلل في خلقه أن تنوعت أجناسهم وألسنتهم وألوانهم كما 

                                                           
  - رواه البخاري في كتاب اإليمان معلقاً , باب الدين يسر, فتح الباري، 30.84/2
  - رواه البخاري, كتاب اإليمان, باب الدين يسر، رقم الحديث 31.38
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ة التي تزخر بها آيات تنوعت دياناتهم، ولذلك فإن عيش المسلم ينبغي أن يكون في ضوء هذه الحقيق
َوَلْو َشاَء َربَُّك َْلَمَن َمْن ِفي اأْلَْرِض ُكلُُّهْم َجِميعًا َأَفَأْنَت ُتْكِرُه النَّاَس َحتَّى عديدة في القرآن لقوله تعالى: "

، وعبر تاريخ دولة اإلسالم كان يعيش في داخلها غير المسلمين في مراحل قوتها 32"َيُكوُنوا ُمْؤِمِنين
فلم يجَبروا على ترك معتقداتهم أو يكَرهوا على الدخول في اإلسالم، والقاعدة العظمى في  وضعفها،

اإلسالم أن ال إكراه في الدين، ولذا فقد عاش الذميون وغيرهم في كنف دولة اإلسالم دون أن يتعرض 
 .33أحد لعقائدهم ودياناتهم

تحويلهم بالكره عن عقائدهم أو المساس  إن اإلسالم لم يقم على اضطهاد مخالفيه أو مصادرة حقوقهم أو
 .34الجائر ألموالهم وأعراضهم ودمائهم، وتاريخ اإلسالم في هذا المجال أنصع تاريخ على وجه األرض

أما في مجال المعامالت واْلداب فتتجلى صور 
عظيمة من السماحة، فلقد بنى اإلسالم شريعة 
التسامح في عالقاته على أساس متين، فلم يضق 

باألديان السابقة، وشرع للمسلم أن يكون حسن  ذرعاً 
المعاملة رقيق الجانب، لين القول مع المسلمين 
وغير المسلمين، فيحسن جوارهم ويقبل ضيافتهم 

  .35ويصاهرهم حتى تختلط األسرة وتمتزج الدماء

فيه التهنئة  وشرع اإلسالم مواساة غير المسلمين بالمال عند المصيبة، ويعود مريضهم ويهنئهم بما تشرع
 .36كالتهنئة بالمولود والزواج، ويناديهم بأسمائهم المحببة إليهم تأليفًا لهم

ومن سماحة اإلسالم في المعاملة أن شرع العدل مع المخالف وجعل ذلك دلياًل على التقوى التي رتب 
ِللَِّه ُشَهَداَء ِباْلِقْسِط َواَل َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّاِمينَ عليها أعظم الجزاء، قال تعالى: "

 .37"َقْوٍم َعَلى َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُلونَ 
                                                           
  - سورة يونس, آية 32.88
  - تلبيس مردود في قضايا حية, د.صالح بن حميد، ص 33.34
  - التعصب والتسامح بين المسيحية واإلسالم, محمد الغزالي، دار نهضة مصر، ط4، 2445م، ص 34.4
  - سماحة اإلسالم في معاملة غير المسلمين, عبد اهلل بن إبراهيم اللحيدان، دار الوطن، ط1، 1433، ص 35.14
  - دعوة غير المسلمين إلى اإلسالم, عبد اهلل اللحيدان، دار الوطن، ط1، 1434، ص 36.129
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 سماحة النبي صلى اهلل عليه وسلم في معاملة غير المسلمين: .2

السماحة في هدي النبي صلى اهلل عليه وسلم مع غير المسلمين، وشواهد ذلك في سيرته ال تعددت صور 
 ُتحصر أذكر منها ما يلي:

كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يعامل مخاليفه من غير المسلمين في البيع والشراء واألخذ  .1
هودي بثالثين والعطاء، فعن عائشة رضي اهلل عنها قالت: )توفي النبي ودرعه مرهونة عند ي

 .38صاعًا من شعير(
ن كان غير مسلم، فقد قال ألسماء بنت أبي   .2 كان صلى اهلل عليه وسلم يأمر بصلة القريب وا 

 وكانت مشركة. 39بكر رضي اهلل عنهما: )ِصلي أمك(
وكان صلى اهلل عليه وسلم يقبل هدايا مخالفيه من غير المسلمين فقبل هدية زينب بنت الحارث   .3

 .40بير حيث أهدت له شاة مشوية وقد وضعت فيها السماليهودية في خ

 

 صور من سماحة الصحابة والتابعين في معاملة غير المسلمين: .3

كان عهد الخلفاء الراشدين امتدادًا لعهد النبي صلى اهلل عليه وسلم، شهد صورًا من سماحة اإلسالم في 
ومن كفالة العاجز منهم عن العمل أو  معاملة غير المسلمين من إعانتهم بالمال أو النفس عند الحاجة،

 كبر السن، وسأذكر بعض الشواهد واألمثلة التي تبين سماحة الصحابة في معاملة غير المسلمين:

في خالفة أبي بكر رضي اهلل عنه، كتب خالد بن الوليد رضي اهلل عنه في عقد الذمة ألهل  .1
ضعف عن العمل أو أصابته آفة  الحيرة بالعراق، وكانوا من النصارى: )وجعلت لهم أيما شيخٌ 

                                                                                                                                                                                     
  - سورة المائدة, آية 37.9
  - رواه البخاري, كتاب المغازي, رقم الحديث 38.4447
  - رواه البخاري, كتاب الهبة, باب الهدية للمشركين، رقم الحديث 39.2424
  - رواه البخاري، كتاب الهبة، 143/3، رقم 40.2417

221 



من اْلفات أو كان غنيًا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحُت جزيَته وعيل من بيت 
 .41مال المسلمين هو وعياله(

ومرَّ عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه )بباب قوم وعليه سائل يسأل: شيخ كبير ضرير البصر  .2
اب أنت؟ قال: يهودي، قال: فما ألجأك إلى ما فضرب عضده من خلفه، وقال: من أي أهل الكت

أرى؟ قال:أسأل الجزية والحاجة والسن، قال: فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فرضخ له 
بشيء من المنزل، ثم أرسل إلى خازن بيت المال، فقال: انظر هذا وضرباءه فواهلل ما أنصفناه أن 

للفقراء والمساكين، والفقراء هم المسلمون، وهذا  أكلنا شيبته ثم نخذله عند الهرم(، إنما الصدقات
 .42من المساكين من أهل الكتاب، ووضع عنه الجزية وعن أمثاله

صلى سلمان وأبو الدرداء رضي اهلل عنهما في بيت نصرانية، فقال لها أبو الدرداء رضي اهلل  .3
أحببتما، فقال له  عنه: هل في بيتك مكان طاهر فنصلي فيه؟ فقالت: طّهرا قلوبكما ثم صليا أين

 .43سلمان رضي اهلل عنه: خذها من غير فقيه
وغالمه يسلخ شاة، فقال: يا  –رضي اهلل عنه  -وعن مجاهد قال: كنت عند عبد اهلل بِن عمرو  .4

غالم إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي، فقال رجل من القوم: اليهودي أصلحك اهلل؟ قال: سمعت 
 .44بالجار حتى خشينا أو روينا أنه سيورثهالنبي صلى اهلل عليه وسلم يوصي 

                                                           
 - كتاب الخراج, أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، تحقيق محمد إبراهيم، دار اإلصالح، مصر، ط1، 1894م، ص 41
344.  

  - كتاب الخراج, أبو يوسف، ص 42.154
  - إغاثة اللهفان, أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر، دار الكتب العلمية، بيروت، 2442م، 43.153/1
  - رواه البخاري في األدب المفرد, باب جار اليهودي، رقم الحديث 44.85
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 خالصة:

 الوسطية منهج أصيل، ووصف جميل، ومفهوم جامع لمعاني العدل والخير واالستقامة.

تقوم ضوابط المنهج الوسطي على جملة من الدعائم الفكرية، وتُبرز مالمحه وتحدد معالمه وتميزه عن 
 غيره من التيارات.

ب الجميع، فهي تعني االعتدال وشجب التنطع والمبالغة، واألخذ بأسباب الوسطية منهج يكاد يكون مطل
ذا صلح المجتمع سادت السكينة  الحضارة، واالنتهال من مصادرها، وبصالح الفرد صالح األمة، وا 

 والمحبة، وشعر الناس باإلخاء اإلنساني.

زعات والميول البشرية، استقرار أبرز آفاق الوسطية: مسايرة أوضاع الفطرة اإلنسانية، اإلقرار بوجود الن
 نظام األسرة، تكامل نظام المسؤولية المدنية والجنائية، ترسيخ مجاالت العالقات الدولية.

من مظاهر اليسر والسماحة في اإلسالم: االستفادة من الجسور المشتركة بين األديان، كون التكاليف 
 كراه في الدين، مقاومة كل أنواع التطرف.بقدر االستطاعة، نبذ التعصب الديني والمذهبي، منع اإل

 تعد الوسطية مطلب شرعي وحضاري وهناك عدة آثار للوسطية على المجتمع.

تتضح سماحة اإلسالم في معاملة غير المسلمين بمختلف أصنافهم ودياناتهم من أهل الكتاب وغيرهم، 
سيرة النبي صلى اهلل عليه من خالل الوقوف على هدي القرآن والسنة في ذلك والتطبيق العملي في 

 وسلم، وسيرة السلف الصالح من الصحابة رضي اهلل عنهم والتابعين لهم بإحسان.
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 تمارين:

 عرف الوسطية واذكر آفاقها. .1
 عدد مظاهر اليسر والسماحة في اإلسالم. .2
 اذكر آثار الوسطية على المجتمع. .3
 اشرح بالتفصيل سماحة اإلسالم في معاملة غير المسلمين. .4
 ر اإلجابة الصحيحة:اخت .5

 من آفاق الوسطية:

A. .استقرار نظام األسرة 
B. .نبذ التعصب الديني 
C. .منع اإلكراه في الدين 

 استقرار نظام األسرة. Aاإلجابة الصحيحة: 

 

 اختر اإلجابة الخاطئة: .4

 من آثار الوسطية:

A. .إشاعة المحبة 
B. .مسايرة أوضاع الفطرة اإلنسانية 

 الفطرة اإلنسانية.مسايرة أوضاع   B اإلجابة الصحيحة:
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 :المراجع

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، دار العلم للماليين،  .1
 .1447/1897، 4ط

، 1معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس زكريا، تحقيق عبد السالم هارون، دار الفكر، ط .2
1388/1878. 

تأويل آِي القرآن( ألبي جعفر محمد بن جرير الطبري، دار الفكر،  تفسير الطبري )جامع البيان عن .3
 م.1884

تفسير الرازي )مفاتيح الغيب(، محمد بن عمر الحسن الرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  .4
 هـ.1424، 3ط

، 1صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق محمد زهير ناصر، دار طوق النجاة، ط .5
1422. 

 .1427/2444، 1ايا الفقه والفكر المعاصر، د.وهبة الزحيلي، دار الفكر، طقض .4
 هـ.1445، 5الوابل الصيب، أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر، مؤسسة الرسالة، ط .7
 .1443/1893، 1الروح، أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط .9
 م.2445، 4محمد الغزالي، دار نهضة مصر، طالتعصب والتسامح بين المسيحية واإلسالم،  .8

، 1سماحة اإلسالم في معاملة غير المسلمين، عبد اهلل بن إبراهيم اللحيدان، دار الوطن، ط .14
 هـ.1432

 هـ.1433، 1دعوة غير المسلمين إلى اإلسالم، عبد اهلل اللحيدان، دار الوطن، ط .11
 م.1894، 1ر اإلصالح، مصر، طكتاب الخراج، يعقوب بن إبراهيم، تحقيق محمد إبراهيم، دا .12
 هـ.1354، 1سماحة اإلسالم في معاملة غير المسلمين، محمد الخضر حسين، ط .13
، 1سماحة اإلسالم في الدعوة إلى اهلل والعالقات اإلنسانية، عبد العظيم محمد، مكتبة وهبة، ط .14

1444/1883. 
 ة.منهج الوسطية وأثره في عالج الغلو، علي بن عزيز الشبل، شبكة اْللوك .15
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 ةعشر  ةالحاديالوحدة التعليمية 

 والشورى الديمقراطية

 :ةعشر  ةالحادية الوحد أهمية

 الشورى ألن الوحدة هذه كتبنا لذا، وطبقي عنصري مييزوت غاشمة وديكتاتورية استبداد العالم في يوجد
 .العنصري والتمييز االستبداد على القضاء تحقق التي هي والديمقراطية

 :ةتعليميال األهداف

 بعد دراسة هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادرًا على أن:

 .الديمقراطية عرفي .1
 .وخصائصها لديمقراطيةا أنواع بيني .2
 .وغاياتها الديمقراطية مرتكزات بيني .3
 .العالمية والديمقراطية المحلية الديمقراطية بين الفرقحدد ي .4
 .وحكمها ومجاالتها وأهميتها الشورى مفهوم بيني .5
 .والشورى الديمقراطية بين الفرق بيني .6

 :المفتاحية الكلمات

 - التمثيلية - المباشرة شبه - المباشرة - نواعأ - االنتخابات - الشعب - األساسية - الديمقراطية
 الفرق - حكم - مجاالت - الشورى - العالمية - المحلية - الحرية - المساواة - مرتكزات - خصائص

 .األغلبية - السلطات - ملزمة - والعقد الحل- الدولية المؤسسات - التقليدية البنى - الشورى هميةأ -
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 واًل: مقدمةأ

 وفي واالجتماعي السياسي بمفهومها الديمقراطية إن
: الدولية العالقات أو والدولي القانوني المفهوم ضوء
 المطبق السياسي الميزان في به المعمول غير هي
 األوروبية المؤسسات لدى عملياً  السائد أو

 المتميزة العالمية الصهيونية ورائهم ومن، واألمريكية
 نتائج بكل يعصفون فهم الفرص وانتهاز باالبتزاز

 النتائج تلك تصطدم حينما النزيهة الحرة الديمقراطية
 .ومطامعهم مصالحهم مع

 مأ الغرب في سواء الديمقراطية إن: القول يمكن لذا
 المبدأ يكون حيث، حادة ألزمة تتعرض الشرق في
 شيء والتطبيق، شيء به ينادى الذي الشعار أو

 الواقع أرض على الديمقراطية إن قيل وقد، آخر
 .خرافة الشيوعية أن كما، خرافة

 

 االستبداد عن البعيد الرشيد اإلسالمي الحكم مظلة في عافية فهي اإلسالمي النظام في الشورى أما
 .1الدكتاتورية أو والفردية ادبواالستع

 حصادها ونحترم نحترمها، سليمة وشورى حقيقية ديمقراطية إلى ونتطلع المبدأ نحترم مازلنا فإننا هذا ومع
 .المصلحة ميزات غير منها أسمى آخر مبدأ مع تتصادم لم إذا، ومقوماتها

 

                                                           
  - قضايا الفقه والفكر المعاصر, د.وهبة الزحيلي، ص 1.444
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 وخصائصها وأنواعها الديمقراطية تعريف ثانيًا:

 :وحقيقتها الديمقراطية تعريف

 الدستوري الفقه في ومعناها، يونانية كلمة هي
 في للديمقراطية أصبح ثم، الشعب حكومة القانوني
 إلى النظرة بحسب متنوعة مفاهيم الحديث العصر

 محورين في تدور وصارت ،الشعب حكومة فهم
 والديمقراطية السياسية الديمقراطية هما: أساسين

 حكومة أنها فشعارها: األولى أما، االجتماعية
 الحكومة أن شعارها :والثانية، الشعب بواسطة
 الديمقراطية أساس المحوران وهذان، الشعب لصالح
  .2الحديثة

، شامل أو معين مدلول له سالماإل في الشعب لكن
 في االجتماعية أو السياسية الديمقراطية مبادئ وأما

 تفاقا محل فهي والحريات الحقوق احترام نطاق
 .والديمقراطية اإلسالمي النظام بين

 

 اإلقطاعي النظام من انتقلت، أساسية تطور بمراحل مرت الغربي العالم في الحكم أنظمة أن وبما
 في وجد العالم فإن، النيابية المجالس نظام إلى وصلت حتى، الملكي واالستبدادي، اإلمبراطوري
 .3أوروبا دول في للملوك المطلق السلطان ضد قرنين دام صراع بعد أمله وغاية   حلمه تحقيق الديمقراطية

                                                           
  - الديمقراطية اإلسالمية, د.عثمان خليل، دار الجهاد، القاهرة، 1495م، ص 2.12
 - قضايا الفقه والفكر المعاصر، د.وهبة الزحيلي، ص 454، اإلسالم والغرب, د.محمد سعيد رمضان البوطي، دار 3

.143 م،2442 ،1ط الفكر،  
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 إلى يهدف الحكم في منهجاً  دعت   فالديمقراطية إذن
 الكنيسة وسيطرة الفردي الحاكم لثنائية حد وضع
 .القانون وغياب

 

 القديم الوضع هذا استبدال إلى المنهج هذا ويهدف
 يحكمها التي الحديثة الدولة وضع هو جديد بآخر

 ماً وملز   الشعب إرادة عن معبراً  باعتبارها القانون
 يعتمد الهدف هذا ولبلوغ ،معاً  والمرؤوس للرئيس
 مبادئال من جملة على الديمقراطي المنهج

 :يلي فيما إجمالها يمكن األساسية
 

 .والشرعية السلطات ومصدر السيادة صاحب الشعب .1
 .االنتخابات بواسطة السلطات انبثاق .2
 .تعارض بأن ولألقلية تحكم أن لألغلبية اإلقرار .3
 .الحزبية التعددية .4
 .للسلطة السلمي التدوال .5
 .السلطات فصل .6
 .اإلنسان حقوق احترام .2

 عن نفسه يحكم فهو، والسلطة السيادة مصدر هو الشعب حيث واجتماعي سياسي نظام هي فالديمقراطية
 .عنه ممثلين طريق
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 :الديمقراطية أنواع

 عن ينفذها الذي وهو، التشريعية السلطة طريق عن القوانين عيشر   الذي هو الديمقراطيين عند الشعب
 ،القضائية السلطة طريق عن القانون عن الخارجين ويعاقب يقضي الذي وهو، التنفيذية السلطة طريق
 :4أنواع ثالثة إلى اليمقراطية تتنوع هذا على وبناءً 

 :األول النوع

 ويعين، التنفيذية السلطة إلى إضافة التشريعات سن مهام الشعب يمارس وفيها المباشرة الديمقراطية
 .عنهم الصادرة والتشريعات القرارات بتطبيق يكلفون موظفين الشعب

 :الثاني النوع

، صدرت التي واألنظمة القوانين فيناقشون عنه نواباً  الشعب نتخبي   بأن وذلك المباشرة شبه الديمقراطية
 التشريعات وأما، السلطة هذه محاسبة في الحق لهم أن كما ،التنفيذية السلطة تعيين النواب هؤالء متلكيو 
 .االستفتاء بطريق عليها قويصاد   الشعب على عرضفت  

 :الثالث النوع

 وأما، الدستور عدا ما باسمه السلطة لممارسة النواب عنه الشعب ينتدب بأن وذلك التمثيلية الديمقراطية
 بنفسه الشعب حكم أو، للشعب الشعب حكم نهاإ الديمقراطية عن قيل لذلك ،الدستور فيكلفه االنتخاب حق

 التشريعية والسلطة ،والقضائية والتشريعية التنفيذية السلطات مصدر هو الشعب أن هذا ومعنى ،لنفسه
 فالديمقراطية، تحكمه التي والنظم والتشريعات القوانين ويضعون الدستور يصنعون الذين هم بممثليها
 عند يسمى ما وهو، بالتشريع للدين عالقة ال أنه بمعنى الدولة عن الدين فصل تعني الحديث بمعناها

 القوانين في يشترط فال - الدولة عن الدين فصل أي - هذا على وبناءً  ،(العلمانية) ـب الديمقراطيين
 هو عليها وافق قد الشعب أن طالما الشرعية والقوانين اإلسالمي للتشريع موافقتها الديمقراطية واألنظمة
 .5وممثلوه

                                                           
 - النظم اإلسالمية, د.ولي الدين فرفور، دار الفرفور، ط1، 2414م، ص 143, ويغالطونك إذ يقولون, د.محمد سعيد 4

.بعد فما 125 ص م،2444 ،3ط الفارابي، دار البوطي، رمضان  
  - مقدمة في فقه النظام السياسي اإلسالمي, محمد بن شاكر الشريف، ص 5.51
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 :الديمقراطية خصائص

 انتخابات طريق عن ممثليه الشعب ينتخب -1
 .عامة

 األغلبية وهذه، الحكم المنتخبة األغليبة تمارس -2
 هي المختلفة الشعب فئات عن الصادرة
 أو ثنيةإ أو عرقية وليست، بالتعريف سياسية
 .دينية

 .المعارضة حقوق تصان -3

 حرية منهاز ، للمجتمع العامة الحريات تصان -4
 .والصحافة والتعبير العقيدة

 
 .بينهم والمساواة المواطنين حقوق وتضمن تحترم التي القانون دولة وجود -5

 .والقضائية والتنفيذية التشريعية الثالث السلطات بين الجمع عدم ضمان -6

 لحل القضاء إلى ويرجعون الدستور يحترمون والمواطنين السلطات نأ أي، الدستورية مبدأ ترسيخ -2

 .الخالفات
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 وغاياتها الديمقراطية مرتكزاتثالثًا: 

 :6ساسينأ على الديمقراطية تعتمد

 (.للشعب الحكومة) االجتماعية والديمقراطية( الشعب حكومة) السياسية الديمقراطية معنى تحقيق: األول

 .وغايته ديمقراطي حكم كل هدف ووه، والحريات الحقوق توفير: الثاني

 .والحرية المساواة :هما دعامتين إلى الغربي الفقه في ترجع السياسية العامة والحقوق

 :المساواة أنواع

 .أحد عن أحد يتميز ال، القانون تطبيق في سواء جميعاً  الناس أن أي: القانون مامأ مساواة .1
 أو المحاكم أو القضاء حيث من غيرهم على أشخاص يتميز أال أي: القضاء مأما مساواة .2

 .العقوبة
 فرتاتو  إذا، العامة الوظائف تقلد في غيرها على المواطنين من فئة زتمي   ال أي: التوظيف مساواة .3

 .المطلوبة المؤهالت منهاو ، التوظيف شروط
 .عسكرية وخدمة ورسوم ضرائب من العامة التكاليف في مساواة .4

 :الحرية أنواع

 .باآلخرين يضر ال عمل أي ممارسة على الشخص قدرة وهي: شخصية حرية .1
 .نسانإ لكل الفردية الملكية بحق االعتراف وهو: التملك حق .2
 .أحد من إقالق وأ إزعاج دون سكنه في االنتفاع حق فرد لكل يكون أن وهي: المسكن حرمة .3
 .الحرة والمهن والزراعي والصناعي التجاري النشاط أنواع ممارسة حرية وهي: العمل حرية .4
 ممارسة: والثانية، فيها تعالى اهلل غير ألحد سلطان وال، القلب في األولى: والعبادة العقيدة حرية .5

 .منع أو تقييد دون المناسك وأداء الظاهرة الشعائر
 وسائل بمختلف نظره وجهة عن التعبير على اإلنسان قدرة وهي: واالجتماع والتعبير الرأي حرية .6

 .والنشر التعبير

                                                           
  - قضايا الفقه والفكر المعاصر, د.وهبة الزحيلي، ص 6.453-452
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 .يشاء من ويعلم، يشاء عمن العلم أخذ من اإلنسان تمكين وهي: التعليم وحرية التعليم حق .2
، العامة السلطة إلى مالحظاته أو مطالبه أو واهبشك يتقدم أن في اإلنسان حق وهو: التظلم حق .9

 تحقيق الحق هذا استعمال من القصد كان إذا، وحرياته بحقوقه للمساس أو ضرر لدفع إما
 .عامة مصلحة

 المساواة في منها سواء، والحريات الحقوق هذه
 النظام سبق وتقريرها الحريات ممارسة مأ بأنواعها

 وكفالتها باحترامها واإللزام تقريرها إلى اإلسالمي
 العرق أو، اللون أو الجنس بسبب تمييز دون من
، واالنتماء األصل أو اللغة أو، والمذهب الدين أو
 هو الحقيقة في كان السبق بهذا اإلسالم إن بل

 أول وهو ،والحريات الحقوق بهذه اإللهام مصدر
 رعايتها ضرورة إلى اإلنساني الضمير أيقظ من

 على والحريات الحقوق هذه أدلةتعتمد و ، واحترامها
 ومواقف، والسنة القرآن في الشريعة نصوص صريح
  .7المجال هذا في والراشدين الخلفاء

                                                           
 - اإلسالم دين الشورى والديمقراطية, د.وهبة الزحيلي، منشورات جمعية الدعوة اإلسالمية العالمية، 1444م، ص 63 7

.بعد فما  
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 العالمية والديمقراطية المحلية الديمقراطيةرابعًا: 

 واألمريكية األوروبية الديمقراطية الممارسات إن
، محلية ديمقراطية هناك أن إلى ترشد أصبحت

 تضاد أو تناقض حدث فإذا، عالمية وديمقراطية
 الديمقراطية على العالمية الديمقراطية فتغلب، بينهما
 التسلط وحب والهيمنة االستكبار بسبب المحلية
 أمريكا تتبناها التي وهي، العولمة ةلظاهر  والترويج
 جديدة وقيم جديدة معان   وجود وتتضمن، وأوروبا

 الشمولي واالقتصاد الدولية السياسة إطار في
  .واالجتماع والثقافة

 .سياسية وعولمة، اجتماعية وعولمة، اقتصادية وعولمة، ثقافية عولمة فهناك

 تكتل: األساسي مظهرها في والعولمة، الفقيرة الدول على والغنية الكبيرة الدول سيطرة: تعني والعولمة
 الشعوب حساب على وأسواقه األولية مواده، العالم بثروات والظفر لالستثمار العظمى للقوى اقتصادي

 .8الفقيرة

  : في ذلك ويتمثل الصغيرة ولدال إخضاع إلى تسعى السيادة ذات والدول الرأسمالية الفئات إن

 الرأسمالية الدول منتجات بتصريف يسمح الذي بالقدر التقليدية البنى تطور مسار في التحكم .1
 .جديدة أسواق إيجادى لإ الجاد والسعي، الكبرى والدول

 .وكيفاً  كماً  الثقافة على والهيمنة الوطنية الهوية طحن بهدف الثقافي لالختراق العلم توظيف .2
 على وتشجيعه الدولي والبنك، الدولي النقد صندوق مثل، الدولية المؤسسات سياسات دعم .3

 .العالم في الخصخصة

                                                           
  - ما العولمة؟, حسن حنفي، دار الشروق، القاهرة، ط2، 2443م، ص 8.22
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 المحلية الديمقراطية بين التعارض برز ولقد

 االنتخابات أفرزت حين العالمية والديمقراطية
 جبهة انتصار 1441 عام الجزائر في

 بهذه فرنسا والسيما باو أور  موتبر  ، اإلنقاذ
 حكم أي لوجود السماح وعدم، النتيجة
 بتأييد ذلك كان ولو، الجزائر في إسالمي
 برفض أيضاً  هذا وتأكد ،كاسح شعبي
 لنتائج أمريكا وكذا األوروبي االتحاد

 حيث ، م2444 عام النمسا في االنتخابات
 الداخلية النمساوية الديمقراطية أفرزت
   في نيياليم الحرية لحزب جزئية مشاركة
 واليمين المحافظون فيه يشارك ائتالف يحكمها شباط مطلع منذ النمسا وأصبحت ،السلطة

 بعدئذ   أوروبية قمة أول في األعضاء الدول فجمدت، بيينو األور  شركاءها أحرج مما المتطرف
 يعبر متطرف يميني لحزب جزئي لنجاح مدانة النمسا تصبح ذلك ومع، 9وتاريخياً  جغرافياً  عالقاتها
 الهجرة من متطرفة مواقف أخذ عن يتردد وال، األلمانية النازية رسائل ببعض إعجابه عن زعيمه

 .واالستهالك الثقافة في مريكياأل المثال وطغيان والعولمة
 
 

 

 

 

                                                           
 - مقال للدكتور أحمد القديدي في صحيفة الوطن، العدد 1635, نقالً  عن قضايا الفقه والفكر المعاصر، د.وهبة الزحيلي 9

456-452.  
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 وأهميتها الشورى مفهومخامسًا: 

 :الشورى مفهوم

 األمور في عنها ينوب من أو األمة رأي استطالع: هي أو، له أهل هو ممن الرأي طلب: هي الشورى
 .10بها المتعلقة العامة

 من العدول ترشيح قام وعليها، وقواعده الحكم أصول من وقاعدة أصالً  الشورى المسلمون اتخذ فقد وعليه
 لم وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ذلك يؤكد ومما، أمرهم لتولي واإلمامة للقوة أهالً  يرونه لمن المسلمين

نما، المسلمين إمامة ليتولى أحداً  يستخلف ولم مكتوباً  نصاً  يترك  أبو روى وقد، بينهم شورى األمر ترك وا 
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول استخلف ما: قال علينا؟ تستخلف أال: طالب أبي بن لعلي قيل: قال وائل

 .خيرهم على نبيهم بعد جمعهم كما خيرهم على بعدي فسيجمعهم خيراً  بالناس اهلل ردي   إن ولكن، فأستخلف

 :الشورى أهمية

، المسلمين أمور كل لتشمل امتدت بل، اإلسالمي السياسي للنظام األولى األصول من أصالً  الشورى تعد  
 موافقة ضرورة في الحديثة الديمقراطية النظم سبقت قد تكون اإلسالمية الدولة فإن ذلك على وتأسيساً 
 ليةاوفع قيمة يؤكد مما، شؤونها وتدبير مصالحها ورعاية أمورها بوالية يقوم من اختيار على الجماعة
 .11المسلمين عند اإلجماع

 الشورى؟ أهل هم من لكن

 ،(قدوالع   لالح   أهل) عليهم قيطل   المسلمين من معينة بفئة منوطة اإلسالم في الشورى بأن اتفاق هناك
 ثم من، والحكمة والرأي، والعلم العدالة: وهي فيهم الشروط بعض توافر ضرورة عن الفقهاء تحدث وقد

 .12ماعهمتاج يتيسر الذين الناس ووجوه والرؤساء العلماء في إجمالهم يمكن

                                                           
 - نظام الدولة في اإلسالم وعالقتها بالدول األخرى, جعفر عبد السالم، الناشر رابطة الجامعات اإلسالمية، 1422م،  10

.144 ص  
  - تاريخ النظم والحضارة اإلسالمية, فتحية النبراوي، دار الفكر العربي، ط1، 2449م، ص 11.24

  - امتهاج الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محي الدين النووي، 2445م، ص 12.12/2
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 من إنها: القول ويمكن، األمور والة على اإلسالم يفرضها التي الضرورية األمور من الشورى كانت لذلك
رسائها إيجادها في المسلمون أسهم التي الحضارية المظاهر أهم  بها وتأثر، اإلسالمي المجتمع في وا 

 التعبير من نوعاً  الشورى كانت ولذلك، الميالدي عشر الثالث القرن منذ أوروبا في خاصةوب، اآلخرون
 .13(ضاللة على تجتمع ال أمتي إن): وسلم عليه اهلل صلى النبي قول إلى استناداً  اإلرادة عن

 

 وحكمها الشورى مجاالتسادسًا: 

 :الشورى مجاالت .1

 :وخاصة عامة مجاالت للشورى إن

 غير أو سفر أو سكن أو عالج وأ، شرائه أو ما شيء بيع في فكالمشاورة: الخاصة مجاالتها أما 
 .األمور من ذلك

 ليك ،أقوال على ذلك في العلم أهل اختلف فقد: العامة مجاالتها وأما  :بيانها وا 
o والسلم الحرب أمور في مشروعة الشورى: قيل. 
o الدنيا أمور في مشروعة إنها: وقيل. 
o كل تغطي الشورى أن والصحيح، األدلة قواطع فيه ليس أمر كل في مشروعة إنها: وقيل 

 .14سنة أو كتاب من قاطع نص فيها ليس التي االجتهادية المجاالت
 :الشورى حكم .2
 الذي وأما، بواجبة وليست إليها مندوب الشورى أن السلف علماء عليه الذي نفسها الشورى حكم 

 المعاصرين بعض ويفصل ،15واجبة الشورى أن العلماء من والمعاصرين المتأخرين عامة عليه
 .16بعض دون المسائل بعض في تجب الشورى أن فيرى العلماء من

                                                           
  - رواه ابن ماجة في سننه, كتاب الفتن، رقم الحديث، 13.345

  - فقه الشورى واالستشارة, د.توفيق الشاوي، دار الوفاء للنشر، 1442م، ص 141 فما بعد.14
  - الشورى وأثرها في الديمقراطية, د.عبد الحميد األنصاري، دار الفكر العربي، ط1، 1449م، ص 15.541
  - النظم االسالمية, د.ولي الدين فرفور، دار الفرفور، ط1، 2414م، ص 16.132
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 عليه ذيفال ،ملزمة غير أو ملزمة الشورى هل بمعنى: الشورى إليه أدت بما العمل حكم وأما 
 .17غيرهم أو الشورى أهل لرأي رأيه ترك عليه يجب ال األمر ولي أن السلف علماء جمهور

 أغلبية لرأي رأيه يترك أن عليه يجب األمر ولي أن المعاصرين العلماء أكثر عليه والذي 
 .18الشورى

 والديمقراطية الشورى بين الفرق سابعًا:

 للشعب الشعب حكم دعت   التي فالديمقراطية، الوضعية الديمقراطية النظم عن كثيراً  يختلف الشورى نظام إن
 الناس بين تحكم التي القضائية السلطة وهو، هوقوانين   دستوره يضع الذي هو الشعب أن عنها ينتج

 بين والفصل القوانين ووضع، التشريع سلطة مباشرة من الشعب يتمكن وحتى، الوضعية القوانين بتطبيق
 يكونون األفراد من مجموعة يارتاخ عنها ينتج والتي، عامة انتخابات إجراء إلى اللجوء يتم، السلطات

 المسؤولين ومحاسبة، الوزراء عزل المنتخبة الهيئة هذه حق فمن، السلطات سائر مراقبة على نيقادر 
 .الدولة رئيس رأسهم وعلى

 تقوم اإلسالم في فالشورى، التصور هذا عن يختلف اإلسالمي الشورى نظام أن إال األمر هذا وجاهة ومع
 :مفادها حقيقة على

 به االلتزام عدي   الذي وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول على الوحي بواسطة لالمنز   اهلل حكم هو الحكم نإ
 اهلل حكم مع للعلماء وليس، الشورى رجال رأس على همو ، قدوالع   لالح   أهل هم علماءوال، اإليمان أساس  

 .للتطبيق المنهجية الخطط ورسم، الفهم ودقة، النص ثبوت في االجتهاد إال الشورى إطار في

 العمل على القوى أو األحزاب بعض سيطرة خالل من عليه التحايل سهل   الديمقراطي النظام أن والحق
 .األمة على نظرها وجهة الفئة تلك أو الحزب هذا يفرض ثم ومن، الدول من دولة في السياسي

 إلى فتؤدي، والتشريعات األحكام سائر على هوتشريع   حكمه عليفت  ، وحده هلل الهيمنة تجعل الشورى لكن
 .بصدق ويخشونه اهلل معية في يعيشون رجال ظهور

                                                           
  - شرح الطحاوية البن أبي العز الحنفي، تحقيق شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط14، 1442م، 17.534/2
  - الشورى وأثرها في الديمقراطية, د.عبد الحميد األنصاري، ص 18.111
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 :خالصة

 أو، الفردي والحكم واالستبداد التسلط أنظمة ضد والشرق الغرب في طويل نضال ثمرة الديمقراطية إن
 .المتسلط الحكم ممارسة في مقدس إلهي تفويض إلى استناده يزعم الذي المستبد الملكي

شعار، الديمقراطية لممارسة األمثل األسلوب هي والشورى نسانيته وحريته بكرامته اإلنسان وا   واإلفادة، وا 
 .ومعارفه ومواهبه طاقاته من

 .التمثيلية الديمقراطية، المباشرة شبه الديمقراطية، المباشرة الديمقراطية: الديمقراطيةأنواع 

 العديد من الخصائص والمرتكزات والغايات. ديمقراطيةلل

 منها العامة والخاصة. لشورىل من المجاالتهناك العديد 

، أما للشعب الشعب حكم دعت   فالديمقراطية، الوضعية الديمقراطية النظم عن كثيراً  يختلف الشورى نظام إن
 عدي   الذي وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول على الوحي بواسطة لالمنز   اهلل حكم هو الحكمالشورى تقول إن 

 .الشورى رجال رأس على وهم، قدوالع   لالح   أهل هم والعلماء، اإليمان أساس   به االلتزام
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 :المراجع
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 .م1459، الجهاد دار القاهرة،، خليل عثمان.د، اإلسالمية الديمقراطية .3
 .1435/2414، 1ط، الفرفور دار، الفرفور الدين ولي.د، اإلسالمية النظم .4
 .1421/2444، 3ط، الفارابي دار، البوطي رمضان سعيد محمدد.، يقولون إذ ويغالطونك .5
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 الجامعات رابطة الناشر، السالم عبد جعفر.د، األخرى بالدول وعالقاتها اإلسالم في الدولة نظام .4

 .م1422، اإلسالمية
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1412/1442. 
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